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RAPORT DE ACTIVITATE  

2015 

 

I. Activitatea de cercetare 

 

Situația planului de cercetare pe 2015 este următoarea:  

 

1. Proiectul Înregistrarea numelor victimelor Holocaustului din România (Ana Bărbulescu – 

resp., Laura Degeratu, Adina Babeş, Laura Bârlă) și-a continuat derularea potrivit 

graficului stabilit. În cursul anului 2015 au fost elaborate și publicate pe site-ul 

Institutului liste privind o parte din evreii deportați în Transnistria și cei supuși regimului 

de muncă obligatorie. Pe siteul institutului sunt postate peste 3000 de nume ale 

victimelor. 

  

2. Proiectul Reconstrucția memoriei publice a Holocaustului în postcomunism (Alexandru 

Florian, coord., Ana Bărbulescu, Adina Babeș, Laura Degeratu, Alexandru Climescu, 

Michael Shafir, George Voicu) a fost implementat conform graficului stabilit. Rezultatele 

cercetării au fost diseminate prin publicarea studiilor și susținerea unor comunicări 

științifice. 

 

3. Proiectul Infrastructura europeană pentru cercetarea Holocaustului (EHRI 2) (Adina 

Babeș, Alexandru Climescu, Elisabeth Ungureanu, Roxana Popa), cu o durată de trei ani, 

a debutat în toamnă și s-a derulat conform graficului stabilit.  

 

4. Proiectul Strategii de supraviețuire în Transnistria (resp: Ana Bărbulescu) a fost realizat 

iar rezultatele cercetării au fost diseminate într-o revistă științifică și în cadrul unei 

conferințe.  

 

5. Proiectul Evoluția doctrinei juridice din România în timpul dictaturii antonesciene (resp: 

Alexandru Climescu) a fost parțial realizat iar derularea sa va continua în anul 2016. S-a 

parcurs etapa de colectare a materialelor și documentare. 

 

6. Proiectul Situația evreilor din ghetourile din Transnistria: lagărul de la Vapniarka. Studiu 

de caz (Laura Degeratu) a fost realizat iar rezultatele cercetării au fost diseminate prin 

publicarea unui studiu.  

 

7. Proiectul Construcție identitară și antiiudaism în creștinismul Imperiului Roman (resp: 

Ana Bărbulescu) a fost parțial realizat, urmând să fie finalizat sub forma unui volum în 

prima jumătate a anului 2016. Lucrarea a fost elaborată în proporție de 80%. 
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8. Proiectul Viața comunitară a evreilor din București în perioada 1940-1944 (resp: Adina 

Babeș) a fost realizat, iar rezultatele cercetării au fost diseminate prin publicarea unui 

studiu.  

 

9. Sondajul de opinie “Holocaustul din România și percepția relațiilor interetnice” a fost 

realizat de către TNS-CSOP în mai 2015. Datele colectate prin intermediul sondajului 

sunt disponibile la adresa http://inshr-ew.ro/ro/proiecte/sondaje.html.  

 

Cercetătorii Institutului au avut în cursul anului 2015 următoarele contribuții publicistice:  

 

1. Ana Bărbulescu, “Discovering the Holocaust in Our Past: Competing Memories in Post-

Communist Romanian Textbooks” în Holocaust Studies, vol 21, no 3/ 2015, pp. 139-156. 

 

2. Ana Bărbulescu, “Parallel Worlds of the Holocaust in Romania: Legitimizing, 

Witnessing, and Avoiding Death” în Holocaust. Studii şi Cercetări, vol. VII, nr. 

1(8)/2015, pp. 185-204. 

 

3. Adina Babeș, Jewish Life in Bucharest at the Time of the Holocaust, în ‘Holocaust. Studii 

şi cercetări’, vol. VII, no. 1(8)/2015, pp. 15-28. 

