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I. Introducere 

Prima Strategie națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021- 

2023 și Planul de acțiune aferent au fost adoptate de Guvernul României prin 

Hotărârea nr. 539 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

517 din 19 mai 2021. 

 

Prin această Strategie se urmărește prevenirea replicării în România a 

evoluțiilor negative înregistrate pe acest palier în alte țări, precum și asigurarea 

instrumentelor necesare pentru sancționarea faptelor asociate 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

Grupul țintă este format din elevi, studenți, profesori, angajații instituțiilor publice, 

societate civilă. 

 

Fiind prima Strategie națională în acest domeniu, documentul își propune să 

realizeze o corelare a eforturilor sectoriale menite să prevină și să combată 

antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură prin: 

 

 îmbunătățirea colectării de date despre aceste fenomene în România; 

 evaluarea legislației actuale pentru identificarea eventualelor lacune și 

pregătirea unor propuneri pentru acoperirea acestora; 

 evaluarea programelor de formare profesională a actorilor implicați în 

procesul de prevenire și combatere a antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură (ofițeri de poliție, procurori, judecători) și actualizarea 

acestor programe; 

 evaluarea programelor școlare actuale și revizuirea acestora; 

 dezvoltarea unor programe culturale pilot menite să prevină proliferarea 

acestor fenomene în societatea românească; 

 intensificarea implicării României în eforturile internaționale menite să 

combată antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură. 
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Planul de Acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură include 36 

de acțiuni principale, structurate pe cele trei obiective generale ale Strategiei: 

 

1. Asigurarea protecției grupurilor vulnerabile în fața antisemitismului, 

xenofobiei, discursului instigator la ură și prevenirea radicalizării 

 
2. Promovarea toleranței, educației civice și a rezilienței societății românești 

în fața antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

 
3. Continuarea demersurilor pe plan internațional pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

 

Impactul Strategiei va fi evaluat anual, iar după 3 ani va fi adoptată o nouă 

strategie care să încorporeze lecțiile învățate în implementarea acestei prime 

Strategii naționale, care are și rolul de strategie-pilot în domeniu. 

 

* 

 

* * 

 

În data de 28 februarie 2022, a fost înființat, prin Decizia Prim-Ministrului 

nr. 173/28.02.2022, Comitetul interministerial pentru monitorizarea 

implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 

aferentă perioadei 2021-2023, structură formată din reprezentanții Cancelariei 

Prim-Ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului 

Educației, Ministerului Culturii, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului 

Sportului, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie 

Wiesel” și Agenției Naționale pentru Romi. Comitetul interministerial este format, 

în mare parte, din ministerele și instituțiile care au participat și la procesul de 

elaborare a Strategiei naționale, singurele excepții fiind Ministerul Apărării 

Naționale și Ministerul Sportului. 
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În data de 10 martie 2022, prin Decizia Prim-Ministrului nr. 200/10.03.2022, 

un secretar de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului a fost numit în 

funcția de coordonator al Comitetului interministerial pentru monitorizarea 

implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă 

perioadei 2021-2023. 
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II. Evaluarea progresului înregistrat 
 

Din momentul operaționalizării Comitetului interministerial pentru 

monitorizarea implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă 

perioadei 2021-2023, și până în luna noiembrie 2022, au avut loc 7 reuniuni plenare 

(5 reuniuni în perioada mai-noiembrie 2022) și 14 întâlniri bilaterale (7 reuniuni în 

perioada mai-noiembrie 2022) cu reprezentanții ministerelor și instituțiilor care 

coordonează acțiuni incluse în Planul aferent Strategiei naționale, obiectivul prioritar 

fiind analiza procesului de implementare a strategiei. 

 

Activitatea comitetului a urmărit, în principal, consolidarea cooperării 

interinstituționale, obținerea de rezultate concrete ca urmare a materializării 

obiectivelor strategiei, dar și recuperarea decalajelor consemnate în Raportul 

anual publicat în luna mai 2022. 
 

