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Reacționăm în spațiul public.
Promovăm principiile democrației și ale statului de drept.
Misiunea Institutului „Elie Wiesel” constă în identificarea,
culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor
referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme științifice,
precum și elaborarea și implementarea de programe
educaționale privind acest fenomen istoric.

Planul de cercetare
Situația planului de cercetare pe anul 2021 este următoarea:
o Proiectul Înregistrarea numelor victimelor Holocaustului din România
(Ana Bărbulescu coordonator, Marius Cazan, Petre Matei, Laura Bârlă) și-a
continuat derularea potrivit graficului stabilit. În cursul anului 2021 a fost
realizată o nouă interfață de afișare a numelor victimelor Holocaustului din
România, https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/inregistrarea-numelorvictimelor-holocaustului-din-romania/
o Proiectul Infrastructura europeană pentru cercetarea Holocaustului
(EHRI 3) (Alexandru Florian coord., Marius Cazan, Elisabeth Ungureanu, Ana
Bărbulescu, Roxana Popa, Daniel Boboc) s-a derulat conform graficului
stabilit.
o Proiectul Infrastructura europeană pentru cercetarea Holocaustului
(EHRI-PP) (Alexandru Florian coord., Marius Cazan, Elisabeth Ungureanu,
Ana Bărbulescu, Roxana Popa, Daniel Boboc) s-a derulat conform graficului
stabilit.
o Proiectul Enciclopedia comunităților evreiești din România (coord:
Măriuca Stanciu, Ana Bărbulescu) s-a derulat conform graficului stabilit. A
fost predată traducerea pentru articolele alocate anului 2021. Proiectul va fi
finalizat în anul 2023.
o Proiectul Local frames for understanding victimhood and uplifting
awareness: Romania and the Holocaust (coord. Ana Bărbulescu) s-a
realizat conform graficului stabilit. Au fost organizate două expoziții de bandă
desenată, în municipiile Bacău și Suceava, cu participarea a 15 elevi de liceu
din fiecare localitate (http://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-localebacau/ ,http://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-suceava/).
o Proiectul de premiere a trei studii academice desfăşurat în perioada 1
aprilie – 30 septembrie 2021 s-a realizat conform graficului stabilit. INSHREW a organizat un concurs de selecţie a proiectelor în urma căruia au fost
declaraţi admişi trei candidaţi. Toți candidaţii declaraţi admişi au trimis
studiile în termenul precizat în contractul de finanţare.
o Proiect de Monitorizare a manifestărilor de antisemitism și negaționism
în spațiul online, Marius Cazan, Roxana Popa, http://www.inshr-ew.ro/wpcontent/uploads/2020/05/Raport-monitorizare-2021.pdf

Proiecte individuale de cercetare
▪ Proiectul Chestiunea evreiască în contribuţiile clericilor ortodocşi în presa de
extremă dreapta din România (Porunca vremii, Buna vestire, Sfarmă piatră –
1940-1944) (Nicolae Drăguşin) a fost finalizat, iar rezultatele diseminate sub
forma unui studiu publicat într-o revistă academică.
▪ Proiectul A.C.Cuza şi “problema evreiască” (Ana Bărbulescu) a fost finalizat, iar
rezultatele vor fi diseminate sub forma unui studiu publicat într-un volum
academic.
▪ Proiectul Lotul criminalilor de război implicați în Pogromul de la Iași între
condamnare și achitare (Daniel Boboc) a fost finalizat, iar rezultatele
diseminate sub forma unui studiu publicat într-o revistă academică.
▪ Proiectul Petiţii pentru repatrierea din Transnistria. Analiză de conţinut (Ana
Bărbulescu, Marius Cazan) s-a finalizat prin publicarea unui volum de
documente.
▪ Proiectul Mărturii de la supravieţuitori în procesul Pogromului din Iaşi
(Marius Cazan, Daniel Boboc) s-a finalizat prin publicarea unui volum de
documente.
▪ Pentru proiectul Cererile de compensaţie întocmite de supravieţuitorii evrei şi
romi în anii 70 - o sursă pentru cunoaşterea Holocaustului? Judeţul Argeș –
studiu de caz (Petre Matei) s-a finalizat faza de documentare. Proiectul va fi
finalizat în anul 2022.
▪ Proiectul referitor la realizarea unui Sondaj de opinie cu tema Percepția
relațiilor interetnice și a Holocaustului din România (Ana Bărbulescu) a fost
realizat. Rezultatele pot fi consultate la link-ul: http://www.inshr-ew.ro/wpcontent/uploads/2018/01/Sondaj-INSHR_2021.pdf
▪ Proiectul Ce-şi amintesc supravieţuitorii? Analiza mărturiilor din timpul
anchetei judiciare postbelice (Marius Cazan) a fost finalizat prin publicarea
unui studiu într-un volum academic.
▪ Proiectele Reabilitări scandaloase: Justiţie şi memorie în tentativele de a
restabili amintirea criminalilor de război în România de după Holocaust.
Cazul recent al generalului Nicolae Macici (II) și Genocid în Curtea de
judecată: polemici şi reuşite în Procesul Pogromului de la Iaşi (1948)
coordonate de Andrei Muraru nu s-au finalizat. Coordonatorul celor două
proiecte a fost numit în cursul anului 2021 ambasador în SUA, iar în august
raporturile de muncă au fost suspendate.