 

4. Adina Babeș, Alexandru Florian, Începutul războiului spre răsărit şi accelerarea 

măsurilor luate împotriva populaţiei evreieşti, în volumul “File din istoria evreimii 

clujene III”, pp. 11-28, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015. Studiul a fost publicat și în 

limba maghiară cu titlul A keleti haboru kezdete es a zsido lakossag elleni intezkedesek 

felgyorsulasa, în “Adalekok a kolozsvari zsidosag multjahoz III”, Editura Mega, Cluj-

Napoca, 2015. 

 

5. Adina Babeș, Religion and Integration in the Israeli Society, în volumul “To be or Not to 

Be a Jew”, coord. Andrei Cornea și Măriuca Stanciu, Editura Universităţii Bucureşti, 

Bucureşti, 2015. 

 

6. Marius Cazan, recenzie la „Lucian Boia, Cum s-a românizat România”, în Holocaust. 

Studii şi cercetări, vol. VII, nr.1(8)/ 2015, pp. 374-377. 

 

7. Marius Cazan, recenzie la „Benjamin M. Grilj (editor), Schwarze Milch. 

Zurückgehaltene Briefe aus den Todeslagern Transnistriens”, în Holocaust. Studii şi 

cercetări, vol. VII, nr.1(8)/ 2015, pp.378-381. 

 

8. Alexandru Climescu, The Holocaust on Trial. Memory and Amnesia in the Case of 

Romanian War Criminals în „Holocaust. Studii și cercetări”, vol/ VII, nr. 1(8)/2015, pp. 

307-320. 
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9. Laura Degeratu, The camp in Vapniarka: detention, survival, memory, vol. VII, nr. 1(8)/ 

2015, pp. 29-42. 

 

10. Alexandru Florian, De la Ion Antonescu la Sfinții Închisorilor. Embleme extremiste pe 

spațiul public în „Sfera Politicii”, nr. 2 (184)/2015, pp. 66-82. 

 

11. George Voicu, Post-communist Romania’s leading public intellectuals and the Holocaust 

în “Holocaust. Studii și cercetări”, vol. VII, nr. 1(8)/2015, pp. 281-306. 

 

Cercetătorii Institutului au susținut următoarele comunicări științifice și workshop-uri 

în anul 2015: 

 

1. Adina Babeș, „Pogromul de la Iași și Trenurile Morții (28/29 iunie – 6 iulie 1941)” în 

cadrul  programului educaţional de formare continuă Holocaustul, combaterea 

rasismului și discriminării, organizat de INSHR-EW și Casa Corpului Didactic “Grigore 

Tăbăcaru”, Bacău, februarie 2015. 

 

2. Ana Bărbulescu, “Caracteristici socio-identitare și viața comunitară a evreilor din 

România” în cadrul programului educațional de formare continuă Holocaustul, 

combaterea rasismului și discriminării organizat de INSHR-EW și Casa Corpului 

Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Bacău, februarie 2015. 

 

3. Alexandru Florian, ”Receptarea Holocaustului în România în secolul XXI” în cadrul 

programului educațional de formare continuă Holocaustul, combaterea rasismului și 

discriminării organizat de INSHR-EW și Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, 

Bacău, februarie 2015. 

 

4. Ana Bărbulescu, “Official Order and Ritual Disobedience in Transnistria’s Ghettos” la 

conferinţa The Holocaust in Southeastern Europe, organizată de USHMM și INSHR-

EW, Bucureşti, mai 2015. 

 

5. Ana Bărbulescu, “The Holocaust as Reflected in Romanian Post-Communist Textbooks: 

Competitive Identities and Dangerous Memories” la conferinţa Linking Past, present and 

Future: the 25th Anniversary of Regime Change in Romania and Moldova (1989/1991), 

organizată de Society for Romanian Studies, Bucureşti, 18 iunie 2015. 

 

6. Ana Bărbulescu, “Imaginea despre lume a extremiștilor de dreapta; inegalitatea de 

valoare ca principiu fundamental și derivatele sale”  în cadrul programului educațional 

de formare Pentru o democrație activă – împotriva extremismului de dreapta organizat 

de INSHR-EW și Fundația Friedrich Ebert, Predeal, 23-25 octombrie 2015. 

