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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 2022 este următoarea:

❖ Proiectul Înregistrarea numelor victimelor Holocaustului din România

(resp: Ana Bărbulescu, Marius Cazan, Petre Matei, Laura Bârlă) s-a derulat

potrivit graficului stabilit: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-

item/inregistrarea-numelor-victimelor-holocaustului-din-romania/

❖ 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.

❖ 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.

❖ Proiectul Enciclopedia comunităților evreiești din România (coord:

Măriuca Stanciu, Ana Bărbulescu) s-a derulat conform graficului stabilit.

Proiectul va fi finalizat în anul 2023.

❖ Proiectul Local frames for understanding victimhood and uplifting

awareness: Romania and the Holocaust (coord. Ana Bărbulescu) s-a

încheiat și s-a realizat conform graficului stabilit. În 2022 au fost organizate

patru workshop-uri și patru expoziții de bandă desenată, în municipiile

Galați, Focșani, Pitești și Craiova, cu participarea a 15 elevi de liceu din

fiecare localitate: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/holocaustul-in-

romania-istorii-locale/

❖ Proiectul de premiere a trei studii academice desfăşurat în perioada 1

aprilie – 30 septembrie 2022 s-a realizat conform graficului stabilit. INSHR-

EW 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. Studiile au fost

publicate în revista Holocaust.Studii și cercetări, nr. 1(15)/2022.

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/inregistrarea-numelor-victimelor-holocaustului-din-romania/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/inregistrarea-numelor-victimelor-holocaustului-din-romania/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/holocaustul-in-romania-istorii-locale/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/holocaustul-in-romania-istorii-locale/


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 Caricaturi antisemite în România interbelică (Ana

Bărbulescu) s-a desfășurat conform graficului stabilit. A fost încheiată

faza de documentare.

❑ În cazul proiectului Electoratul antisemit în alegerile din 1937

Partidul Național Creștin vs. Partidul Totul pentru Țară, coordonat

de Daniel Boboc ipoteza de cercetare nu s-a confirmat, ceea ce a

condus la reformularea temei de cercetare. Noul proiect, Teme

antisemite în discursul parlamentar al lui A. C. Cuza, a fost finalizat,

iar rezultatele vor fi diseminate sub forma unui studiu care urmează a

fi publicat într-o revistă academică.

❑ Proiectul Cererile de compensaţie întocmite de supravieţuitorii evrei

şi romi în anii 70 (Petre Matei) a fost finalizat iar rezultatele

diseminate sub forma unui studiu publicat într-o revistă academică.

❑ Proiectul Agresori în uniformă. Imaginea militarilor în mărturiile

supravieţuitorilor Pogromului de la Iaşi (Marius Cazan) a fost

finalizat iar rezultatele diseminate sub forma unui studiu publicat într-

o revistă academică.



Contribuții publicisticeContribuții publicistice

Cercetătorii Institutului au avut în cursul anului 2022 următoarele contribuții

publicistice:

1. Alexandru Florian, Ana Bărbulescu, Elita culturală și discursul antisemit

interbelic, Iași, Polirom, INSHR-EW, 2022.

2. Petre Matei, Mișcarea romă din România în presa interbelică: 1933-

1941, Cluj-Napoca: ISPMN, INSHR-EW, 2022.

3. Adina Marincea, “Whistling to the Right Publics? AUR’s Doublespeak in

Reaction to Antisemitism Allegations”, în Holocaust. Studii şi cercetări, vol.

XIV, nr. 1(15)/ 2022.

4. Marius Cazan, “Order and Disorder on the Eastern Front: The 14th Infantry

Division at the Beginning of Operation `Barbarossa”, ȋn Holocaust. Studii și

Cercetări, vol. XIV, nr. 1 (15)/2022.

5. Nicolae Drăgușin, “Under Nichifor Crainic’s Mantle: Far-Right Topics in the

Orthodox Clergymen Constribuions to Gândirea, Calendarul, and Sfarmă-

Piatră”, ȋn Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XIV, nr. 1 (15)/2022.

6. Ana Bărbulescu, “A.C. Cuza, the Jews and the Struggle against Satan”, ȋn

Holocaust. Studii și Cercetări, vol. XIV, nr. 1 (15)/2022.

7. Petre Matei, “Understanding and Legitimizing Gypsy Slavery in the

Traditional Romanian Society – the Life of St. Gregory of Agrigento”, în

Romani Studies 32, no. 2 (2022).

8. Petre Matei, „Calinic I. Popp Șerboianu”, în Roma Portraits in History.

Roma Civic Emancipation Elite in Central, South-Eastern and Eastern

Europe from the 19th Century until World War II, editori Elena

Marushiakova și Vesselin Popov, Leiden, Brill Schöningh, 2022.

9. Petre Matei, „Gheorghe Niculescu”, în Roma Portraits in History. Roma

Civic Emancipation Elite in Central, South-Eastern and Eastern Europe

from the 19th Century until World War II, editori Elena Marushiakova și

Vesselin Popov, Leiden, Brill Schöningh, 2022.

10. Petre Matei, „Lazăr Naftanailă”, în Roma Portraits in History. Roma Civic

Emancipation Elite in Central, South-Eastern and Eastern Europe from

the 19th Century until World War II, editori Elena Marushiakova și

Vesselin Popov, Leiden, Brill Schöningh, 2022.



Contribuții publicisticeContribuții publicistice

11. Petre Matei, Raluca Bianca Roman, și Ion Duminică. „Romania”, în, Roma

Portraits in History. Roma Civic Emancipation Elite in Central, South-

Eastern and Eastern Europe from the 19th Century until World War II,

editori Elena Marushiakova and Vesselin Popov, Leiden, Brill, 2022.

12. Petre Matei, “Roma Deportations to Transnistria during World War Two.

Between Centralised Decision-Making and Local Initiatives”, în S:I.M.O.N. –

Shoah: Intervention. Methods. Documentation 9, no. 2 (2022).