Contribuții publicistice
1. Petre Matei, “Perceptions on the Roma Genocide in Post-Communist
Romania: Patterns of Memory and Identity”, in Adina Babeş-Fruchter
and Ana Bărbulescu (eds.), The Holocaust in South-Eastern Europe:
Historiography, Archives Resources and Remembrance (Wilmington:
Vernon Press).
2. Petre Matei, Viorel Achim, Ion Duminică, Raluca Bianca Roman, Iemima
Ploșcariu, “Romania”, în Elena Marushiakova și Vesselin Popov (eds),
Roma Voices in History. A Sourcebook (Leiden: Brill, 2021).
3. Petre Matei, “Roma in 1980s Communist Romania and their Discourse
on the Holocaust; Between Compensations and Identity”, în Celia Donert
and Eve Rosenhaft (eds.), The Legacies of the Roma Genocide in Europe
since 1945 (London: Routledge, 2021).
4. Petre Matei, “The Roma Minority and Romanian Fascism: The 1937
Alliance between the Roma and the National Christian Party”, în
Holocaust. Studii şi cercetări vol. XIII, nr. 1 (14)/2021.
5. Daniel Boboc, “The Trials of the War Criminals from the Iași Pogrom:
Investigations, Convictions, Acquittals, Releases”, în Holocaust. Studii şi
cercetări vol. XIII, nr. 1 (14)/2021.
6. Marius Cazan, Daniel Boboc (eds.), Semnez și răspund în fața legii!
Declarații și mărturii ale supraviețuitorilor Pogromului de la Iași
(1944-1948) (Iași: Polirom, 2021).
7. Ana Bărbulescu, Marius Cazan (eds.), Vă implor, Domnule Mareșal!
Petiții și documente cu și despre evreii deportați în Transnistria
(1941-1944) (Iași:Polirom, 2021).

Contribuții publicistice
8. Ana Bărbulescu, Adina Babeș-Fruchter (eds.), The Holocaust in SouthEastern Europe (Wilmington: Vernon Press, 2021).
9. Ana Bărbulescu, “In Dialogue with the Authorities: Petitions Referring to
the Jews Deported to Transnistria, 1941-1944”, în Holocaust. Studii și
cercetări, vol. XIII, nr. 1 (14)/2021.
10.Ana Bărbulescu, “The Underlife of Transnistria’s Ghettos: Recategorizing
and Reframing Social Interaction” în The Journal of Holocaust Research,
35:3/2021.
11.Ana Bărbulescu, “Postfață”, în Avital Baruch, Noroi înghețat, București:
Omnium, 2021.
12.Nicolae Drăguşin, “Orthodox Clergymen in Porunca vremii (1940-1944):
A Case Study on the perception of the Jews and the Assessment of the
Jewish Question”, ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XIII, no. 1
(14)/2021.
13.Nicolae Drăgușin, “A Battle of Words: Petre Chiricuță’s Reply (1926) to A.
C. Cuza’s Religious Antisemitism (1925)”, în Review of Ecumenical
Studies, vol. 13, nr. 2, August 2021.
14.Nicolae Drăgușin, “Victor E. Frankl: de la experiență traumatică la
metodă psihoterapeutică”, în Observator cultural, nr. 1049/11.02.2021.
15.Nicolae Drăgușin, “Primo Levi: de la ambiguitate morală la antrenament
pentru înțelepciune”, în Observator cultural, nr. 1082/14.10.2021.

Comunicări științifice și workshop-uri
Cercetătorii Institutului au susținut următoarele comunicări științifice și
workshop-uri în anul 2021:
1. Petre Matei, “Jewish and Roma Survivors’ Associations in Communist Romania
and their Efforts at German Compensation” în cadrul conferinței
Überlebendenverbände. Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure
im Kalten Krieg, organizată de Wiener Wiesenthal Institut für HolocaustStudien, Viena (21 aprilie 2021, online).
2. Petre Matei, “Roma deportations to Transnistria during the Second World War”,
prelegere publică organizată de Wiener Wiesenthal Institut für HolocaustStudien, Viena (12 mai 2021, online).
3. Petre Matei, “Roma in WWII Romania - Being a Survivor” în cadrul conferinței
Nationalism, Roma Mobilisation and Belonging: Contemporary and
Historical Perspectives, organizată de University of St. Andrews, Scotland,
Liverpool (1 iunie 2021, online).
4. Petre Matei, “Invoking the Past for the Present’s Sake. The Case of the Romani
Movement in Interwar Romania” în cadrul conferinței 2021 Gypsy Lore Society
Annual Meeting and Conference on Romani Studies, organizată de Gypsy Lore
Society, Praga (9 septembrie 2021, online).
5. Petre Matei, public discussant la prezentarea “Persecution of the Tulcean Roma,
1927-1947: An Ethnography of Violence” susținută de Gregoire Cousin în cadrul
The Romani History Workshop of the Prague Forum for Romani Histories (16
noiembrie 2021, online).
6. Petre Matei, public discussant la panelul Mnemonic Justice: Romani
Communities and their Painful Pasts Revealed through an Intersectional Lens
din cadrul conferinței 2021 ASEEES Convention, New Orleans (3 decembrie
2021, online).
7. Daniel Boboc, “The War Criminals of the Iasi Pogrom between Investigations,
Convictions, Acquittals and Releases” în cadrul conferinței Iași 1941-2021:
Cunoaștere, Recunoaștere sau Uitare,
organizată de INSHR-EW și
Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Iași (28-30 iunie 2021).
8. Marius Cazan, “What They Remember? The Pogrom Seen through Judicial
Survivors Testimonies” în cadrul conferinței Iași 1941-2021: Cunoaștere,
Recunoaștere sau Uitare, organizată de INSHR-EW și Universitatea “Al. I. Cuza”
Iași, Iași (28-30 iunie 2021).
9. Andrei Muraru, „Genocide in the Courtroom: Polemics and Achievements in
theTrial of the Iași Pogrom (1948)” în cadrul conferinței Iași 1941-2021:
Cunoaștere, Recunoaștere sau Uitare, organizată de INSHR-EW și
Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Iași (28-30 iunie 2021).