 

7. Alexandru Climescu, „The Legal Treatment of the Holocaust in Romania” la conferința  

Porajmos / Samudaripen and Collective Memory in Twentieth-Century Southeastern 



Europe, organizată de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și Opera Nomadi 

Nazionale (Roma), Sibiu, 26-27 februarie 2015. 

 

8. Alexandru Climescu, „Representations of Romanian Holocaust Perpetrators: Historical 

vs. Judicial Truths”, la conferința “The Holocaust in Southeastern Europe”, organizată de 

USHMM și INSHR-EW, Bucureşti, 25 mai 2015. 

 

9. Alexandru Climescu, „Tipologia organizațiilor de extremă dreapta din România”, în 

cadrul programului educațional de formare Pentru o democrație activă – împotriva 

extremismului de dreapta organizat de INSHR-EW și Fundația Friedrich Ebert, Predeal, 

23-25 octombrie 2015 

 

10. Alexandru Climescu, „Memoria Holocaustului în postcomunism” în cadrul școlii de vară 

Holocaustul din România între istorie și receptare, organizate de INSHR-EW, Memorial 

Library New York și Fundația Percept Ministries Lugos, 19-24 iulie 2015. 

 

11. Alexandru Florian, „Roma's Tragedy in Transnistria and the Public Memory of the 

Holocaust in Post-communism” în cadrul conferinței “Porajmos” / “Samudaripen” and 

Collective Memory in Twentieth-Century Southeastern Europe, organizate de 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și Opera Nomadi Nazionale (Roma), Sibiu, 26-

27 februarie 2015. 

 

12. Alexandru Florian, „Legislația privind evreii din România: 1938 – prezent”, în cadrul 

școlii de vară Holocaustul din România între istorie și receptare, organizate de INSHR-

EW, Memorial Library New York și Fundația Percept Ministries, Lugoj, 19-24 iulie 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ACTIVITATEA EDITORIALĂ 

Situaţia planului editorial pe 2015 este următoarea: 

1. Revista Holocaust. Studii şi cercetări nr. 1 (8) / 2015, clasificată B de către CNCS, a fost 

publicată în parteneriat cu editura Curtea Veche; 

 

 

Studii publicate de cercetătorii Institutului: 

 Adina Babeş, “Jewish Life in Bucharest at the Time of the Holocaust (A Research Based 

on the Survivors`s Diaries)”; 

 Ana Bărbulescu, ”Paralell Worlds of the Holocaust in Romania: Legitimizing, 

Witnessing, and Avoiding Death; 

 Alexandru Climescu, „Mapping Public Memory: Counterpublics, the State and the 

Holocaust in Romania”; 

 Laura Degeratu, “The Camp Vapniarka: Detention, Survival, Memory”; 

 Alexandru Climescu, ”The Holocaust on Trial. Memory and Amnesia in the Case of 

Romanian War Criminals”; 

 George Voicu, „Post-Communist Romania`s Leading Public Intellectuals and the 

Holocaust”; 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Volumul Iulie însângerat, autor Simon Geissbühler a fost tradus și publicat la editura Curtea 

Veche; 

 

 

 

 III. Conferinţe şi mese rotunde orgnizate de către INSHR-EW 

  

  

1. „Memoria Holocaustului”, 24 februarie 2015, București – eveniment organizat de 

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Memorialul 

Shoah, Institutul Francez din România, Ministerul Afacerilor Externe din România. 

Evenimentul a debutat cu o conferință susținută de doamna Annette WIEVIORKA pe tema 

„70 de ani după Auschwitz, ce memorie ?”, urmată de intervenția dlui Alexandru FLORIAN 

cu titlul „Locurile memoriei Holocaustului în postcomunism” și proiecția filmului „Dor de 

tine” de Mireille ABRAMOVICI. 