13. Petre Matei, “Documenting Micro-Histories of the Romanian Holocaust: The

Compensation Files of the Deportees from Argeș County in the ITS Archives”,

în Holocaust. Studii și cercetări, vol. XIV, nr. 1 (15)/2022.

14. Nicolae Drăgușin, „Biserică și ortodoxie în România anilor 20. Reconstituire

istorică și interpretare teologico-juridică” recenzie la cartea semnată de

Roland Clark, Religious Reform and Sectarianism in Interwar Romania. The

Limits of Orthodoxy and Nation-Building (2021), în Observator cultural, nr.

1109 din 19 mai 2022. https://www.observatorcultural.ro/articol/biserica-

si-ortodoxie-in-romania-anilor-20/

15. Adina Marincea, Veda Popovici, “Calling Fascism by Its Name: The Rise of the

Radical Right and Organizing Leftist Resistance in Romania”, LeftEast, 23

Decembrie 2022, https://lefteast.org/radical-right-leftist-resistance-

romania/

16. Adina Marincea, „Rețeta de pe internet prin care extrema dreaptă și

propaganda prorusă cresc pe spinarea facturilor românilor. Site-urile

implicate”, în ziarul Libertatea, 28 iulie 2022, disponibil la

https://www.libertatea.ro/opinii/reteta-de-pe-internet-prin-care-extrema-

dreapta-si-propaganda-pro-rusa-cresc-pe-spinarea-facturilor-romanilor-

site-urile-implicate-4223967

17. Adina Marincea, Veda Popovici, Florentin Cassonnet, “La gauche et la

montée du fascisme en Roumanie (1/2): le retour de la bête immonde”, în

ziarul Courrier des Balkans, 29 octombrie 2022,

https://www.courrierdesbalkans.fr/La-gauche-et-la-montee-du-fascisme-

en-Roumanie-1-2-le-retour-de-la-bete-immonde

https://www.observatorcultural.ro/articol/biserica-si-ortodoxie-in-romania-anilor-20/
https://www.observatorcultural.ro/articol/biserica-si-ortodoxie-in-romania-anilor-20/
https://lefteast.org/radical-right-leftist-resistance-romania/
https://lefteast.org/radical-right-leftist-resistance-romania/
https://www.libertatea.ro/opinii/reteta-de-pe-internet-prin-care-extrema-dreapta-si-propaganda-pro-rusa-cresc-pe-spinarea-facturilor-romanilor-site-urile-implicate-4223967
https://www.libertatea.ro/opinii/reteta-de-pe-internet-prin-care-extrema-dreapta-si-propaganda-pro-rusa-cresc-pe-spinarea-facturilor-romanilor-site-urile-implicate-4223967
https://www.libertatea.ro/opinii/reteta-de-pe-internet-prin-care-extrema-dreapta-si-propaganda-pro-rusa-cresc-pe-spinarea-facturilor-romanilor-site-urile-implicate-4223967
https://www.courrierdesbalkans.fr/La-gauche-et-la-montee-du-fascisme-en-Roumanie-1-2-le-retour-de-la-bete-immonde
https://www.courrierdesbalkans.fr/La-gauche-et-la-montee-du-fascisme-en-Roumanie-1-2-le-retour-de-la-bete-immonde


Cercetătorii Institutului au susținut următoarele comunicări științifice și

workshop-uri în anul 2022:

1. Petre Matei, ”Roma Deportations and Roma Voices in Romania”, în cadrul

workshop-ului Recording Romani Voices, Documenting Romani Lives,

organizat de Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, Yale

University, Central European University, Vienna Wiesenthal Institute for

Holocaust Studies, Viena (14 iunie 2022).

2. Nicolae Drăgușin, „Dezbateri publice asupra cetățeniei române (1936-

1937)”, în cadrul conferinței Minorități naționale, identitate, cetățenie –

lecțiile trecutului și provocări actuale, Oradea (29 iulie 2022).

3. Adina Marincea, ”The weaponization of misinformation through social

media by the Romanian far right”, în cadrul Academiei de Vară The

Geopolitics of Disinformation – Social Media and International Politics

organizată de Academy of International Affairs NRW în Bonn (29 august - 1

septembrie 2022).

4. Petre Matei, ”Communist and Post-Communist Discourses on the

Persecution of Roma in Wartime Romania”, în cadrul conferinței The Nazi

Genocide of the Roma and its Legacy, organizată de The Norwegian

Center for Holocaust and Minority Studies, Oslo (8 septembrie 2022).

5. Petre Matei, ”Roma Deportations to Transnistria during the Second World

War: Between Central Decision-Making and Local Initiatives”, în cadrul

conferinței The Nazi Genocide of the Roma and its Legacy, organizată de

The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies, Oslo (11

septembrie 2022).

6. Adina Marincea, ”The Fascist Katechon and the Communist Antichrist: How

AUR Party Uses Social Media to Revive Interwar Legionary Manichean

Thinking”, în cadrul workshop-ului Nationalism, Populism, Fascism and

Democratic (In)stability in Eastern Europe. Historical Continuities and

Transformations, organizat împreună cu New Europe College la Bucureşti

(28 septembrie 2022).

Comunicări științifice și workshop-uri



7. Daniel Boboc, „Violențe cu caracter antisemit ale participanților la

congresul Partidului Național Creștin din 10 noiembrie 1936”, Sesiunea

Națională de Comunicări Științifice organizată de Muzeul Județean

„Ștefan cel Mare” Vaslui, ediția a XLV-a (30 septembrie 2022).

8. Marius Cazan, ”Addressing Antisemitism, Xenophobia and Hate Speech in

Romania - some remarks”, ȋn cadrul International Conference on

Combating Antisemitism and Preserving Jewish Heritage, Sofia (31

octombrie 2022).

9. Nicolae Drăgușin, ”Public Debates and Legislative Initiatives on Romanian

Citizenship for Romanian Jews. A Research in to the National Press Archives

(1936-1939)”, în cadrul conferinței A Multilevel Approach to the

Holocaust in Romania: Research and Resources organizată de INSHR-

EW/EHRI, București (2-4 noiembrie 2022).

