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I. Activitatea de cercetare 

 

Situația planului de cercetare pe 2016 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 anlui 2016 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 site-ul INSHR-EW sunt postate peste 10000 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. Proiectul 

s-a încheiat la data de 30 septembrie 2016. Rezultatele cercetării au fost diseminate prin 

publicarea unor studii în reviste de specialitate.   

 

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

Babeș, Alexandru Climescu, Elisabeth Ungureanu, Roxana Popa) s-a derulat conform 

graficului stabilit; s-a organizat reuniunea anuală și de coordonare a tuturor partenerilor 

din proiect.  

 

4. Proiectul Enciclopedia Holocaustului din România (resp: Alexandru Florian, Elisabeth 

Ungureanu) s-a derulat conform graficului stabilit; s-au elaborat listele cu localitățile în 

care au avut loc evenimente violente antisemite și cu localitățile unde au fost deportați 

romii 

 

5. Proiectul Strategii de supravieţuire în Transnistria (1943-1944) (resp: Ana Bărbulescu) a 

fost realizat iar rezultatele au fost diseminate sub forma unui studiu de caz publicat într-o 

revistă de specialitate.  

 

6. Proiectul Sistemul concentraţionar în districtul Moghilev: 1941-1944 (resp: Laura 

Degeratu) nu a fost realizat. Proiectul se va suspenda întrucât responsabilul de proiect nu 

mai este angajat al INSHR-EW.  

 

7. Proiectul Construcție identitară și anti-iudaism în Imperiului Roman devenit 

creştin (resp: Ana Bărbulescu) a fost finalizat prin publicarea volumului Evreul înainte şi 

după Cristos.   
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8. Proiectul Comunitatea evreilor din Bucureşti în perioada 1942-1944: Centrala evreilor 

şi leadership-ul comunitar (resp: Adina Babeş) a fost parţial realizat iar derularea sa va 

continua în 2017. S-a parcurs etapa de documentare. 

 

9. Proiectul Caracteristici socio-demografice ale criminalilor de război (resp: Alexandru 

Climescu) a fost parţial realizat iar derularea sa va continua în 2017. S-a parcurs etapa de 

documentare. 

 

10. Proiectul Evoluţia doctrine juridice din România în timpul dictaturii antonesciene (resp: 

Alexandru Climescu) a fost realizat iar rezultatele au fost diseminate sub forma unui 

studiu publicat într-o revistă ştiinţifică.  

 

11. Proiectul Profilul agresorului în pogromul de la Bucureşti (resp: Marius Cazan) a fost 

realizat iar  rezultatele au fost diseminate sub forma unui studiu publicat într-o revistă 

academică.  

 

12. Proiectul Monitoring and Combating Antisemitism and Antigypsism in Social Media 

(resp: Alexandru Florian) finanţat de EVZ Stiftung s-a desfăşurat conform graficului 

stabilit; etapa metodologică și de monitorizare. 

 

13. Proiectul de premiere a trei studii academice desfăşurat în perioada 1 aprilie – 1 

septembrie 2016 s-a încheiat prin publicarea articolelor semnate de doamna Sonia 

Catrina (Voicing the Death of Jews from Northern Transylvania through Heritage and 

its Social Appropriation) şi domnul Liviu Neagoe (Drumul spre Iad. Evreii din România 

de la emancipare la Holocaust) în revista Holocaust. Studii şi cercetări. Cel de-al treilea 

candidat declarat admis a fost eliminat din procesul de evaluare întrucât a depăşit 

termenul de predare al studiului stipulat în contractul semnat cu INSHR-EW. 

 

14. Proiect de istorie orală în judeţele Gorj şi Vâlcea (resp: Petre Matei). Au fost identificaţi 

şi intervievaţi 19 supravieţuitori romi ai deportărilor din Transnistria. 