 

 
 

 

 



 

 

2. „Holocaustul din Europa de Sud-Est”, 25-26 mai 2015 - conferință internațională 

organizată în București, în colaborare cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington. 

La conferință au participat 24 de cercetători selectați din 10 țări: România, Statele Unite ale 

Americii, Ungaria, Bulgaria, Croația, Ucraina, Moldova, Danemarca, Franța, Grecia. 

Specialiști în domniul științelor socio-umane, aceștia au abordat o gamă largă de subiecte 

printre care: colaborarea populaţiei cu autorităţile responsabile, răspunsurile victimelor la 

persecuţii, procesele criminalilor de război sau strategii de comemorare a Holocaustului.  

 

   
 

 

3. „Pentru o democrație activă, împotriva extremismului de dreapta”, 3 martie 2015, 

Timișoara și 5 martie 2015 Cluj-Napoca 

 

O expoziție cu același titlu a fost găzduită de Muzeul de Artă Timișoara în perioada 3-17 martie 

2015. Expoziția itinerantă a fost organizată, de asemenea, la Cluj, în perioada 22 februarie-22 

martie 2015 și la Sibiu, în perioada 15 mai-31 iulie 2015.  

 

Evenimentele au fost organizate de către: Fundatia Friedrich Ebert Stiftung, Institutul Național 

pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în colaborare cu Muzeul de Artă 

Timișoara, Centrul Cultural German Timișoara respectiv Centrul Cultural German Cluj-Napoca 

și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Evanghelică Transilvania. 

     
 

 

 

 



 

4. „After 10 years! Keeping the memory alive”, 12-13 noiembrie 2015 -  masă rotundă și 

seminar organizat de Institutul „Elie Wiesel” cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale 

Americii. Prima zi a evenimentului a reunit sub forma unei mese rotunde profesori din 

mediul preuniversitar care în ultimul deceniu au beneficiat de trainingul oferit de Ambasada 

SUA în colaborare cu American Holocaust Organizations (AHO) și United States Holocaust 

Memorial Museum (USHMM). La întâlnire au participat, de asemenea, profesori care au 

urmat cursuri de formare organizate de Institutul "Elie Wiesel" precum și profesori din 

mediul universitar care au fost bursieri USHMM. Reuniunea a presupus un schimb de 

experință, invitații împărtășind modalități prin care au pus în practică ceea ce au dobândit pe 

parcursul formării în cadrul programelor menționate. Cea de-a doua zi a constat într-un 

concurs de eseuri și o dezbatere pe tema Holocaustului, pornind de la volumul Noaptea a lui 

Elie Wiesel. 25 de elevi de liceu din București au prezentat într-un eseu viziunea lor în 

privința tragediei din timpul celui De-al Doilea Război Mondial și în privința modului în care 

viața își poate relua cursul după astfel de evenimente negative. 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. „Elita intelectuală și memoria Holocaustului din România”, 9 octombrie 2015 - susținută 

de Prof. univ. dr. George Voicu.  

 

   
 

 

 

IV. Activităţi şi proiecte educaţionale      
 

1. „Holocaustul, combaterea rasismului şi discriminării”, februarie-martie 2015, 

program de formare continuă pentru profesorii din învățământul preuniversitar, organizat 

de  Institutul „Elie Wiesel”  şi Casa Corpului Didactic Bacău în municipiul Bacău.  

2. „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, Școala Altfel, 6-10 aprilie 2015, activități 

educaționale organizate pentru elevi din clasele V-XII, presupunând proiecții de film, 

întâlniri cu supraviețuitorii. Au participat elevi din ciclul gimnazial și liceal de la: Școala 

Gimnazială nr. 103, Colegiul Național „Ion Neculce”, Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”, 

Colegiul Național „Elena Cuza”, Școala Gimnazială „Maica Domnului”, Colegiul „Ion 

Creangă”; 

 

  
 

 
 



3. „Holocaustul din România între istorie și receptare”, 19-24 iulie 2015- școala de vară, 

organizată la Lugoj-Surduc, în parteneriat cu The Olga Lengyel Institute & The Memorial 

Library și Fundația Precept Ministres. La seminar au participat 32 de tineri cercetători, 

masteranzi, doctoranzi, cadre didactice din mediul universitar. 
 