10. Ana Bărbulescu, ”In dialogue with the authorities: petitions referring to the

jews deported to Transnistria (1941-1944)”, în cadrul conferinței, The

Holocaust in Romania. New Venues of Research organizată de

Universitatea din Haifa, Haifa (15 noiembrie 2022).

11. Marius Cazan, ”Outdoor comic exhibitions about local realities of the

Holocaust in Romania”, ȋn cadrul conferinței de lansare a proiectului Multi-

Perspective Holocaust Remembrance in Contemporary Europe”, Berlin,

Germania (10-11 Noiembrie 2022).

12. Petre Matei, „Femeile în mişcarea romă interbelică din România”, în cadrul

conferinței „Istoria romilor din Romania”, organizată de Institutul

„Nicolae Iorga, București (12-13 decembrie 2022).

Comunicări științifice și workshop-uri





Situația planului editorial pe anul 2022 este următoarea:

❑ Revista Holocaust. Studii şi cercetări, vol. XIV, nr. 1 (15) /2022, clasificată B de către
CNCS, a fost publicată.

❑ Volumul Elita culturală și discursul antisemit interbelic, autori Alexandru Florian,
Ana Bărbulescu, a fost publicat în parteneriat cu Editura Polirom.

❑ Volumul Am fost doctoriță la Auschwitz, autor Gisella Perl, a fost publicat în
parteneriat cu Editura Omium.

❑ Volumul Cu trenul expres spre moarte, autor Leonard Zăicescu, a fost publicat în
parteneriat cu Editura Polirom.

❑ Volumul Mișcarea romă din România în presa interbelică: 1933-1941, editor Petre
Matei, a fost publicat în parteneriat cu Editura pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale





Activitatea cultural-educațională desfășurată de a Institutul „Elie Wiesel” în 2022
s-a axat, deopotrivă, pe realizarea de programe care presupun interacțiunea
directă cu publicul, participarea fizică, dar și pe dezvoltarea de proiecte digitale
pentru a facilita accesul la informații despre istoria Holocaustului din România,
unor categorii cât mai diverse și largi de public. Accesarea constantă a proiectelor
online reflectă interesul publicului pentru comunicarea și consumarea informației
prin intermediul canalelor digitale, încurajând continuarea dezvoltării de proiecte
adaptate nevoilor de comunicare ale diferitelor categorii de public.



27-29 ianuarie 2022 – Zilele filmului „Memoria Holocaustului”- proiect cultural, inițiat de

Institutul „Elie Wiesel” în ianuarie 2015. Cea de-a patra ediție a programului s-a derulat în

parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, Institutul Goethe din București, cu

sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania și al Independența Film, în contextul Zilei

Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Ediția din ianuarie 2022 a oferit publicului larg posibilitatea să (re)descopere istoria prin

intermediul artei cinematografice. Documentare și producții artistice internaționale au

adus în discuție negarea Holocaustului și rolul memoriei, dilema și granița dintre

iertare/înfăptuirea justiției/răzbunare și au prezentat fragmente dintr-un trecut care

uneori se dorește uitat.



La evenimentul din deschiderea programului, în data de 27 ianuarie, au transmis un mesaj
în memoria victimelor: Cătălina Galer, Consilier de Stat, Administrația Prezidențială,
Alexandru Muraru, Reprezentantul Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor
Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, E.S. David Saranga, ambasadorul
statului Israel, E.S. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germania, Virgil
Nițulescu, Managerul Muzeului Național al Țăranului Român, Alexandru Florian,
directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”.



10-11 februarie 2022 – „Povestiri din Holocaust. Istorii locale”

seminarii cu elevi din Galați și Vrancea, organizate în cadrul proiectului

„Local frames for understanding victimhood and uplifting awareness:

Romania and the Holocaust” în vederea pregătirii expozițiilor de bandă

desenată din Galați și Focșani.



8 aprilie 2022 – „Povestiri din Holocaust.

Galați”- vernisajul expoziției de bandă

desenată organizată în perioada 8 aprilie – 8

mai 2022 la Galați. 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”, în parteneriat cu

autoritățile locale din Galați, Asociația

Partida Romilor Pro-Europa, sucursala Galați,

cadre didactice și 15 elevi de la Colegiul

Național „Mihail Kogălniceanu și Colegiul

Național „Vasile Alecsandri”. Expoziția poate

fi accesată online la adresa:

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-

item/istorii-locale-galati/

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-galati/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-galati/




15 mai 2022 – prezentarea expoziției de

bandă desenată „Povestiri din Holocaust.

Galați”- în cadrul evenimentului „Noaptea

Muzeelor”, organizat la Tecuci, în parteneriat

cu Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”.



11 mai 2022- „Povestiri din Holocaust. Istorii locale” seminar cu

elevi din Argeș, organizat în cadrul proiectului „Local frames for

understanding victimhood and uplifting awareness: Romania and

the Holocaust” în vederea pregătirii expoziției de bandă desenată

din județ.



28 iunie 2022 – „Progromul de la Iași. MEMORIA locurilor” lansarea proiectului digital

www.iasi1941.com în contextul comemorării a 81 de ani de la Pogromul din Iași.

Proiectul dezvoltat de Institutul „Elie Wiesel”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași

constă într-o aplicație web cu o hartă interactivă a orașului Iași pe care sunt marcate locuri

cu o simbolistică aparte în istoria orașului: sunt locuri de unde au fost ridicați evrei în

timpul Pogromului, unde au avut loc masacre (curtea Chesturii, piața gării din Iași etc.),

unde au fost adăpostiți evrei în timpul Pogromului. În punctele identificate au fost instalate

plăci memoriale ce conțin un cod QR prin care publicul poate accesa aplicația web pentru

mai multe detalii despre istoria locului marcat.