În perioada supusă evaluării, la reuniunile Comitetului interministerial, au 

participat specialiști renumiți în domeniul cercetării și prezervării memoriei 

Holocaustului, dar și un supraviețuitor al Holocaustului: 

 

- dr. Gabriela Ghindea, conducătoarea Biroului din România al Institutului 

Auschwitz pentru Prevenirea Genocidului şi a Atrocităţilor în Masă (AIPG), a 

prezentat Raportul proiectului IHRA: „Între uitare, recunoaștere și distorsionare – 

considerente pe marginea perceperii genocidului romilor în spațiul public sud-est 

european”. 

 

- Doamna Alina Bricman, director pentru afaceri europene din cadrul B’nai 

B’rith International, a prezentat Raportul Online Antisemitism: A Toolkit for Civil 

Society. 

 

- prof. dr. habil. Zoltán Tibori-Szabó, directorul Institutului pentru Studii de 

Holocaust şi Genocid în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – 

Prezentare cu privire la importanța dezvoltării studiilor universitare despre 

Holocaust, combaterea antisemitismului și a xenofobiei. 
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- Mărturia domnului Octavian Fulop, supraviețuitor al Lagărului morții de la 

Auschwitz-Birkenau. 

 

În ceea ce privește propunerile prevăzute în Raportul anual cu privire la 

progresul înregistrat în implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la 

ură, adoptat în luna mai 2022, menționăm următoarele: 

 

 Înființarea, la nivelul Ministerului Educației, a unei poziții de inspector 

școlar sau a unui birou dedicat implementării Strategiei naționale pentru prevenirea 

și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la 

ură, cu scopul de a îmbunătăți implementarea acțiunilor principale coordonate de 

Ministerul Educației – REALIZAT 

S-a înființat un post de Consilier – Serviciul de Strategii și Curriculum, 

Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum, în cadrul Direcției 

Generale Învățământ Preuniversitar. În luna octombrie 2022, prin ordin de 

ministru, a fost desemnată o persoană cu responsabilități privind participarea la 

activitatea comisiilor interministeriale pentru elaborarea documentelor care 

vizează învățământul preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile stabilite de 

conducerea instituției și participarea la implementarea Strategiei naționale pentru 

prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură. 

 

 Realizarea unei noi evaluări detaliate a stadiului implementării Strategiei 

naționale în luna noiembrie 2022 – REALIZAT 
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a. Analiză calitativă 

 

Privind în ansamblu, în perioada mai-noiembrie 2022, procesul de 

implementare a Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferentă 

perioadei 2021-2023, a cunoscut o etapă de dinamizare, astfel încât toate acțiunile 

principale prevăzute în Planul aferent strategiei au fost demarate. 
 

Capabilitățile instituționale dezvoltate pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și-au 

demonstrat viabilitatea, iar activitatea grupurilor de lucru interne și/sau 

interinstituționale a înregistrat o evoluție pozitivă. De asemenea, s-au înregistrat 

progrese și în ceea ce privește dezvoltarea unor metodologii de identificare, raportare 

și evaluare mai eficiente a incidentelor și tendințelor. Nu în ultimul rând, România 

a continuat să se implice în eforturile europene și internaționale pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Deși se constată o evoluție pozitivă în ceea ce privește implementarea 

acțiunilor prevăzute în Planul aferent Strategiei naționale, se impune precizarea că 

există, în continuare, acțiuni care înregistrează întârzieri, în special în domeniul 

educațional. În acest sens, este nevoie de o implicare susținută din partea celor 

responsabili, astfel încât decalajele să fie eliminate. 

 

b. Analiză cantitativă 

 

În ceea ce privește termenele asumate inițial pentru implementarea celor 

36 de acțiuni incluse în Planul aferent Strategiei, situația este următoarea: 

 

 1 iulie 2021 – 1 acțiune; 

 3 luni de la adoptarea Strategiei naționale – 1 acțiune; 

 6 luni de la adoptarea Strategiei naționale – 3 acțiuni; 

 Sfârșitul anului 2021 – 1 acțiune; 

 1 an de la adoptarea Strategiei naționale – 12 acțiuni; 

 18 luni de la adoptarea Strategiei naționale – 1 acțiune; 
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 2 ani de la adoptarea Strategiei naționale – 1 acțiune; 

 Sarcină permanentă – 7 acțiuni; 

 

De asemenea, există un număr de 9 acțiuni care necesită a fi implementate 

în mai multe etape, iar pentru fiecare etapă este prevăzut un termen diferit: 