Situația planului editorial pe anul 2021 este următoarea:
❑ Revista Holocaust. Studii şi cercetări, vol. XIII, nr. 1 (14) /2021, clasificată B de către
CNCS, a fost publicată.
❑ Volumul Pogromul de la Iași, autor Radu Ioanid, a fost publicat în parteneriat cu
Editura Polirom.
❑ Volumul Vă implor, Domnule Mareșal! Petiții și documente cu și despre evreii
deportați în Transnistria (1941-1944), editori Ana Bărbulescu și Marius Cazan, a fost
publicat în parteneriat cu Editura Polirom.
❑ Volumul Semnez și răspund în fața legii! Declarații și mărturii ale
supraviețuitorilor Pogromului de la Iași (1944-1948), editori Marius Cazan și
Daniel Boboc, a fost publicat în parteneriat cu Editura Polirom.
❑ Volumul Noroi înghețat, autor Avital Baruch, a fost publicat în parteneriat cu Editura
Omnium.

În 2021 Institutul „Elie Wiesel” a continuat să dezvolte proiecte digitale
care facilitează accesul unor categorii multiple de public la informație
despre Holocaustul din România, dar totodată, a crescut numărul de
activități care au permis o interacțiune directă cu publicul (seminarii,
conferințe, programe comemorative, expoziții).

21 ianuarie 2021 - 31 decembrie
2021 – dezvoltarea conținutului
platformei platformei interactive
www.roholocaust.com un proiect
dedicat elevilor, cadrelor didactice,
dar și celor care doresc să
aprofundeze istoria Holocaustului
din România dincolo de cărțile de
istorie și orele de curs de la școală.
Proiectul reprezintă un instrument
educațional care oferă informații
structurate astfel încât să faciliteze
vizualizarea imaginii de ansamblu a
evenimentelor petrecute în timpul
Holocaustului în România și teritoriile
administrate
de
către
aceasta.
Utilizatorul poate filtra informația
cronologic, geografic (poate selecta o
localitate) sau poate accesa o listă de
evenimente.

Informații text și fotografii au fost adăugate pe platformă, în
cursul anului 2021, pentru 50 de localități. Informațiile sunt
prezentate bilingv (română-engleză).
Proiectul este rezultatul parteneriatului dintre Institut și
Fundația Friedrich Ebert – România.

10 aprilie 2021 – „Conservarea și vizibilizarea memoriei genocidului romilor”seminar organizat în Călărași în parteneriat cu Asociația PLURAR și cu sprijinul
Inspectoratului Școlar General Călărași. La activitate au participat cadre didactice, iar
reprezentantul Institutului „Elie Wiesel”, cercetătorul Petre Matei, le-a vorbit
participanților despre deportarea romilor în Transnistria.
Proiect implementat cu sprijinul Fundației pentru Memorie, Responsabilitate și
Viitor- EVZ.

12 mai 2021 – conferință de presă pe tema sondajului de opinie realizat de
Avangarde: Responsabilii Holocaustului din România (Hitler sau Antonescu?).
Rezultatele sondajului pot fi consultate aici: http://www.inshr-ew.ro/wpcontent/uploads/2018/01/Holocaustul-in-Romania-victimeresponsabili.pdf?fbclid=IwAR1FLg3cNwWrtcUrFljAhzz4umaapSCTPr14Di0t8GS8Ia7mEsCaceHhNw

28 mai 2021 – Vernisajul expoziției „Memoria Genocidului Romilor din
România. Remember to resist” , Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, Tecuci, Galați
– expoziție temporară organizată de Asociația PLURAR în parteneriat cu Institutul
„Elie Wiesel”, proiect implementat cu sprijinul Fundației pentru Memorie,
Responsabilitate și Viitor- EVZ.
29 mai 2021 – „Conservarea și
vizibilizarea
memoriei
genocidului
romilor”- seminar organizat de Asociația
PLURAL, în parteneriat cu Institutul „Elie
Wiesel” în cadrul proiectului „Memoria
Genocidului
Romilor
din
România.
Remember to resist” implementat cu
sprijinul Fundației pentru Memorie,
Responsabilitate și Viitor- EVZ.
La seminar au participat cadre didactice
din județul Galați, iar reprezentantul
Institutului „Elie Wiesel”, cercetătorul Petre
Matei, le-a vorbit despre deportarea
romilor în Transnistria.