 

15. Proiectul de istorie orală ce a urmărit realizarea a 12 interviuri cu supravieţuitori ai 

lagărelor şi ghetourilor din Transnistria a fost realizat. Interviurile au fost realizate de d-

na Eugenia Mihalcea, colaborator extern al INSHR-EW şi sunt acum parte a bazei de 

date a Institutului. 

 

Cercetătorii Institutului au avut în cursul anului 2016 următoarele contribuții publicistice: 

 

1. Adina Babeş, „Holocaust Experiences through Survivors’ Eyes” în Holocaust. Studii şi      

Cercetări, vol. VIII, nr. 1(9)/2016, pp. 183-210.  

 

2. Ana Bărbulescu, „Despre utilitatea cunoaşterii şi asumării trecutului” în Psihologia 

Socială, nr. 37/2016, pp. 27-33. 

 

3. Ana Bărbulescu, „Life, Death, and Survival in the Vapniarka Camp” în Holocaust. Studii 

şi Cercetări, vol. VIII, nr. 1(9)/2016, pp. 73-91. 

 

4. Ana Bărbulescu, Evreul înainte şi după Cristos, Bucureşti: Editura Istitutului Național 

pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” și Curtea Veche.  
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5. Marius Cazan, „Social Profile of the Perpetrator” în Holocaust. Studii şi Cercetări, vol. 

VIII, nr. 1(9)/2016, pp. 33-44. 

 

6. Alexandru Climescu, „Constitutional Theory in the Service of the Antonescu Regime” 

în Holocaust. Studii şi Cercetări, vol. VIII, nr. 1(9)/2016, pp. 19-31. 

 

7. Alexandru Climescu, „Antisemitismul invizibil” în Observator Cultural, Supliment – 75 

de ani de la Pogromul de la Iași, nr. 830 (572), 7-13 iulie 2016, p. 6.  

 

8. Laura Degeratu, „Reconstructing the Memory of the Holocaust in Romania through 

Films” în Holocaust. Studii şi Cercetări, vol. VIII, nr. 1(9)/2016, pp. 211-226.  

 

9. Alexandru Florian, „Memoria publică a Holocaustului” în Polis, vol. IV, nr. 1(11)/2016. 

 

Cercetătorii Institutului au susținut următoarele comunicări științifice și workshop-uri în 

anul 2016: 

 

1. Alexandru Climescu, Crime de război în timp de pace: achitarea autorilor 

Holocaustului de către justiţia postcomunistă din România, INSHR-EW, Bucureşti (27 

ianuarie 2016). 

2. Adina Babeş, Original and Copied Collections. An Analysis of the Romanian Case in the 

USHMM Descriptions, comunicare susţinută la workshop-ul ‘Linking original and 

copied archival collections’, Yad Vashem, Ierusalim (martie 2016). 

3. Adina Babeş, The European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)’s Work on 

Hungary, Romania and Slovakia: A Digital Infrastructure and a Human Network 

Connecting Archives, Archivists and Researchers, comunicare susţinută la întâlnirea 

plenară a International Holocaust Remembrance Alliance, Bucureşti (mai 2016). 

4. Adina Babeş, Between Emigration and Extermination. Solving the Jewish problem in the 

1940’s Romania, comunicare susţinută la workshop-ul ‘Refugees and Citizens – New 

National States as Place of Asylum, 1914 – 1941’, Institutul Simon Wiesenthal, Viena 

(iunie 2016). 

5. Alexandru Climescu, Memoria Holocaustului în România și implementarea Legii 

217/2015 în cadrul training-ului pentru reprezentanții Poliției Române în domeniul 

combaterii antisemitismului, xenofobiei și discriminării, organizat de Ministerul 

Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne, Ploieşti (5-6 iunie 2016). 

6. Adina Babeş, Rethinking Holocaust Categories: A Case Study on Students’ Perceptions, 

comunicare susţinută în cadrul conferinţei internaţionale ‘Transformations: Political 

Science and the Big Questions of Our Time’, organizată de Asociaţia Americană de 

Știinţe Politice, Philadephia (septembrie 2016).  
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7. Adina Babeş, Deportarea evreilor din judeţul Dorohoi în Transnistria, în mărturiile 

supravieţuitorilor, comunicarea susţinută la simpozionul ‘75 de ani de la deportarea 

evreilor dorohoieni în Transnistria’, Dorohoi (noiembrie 2016). 