  
 

4. Școala Aletheea, 14 octombrie 2015- cu prilejul comemorării Zilei Naționale a 

Victimelor Holocaustului din România, domnul Iancu Țucărman, supraviețuitor al 

Pogromului de la Iași și reprezentanții Institutului „Elie Wiesel”  (Alexandru Climescu, 

Roxana Popa) au fost în vizită la Școala Aletheea. Elevii care au participat au avut ocazia 

să afle mai multe informații despre Holocaustul din România, despre consecințele 

atitudinilor discriminatorii și întâmplări reale din timpul Holocaustului, povestite de 

domnul Iancu Țucărman. 

 

5. „Pentru o democrație activă, împotriva extremismului de dreapta”- seminar adresat 

profesorilor de istorie din învățământul liceal, organizat în perioada 23-25 octombrie 

2015, la Predeal. 

 

 

 

V. Evenimente culturale 

 

1. Zilele Memoriei, 20-21 ianuarie 2015- eveniment organizat în parteneriat cu Institutul 

Francez Iași și Comunitatea Evreilor din Iași. În cadrul evenimentului au fost lansate: 

volumul de fotografii Pogromul de la Iași, al istoricului Radu Ioanid și cartea de poezii 

pentru copii Bunica-fetiță și povestea ei a supraviețuitoarei Suzana Raweh. Programul a 

inclus și proiecția filmului Duminica Neagră în regia lui Mihnea Chelariu. 

 

  
 

 

 

 



2. Holocaust Film Festival, 27-29 ianuarie 2015 - organizat cu sprijinul Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii si in parteneriat cu Muzeul Taranului Roman, cu prilejul Zilei 

Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. În cadrul evenimentului au 

fost difuzate documentare valoroase, producții românești, firme artistice cunoscute. 

Aproximativ 400 de participanți au fost prezenți în cele trei zile ale evenimentului. 

 

  
 

   
 

3. „Memoria Holocaustului”, 23 aprilie -23 mai 2015 – expoziție de pictură organizată în 

colaborare cu Universitatea Politehnică din București și Primăria Sectorului 6. Lucrările 

expuse au fost realizate în edițiile anuale a taberi de artă „Cum a fost posibil?” 

organizată în colaborare cu pictorița Sarah Einik (Israel) și Muzeul Yad Vasehm 

(Ierusalim). 

 

  
 

 
 



 

4. Turneu inter@FAȚA 3 25 octombrie-10 noiembrie 2015, Râmnicul Vâlcea, 

Timișoara, Oradea, Baia Mare, Bistrița, Tg. Mureș etc. - spectacol de teatru,  

rezultatul unei colaborări interdisciplinare care sondează reacția la diferență. Pornind de 

la documentarea și expunerea unor linii de discriminare prezente în societatea 

românească, în cadrul performance-ului inter@FAȚA se generează în timp real muzică, 

pornind de la monitorizarea EEG a unui performer și a unui spectator. Spectacol realizat 

de Asociația dramAcum cu sprijinul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului 

din România. 

 

  
 Foto: © inter@FATA 

VI. Memorialul Holocaustului 

Pe 8 octombrie Institutul a organizat o ceremonie oficială de depunere de coroane de flori la 

care au participat Președintele României, reprezentanţi ai, Parlamentului şi Guvernului 

României, oficialităţi ale administraţiei publice locale, ambasadori acreditaţi la Bucureşti, 

organizaţii evreieşti şi rome, precum şi un grup de elevi de la licee din București. Evenimentul a 

fost prilejuit de Ziua Comemorării Victimelor  Holocaustului.  