Platforma digitală se adresează deopotrivă locuitorilor Iașiului și celor care îl vizitează,

cadrelor didactice, elevilor și tuturor celor interesați să (re)descopere istoria orașului. Prin

intermediul fotografiilor, a mărturiilor și a informațiilor istorice, proiectul ne ajută să

conștientizăm că străzile pe care le străbatem, clădirile pe care de multe ori le privim

indiferenți poartă amprenta unor povești de viață, povara unor tragedii născute din ură.

http://www.iasi1941.com/




30 iunie 2022 – lansarea volumului de memorii „Cu trenul expres spre moarte. Din

mărturiile unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași”, autor, Leonard Zăicescu,

supraviețuitor al Pogromului.

Evenimentul a fost organizat în contextul comemorării a 81 de ani de la Pogromul din

Iași și a avut loc în Iași, la Casa Muzeelor, str. Vasile Alecsandri nr. 6.

Invitați: Mihai Dinu Gheorghiu, Alexandru Florian, directorul Institutul „Elie Wiesel”.



8 iulie 2022 – semnarea

Protocolului de Colaborare între

Institutul Național pentru

Studierea Holocaustului din

Romania "Elie Wiesel" și

Ministerul Afacerilor Externe.

Prin acest Protocol, Ministerul

Afacerilor Externe oferă în copie

arhiva pe care o are referitoarea la

perioada Holocaustului din

România.

La semnare au participat din

partea Ministerului Afacerilor

Externe secretarul de stat, Cornel

Feruță, directorul general al

Departamentului Comunicare și

Diplomație Publică Andrei Țărnea,

șeful Serviciului Unitatea Arhivelor

Diplomatice, Doru Liciu,

Ambasadorul Victor Micula, iar din

partea Institutului Național pentru

Studierea Holocaustului din

România "Elie Wiesel" Alexandru

Florian, director general.



19-23 iulie 2022 - Holocaustul – o lecţie despre

trecut pentru generaţiile prezente şi viitoare, curs de

formare pentru profesori din România şi Republica

Moldova organizat de INSHR-EW în parteneriat cu The

Olga Lengyel Institute şi Institutul Intercultural

Timişoara.



5 septembrie 2022 –lansarea celui de-al doilea sezon al podcast-ului „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?

Episodul 1 din Sezonul 2 al podcast-ului aduce în discuție tema educației despre

Holocaust: când, cum, cât și de ce să le vorbim copiilor despre Holocaust? Ana

Bărbulescu, cercetător în cadrul Institutului „Elie Wiesel” și profesorul Marcel

Bartic încearcă să ofere un răspuns, aducând prim-plan contextualizarea istoriei

Holocaustului, înțelegerea profilului victimelor și a făptașilor, rolul profesorului în

transferul informațiilor despre Holocaust și interiorizarea acestora de către elevi,

prin conștientizare fenomenelor care au generat o astfel de tragedie.

Detalii despre proiect: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-

holocaust/

Sezonul 2: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-
sezon-2/

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/


30 septembrie 2022-

„Povestiri din Holocaust.

Istorii locale” seminar cu

elevi din Craiova, organizat

în cadrul proiectului „Local

frames for understanding

victimhood and uplifting

awareness: Romania and

the Holocaust” în vederea

pregătirii expoziției de

bandă desenată din județ.

30 septembrie 2022- finalizarea procesului de actualizare a website-ului www.insh-ew.ro

și lansarea versiunii în limba engleză, destinată a facilita accesul unui public cât mai larg la

informațiile publicate de Institut, despre activitățile cultural-educaționale, de cercetare și

editare pe tema Holocaustului din România.

Versiunea în limba engleză: https://www.inshr-ew.ro/en/

http://www.insh-ew.ro/
https://www.inshr-ew.ro/en/


30 septembrie 2022- participare la inaugurarea expoziției din Casa memorială

„Elie Wiesel” în urma unui proces de restaurare și reabilitare. Noua expoziție

conectează oamenii cu experiența trăită a Maramureșului evreiesc prin

moștenirea Laureatului Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel.



7 octombrie 2022 – 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.



14 octombrie 2022 – „Povestiri din Holocaust. Argeș”- vernisajul expoziției de

bandă desenată organizată în perioada 14 octombrie – 14 noiembrie 2022 la

Pitești. 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”, în parteneriat cu

autoritățile locale din Pitești, Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu”, cadre didactice

și 15 elevi de la Colegiul Național „I.C. Brătianu”, Colegiul Național „Zinca Golescu”.

Expoziția poate fi accesată online la adresa: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-
item/istorii-locale-arges/

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-arges/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-arges/


14-16 octombrie 2022 - Pentru o democrație activă - împotriva

extremismului de dreapta, program de formare adresat profesorilor din

învățământul pre-universitar, organizat de Friedrich Ebert Stiftung şi INSHR-EW

la Brașov.

17-19 octombrie 2022- Holocaustul din România între istorie și memorie,

program de formare adresat angajaților Ministerul Afacerilor Interne, Ploieşti.



25 octombrie 2022 – Episodul 2 din Sezonul 2 al podcast-ului „Despre

Holocaust ”aduce în discuție apologia extremei dreapta în România și la nivel

internațional. Care sunt rădăcinile elogierii și cum s-a manifestat în ultimele trei

decenii apologia extremei dreapta în România? Cine sunt cei care promovează

astfel de agende? Cum comunică și relaționează organizațiile de extremă dreapta în

România? Care este impactul retoricii extremiste la nivelul publicului? Sunt câteva

dintre temele dezbătute de către Marius Cazan și Wiliam Totok în cadrul

interviului.

Detalii despre proiect: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-

holocaust/

Sezonul 2: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-

sezon-2/

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/


2-4 noiembrie 2022 – A Multilevel Approach to

the Holocaust in Romania: Research and

Resources - seminar organizat de către Institutul

Național pentru Studierea Holocaustului din România

„Elie Wiesel” în colaborare cu Muzeul Memorial al

Holocaustului de la Washington în cadrul proiectului

EHRI 3 (European Holocaust Research

Infrastructure).