8. Ana Bărbulescu, Holocaust Memory in Post-Communist Romania, Norwegian Center for 

Studies of Holocaust and Religious Minorities, HL Senteret, Oslo (23 octombrie 2016). 

9. Alexandru Climescu, Cum putem crește rezistența normativă împotriva urii? Cum 

abordăm revizionismul istoric, rasismul și xenofobia? în cadrul conferinței ‘Right-Wing 

Extremism and Hate Crime. Political, Legal and Administrative Approaches’ organizată 

de INSHR-EW și Friedrich Ebert Stiftung, Bucureşti, (1 noiembrie 2016). 

10. Alexandru Climescu, Fighting against hate-speech, în cadrul European Digital Youth 

Summit, organizat de Group of the European Youth for Change, Bucureşti (10 noiembrie 

2016). 

11. Petre Matei, State-Organized Restitution Claims in Communist Romania – Documenting 

the Holocaust between Making Justice and Making Money, la conferința ‘Confronting 

Violent Pasts and Historical (In)Justice’, NIOD Institute for War, Holocaust, and 

Genocide Studies/ University of Amsterdam (1 decembrie 2016). 

12. Adina Babeş a participat la masa rotundă How to Respond to Antisemitism through 

Education, Culture and Communication, organizată de UNESCO, Paris (6 decembrie 

2016). 
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II.  Activitatea editorială 

 

Situația planului editorial pe anul 2016 este următoarea: 

 

1. Revista Holocaust. Studii şi cercetări, vol. VIII, nr. 1 (9)/2016, clasificată B de către CNCS a 

fost publicată în parteneriat cu editura Editura Istitutului Național pentru Studierea 

Holocaustului din România “Elie Wiesel” și Curtea Veche.                 
 
                                       

 
                            
                         

2. Volumul „Ghetoul din Chișinău 1941-1942”, autor  Paul A. Shapiro, editura Editura 

Istitutului Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” și Curtea 

Veche. 
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3. Volumul „Memorii și jurnale” volumul 1:1900-1940,  editor Jean Ancel, Editura 

Istitutului Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” în 

parteneriat cu editura Hasefer. 

 

 

 
 

 

 

4. Volumul „Evreul înainte și după Cristos”, autor Ana Bărbulescu, Editura Istitutului 

Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” și Curtea Veche  
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III.  Conferințe și mese rotunde 

 

1. „Crime de război în timp de pace: achitarea autorilor Holocaustului de către justiția 

postcomunistă din România”, 27 ianuarie 2016, București, conferință susținută de 

cercetătorul Alexandru Climescu și organizată de către INSHR-EW. 

 

2. „Portugalia-refugiu european în fața Holocaustului”, 13 aprilie 2016, București, 

conferință susținută de către dr. Măriuca Stanciu și dr. Daniel Perdigao și organizată de 

către INSHR-EW în colaborare cu Institutul Diplomatic Român. 
 

 

 
 

 

3.  „Memoria Holocaustului în spaţiul public român şi francez”, 25 mai 2016, Paris, 

conferință internațională organizată de către Memorial de la Shoah, în cadrul căreia  

Alexandru Florian a susținut și  prezentat tema „Competiţiei memoriilor despre 

Holocaust în spaţiul public românesc”. 

 

 

 

 

 

 
 

4. „Studierea Holocaustului în România - stadiul actual și tendințe”, seminarul 

internațional coordonat de Elisabeth Ungureanu, s-a desfășurat în perioada 19-23 

septembrie 2016. Grupul țintă a fost format din cercetători și arhiviști din Ungaria, 

Israel, Republica Moldova, Danemarca, Macedonia, Germania, Italia, Canada și 

România. Seminarul a fost organizat de către Institutul Național pentru Studierea 
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Holocaustului din România „Elie Wiesel” în colaborare cu Muzeul Memorial al 

Holocaustului de la Washington în cadrul proiectului EHRI (European Holocaust 

Research Infrastructure). 