 Prima etapă – 1 an de la adoptarea Strategiei naționale; 

 A doua etapă – 2 ani de la adoptarea Strategiei naționale; 

 

Analiza cantitativă a stadiului implementării acestor acțiuni principale arată 

următoarele: 

 6 acțiuni principale au fost finalizate (4 acțiuni principale în mai 2022); 

 13 acțiuni principale se derulează la parametrii calitativi doriți (12 acțiuni 

principale în mai 2022); 

 10 acțiuni principale au fost parțial implementate (6 acțiuni principale în mai 

2022); 

 7 acțiuni principale se află la debut (6 acțiuni principale în mai 2022); 

 0 acțiuni principale urmează a fi demarate (8 acțiuni principale în mai 2022). 
 
 

Evoluție implementare acțiuni principale 
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Așadar, 19 acțiuni principale au fost finalizate cu succes sau se derulează 

la parametrii calitativi doriți, 10 acțiuni principale sunt parțial implementate 

cu o tendință pozitivă, iar 7 acțiuni principale se află la debut, înregistrând 

întârzieri. 
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III. Raport detaliat cu privire la stadiul celor 36 de acțiuni incluse în 

Planul aferent Strategiei naționale 
 

 
 

Obiectiv general nr.1 Asigurarea protecției grupurilor vulnerabile în fața 

antisemitismului, xenofobiei, discursului instigator la ură și prevenirea 

radicalizării 

Obiectiv specific nr. 1.1: Asigurarea protecției persoanelor care aparțin 

grupurilor expuse de pe teritoriul României 

 

Acțiunea principală nr. 1.1.1: Constituirea unui Grup de lucru pentru 

evaluarea nivelului de amenințare pe care îl reprezintă antisemitismul, 

xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură pentru anumite grupuri 

vulnerabile 

 

Coordonatorul grupului de lucru: MAI 
 

Descrierea acțiunii specifice: Grupul de lucru se va reuni trimestrial și ori de câte 

ori va fi nevoie pentru a evalua nivelul de amenințare pe care îl reprezintă 

antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură pentru anumite 

grupuri vulnerabile din România și a propune, atunci când este cazul, măsuri pentru 

creșterea gradului de securitate a grupurilor vulnerabile. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al 

fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții cu competențe în domeniu. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Grupul de lucru va fi constituit în cel mult 3 luni de la 

adoptarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferentă perioadei 2021-2023. 

 

Indicatori de evaluare: Anual, grupul de lucru va transmite un raport de activitate 

biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 
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Stadiu: Acțiune finalizată 
 

Stadiul activităților la nivelul Grupului de Lucru Antisemitism (GLA) – 

Întocmirea proiectului Raportului privind evaluarea nivelului de amenințare pe 

care îl reprezintă antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator 

la ură pentru anumite grupuri vulnerabile, precum și a Metodologiei de evaluare 

 

În baza analizei realizate la nivelul DGPI, în luna iulie 2022, au fost înaintate 

membrilor GLA – proiectul Raportului privind evaluarea nivelului de amenințare 

pe care îl reprezintă antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul 

instigator la ură pentru anumite grupuri vulnerabile, precum și Metodologia de 

evaluare a nivelului de amenințare, pentru formularea de observații sau propuneri 

de completare/modificare. 

 

Contribuțiile transmise de membrii GLA au fost integrate, iar cele două documente 

– Raportul și Metodologia – au fost discutate în cadrul unor ședințe de lucru la care 

au participat reprezentanții CNCD, MAE, MEd, MApN, Ministerul Culturii, MAI, 

fiind, ulterior, adoptate la data de 16 noiembrie 2022. 

În cadrul discuțiilor, CNCD a adus în atenție oportunitatea extinderii analizei și 

evaluării riscurilor privind discursul incitator la ură, rasismul și antisemitismul și cu 

privire la domeniul sportului, reliefând activitatea Jandarmeriei Române pe acest 

palier. Ca atare, a fost agreat ca această structură a MAI să fie invitată pentru a face 

parte din Grupul de lucru și a contribui la realizarea viitoarelor rapoarte. 