Au participat cercetători și profesori din Israel,

Polonia, Estonia, Italia, Statele Unite ale Americii,

Germania, Anglia și România.

Teme aduse în discuție: particularitățile

Holocaustului din Europa, România și Transilvania de

Nord, Munca forțată a evreilor în România, orfanii

evrei din Transnistria, cercetarea celor două gropi

comune descoperite în anii 2010 și 2019.

Activitatea din cadrul seminarului a inclus o vizită la

la Arhivele Diplomatice MAE, dar și la Memorialul

Holocaustului din București.

Din partea Institutului „Elie Wiesel” seminarul a fost

coordonat de către Elisabeth Ungureanu, iar din

partea Muzeului Memorial al Holocaustului din

Washington de Liviu Cărare și Ionela Dăsculțu.





17 noiembrie 2022- Palatul Victoria- întâlnirea cu potențialii parteneri în vederea

evaluării oportunității construirii unui Nod Național în cadrul viitoarei infrastructuri

distribuite de cercetare EHRI-ERIC.

Institutul „Elie Wiesel” este membru în cadrul proiectului internațional European Holocaust

Research Infrastructure din anul 2015, iar în cadrul EHRI-PP din an 2019.

EHRI-PP este gestionat dintr-un consorțiu de 15 parteneri din 13 țări, care, din 2010, au

dezvoltat în comun EHRI în contextul a două activități de integrare, finanțate de Uniunea

Europeană. Misiunea EHRI-PP este de a asigura nivelul de maturitate financiară, juridică și

tehnică necesar transformării EHRI într-o infrastructură europeană, permanentă, de

cercetare în domeniul Holocaustului.

https://www.ehri-project.eu/about-ehri

La masa rotundă au participat reprezentanți ai: Institutului Școlar al Municipiului București,

Universității din București, Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, București,

Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, FCER, București, Parchetului Militar

Iași, Muzeului Național al Literaturii Române, Casei muzeelor, Iași, Institutului de Istorie

„George Barițiu”, Cluj-Napoca, Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților

Naționale, Cluj-Napoca, Institutului pentru Studii de Holocaust și Genocid, Cluj-Napoca,

Institutului de Cercetări Socio-umane „Gheorghe Șincai”, Târgu Mureș, Muzeului

Maramureșului, Casei memoriale Elie Wiesel, Sighetu Marmației, Institutului Intercultural,

Timișoara.

https://www.ehri-project.eu/about-ehri




26 noiembrie 2022- „Povestiri din

Holocaust. Dolj”- vernisajul

expoziției de bandă desenată

organizată în perioada 26 noiembrie

2022 – 6 ianuarie 2023 la Craiova.

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”, în parteneriat cu

autoritățile locale din Craiova, Muzeul

de Artă Craiova, Inspectoratul Școlar

Județean Dolj, Partida Romilor PRO

EUROPA- sucursala Dolj, cadre

didactice și 15 elevi de la Colegiul

Național „Elena Cuza”, Colegiul

Național „Nicolae Titulescu”.

Expoziția poate fi accesată online la

adresa: https://www.inshr-

ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-

dolj/

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-dolj/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-dolj/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/istorii-locale-dolj/




28 noiembrie 2022 - Episodul 3 din Sezonul 2 al podcast-ului „Despre Holocaust

”aduce în discuție istoria Holocaustului din România: despre salvatori și făptași,

asumare și uitare. Interviul realizat de Ana Bărbulescu cu istoricul Diana Dumitru

este un dialog despre studierea Holocaustului în România și în Republica Moldova,

despre participarea populației civile la înfăptuirea Holocaustului, despre asumarea

responsabilității și memoria genocidului din perioada celui de-al Doilea Război

Mondial.

Detalii despre proiect: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-

holocaust/

Sezonul 2: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-

sezon-2/

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/


29 noiembrie 2022- EHRI and Holocaust Studies in Romania: Connecting

Archives and research – seminar organizat în cadrul proiectului EHRI 3 (European

Holocaust Research Infrastructure), adresat arhiviștilor, cercetătorilor în domeniul

arhivelor din România și care a adus în discuție raportul dintre cele două domenii,

precum și rolul EHRI în facilitarea documentării Holocaustului.



5-6 decembrie 2022 – seminarul Antisemitism și Holocaust – istorie, memorie și

legislație- o sesiune de formare profesională adresată procurorilor, organizată de

Institutul „Elie Wiesel” și Ministerul Public.

29 decembrie 2022- Episodul 4 din Sezonul 2 al podcast-ului „Despre Holocaust

”aduce în discuție colaborarea dintre Clerul ortodox și Mișcarea Legionară din

România interbelică. În interviul realizat,Marius Cazan discută cu istoricul Ionuț

Biliuță despre profilul socio-cultural al clerului BOR în perioada interbelică, diferite

tipologii de preoți din mediul rural și din comunitățile urbane, diferențele regionale,

implicarea în viața socială, factorii și contextele care-i fac pe preoți să se apropie de

activismul politic al perioadei.

Detalii despre proiect: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-

holocaust/

Sezonul 2: https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-
sezon-2/

https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/
https://www.inshr-ew.ro/portfolio-item/podcast-despre-holocaust-sezon-2/


30 decembrie 2022 – publicarea materialului didactic Auxiliarul Curricular -

#lecțiadeistoriealtfel- 𝐩𝐨𝐯𝐞�̦�𝐭𝐢 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐚�̦��̆� 𝐝𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐇𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐬𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢. Materialul

realizat în colaborare cu prof. Gabriel Stan, acreditat în format digital încă din 2021,

în perioada octombrie-decembrie 2022 a fost realizat în format tipărit pentru a veni

în sprijinul cadrelor didactice în predarea despre Holocaust.

Auxiliarul cuprinde un ghid pentru optimizarea lecțiilor de istorie și o culegere de

12 lecții ce prezintă un scurt istoric al comunităților evreiești din diverse zone ale

României și povești de viață din perioada Holocaustului din România.