  

5. „Extremismul de dreapta și instigarea la ură. Abordări politice legale și administrative", 

conferință internațională, 1 noiembrie 2016, București, organizată în colaborare cu 

Friedrich Ebert Stiftung. 

6. „Holocaustul în România – educație și locuri ale memoriei”, conferință internațională, 29 

septembrie 2016, Paris, organizată de către Memorial de la Shoah, Institutul Cultural 

Român și Ambasada României în Franța în cadrul căreia Alexandru Florian a ținut o 

prelegere.  
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IV. Activități și proiecte educaționale 

1. „Nu eticheta, nu discrimina, NU UITA”, simpozion și concurs municipal, 27 ianuarie 

2016, București, organizat de către INSHR-EW în colaborare cu Colegiul German 

„Goethe”. 

2. „Școala Altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!”, 18-22 aprilie, București, activități 

educaționale cu caracter non-formal. 

 

 

3. „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului”, 27 ianuarie 2016, 

elevi de la Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Liceul Teoretic „Hristo Botev”, 

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Liceul Teoretic „Ion Barbu” și de la Liceul 

Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” în vizită la Memorialul Victimelor Holocaustului 

din București. Activitate organizată de Asociația pentru Dialog Intercultural prin 

intermediul proiectului Teatru și Viață. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1025512477516411.1073741858.678658065535189&type=3
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4. „Memoria Holocaustului 2016”, concurs național pentru elevi de gimnaziu și liceu, 

desfășurat în perioada 28-31 iulie 2016, București. Proiect organizat de către 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în colaborare cu INSHR-EW. 

  

 

 

5. „Holocaustul din România între istorie și receptare”, Școala de vară pentru 

profesorii din preuniversitar - gimnaziu și liceu -, 19-24 iulie, Buziaș, proiect în 

colaborare cu Fundația Precept Ministries Lugoj și Memorial Library New York. 

 

 

 

 

 



11 | R a p o r t  d e  a c t i v i t a t e  2 0 1 6  

 

6. „Fii tolerant într-o lume multietnică!”, 31 octombrie – 11 noiembrie, București, opt 

întâlniri, doi invitați speciali, peste 300 de adolescenți și opt licee bucureștene 

implicate. Un proiect finanțat de Civitas, în care Institutul Național pentru Studierea 

Holocaustului din România „Elie Wiesel” a fost partener.  

 

V. Activități și proiecte culturale 

1. „inter@FATA 3”,  chestionar teatral în 3 acte în regia lui Alexandru Berceanu, 27 

ianuarie 2016, București, organizat de către INSHR-EW în colaborare cu Centrul 

Cultural Casa Artelor. 

 

2. „Memoria Holocaustului”, expoziție de pictură- selecție de lucrări din tabăra de artă 

anuală „Cum a fost posibil?”, 27 ianuarie 2016, București, organizată de către 

INSHR-EW în colaborare cu Centrul Cultural Casa Artelor. 

 

 

 

3. „Cărările durerii...”, expoziție de pictură, miercuri, 27 ianuarie, București, 

eveniment organizat de către Casa Corpului Didactic Ilfov, Centrul Cultural „Ion 

Manu” Otopeni în colaborare cu INSHR-EW.  
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4. „În numele statului. Holocaustul romilor”, 27 ianuarie 2016, București proiecție de 

film și dezbatere. 

 

5. „Cum a fost posibil?”, expoziție de pictură, 27 ianuarie 2016, eveniment organizat în 

parteneriat cu Institutul Cultural Tel Aviv. 