 

I. Raportul privind evaluarea nivelului de amenințare pe care îl 

reprezintă antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la 

ură pentru anumite grupuri vulnerabile 

 

Pentru evaluarea fenomenului antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură au fost avute în vedere activitățile desfășurate de 

instituțiile de aplicare a legii, unitățile de parchet și instanțele de judecată pe linie de 

cercetare a infracțiunilor motivate de ură, precum și petițiile pe linie de discriminare 

și incidentele semnalate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, de 
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Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și de 

Agenția Națională pentru Romi. 

 

În urma analizării datelor statistice privind numărul de incidente semnalate și 

numărul de infracțiuni investigate pe palierul discriminării și instigării la ură, a fost 

constatată o discrepanță între indicatori, în sensul în care valorile menționate în unele 

sondaje de opinie1 relevă un nivel mai ridicat de discriminare la adresa grupurilor 

vulnerabile de la nivelul societății, comparativ cu statisticile. 

 

Aceste discrepanțe sunt generate, în principal, de sub-raportarea incidentelor pe linie 

de antisemitism, xenofobie și discurs instigator la ură. În acest sens, s-a apreciat utilă 

identificarea modalităților de sporire a nivelului de încredere în instituțiile publice. 

Această problematică a fost prezentată și în cadrul reuniunii Grupului de lucru pentru 

evaluarea nivelului de amenințare pe care îl reprezintă antisemitismul, xenofobia, 

radicalizarea și discursul instigator la ură pentru anumite grupuri vulnerabile. 

 

Raportat la fondul de date disponibil cu privire la incidentele înregistrate și percepția 

la nivelul societății referitoare la antisemitism, xenofobie, radicalizare și discurs 

instigator la ură, se apreciază că amenințarea reprezentată de aceste fenomene la 

adresa grupurilor vulnerabile din România se află la un nivel general mediu, în 

ansamblu tendința de evoluție a amenințării fiind constantă. 

 

Sectorial, anumite fenomene, precum discursul instigator la ură și xenofobia prezintă 

un nivel de amenințare mediu, cu potențial de amplificare, cele mai vulnerabile 

grupuri fiind etnicii romi și comunitatea LGBTIQ+. 

 

Amenințarea generată de antisemitism și radicalizare se află la un nivel scăzut, însă 

punctual au fost înregistrate incidente care necesită adoptarea unor măsuri ferme 

pentru contracararea unor astfel de comportamente și prevenirea amplificării acestor 

manifestări. 
 

 

 
 

1 Privind nivelul discriminării în România, percepțiile asupra infracțiunilor motivate de ură și asupra unor minorități 

naționale sau grupuri vulnerabile; 
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II. Metodologia de evaluare a nivelului de amenințare 

 

Metodologia vizează crearea unui cadru unitar de definire și de evaluare a nivelului 

de amenințare pe care îl reprezintă antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și 

discursul instigator la ură la adresa categoriilor vulnerabile din România. 

 

Obiectivele metodologiei vizează o definire uniformă și clară a problemei, stabilirea 

indicatorilor ce vor fi monitorizați în scopul evaluării tendințelor înregistrate în 

evoluția fenomenelor supuse analizei, identificarea surselor de colectare a datelor, 

stabilirea criteriilor de evaluare a amenințării, prin raportare la probabilitatea de 

apariție și impactul estimat, precum și propunerea de măsuri pentru creșterea 

gradului de securitate a grupurilor vulnerabile și monitorizarea implementării 

acestora. 

 

Obiectiv specific nr. 1.2: Îmbunătățirea mecanismelor de colectare a datelor cu 

privire la incidentele asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură 

 

Acțiunea principală nr. 1.2.1: Dezvoltarea, la nivelul MAI, a unei metodologii 

unitare de identificare a infracțiunilor motivate de ură, precum și de colectare 

sistematică a datelor statistice privind acest gen de infracțiuni 

 

Coordonator și membri: Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), sub 

îndrumarea Institutului Național de Statistică (INS) 

 

Descrierea acțiunii specifice: IGPR va promova dezvoltarea unui sistem de 

colectare a datelor statistice privind infracționalitatea motivată de ură. În acest sens, 

IGPR va propune crearea unui grup de lucru, format din specialiști din cadrul MJ, 