Ianuarie- Decembrie 2022 - de-a lungul anului 2022, aproximativ 25 de

studenţi ai Universităţii Bucureşti (Facultatea de Istorie, Facultatea de Ştiinţe

Politice şi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) au efectuat practică

profesională în cadrul Departamentului Cercetare.

Institutul „Elie Wiesel”, în conformitate cu Legea nr. 276/2021, a participat cu 5
reprezentanți (conf. Univ. Ana Bărbulescu, șef serviciu cercetare, Cercetător
Științific III, Marius Cazan, prof. univ. Tibori Szabo-Zoltan, prof. Gabriel Stan și
prof. Florin Petrescu, director CCD Ilfov) la elaborarea programei școlare pentru
disciplina „Istoria evreilor. Holocaust”.

8 decembrie 2022- „Antisemitism și Holocaust - istorie, memorie și

legislație”, program de formare adresat angajaților Institutului Național de

Magistratură.

21 decembrie 2022- Memoria Holocaustului din România și legislație

program de formare adresat angajaților Institutului Național de Administrație.-

modul funcționari publici/prefecți.





17-18 mai 2022 – EHRI-PP General Partner Meeting, Praga (Alexandru Florian,

Elisabeth Ungureanu, Roxana Popa, Marius Cazan, Ana Bărbulescu).

26-27 octombrie 2022 EHRI-3 General Partner Meeting, Amsterdam (Ana Bărbulescu,

Daniel Boboc, Roxana Popa).

13-14 decembrie 2022 – EHRI -PP General Partner Meeting, Bruxelles (Elisabeth

Ungureanu, Ana Bărbulescu, Alexandru Florian, Marius Cazan Roxana Popa).





În cadrul celor două plenare, care au avut loc la Stockholm (iunie
2022) și Gothenborg (noiembrie-decembrie 2022), pe lângă
consolidarea obiectivelor precum memorie și educație, prioritățile
președintelui în exercițiu al MMWG au fost de includerea pe agenda
discuțiilor a unor teme de actualitate și de interes. Câteva dintre
acestea sunt: impactul războiului asupra muzeelor și memorialelor
din Ucraina, provocările tranziției de la activitățile desfășurate în
mediul online de către muzeele din statele membre IHRA, în
perioada pandemiei, la cele în persoană, efectele crizei energetice,
dar și ale ascensiunii partidelor populiste și de extremă dreaptă în
Europa și în lume asupra funcționarii normale a Muzeelor și
Memorialelor.
De asemenea, odată cu Plenara de la Stockholm au fost inițiate și
discuții despre viitoarea strategie a IHRA începând cu anul 2025.

Mandatul se va încheia la 1 martie 2023.

Together for Impact!

În perioada 1 martie 2022 – 1 martie 2023 președinția Grupului
de Lucru pe Muzee și Memoriale (MMWG), din cadrul Alianței
Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), este deținut
de statul român prin Elisabeth Ungureanu.





❖ Comunicate de presă

„Antisemitismul AUR recidivează” 3 ianuarie 2022: https://www.inshr-

ew.ro/antisemitismul-aur-recidiveaza/

„Atunci când politicienii fac legi, dar nu le respectă”, 28 decembrie 2022:

https://www.inshr-ew.ro/atunci-cand-politicienii-fac-legi-dar-nu-le-respecta/

❖ Mesaje publicate pe pagina de Facebook

14 ianuarie 2022 – referitor la mesajul instigator al moderatoarei Alexandra Păcuraru în cadrul

unei emisii de la postul Realitatea Plus, în contextul dezbaterii conflictului din Bolintin în care a

fost implicat un reprezentant al comunității rome.

21 ianuarie 2022 – referitor la mesajul de elogiere publicat pe pagina de Facebook a

Ministerului Apărării Naționale la adresa generalului în retragere Radu Theodoru, antisemit și

negaționist militant și membru fondator al unui partid extremist. Reacția Ministerului Apărării

Naționale a fost promptă prin retragerea mesajului publicat.

27 ianuarie 2022 – referitor la manifestările antisemite care au avut loc la Memorialul

Victimelor Holocaustului din București în timpul unei ceremonii pentru depuneri de coroane, în

contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

18 august 2022 – referitor la mesajele transmise de reprezentanți ai unui partid din coaliția de

guvernare prin care disculpă opiniile rasiste ale PM Ungariei, Viktor Orban, aflat într-o vizită

privată la Băile Tușnad în luna iulie 2022.

6 octombrie 2022 – referitor la gestul

Primăriei Sighetu Marmației de a

acorda titlul de cetățean de onoare lui

Petru Codrea, ultimul supraviețuitor al

grupului membrilor Frățiilor de Cruce

(organizația de tineret a Mișcării

Legionare) din Sighet.

https://www.inshr-ew.ro/antisemitismul-aur-recidiveaza/
https://www.inshr-ew.ro/antisemitismul-aur-recidiveaza/
https://www.inshr-ew.ro/atunci-cand-politicienii-fac-legi-dar-nu-le-respecta/


▪ Acord de parteneriat cu Societatea

Română de Radiodifuziune – în

vederea promovării programului

cultural Zilele Filmului-Memoria

Holocaustului, ediția a IV-a, ianuarie

2022.

▪ Acord de parteneriat cu Colegiul

Național „Vasile Alecsandri”,

Galați – în vederea organizării

workshop-ului „Povestiri din

Holocaust. Istorii locale” și a

expoziției de bandă desenată

„Povestiri din Holocaust. Galați”.

▪ Acord de parteneriat cu Colegiul Național „M.

Kogălniceanu”, Galați – în vederea organizării

workshop-ului „Povestiri din Holocaust. Istorii

locale” și a expoziției de bandă desenată „Povestiri

din Holocaust. Galați”.

▪ Acord de parteneriat cu Colegiul Național „A.I.

Cuza”, Focșani – în vederea organizării workshop-

ului „Povestiri din Holocaust. Istorii locale” și a

expoziției de bandă desenată „Povestiri din

Holocaust. Vrancea”.