 

 
 

6. „Drepți între popoare”, 23-30 mai 2016, București, expoziție stradală realizată de 

MAE și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie 

Wiesel” cu sprijinul Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington și al 

Institutului Yad Vashem din Israel. 
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7.  „Pentru o democrație activă - împotriva extremismului de dreapta”, 4-8 august 

2016, Sinaia, școala de vară organizată de către Friedrich Ebert Stiftung în 

parteneriat cu INSHR-EW.  

 

 

 

 

8. „Drepti între popoare”, 16-17 noiembrie 2016, Vilnius, inaugurarea expoziţiei în 

cadrul Vilna Gaon Jewish State Museum. Evenimentul a fost organizat de MAE, 

Ambasada României în Republica Lituania și INSHR-EW (a prezentat dr. Ana 

Bărbulescu) 
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VI. Memorialul Holocaustului  

 

1. Pe 2 august 2016, sub coordonarea Agenției Naționale pentru Romi, INSHR-EW 

a organizat o ceremonie oficială de depunere de coroane de flori, la care au 

participat reprezentanţi ai Administrației Prezidențiale, Parlamentului şi 

Guvernului României, oficialităţi ale administraţiei publice locale, ambasadori 

acreditaţi la Bucureşti. Evenimentul a fost prilejuit de Ziua de Comemorare a 

Victimelor Genocidului Romilor din al Doilea Război Mondial, care a fost 

stabilită în 2015, printr-o rezoluție a Parlamentului European. 

 

 

 

2. Pe 8 octombrie, INSHR-EW a organizat o ceremonie oficială de depunere de 

coroane de flori, la care au participat reprezentanţi ai Administrației 

Prezidențiale, 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. 
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VII. Proiectul 75 de ani de la Pogromul din Iaşi 

 

Anul trecut s-au împlinit 75 de ani de la tragicele evenimente care au avut loc în timpul 

Pogromului de la Iaşi. Astfel, în memoria celor care au devenit victime, fără voia lor, printre 

care şi un număr impresionant de copii, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel” a pregătit, pentru datele de 28 şi 29 iunie 2016, programul „75 de ani de 

la Pogromul din Iaşi”.  

Prima zi de eveniment a fost deschisă prin comemorările de la cimitirele din Iași, Podu 

Iloaiei şi Târgu Frumos, unde au avut intervenţii primarii celor două oraşe, reprezentanţi ai 

INSHR-EW, reprezentanţi ai Comunităţii Evreilor din Iaşi, ambasadorul Statelor Unite ale 

Americii în România – E.S. Hans G. Klemm, ambasadorul Statului Israel în România – E.S. 

Tamar Samash, invitaţi din partea Ambasadei Germaniei, reprezentanţi ai Muzeul Holocaustului 

din Washington, reprezentanţi ai Asociaţiei Evreilor Originari din România (HOR). Au urmat 

vernisajul expoziţiei istorice „Pogromul de la Iași” la Muzeul de Istorie din cadrul Palatului 

Culturii și Ceremonia de decorare pentru supraviețuitori ai Pogromului de la Iași în Sala 

Voievozilor de la Complexul Național Muzeal Moldova.  

La propunerea INSHR-EW, cu sprijinul Municipiului Iași, Institutul a inaugurat alături de 

autoritățile locale, două piețe: Piața „Drepți între Popoare” - în memoria românilor care au 

salvat evrei dezinteresat și Piața „Evreilor Martiri din 1941” în amintirea tuturor evreilor 

victime ale regimului antonescian.  

În colaborare cu Universitatea Al. I. Cuza şi Facultatea de Științe Politice, s-a organizat 

Masa rotundă cu tema Pogromul de la Iaşi între istorie și memorie, la Universitatea Al. I. 

Cuza Iaşi, Sala Senat.  

Evenimentul s-a încheiat cu vernisajul expoziției Benjamin Fondane, proiect în 

parteneriat cu Institutul Francez Iași și Palas Mall Iași și concertul In Memoriam susținut de 

către corul Filamonicii Moldova Iași și găzduit de către Biblioteca Centrală Universitară.   

 Coordonatorul proiectului a fost Elisabeth Ungureanu.  