28-29 iunie 2021 - „IAȘI 1941-2021: MEMORIE, ASUMARE, UITARE” – conferință
internațională organizată de Institutul „Elie Wiesel” în parteneriat cu Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Primăria Municipiului Iași, în contextul comemorării a
80 de ani de la Pogromul de la Iași.
Lucrările conferinței au adus în discuție teme precum antisemitismul cultural și politic în
România interbelică, pogromuri și masacre din vara anului 1941, memoria Holocaustului,
antisemitism și extrema dreaptă, prezentate de conferențiari din Europa, Statele Unite ale
Americii și Israel: Constantin Iordachi (Ungaria), Valentin Săndulescu, Marius Cazan,
Daniel Boboc, Andrei Muraru, Alexandru Muraru, Mihai Dinu Gheorghiu, Michael Shafir,
Tibori Szabo Zoltan (România), Dennis Deletant, Roland Clark (Marea Britanie), Armin
Heinen, Gaelle Fisher (Germania), Karel Berkhoff (Olanda), Paul Shapiro (SUA), Alexander
Avram (Israel).
Conferința a fost organizată în format hibrid (în sală și concomitent online).

29 iunie 2021 – ceremonii de comemorare și depunere coroane de flori în
cimitirele din Iași, Podu Iloaiei și Târgu Frumos.

La ceremoniile de comemorare a 80 de ani de la Pogromul de la Iași au participat,
au depus coroane de flori și au transmis mesaje în memoria victimelor,
reprezentanți ai autorităților centrale, locale, ai Corpului Diplomatic, ai Federației
Comunităților Evreiești și societății civile.
Proiect organizat în parteneriat cu Comunitatea Evreilor Iași și administrația
locală.

29 iunie 2021 – inaugurarea
Muzeului Pogromului de la Iași în
clădirea fostei Chesturi de poliție, locul
unde în urmă cu exact 80 de ani
atrocitățile
întreprinse
împotriva
evreilor de autoritățile române de
atunci erau în plină desfășurare.
Proiectul muzeal a fost realizat de
Institutul „Elie Wiesel” în colaborare cu
Consiliul Județean Iași.
Ceremonia a început cu un recital al
corului Filarmonicii din Iași, „Gavriil
Musicescu” și urmat mesaje transmise
de:
Elisabeth
Ungureanu,
coordonatorul expoziției permanente a
muzeului,
Alexandru
Muraru,
Reprezentantul Special al Guvernului,
Costel Alexe, Președintele Consiliului
Județean Iași, Mihai Chirica, Primarul
Municipiului Iași, Felix Klein, Comisar
al Guvernului Federal German pentru
lupta împotriva antisemitismului,
Daniel Holtgen, reprezentant al
Consiliului Europei pentru combaterea
antisemitismului, Eduard Kupferberg,
secretar
general
al
Federației
Comunităților evreilor din România și
Alexandru
Florian,
directorul
Institutului „Elie Wiesel”.

29 iunie – 1 decembrie 2021 – expoziție de fotografie „80 de ani de la
Pogromul din Iași. Drepți între Popoare” proiect realizat de Institutul „Elie
Wiesel” în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași în centrele comunitare ale
primăriei, în cartierele Nicolina, Păcurari, Tătărași, Frumoasa, Alexandru. Expoziția
prezintă fragmente din poveștile de salvare a evreilor de către cetățeni ai orașului
Iași, recunoscuți ca Drepți între Popoare.
Expoziție a fost organizată în contextul comemorării a 80 de ani de la Pogromul
din Iași și poate fi accesată și online la adresa: http://www.inshr-ew.ro/portfolioitem/expozitie-80-ani-pogrom-drepti-intre-popoare/

7 iulie 2021 – Podcastul „Despre Holocaust” – proiect
realizat de Institutul „Elie Wiesel” cu sprijinul Friedrich-EbertStiftung Romania. Despre Holocaust nu este o lecție de istorie,
ci un dialog onest prin care încercăm să răspundem la întrebări
pe care, probabil, mulți dintre noi le avem: cine neagă
Holocaustul? De ce și când să vorbim despre Holocaust în școli?
Ce ne spun fotografiile despre Holocaust? Cine au fost făptașii și
salvatorii? De ce evreu și rom în loc de țigan și jidan?
În primul episod al podcastului despre Holocaust istoricul
Marius Cazan și ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid,
au dialogat despre fotografiile referitoare la Pogromul de la Iași.
Detalii despre proiect: http://www.inshr-ew.ro/portfolioitem/podcast-despre-holocaust/

Episoadele podcastului pot fi ascultate pe : Spotify, Apple
podcast si Google podcast sau direct pe website-ul www.inshrew.ro

20-24 iulie 2021 – „Holocaustul – o lecţie despre trecut pentru generaţiile
prezente şi viitoare”, curs de formare pentru profesori din România şi Republica
Moldova organizat la Cluj-Napoca, de Institutul „Elie Wiesel” în parteneriat cu
The Olga Lengyel Institute şi Institutul Intercultural Timişoara.