▪ Acord de parteneriat cu Colegiul Național „A.I.

Cuza”, Panciu – în vederea organizării workshop-

ului „Povestiri din Holocaust. Istorii locale” și a

expoziției de bandă desenată „Povestiri din

Holocaust. Vrancea”.

▪ Acord de parteneriat cu Instituția Prefectului

Județul Galați – în vederea organizării

expoziției de bandă desenată „Povestiri din

Holocaust. Galați”.

▪ Acord de parteneriat cu Asociația Studenților

la Istorie „Dacia” – în vederea desfășurării

programului „Școala de Oameni Mari” în cadrul

căruia, studenți ai Facultății de Istorie,

Universitatea din București pot desfășura stagii

de voluntariat/practică.

▪ Acord de parteneriat cu Editura OMNIUM S.R.L

– în vederea traducerii, editării și publicării

lucrării Am fost doctor la Auschwitz, Gisella

Perl.

▪ Acord de parteneriat cu Muzeul Național al

Literaturii Române (MNLR) în vederea

completării expoziției permanente pentru

viitorul Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al

Holocaustului din România.

▪ Acord de parteneriat cu Colegiul Național „.I.C.

Brătianu”, Pitești – în vederea organizării

workshop-ului „Povestiri din Holocaust. Istorii

locale” și a expoziției de bandă desenată

„Povestiri din Holocaust. Argeș”.

▪ Acord de parteneriat cu Muzeul de Istorie

„Teodor Cincu”, Tecuci, Galați– în vederea

prezentării expoziției de bandă desenată

„Povestiri din Holocaust. Galați”.



▪ Acord de parteneriat cu Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș– în vederea

organizării expoziției de bandă desenată „Povestiri din Holocaust. Argeș”.

▪ Acord de parteneriat cu Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova – în vederea

organizării workshop-ului „Povestiri din Holocaust. Istorii locale” și a expoziției de

bandă desenată „Povestiri din Holocaust. Dolj”.

▪ Acord de parteneriat cu Asociația ADO – în vederea desfășurării programului

cultural multianual Teatrul luptătoarelor. Femei dispărute în perioada martie

2023-nov.2024.

▪ Acord de parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Viteazu”, București – în vederea

organizării de activități cu caracter cultural-educațional prin care se promovează

memoria și istoria Holocaustului din România, se încurajează combaterea și

prevenirea discursului instigator la ură, implicarea într-un dialog intercultural și

exersarea valorilor democratice.

▪ Acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj – în vederea organizării

expoziției de bandă desenată „Povestiri din Holocaust. Dolj”.

▪ Acord de parteneriat cu Muzeul de Artă Craiova – în vederea organizării expoziției

de bandă desenată „Povestiri din Holocaust. Dolj”.

▪ Acord de parteneriat cu Municipiul Iași– în

vederea realizării proiectului cultural

„Pogromului de la Iași – memoria locurilor”.

▪ Acord de parteneriat cu Biblioteca

Academiei– în vederea furnizării, de către

Biblioteca Academiei Române, în condițiile

Legii nr 539/2001, a unor imagini digitale

pentru organizarea Muzeului Fundației Elie

Wiesel.





După aproximativ 7 ani de cercetări penale, anul 2021

a adus prima condamnare (ȋn prima instanță) pentru

negarea Holocaustului. Acest verdict istoric a fost

sabilit în sarcina inculpatului Vasile Zărnescu pentru

negarea Holocaustului. În martie 2022, in urma

recursului inculpatului, Curtea de Apel București a

hotărȃt să desființeze parțial sentința inițială și să-i

acorde inculpatului un avertisment. La mai puțin de o

lună de la decizia definitivă, Vasile Zărnescu a apărut

ȋntr-o ȋnregistrare video, distribuită public pe

youtube.com ȋn care ȋși reia retorica negaționistă. Ca

urmare acestui eveniment, INSHR-EW a trimis

Ministerului Public o adresă ȋn care reclamă

respectivele fapte. Pȃnă ȋn ianuarie 2023 nu a fost

comunicată vreo informație cu privire la

instrumentalizarea acestui caz.

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

judiciar, INSHR-EW depunând plângere față de modul

în care parchetele au soluționat sesizările depuse. În

2022 INSHR-EW a depus organelor de urmărire penală

trei plȃngeri cu privire la manifestări publice de negare

a Holocaustului, cultul criminalilor de război sau

promovarea ideologiilor extremiste.

De asemenea, de-a lungul anului 2022 INSHR-EW a

mai identificat cinci situații ȋn care nume ale unor

persoane condamnate pentru săvȃrșirea unor

infracțiuni de genocid contra umanității sau crime de

război sunt acordate de către autorități locale unor

locuri publice (nume de străzi).





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 2022 de către cercetătorii Institutului „Elie Wiesel”.

Semnalele de alarmă în privința prezenței antisemitismului în România nu au

determinat o încetinire a mesajelor extremiste, din contra, s-au adaptat noilor teme

prezente pe agenda publică, împletind negarea Holocaustului cu cea a antisemitismului

și întărind teoria că se dorește impactarea în mod negativ a imaginii României de către

cei care urmăresc interese politice sau deservesc puteri externe.

În perioada monitorizată (mai 2021-aprilie 2022) rămân o constantă actele de

vandalizare, acțiunile de elogiere ale foștilor legionari, persoanelor condamnate pentru

crime de război sau cunoscute pentru atitudinile extremiste, mesajele antisemite în

Parlament și trivializarea memoriei victimelor Holocaustului.