  Evenimentele au fost semnalate atât în presa naţională cât şi internaţională. 

 

  VIII. Reacții instituționale  

1. Reacția Institutului cu privire la desemnarea doamnei Oana Stănciulescu drept 

reprezentant în Consiliul de Adminitrație al TVR. 

2. Declarația Institutului în urma solicitărilor din partea reprezentanților mass-media cu 

privire la candidatura domnului Marian Munteanu la funcția de Primar al Capitalei. 

3. Reacția Institutului cu privire la punerea în circuitul numismatic a monedelor cu tema 

„Guvernatori ai Băncii Naționale a României”, Mihail Manoilescu. 

4. Reacția Institutului prin care salută inițiativa Parlamentului Republicii Moldova privind 

recunoașterea Raportului Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea 

Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel.  

5. Reacția Institutului cu privire la profanarea monumentului în memoria militarilor evrei 

din Brașov. 
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IX. Acorduri de colaborare și parteneriate încheiate cu: 

1. Centrul Cultural „Casa Artelor Sector 3” pentru promovarea valorilor 

democratice, culturale naționale și internaționale, organizarea de activități, 

evenimente și/sau conferințe. 

 

2. Colegiul German „Goethe” pentru desfășurarea, în data de 27.01.2016, în cadrul 

Colegiului German ”Goethe”, a simpozionului național „Nu eticheta, nu discrimina, 

NU UITA!”, ediția I. 

 

3. Casa Corpului Didactic Ilfov, Centrul Cultural „Ion Manu” Otopeni pentru 

pregătirea, perfecționarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar. 

 

4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru organizarea a unei mese 

rotunde și asigurarea Aulei de la Biblioteca Centrală Universitară pentru susținerea 

concertului „In memoriam” de către Filarmonica Moldova Iași, cu ocazia  

comemorării a 75 de ani de la Pogromul de la Iași. 

 

5. Municipiul Iași pentru organizarea de evenimente în cadrul programului 

comemorativ „75 de ani de la Pogromul de la Iași din iunie 1941”, în intervalul 28-29 

iunie 2016. 

 

6. Casa Corpului Didactic Ilfov pentru derularea programului de formare continuă 

„Holocaust, combaterea rasismului și discriminării”. 

 

7. Departamentul pentru Relații Interetnice pentru organizarea de evenimente în 

cadrul programului comemorativ „75 de ani de la Pogromul de la Iași din iunie 

1941”, în intervalul 28-29 iunie 2016. 

 

8. Societatea Română de Televiziune  pentru reflectarea editorială  a programului 75 

de ani de la Pogromul de la Iași în perioada 28-29.06.2016. 

 

9. Arhivele Naționale ale României pentru facilitarea și diversificarea  accesului la 

informația relevantă perioadei și subiectului Holocaustului din România. 

 

10.  Colegiul Național „Ion Neculce” pentru organizarea, susținerea, derularea și 

promovarea activităților specifice din cadrul proiectului Civitas „Fii tolerant într-o 

lume multietnică”. 

 

11.  Agenția Națională pentru Romi, Ministerul Fondurilor Europene, Centrul 

Național de Cultură a Romilor – Romano Kher pentru organizarea evenimentelor 

destinate „Comemorării victimelor rome ale Holocaustului”, în data de 02.08.2016, 

în București.  

 

12.  Center for Socio-Economic Studies and Multiculturalism pentru dezvoltarea în 

comun de proiecte/programe în domenii precum multiculturalismul, promovarea 

educației privind Holocaustul. 

 

13. Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington (USHMM), Școala 

Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și reprezentanții 

Partidului Social Democrat (PSD), ai Uniunii Democrate Maghiare din România 

(UDMR), respectiv ai Partidului Național Liberal (PNL), Ministerul Apărării 

Naționale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Serviciul Român de 
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Informații prin Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”(SRI prin 

ANI-MV) pentru organizarea unor sesiuni de formare pe tema Holocaustului, 

adresate membrilor partidelor, funcționarilor din administrația centrală și locală și 

pentru personalul acestor structuri. 