MP-PÎCCJ, CSM și IGPR, sub îndrumarea metodologică a INS, instituție care are 

rolul de coordonator al activităților statistice ale autorităților și instituțiilor publice 

cuprinse în sistemul statistic național, conform atribuțiilor prevăzute în Legea 

organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu 

modificările și completările ulterioare. Grupul de lucru va avea ca obiectiv stabilirea 

unitară a principiilor de colectare a datelor, precum și armonizarea la nivelul tuturor 
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autorităților a unui set de indicatori statistici pe linia respectivelor infracțiuni. IGPR 

desfășoară activități de implementare a proiectului „Combaterea infracțiunilor 

motivate de ură și extremismului violent”, în special cele care vizează romii, și 

creșterea calității serviciului polițienesc, ce are ca obiectiv secundar îmbunătățirea 

procesului de identificare și de înregistrare a infracțiunilor motivate de ură în 

evidențele proprii, precum și de colectare a unui set de date statistice privind acest 

gen de infracțiuni. În acest sens, IGPR va desfășura activitățile prevăzute în strategie 

în mod coordonat cu cele pentru implementarea proiectului menționat mai sus. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al 

fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri 

europene nerambursabile. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru 

realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Metodologia va fi aprobată la nivelul MAI, cu sprijinul 

INS, în cel mult 18 luni de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: IGPR va transmite, la cerere, raportul statistic anual biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

Pentru punerea în aplicare a îndeplinirii obiectivului asumat de către IGPR, s-au 

desfășurat mai multe întâlniri de lucru cu reprezentanții autorităților naționale cu 

atribuții în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor comise din motive de ură 

sau prejudecată, în cadrul cărora a fost stabilită o selecție de infracțiuni care prezintă 

importanță în procesul de analiză și de monitorizare a acestui gen de fapte. 

 

Astfel, în perioada de referință, la nivelul IGPR s-au realizat următoarele activități: 

 

 Indicatorii statistici privind infracțiunile comise din motive de ură au fost 

stabiliți în urma consultării cu Ministerul Justiției, Ministerul Public – 
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Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al 

Magistraturii și Institutul Național de Statistică. 

 Au fost stabilite principiile metodologice de culegere a datelor și de 

implementare a acestora în sistemul statistic național. 

 Ulterior discuțiilor în cadrul Grupului de lucru, a fost concepută macheta 

statisticii activităților desfășurate de poliție în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de ură, iar pentru stabilirea unitară a principiilor de 

colectare a datelor, au fost întocmite normele metodologice privind modul de 

implementare a datelor în cuprinsul acestei machete2. 

 În consecință, Inspectoratul General al Poliției Române colectează date 

statistice atât pentru infracțiunile la care a fost reținută circumstanța agravantă 

prevăzută de art. 77, lit. h) Cod Penal în încadrarea juridică a faptei, cât și 

pentru infracțiunile motivate de ură propriu-zise a căror tipicitate implică 

existența unui motiv de ură sau prejudecată în latura subiectivă a infracțiunii, 

datele statistice fiind disponibile începând cu 01.01.2022. 

 Datele statistice sunt detaliate pe fiecare din criteriile de discriminare 

prevăzute de art. 77, lit. h) Cod Penal, fiind prevăzuți indicatori statistici 

distincți aferenți fiecărui temei de săvârșire a infracțiunii. 

 Până pe 19 noiembrie 2022, macheta statistică a fost în perioada de testare, 

urmărindu-se implementarea corectă a datelor statistice pe indicatorii 

prevăzuți în cuprinsul acesteia, astfel încât să reflecte dimensionarea corectă 

și completă a infracționalității comise din motive de ură. 

 Până în prezent, nu a fost identificată nicio problemă care ar putea afecta 

modul de lucru actual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Normele metodologice cu numărul 203.813 din 04.05.2022, aprobate de Inspectorul General al Poliției Române. 
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Acțiunea principală nr. 1.2.2: Dezvoltarea unei metodologii unitare de 

identificare și raportare, la nivelul INSHR-EW, a manifestărilor antisemite 

 

Coordonator: INSHR-EW 
 

Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW va dezvolta o metodologie proprie de 

identificare și raportare a manifestărilor antisemite, care să includă informații despre 

maniera în care au ajuns cazurile respective în atenția INSHR-EW (număr de sesizări 

asumate de cetățeni și anonime, număr de autosesizări), rezultatele investigațiilor 