 

  
 

  
 



 

 

VII. Reacţii instituţionale  

 

 În urma unor manifestări publice care minimalizau memoria victimelor Holocaustului 

sau exista suspiciunea că reprezintă abateri de la OUG 31/2002 Institutul a reacționat prin adrese 

către instituții publice, comunicate de presă, interviuri, participare la emisiuni tv etc. prezentăn 

unele dintre acestea: 

 

 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind magazinul online 

http://legendevii.ro/ care pune la dispoziția publicului bluze, hanorace și tricouri 

imprimate cu portretele lui Mircea Vulcănescu, condamnat pentru crime de război prin 

hotărârea nr. 27 din 6 februarie 1948 a Curții de Apel București, Secția a II-a și Radu 

Gyr, condamnat pentru crime de război prin hotărârea nr. 2 din 4 iunie 1945 a 

Tribunalului Poporului, Completul de Judecată București.  

 Ministerul Educației și Cercetării Științifice  cu privire la manifestările flagrante de 

antisemitism, rasism, xenofobie, și fascism ale domnului Adrian Botez, profesor de 

limba română la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud. Acestea s-au desfășurat cu 

implicarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș”, precum și cu antrenarea unor angajați și 

elevi ai instituției de învățământ menționate. 

 Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică cu privire la implicarea preotului 

Marius Vișovan de la parohiile Sighet – Șugău și Vadul Izei în activități de propagandă 

fascistă și promovare a cultului criminalului de război Horia Sima.  

 Secretariatul General al Guvernului României cu privire la recomandarea făcută de către 

subsecretarul de Stat Octav Bjoza în ceea ce priveşte recunoașterea meritelor luptătorilor 

împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Octav Bjoza 

a trimis Primăriei orașului Întorsura Buzăului recomandarea ca pe un monument dedicat 

luptătorilor anticomuniști să fie înscrise numele tuturor acestora, fără a se preciza 

apartenența lor politica, făcând referire la legionarism şi stabilind că rezistența 

anticomunistă reprezintă un tot unitar, indiferent de apartenența politică a membrilor s 

 Patriarhia Română, Cabinetul Patriarhului cu privire la faptul că pe data de 28.06.2014, 

preotul Mihai-Andrei Aldea de la Parohia Sfântul Daniil Sihastrul din București a 

susținut o predică la Mănăstirea Paltin Petru-Vodă din județul Neamț în cadrul căreia a 

făcut apologia Mișcării Legionare. 

 Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu privire la faptul că Institutul Teologic Romano-

Catolic Franciscan din Roman a organizat pe data de 25 februarie 2015, în colaborare cu 

Liceul Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi” și Colegiul Național „Roman Vodă”, 

http://legendevii.ro/


conferința „Categorii profesionale vânate de comuniști”. Una dintre persoanele invitate 

să conferențieze la acest eveniment este doamna Aspazia Oțel Petrescu, fostă membră a 

Mișcării Legionare, autoare ferventă a unor mesaje prin care se elogiază legionarismul și 

personalitatea lui Corneliu Zelea Codreanu. 

 Casa de discuri Roton privind faptul că pe data de 2 iulie 2015 a fost postat pe canalul 

Youtube „RotonMusicTV” videoclipul „Adios Amor” al cântăreței Amna. Anumite scene 

au fost filmate în incinta Memorialului Victimelor Holocaustului din România, aflat sub 

administrarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie 

Wiesel” (INSHR-EW). Pentru scenele filmate în interiorul Memorialului nu a fost 

aprobată efectuarea de filmări, în condițiile în care mesajul videoclipului este 

incompatibil cu mesajul pe care îl transmite Memorialul.  

 Primăria orașului Segarcea privind faptul că prin hotărârea nr. 60 din 27 noiembrie 2015 

Consiliul Local Segarcea i-a acordat lui Vintilă Horia titlul de cetățean de onoare post-

mortem.  Acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care Horia Vintilă a fost condamnat 

pentru crime de război de către Tribunalul Poporului București, Completul II de 

judecată, prin hotărârea nr. 11 din 21 februarie 1946. 