12 august 2021 – „Pogromul de la Iași: amintirile unui supraviețuitor”episodul 2 al podcastului „Despre Holocaust”
Ultimul supraviețuitor al Pogromului de la Iași care locuiește în România, Leonard
Zăicescu, în dialog cu cercetătorul științific Ana Bărbulescu, despre experiența
dramatică pe care a trăit-o.
Detalii despre proiect: http://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despreholocaust/

6 septembrie 2021 – „Optimizarea
procesului educațional al lecțiilor de
istorie online, cu ajutorul noilor
tehnologii-#lecțiadeistoriealtfel”,
auxiliar didact acreditat de Ministerul
Educației și Cercetării și accesibil
cadrelor didactice pe platformele
dedicate:
❖
❖
❖

www.didactic.ro
https://iteach.ro/
https://classroom.google.com/u/1
/w/Mzg2NjkxMjUwNjA5/t/all

În 2020, când întâlnirile în sălile de clasă
erau imposibile, Institutul „Elie Wiesel”
a lansat proiectul #lecțiadeistoriealtfel
care venea în sprijinul profesorilor și al
elevilor pentru orele desfășurate în
mediul virtual, prin resurse accesibile
online, cu informații care trezesc
apetitul pentru a cunoaște și a descoperi
istoria Holocaustului din România.
O continuare firească a proiectului
#lecțiadeistoriealtfel
o
reprezintă
auxiliarul didactic acrediat de minister.

24-26 septembrie 2021 – „Pentru
o democrație activă - împotriva
extremismului
de
dreapta”,
program
de
formare
adresat
profesorilor din învățământul preuniversitar. Organizatori: Friedrich
Ebert Stiftung şi Institutul „Elie
Wiesel”.
28-29 septembrie 2021 – „Povestiri
din
Holocaust.
Istorii
locale”
seminarii cu elevi din Bacău și
Suceava organizate în cadrul
proiectului
„Local
frames
for
understanding
victimhood
and
uplifting awareness: Romania and the
Holocaust” în vederea pregării
expozițiilor de bandă desenată din
Bacău și Suceava.

11 octombrie 2021 – Ziua
Națională de Comemorare a
Victimelor
Holocaustului
din
România – ceremonia anuală de
comemorare.
Au participat, au depus o coroană și
au transmis un mesaj în memoria
victimelor:
reprezentanți
ai
Administrației
Prezidențiale,
ai
Guvernului
Românei,
Corpului
Diplomatic, Federației Comunităților
Evreiești din România, societății
civile.

18-20 octombrie 2021- Holocaustul
din România între istorie și memorie,
program de formare adresat angajaţilor
Ministerul Afacerilor Interne, Ploieşti.

12 octombrie 2021 – Episod 3
podcast: Izgonire și reinventare: o
mărturie despre deportarea în
Transnistria. Un interviu realizat de
cercetătorul științific Ana Bărbulescu
cu Miriam Bercovici, supraviețuitoare
a Holocaustului din România, despre
deportarea în Transnistria, pierderile
suferite și întoarcerea în țară.
http://www.inshr-ew.ro/portfolioitem/podcast-despre-holocaust/

28-29 octombrie 2021- Predarea
Holocaustului
–
oportunitate,
metode resurse, cursuri formare
profesori istorie Republica Moldova
(Dubăsari,
Basarabeanca,
Bălți,
Glodeni),
proiect
organizat
în
colaborare cu Institutul de istorie
orală din Moldova şi Friedrich Ebert
Stiftung-Moldova.

11 noiembrie 2021 – Lansare bază de date online pentru proiectul „Înregistrarea
numelor victimelor Holocaustului din România”. Pentru a facilita accesul
publicului la informații despre victimele Holocaustului din România, Institutul „Elie
Wiesel” a creat o platformă online unde sunt listate victime ale Holocaustului și
informațiile disponibile despre acestea.
Baza de date poate fi accesată aici: http://www.inshr-ew.ro/portfolioitem/inregistrarea-numelor-victimelor-holocaustului-din-romania/

3 decembrie 2021 – Vernisarea expoziției de bandă desenată „Povestiri din
Holocaust. Bacău”. Expoziția face parte din proiectul realizat de Institutul „Elie Wiesel”
cu sprijinul EVZ Foundation, în cadrul programului „Local frames for understanding
victimhood and uplifting awareness: Romania and the Holocaust” și în parteneriat cu
autoritățile locale din Bacău, cadre didactice și elevi de la Colegiul Economic „Ion Ghica”
și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din oras. Expoziția a putut fi vizitată în Bacău până
la începutul lunii ianuarie 2022 și poate fi accesată online la adresa: http://www.inshrew.ro/portfolio-item/istorii-locale-bacau/