 

 

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

 Institutul  Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” 

 

- Nicholas Dean, Special Envoy for Holocaust Issues; 

- Susan Sandler, Foreign Affairs Officer for Holocaust Issues; 

- Prof. Yair Auron de la Open University of Israel;  

- Bogdan Olteanu, vicepreședintele BNR; 

- Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel în România; 

- Paul A. Brumell, ambasadorul Marii Britanii la București; 

- Reprezentanți ai ambasadei Canadei la București; 

- Hans G. Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București,  

- Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților. 

 

XI. Vizite de lucru 

Polonia  

11-15 iulie – Alexandru Climescu și Elisabeth Ungureanu au participat la vizita de studiu  

în Polonia la Varșovia (Muzeul Insurecției, Muzeul Evreilor Polonezi), Cracovia (cartierul 

evreiesc Kazimierz), Oświęcim (Lagărul de Concentrare Auschwitz-Birkenau), Łańcut, 

Markowa (Muzeul Dedicat Polonezilor Care Au Salvat Evrei în timpul celui de-al Doilea 

Război Mondial cu numele familiei Ulmów), organizată la inițiativa Institutului Polonez din 

București. 

 

Franța 

07-09 ianuarie – Alexandru Florian a  participat la reuniunea de pregătire a proiectului 

internațional „ xenophobia, radicalism în Europa, antisemitism, islamophobia – de radicalism și 

prevenție” organizată de Universitatea Paris V.  

 

Republica Moldova 

7 octombrie 2016 – Ana Bărbulescu a participat la întâlnirea organizată la Chişinău de 

OSCE, ODIHR şi Ministerul de Externe al Republicii Moldova privind iniţiativele educaţionale 

şi practicile memoriei în contextul zilelor de comemorare a Holocaustului. 
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XII. Resurse umane 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 625/2016 în anul 2016 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea 

Holocaustului din România “Elie Wiesel” s-a modificat structura organizatorică, iar numărul 

maxim de posturi al lnstitutului este de 21.  

 

La începutul anului 2016, din cele 18 posturi finanțate erau încadrate 17 posturi, întrucât 

1 post de cercetare științifică era vacant.  

 

Pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului ce a trecut s-a vacantat temporar 

unul dintre posturile de execuție, o salariată intrând în concediu fără plată pentru creșterea 

copilului, și astfel salariatul, care era încadrat cu contract pe perioadă determinată, a rămas 

încadrat pe post până la revenirea titularului.  

De asemenea, s-a vacantat unul dintre posturile de la Serviciul de Cercetare.  

 

Pe parcursul celui de-al treilea trimestru s-a vacantat unul dintre posturile de 

conducere, respectiv cel de Contabil-șef. 

 

Pe parcursul celui de-al patrulea trimestru s-a vacantat unul dintre posturile de 

execuție, ulterior fiind ocupat. De asemenea, unul dintre posturile de la cercetare a fost ocupat.  

 

 

XI. Activitatea financiar-contabilă 

În anul bugetar 2016  Institutul a primit de la bugetul statului suma de 1.223.858 lei din 

care 567.999 lei pentru cheltuieli de personal și 655.859 lei pentru bunuri și servicii. 

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

obligațiilor către stat, precum și pentru plata achizițiilor de bunuri și servicii. 

Au fost respectate normele și regulile impuse de actele normative privind utilizarea 

fondurilor publice. 

În evidența financiar-contabilă nu sunt înregistraţi debitori litigioși sau de altă natură. 

Nu avem obligații neonorate față de alte instituții sau furnizori de bunuri. La inventarierea 

bunurilor nu s-au constatat plusuri sau minusuri. 

De asemenea, Institutul a încasat din venituri proprii suma de 44531,18 lei lei pentru 

derularea de proiecte cultural educative. 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Elisabeth Ungureanu 

șef Serviciu Comunicare-Administrare 
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