La nivelul autorităţilor centrale, în perioada analizată de acest raport, România a

continuat să-şi manifeste angajamentul combaterii manifestărilor extremiste. Strategia

naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi

discursului instigator la ură a fost adoptată de către Guvernul României în mai 2021,

iar la începutul anului 2022 a fost operaţionalizat un Comitet interministerial şi a fost

desemnat un secretar de stat din Cancelaria Prim-Ministrului care să supravegheze şi

să sprijine sistematic implementarea acţiunilor stipulate în documentul strategic

menţionat. Chiar dacă nu este o ţintă explicit enunţată, un pilon important al Strategiei

este reprezentat de creşterea gradului de conştientizare, în rândul funcţionarilor

instituţiilor statului care au competenţe în gestionarea acțiunilor din Strategie. De

asemenea, o importanţă deosebită o are combaterea antisemitismului şi a altor forme

de extremism. În prezent guvernul este implicat în monitorizarea gradului de realizare

a Strategiei cu ajutorul unui reprezentant special pentru promovarea politicilor

memoriei, combaterea antisemitismului şi xenofobiei și a secretarului de stat care

coordonează grupul interministerial constituit în vederea bunei aplicări a acțiunilor

din Strategie. Institutul „Elie Wiesel” este membru al Comitetului interministerial și a

participat la reuniunile sale lunare.

Concluziile raportului publicat în iulie 2022 pot fi consultate aici:

https://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-monitorizare-

2022.pdf

https://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-monitorizare-2022.pdf
https://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-monitorizare-2022.pdf




Proiectul Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din

România a continuat în 2022, după cum urmează:

❑Semnarea contractului de finanțare, prin Planul Naţional de Redresare şi

Rezilienţă (PNRR), care a fost câștigat de către Institutul Național pentru

Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” în cadrul competiției

din Pilonul IV /Componenta C11 – Turism și cultură / Investiția I2 –

Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, finanțare în valoare de

73,840,500 lei.



Proiectul Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din

România a continuat în 2022, după cum urmează:

❑Realizarea unui film de prezentare a viitorului Muzeu Național de Istorie a

Evreilor și al Holocaustului din România cu informații la zi în ceea ce privește

storyline-ul, dar și amenajarea viitorului muzeu.

❑Realizarea de lucrări de proiectare: în perioada ianuarie-decembrie 2022 s-au

întocmit lucrările de proiectare atât în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor

necesare implementării și execuției proiectului declarat câștigător, cât și cu

privire la designul expoziției permanente și a spațiilor conexe din cadrul

viitorului muzeu. Toate avizele și acordurile au fost obținute cu excepția

Autorizației de Construire, care trebuie emisă de către Primăria Municipiului

București.





La începutul anului 2022, din cele 21 posturi finanțate erau ocupate 20 posturi, un post de

C.S.III fiind vacant temporar.

În luna martie, postul temporar vacant de C.S.III este transformat în post de C.S. 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 perioada aprilie-mai s-a organizat concurs pentru ocuparea postului temporar

vacant de Cercetător științific, concurs finalizat prin ocuparea postului, începând

cu 20 iunie.

In luna iunie s-a vacantat un post de Consilier II Muzeograf, acesta fiind scos la

concurs. În urma concursului postul a fost ocupat începând cu luna iulie.

În trimestrul II s-au organizat următoarele examene de promovare în

grad/treaptă profesional(ă):

• examen de promovare în grad profesional, în urma căruia un post de

Consilier debutant Muzeograf a fost transformat în post de Consilier gradul

II, începând cu luna mai;

• examen de promovare în grad profesional în urma căruia cel de-al II-lea post

de Consilier debutant Muzeograf a fost transformat în post de Consilier

gradul II, începând cu luna iulie;

• examen de promovare în urma căruia postul de Șofer treapta II a fost

transformat în post de Șofer treapta I, începând cu luna august.



În luna august s-a vacantat din nou un post de Consilier II Muzeograf, acesta

neputând fi scos la concurs din cauza blocării angajărilor în sistemul bugetar.

Începând cu 01 august, salariile angajaților INSHR-EW s-au majorat cu ¼ din

diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu

modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna iulie

2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 115/2022.

În perioada septembrie-octombrie s-au organizat examene de promovare în

grad profesional, în urma cărora două posturi de C.S. au fost transformate în

posturi de C.S.III, începând cu luna noiembrie.

Începând cu data de 14 octombrie, prin H.G. nr. 1241/2022, numărul de posturi

aprobat pentru INSHR-EW a fost suplimentat cu un post. Acest post a fost

atribuit Serviciului de Cercetare Științifică, căruia i s-a adăugat un post de C.S.

De asemenea, în luna noiembrie s-a organizat examen de promovare în grad

profesional, în urma căruia postul de Expert I din cadrul compartimentului

Editare a fost transformat în post de Expert IA, începând cu 01 decembrie.

La sfârșitul anului 2022 situația posturilor din cadrul INSHR-EW se prezenta

astfel:

• 22 posturi prevăzute în organigramă, din care:

• 20 posturi ocupate,

• 2 posturi vacante, din care: 1 post de Cercetător științific și 1 post de

Consilier II Muzeograf.





În anul bugetar 2022

Institutul a avut un buget

total de 10.015 mii lei

defalcat pe surse astfel:

o bugetul statului suma de 8.769 mii lei;

o sume utilizate din excedentul anului

precedent pentru efectuarea de cheltuieli

suma de 342 mii lei;

o prefinanțare 892 mii lei în cadrul

proiectelor EVZ, cu tema „Local frames for

understanding victimhood and uplifting

awareness: Romania and the Holocaust” și

EHRI 871111 finanțat de Uniunea

Europeană prin Comisia Europeană și RO-

HO-VI-RE, nr.101091243;

o venituri proprii 12 mii lei, reprezentând

venituri proprii din vânzare cărți.

Subvenția primită în valoare de 5.852 mii lei a fost consumată în

totalitate astfel:

• salarii în valoare de 1.921 mii lei;

• bunuri și servicii în valoare de 979 mii lei;

• acțiuni cu caracter științific și cultural în valoare de 149 mii lei;

• cheltuieli de capital în valoare de 2.803 mii lei.



Execuția bugetară a fost:

o 1.921 mii lei pentru cheltuieli de

personal;

o 987 mii lei pentru bunuri şi

servicii;

o 149 mii cheltuieli cu proiectele

culturale;

o 2.803 mii cheltuieli de capital;

o 410 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.
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