4 decembrie 2021 – Vernisarea expoziției de bandă desenată „Povestiri din
Holocaust. Suceava”. Expoziția face parte din proiectul realizat de Institutul „Elie
Wiesel” cu sprijinul EVZ Foundation, în cadrul programului „Local frames for
understanding victimhood and uplifting awareness: Romania and the Holocaust” și în
parteneriat cu autoritățile locale din Suceava, cadre didactice și elevi de la Colegiul
Economic „Dimitrie Cantemir” și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din oras. Expoziția a
putut fi vizitată în Suceava până la începutul lunii ianuarie 2022 și poate fi accesată
online la adresa: http://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-suceava/

15 decembrie 2021 - Episodul 4 al podcastului „Despre Holocaust”: Cine neagă
Holocaustul astăzi? Când a apărut negaționismul ca fenomen și care au fost primele
forme de manifestare, care sunt diferențele între discursul negaționist occidental și
cel din spațiul est-european sau cum a evoluat profilul negaționistului – sunt câteva
din întrebările prin care cercetătorul științific Marius Cazan îl provoacă pe prof. univ.
Michael Shafir la dialog.
Detalii despre
holocaust/

episod:

http://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-

21-22 aprilie 2021 – EHRI-PP & EHRI 3 –
General Partner Meetings (Elisabeth
Ungureanu, Ana Bărbulescu, Marius
Cazan, Daniel Boboc, Roxana Popa) –
derulat online.
26-27 octombrie 2021 EHRI-PP General
Partner Meeting (Elisabeth Ungureanu,
Ana Bărbulescu, Marius Cazan, Roxana
Popa) – derulat online.
3-4 noiembrie 2021 – EHRI 3 General
Partner Meeting (Elisabeth Ungureanu,
Ana Bărbulescu, Daniel Boboc, Roxana
Popa) – derulat online.

Comunicate de presă

❖„Opiniile edilului nu ţin loc de lege!”- 16 februarie 2021: http://www.inshrew.ro/schimbarea-denumirii-strazii-ion-antonescu-constanta/

❖„Mișcarea Legionară omagiată în Senatul României”- 26 februarie 2021:
http://www.inshr-ew.ro/miscarea-legionara-omagiata-in-senatul-romaniei/

Mesaje publicate pe
pagina de Facebook

14 ianuarie 2021 – referitor la comparația realizată de medicul Adina Alberts între
măsurile luate în contextul pandemic și experimentele medicale efectuate de naziști.
28 ianuarie 2021 – referitor la mesajul postat de o companie privată pe rețeaua de
socializare Facebook, mesaj care compară în mod ironic lagărele de concentrare naziste
cu programele de formare intensive realizate de respectiva companie.
5 februarie 2021 – referitor la soluția dată de justiție în cazul unei fapte de negare a
Holocaustului din România.
15-16 februarie 2021 – referitor la refuzul primarului Constanței de a schimba
denumirea străzii Mareșal Ion Antonescu din oraș.
9 martie 2021 – referitor la mesajele de elogiere a criminalilor de război în Parlamentul
României (deputat Daniel Gheorghe, senator Sorin Lavric).
27 martie 2021 – referitor la mesajele de amenințare primite de actrița Maia
Morgenstein în seara de Pesach.

Mesaje publicate pe
pagina de Facebook

2 aprilie 2021 – referitor la mesajul președintelui Academiei Române, Ion Aurel Pop, în
cadrul manifestării pentru aniversarea a 171 de ani de la înființarea Jandarmeriei
Române.
6 iunie 2021 – referitor la vandalizarea mormintelor evreiești în Ploiești.
27 iulie 2021 – referitor la mesajul Academiei Române de elogiere a vicepreședintelui
LANC, Nicolae Paulescu, căruia îi dezvelește și un basorelief.
10 septembrie 2021 – referitor la elogierea lui A.C. Cuza și Nicolae Paulescu de către
autoritățile locale din Durnești, Botoșani.
18 septembrie 2021 – referitor la evenimentul de lansare a unei cărți cu profund mesaj
antisemit „Sonata lui Madoff”, Marius Ianuș.
21 septembrie 2021 – referitor la volumul publicat de Academia Română despre istoria
fizicienilor din România și portretul realizat pentru Herman Oberth.
16 decembrie 2021 – referitor la omagiul adus de Academia Română la 130 de ani de la
nașterea lui Mihail Manoilescu, antisemit fascist, susținător la Mișcării Legionare.

❑ Acord de parteneriat cu Facultatea de Istorie - asociația „Dacia” în
vederea organizării stagiilor de practică/voluntariat.
❑ Acord de parteneriat cu Rațiu Forum pentru organizarea concursului "80
Years after: The Odessa Massacre between Truth and Denial”.
❑ Acord de parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în
vederea organizării conferinței internaționale din cadrul programului de
comemorare a 80 de ani de la Pogromul din Iasi.
❑ Acord de parteneriat cu Asociația PLURAL și Centrul Județean Cultural
Călărași pentru organizarea expoziției și a seminarului în cadrul proiectului
„Memoria Genocidului Romilor din România. Remember to resist”.
❑ Acord de parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert Stiftung pentru
dezvoltarea proiectelor: Despre Holocaust (podcast) și Roholocaust.com.
❑ Acord de parteneriat cu Complexul Muzeal Astra consultanță în vederea
întregirii patrimoniului MNIERH și restaurare obiecte din patrimoniul
MNIERH.
❑ Acord de parteneriat cu Muzeul Literaturii din Iași în vederea organizării
Muzeului Pogromului de la Iași.
❑ Acord de parteneriat cu The Olga Lengyel Institute și Institutul
Intercultural Timișoara în vederea organizării seminarului pentru cadrele
didactice: „Holocaustul – o lecţie despre trecut pentru generațiile prezente şi
viitoare”.