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu privire la faptul că  pe data de 26 

aprilie 2015, Șerban Suru, autointitulat „Șef al Mișcării Legionare”, a postat pe pagina sa 

de Facebook (https://www.facebook.com/serban.suru) o caricatură care îl înfățișează pe 

Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel”. Aceasta am considerat că este o o manifestare publică xenofobă 

și antisemită, de instigare la ură națională prin care s-a creat un cadru intimidant și ostil 

împotriva unor persoane. 

 Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” şi-a 

exprimat îngrijorarea și totodată dezaprobarea pentru organizarea în data de 5 mai 2015, 

într-o instituție publică și cu participarea unui reprezentant al statului, a unui eveniment 

dedicat memoriei unor reprezentanți ai Mișcării Legionare.  Fundația „Ion Gavrilă 

Ogoranu” în colaborare cu  Federația  Română a Foștilor Deținuți Politici Luptători 

Anticomuniști a organizat la Muzeul de Istorie a Municipiului București o "seară de film 

în memoria partizanilor făgărășeni". În prezidiu, alături de domnul Octav Bjoza, 

subsecretar de stat, s-a aflat domnul Florin Dobrescu, Președinte Executiv al Partidului 

Totul pentru Țară. Cu acest prilej au fost omagiați Ion Gavrilă Ogoranu și Valeriu 

Gafencu, legionari activi în timpul și după Rebeliunea din ianuarie 1941.  

 În august membrii Consiliului științific au transmis o Declarație publică de susținere a 

activității Institutului și a Legii 217/2015 care a modificat OUG 31/2002. Acest 



comunicat de presă a fost consecința presiunilor mediatice, a agresivității mesajelor față 

de Institut și conducerea acestuia. 

 

 

 

 

VIII.  Activitatea Institutului a fost recunoscută pe plan internaţional: 

 

Mai 2015- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a 

devenit partener la cea de-a doua etapă a proiectului de cercetare European Holocaust Research 

Infrastracture (EHRI), finanțat din fonduri europene. EHRI a fost lansat în 2010 având obiectiv 

facilitarea accesului prin metode digitale la materialele pe tema Holocaustului: fotografii, filme, 

obiecte de artă, documente de arhivă. Cea de-a doua etapă a proiectului se desfășoară în 

perioada mai 2015-aprilie 2019.  

De asemenea, membri ai Institutului au participat la cele două reuniuni IHRA (International 

Holocaust Remembrance Allianz) care s-au organizat în Ungaria, participând la comitetul 

academic, educație și comunicare. 

 

 

 

IX. Acorduri de colaborare și de parteneriat încheiate cu: 

 

 Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău – Programul de formare 

continuă ”Holocaust, combaterea rasismului și discriminării” 

 

 Asociația New strategy Center – Susținere reciprocă în proiecte 

 

 Școala Gimnazială ”Maica Domnului” – Omagierea memoriei victimelor  

Holocaustului din România 

 

 Școala Gimnazială nr. 39 - Omagierea memoriei victimelor Holocaustului din  

România 

 

 Universitatea Hyperion – Realizarea stagiului de practică 

 

 Wilhelm Fink & CO. Verlags-KG – Acord publicare volum “Iulie însângerat” 

 

 The Olga Lengyel Institute & The Memorial Library and Art Collection of  

Second World War și Asociația Precept Ministries pentru Europa de Răsărit -  

Școala de vară ”Holocaustul din România între istorie și receptare” 

 

 

 Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie 

Cantemir” – Realizare stagiu de practică 

 

 Societatea Română de Radiodifuziune – Promovarea la postul Radio România  

Actualități a Școlii de vară (jud. Timiș) 



 

 SNSPA, Facultatea de Științe Politice și Departamentul de Relații internaționale – 