❑ Acord de parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica”, Bacău – în vederea
organizării workshop-ului și a expoziției de bandă desenată „Povestiri din
Holocaust. Bacău” în cadrul proiectului „Local frames for understanding
victimhood and uplifting awareness: Romania and the Holocaust”.
❑ Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Bacău - în
vederea organizării workshop-ului și a expoziției de bandă desenată
„Povestiri din Holocaust. Bacău” în cadrul proiectului „Local frames for
understanding victimhood and uplifting awareness: Romania and the
Holocaust”.
❑ Acord de parteneriat cu Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Suceava în vederea organizării workshop-ului și a expoziției de bandă desenată
„Povestiri din Holocaust. Suceava” în cadrul proiectului „Local frames for
understanding victimhood and uplifting awareness: Romania and the
Holocaust”.
❑ Acord de parteneriat cu Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Suceava - în
vederea organizării workshop-ului și a expoziției de bandă desenată
„Povestiri din Holocaust. Suceava” în cadrul proiectului „Local frames for
understanding victimhood and uplifting awareness: Romania and the
Holocaust”.
❑ Acord de parteneriat cu Institutul Goethe- București – în vederea
organizării programului cultural „Zilele Filmului- Memoria Holocaustului”
2022.
❑ Memorandum încheiat cu Fundația Muzeului-Institut al Genocidului
Armean – în vederea dezvoltării în parteneriat a unor proiecte educaționale
& culturale.

După aproximativ 7 ani de cercetări
penale, anul 2021 a adus prima
condamnare (la Fond) pentru negarea
Holocaustului. Acest verdict istoric a fost
sabilit în sarcina inculpatului Vasile
Zărnescu pentru negarea Holocaustului.
La data redactării prezentului raport
instanța investită să judece apelul
rămăsese în pronunțare.
În ce privește celelalte dosare deschise pe
baza OUG nr. 31/2002, ratificată prin
Legea nr. 107/2006 și modificată prin
Legea nr. 217/2015 în care INSHR-EW a
avut calitatea de petent, unele au ajuns la
maturitate fiind soluționate prin clasare
ori renunțarea la urmărirea penală. Alte
dosare se află în circuitul judecătoresc,
INSHR-EW depunând plângere față de
modul în care parchetele au soluționat
sesizările depuse.

Evoluția
manifestărilor
cu
caracter
antisemit și dinamica mesajelor instigatoare
la ură în spațiul public din România și în
mod special în mediul online a continuat să
fie monitorizată pe parcursul anului 2021
de către cercetătorii Institutului „Elie
Wiesel”.
De-a lungul perioadei analizate (aprilie
2020-mai 2021), în spaţiul românesc s-a
înregistrat o intensificare a incidentelor
care conţin elemente şi simbolistică
antisemită. Pe de altă parte, sondajul
realizat în luna aprilie 2021 referitor la
percepția
românilor
în
privința
Holocaustului și a grupurilor minoritare
(https://bit.ly/3r84eHZ ) nu prezintă
semnale de alarmă în privința nivelului de
acceptare a evreilor în societatea
românească (doar 5% dintre respondenți
nu și-ar dori să aibă vecin un evreu).
Cu toate acestea, periodic, în momente-cheie
(campanie electorală, sărbători evreiești) în
mediul online sau în discursurile unor
reprezentanți ai instituțiilor statului apar
manifestări care ne semnalează existența
unor stereotipuri şi prejudecăți ce pot fi
asimilate
antisemitismului
(latent),
răspândit la o scară destul de largă și care
oricând poate degenera.
Și totuși ceva nou s-a întâmplat: mesajul
antisemit sau negaționist a reapărut în
parlament, iar o reprezentantă de frunte a
culturii teatrale din România, a cărei
identitate evreiască este de notorietate, a
devenit ținta amenințărilor antisemite.

De asemenea, în luna mai 2021 a fost emisă
Hotărârea Guvernului nr. 539/13.05.2021
privind aprobarea Strategiei Naționale
pentru
prevenirea
și
combaterea
antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și
discursului
instigator
la
ură:
http://www.inshr-ew.ro/wpcontent/uploads/2020/05/StrategieCombatere-Antisemtism-Monitorul.pdf

Concluziile raportului publicat în iulie 2021 pot fi consultate aici: http://www.inshrew.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-monitorizare-2021.pdf

În anul 2016, prin Hotărârea de Guvern nr. 625 s-a instituționalizat proiectul
organizării Muzeului Național de Istorie a Evreilor și a Holocaustului din România.
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” a
fost desemnat prin această Hotărâre de Guvern să coordoneze și să răspundă de
proiect.
În anul 2018, Institutul „Elie Wiesel” a organizat concursul de soluții pentru
amenajarea expoziției permanente și a spațiilor conexe ale MNIEHR, concurs
anulat ulterior datorită retragerii imobilului de pe str. Lipscani din administrarea
Institutului „Elie Wiesel”.
Un nou imobil adecvat organizării Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al
Holocaustului din România a fost identificat în 2019. În decursul anului 2020 a
fost organizat un nou concurs de solutii pentru amenajarea expoziției permanente
și a spațiilor conexe ale muzeului.

Proiectul Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România a
continuat în 2021, două etape majore fiind parcurse:

1.

2.

Anunțarea proiectului câștigător: în perioada ianuarie-martie 2021 a avut loc
verificarea documentației pentru proiectele înscrise în concursul de soluții organizat
în luna decembrie 2019 pentru amenajarea expoziției permanente și a spațiilor
conexe ale Muzeului. După încheierea procesului de verificare, la finalul lunii martie
2021 a fost anunțat proiectul câștigător.
Semnarea contractului cu autorii proiectului câștigător: după anunțarea
proiectului câștigător și încheierea perioadei de negocieri, la finalul lunii noiembrie
2021 a fost semnat contractul cu autorii proiectului și a început efectiv pregătirea
designului expoziției permanente și a documentației necesare în vederea obținerii
autorizațiilor și avizelor necesare lucrărilor de amenajare.

La începutul anului 2021, din cele 21 posturi finanțate erau
ocupate 17,5 posturi, 3,5 posturi fiind vacante, astfel:
•
•
•

2 posturi de Consilier IA muzeograf,
1 post de Consilier I muzeograf,
0,5 post de Consilier IA bibliotecar.

În luna martie s-au organizat concursuri pentru ocuparea
posturilor vacante de Consilier IA și Consilier I – Muzeograf.
Concursurile nu s-au finalizat deoarece nu a fost depus niciun
dosar de candidatură. În această situație, Consiliul director a decis
transformarea unuia dintre posturile vacante de Consilier IA
muzeograf din Statul de funcții, în post de Consilier debutant
muzeograf.

În luna aprilie s-a organizat examen de promovare în grad
profesional în urma căruia un post de cercetător științific a fost
transformat în post de C.S.III, începând cu luna mai.
Tot în luna aprilie s-au organizat concursuri pentru ocuparea
posturilor vacante de Consilier IA, Consilier I și Consilier debutant
– Muzeografi. Concursurile s-au finalizat prin ocuparea posturilor
de Consilier IA și Consilier debutant, postul de Consilier I
rămânând vacant. În această situație, în luna mai s-a decis
transformarea postului rămas vacant de Consilier I muzeograf, din
Statul de funcții, în post de Consilier debutant muzeograf și
scoaterea lui la concurs. La sfârșitul lunii iunie s-a finalizat
concursul prin ocuparea ultimului post vacant de Consilier
debutant muzeograf.
De asemenea, în luna mai a fost scos la concurs și postul cu timp
parțial de Consilier IA Bibliotecar, concursul anulându-se din
cauza lipsei unor dosare de candidatură via-bile.

În luna iulie s-a organizat un nou concurs pentru ocuparea
postului vacant de Consilier IA Bibliotecar, în urma căruia
postul a fost ocupat.
De asemenea, în luna august s-a organizat concurs pentru
ocuparea unui post de C.S.III rămas temporar vacant, ca
urmare a suspendării contractului de muncă al titularului.
Concursul nu s-a finalizat, nefiind depus nici un dosar de
candidatură.

În luna noiembrie s-a organizat un nou concurs pentru
ocuparea postului temporar vacant de C.S.III însă, nici de
această data, postul nu a fost ocupat.
La sfârșitul anului 2021 situația posturilor din cadrul INSHREW se prezenta astfel:
•
•
•

21 posturi prevăzute în organigramă, din care:
20 posturi ocupate,
1 post temporar vacant.

În anul bugetar 2021 Institutul a avut un buget total de 3.791 mii lei defalcat pe surse
astfel:
• bugetul statului suma de 3.096 mii lei;
• sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli suma
de 410 mii lei;
• prefinanțare 167 mii lei în cadrul proiectelor EVZ, cu tema „Local frames for
understanding victimhood and uplifting awareness: Romania and the Holocaust” și
EHRI 871060 finanțat de Uniunea Europeană prin Comisia Europeană;
• venituri din sponsorizare 69 mii lei;
• venituri proprii 49 mii lei, reprezentând venituri proprii din vânzare cărți.

Subvenția primita in valoare de 2.711 mii lei
a fost consumata in totalitate astfel:
•
•
•
•

salarii in valoare de 1.757 mii lei,
bunuri si servicii in valoare de 846 mii
lei,
acțiuni cu caracter științific și cultural în
valoare de 106 mii lei,
cheltuieli de capital in valoare de 2 mii
lei.

Execuția bugetară a fost:
•
•
•
•
•

1.757 mii lei pentru cheltuieli de
personal
846 mii lei pentru bunuri şi
servicii,
195 mii cheltuieli cu proiectele
culturale,
2 mii cheltuieli de capital
234 mii lei cheltuieli proiecte(
EHRI, EVZ)

Fondurile puse la dispoziție au asigurat plata în întregime a salariilor personalului, a
obligațiilor către stat, precum şi pentru plata achizițiilor 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.