Realizare stagiu de practică 

 

 Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane – evenimente organizate pe 

tema Holocaustului 

 

 Asociația “dramAcum” – realizarea proiectului spectacol teatral ”inter@FAȚA” 

 

 Societatea Română de Radiodifuziune – promovarea la postul de radio Radio  

România Actualități a Conferinței internaționale ”Holocaustul din Europa de Sud-Est” 

 

 Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6 și Universitatea 

Politehnica din București – Realizarea expoziției „Memoria Holocaustului din  

România” 

 

 Ministerul Educației Cercetării Științifice și Fundația Friedrich Ebert Sucursala 

din România – Expoziția itinerantă ”Pentru o democrație activă – împotriva 

extremismului de dreapta!” 

 

 Casa Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău, Școala Gimnazială  

”Alexandru Ioan Cuza” Bacău și Comunitatea Evreilor Bacău – ”Holocautul – 

Drama Secolului al XX-lea” 

 

 Institutul Francez Iași – oragnizarea celei de-a șaptea ediții a evenimentului ”Zilele 

memoriei” 

 Muzeul Național al Țăranului Român – proiect ”Holocaust Film Festival” 

 

IX. Personalităţi care au vizitat/ participat la evenimentele organizate de către Institutul 

Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” 

 

 - E.S domnul Klaus Iohhanis, presedintele României  (octombrie 2015); 

 - E.S domnul Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite (octombrie, noiembrie 2015); 

 - E.S. domnul Yuli Edelstei Președintele Knesset-ului (octombrie 2015); 

          - Domnul Valeriu Zgonea, Președintele Camerei Deputaților (octombrie 2015) 

          - E.S. Dl. François Saint-Paul, Ambasadorul Franței în România (octombrie 2015) 

          - E.S. Dl. Oleg Sergheevici Malginov, Ambasadorul Federației Ruse (octombrie 2015) 

          - E.S. Dl. Botond Zákonyi, Ambasadorul  Ungariei în România (mai, octombrie 2015) 

          - E.S.  Dl. Werner Hans Lauk, Ambasadorul Germaniei în România (octombrie 2015) 

          - E.S. Dna. Tamar Samash, Ambasador al Statului Israel în România (octombrie 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Activitatea financiar-contabilă  

 

În anul bugetar 2015 Institutul a avut un buget total de 2.035 mii lei defalcat  pe surse astfel:  

 bugetul statului suma de 1.406 mii lei;  

 venituri proprii 412 mii lei din care: 

o 304 mii lei pentru proiectul ”Reconstrucția memoriei publice a 

Holocaustului în postcomunism” finanțat din bugetul statului prin Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării 

Dezvoltării și Inovării; 

 217 mii lei, echivalentul a 48.567 euro, reprezentând prima plată în cadrul 

proiectului  EHRI 654164  finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia 

Europeană, sumă din care s-au făcut plăți în valoare de 24.459 euro, echivalentul a 

107.031 lei, suma rămasă urmând să acopere plățile necesare pentru derularea 

proiectului până la primirea următoarei tranșe din finanțare. 

 

 

Execuția bugetară a fost: 562 mii lei pentru cheltuieli de personal, 648 mii lei pentru bunuri şi 

servicii, 71 mii cheltuieli de capital și 537 mii lei cheltuieli proiecte.  

 

Fondurile puse la dispoziţie au asigurat plata în întregime a salariilor personalului, a obligaţiilor 

către stat, precum şi pentru plata achiziţiilor de bunuri şi servicii. 

 

Au fost respectate normele şi regulile impuse de actele normative privind utilizarea fondurilor 

publice. 

 

În evidenţa financiar-contabilă nu sunt înregistraţi debitori litigioşi sau de altă natură. 

 

Nu avem obligaţii neonorate faţă de alte instituţii sau furnizori de bunuri. La inventarierea 

bunurilor nu s-au constatat plusuri sau minusuri. 

 

 

  