întreprinse (număr de plângeri penale, număr de sesizări transmise poliției, 

parchetelor, autorităților naționale sau locale) și defalcarea acestor manifestări pe 

județe. Pentru realizarea acestei acțiuni este necesară suplimentarea organigramei 

INSHR-EW cu un post cu ½ normă. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Metodologia va fi aprobată, la nivelul INSHR-EW, în cel 

mult un an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: INSHR-EW va transmite raportul statistic anual biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune finalizată 
 

Metodologia decurge din atribuțiile, competențele și resursele INSHR-EW și a fost 

aprobată de către conducerea instituției. 

 

Prin Hotărârea nr. 1241/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 

privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România 

„Elie Wiesel”, organigrama Institutului a fost suplimentată cu 1 post de cercetător, 

parte dintre atribuțiile care decurg din operaționalizarea metodologiei fiind 

îndreptate către respectivul cercetător. Până la ocuparea postului, o echipă din cadrul 
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Institutului se ocupă de aplicarea metodologiei care are ca finalitate un raport anual 

cu privire la evoluția manifestărilor antisemite, de negaționism și apologia 

criminalilor de război. Raportul urmează să fie public în luna iunie 2023. 

 

Acțiunea principală nr. 1.2.3: Dezvoltarea unei metodologii unitare de 

identificare și raportare, la nivelul ANR, a incidentelor asociate xenofobiei, 

rasismului antirom, radicalizării și discursului instigator la ură care vizează 

comunitatea romă din România 

 

Coordonator: ANR 
 

Descrierea acțiunii specifice: ANR va dezvolta o metodologie unitară de identificare 

și raportare a incidentelor asociate xenofobiei, rasismului antirom, radicalizării și 

discursului instigator la ură care vizează comunitatea romă din România, pe baza 

sesizărilor primite din partea opiniei publice, presei și societății civile, care să 

includă defalcarea acestor incidente pe județe și localități. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al ANR 

și fonduri europene nerambursabile. 

 

Termen de implementare: Metodologia va fi aprobată, la nivelul ANR, în cel mult 

un an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: ANR va transmite raportul statistic anual biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

ANR a îmbunătățit metodologia raportată anterior în sensul integrării elementelor 

care evidențiază punerea în aplicare a Legii nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea antițigănismului, în vederea colectării de informații pentru 

elaborarea raportului anual (ianuarie-decembrie 2022) de la instituții publice de la 
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nivel județean și central, informații legate de incidente rasiste îndreptate împotriva 

romilor. 

 

Se are în vedere, în acest sens, conlucrarea cu Instituțiile Prefectului, CNCD, 

Avocatul Poporului, MAI-IGPR, Ministerul Public, Ministerul Justiției, CSM sau 

alte instituții specifice. 

 

În domeniul monitorizării prezenței rasismului îndreptat împotriva romilor în mass- 

media audio-vizuală, ANR are în vedere, de asemenea, conlucrarea 

interinstituțională cu CNA, radioul public și TVR. 

 

ANR continuă monitorizarea internetului/conținutului online cu privire la discursul 

urii împotriva minorității rome cu resurse interne, pe întreaga perioadă a anului, care 

va fi reflectat în raportul anual pentru anul 2022. 

 

Acțiunea principală nr. 1.2.4: Realizarea unei anchete sociologice (sondaj de 

opinie) în cadrul comunității evreiești din România cu privire la percepția 

gradului de securitate a membrilor comunității 

 

Coordonator: INSHR-EW 
 

Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW va coordona realizarea, la intervale de 5 

ani, a unor anchete sociologice în comunitatea evreiască din România pentru a 

evalua percepția gradului de securitate a membrilor comunității. Pentru realizarea 

acestor anchete sociologice, dintre care una trebuie să se desfășoare în perioada 

acoperită de strategie, INSHR-EW va colabora cu institute de cercetare sociologică 

selecționate pe baza unei proceduri competiționale transparente. Rezultatele vor fi 

transmise instituțiilor publice, academice și organizațiilor relevante ale societății 

civile. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 
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Termen de implementare: Cercetarea va fi aprobată, la nivelul INSHR-EW, în cel 

mult un an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Rezultatele cercetărilor sociologice vor fi prezentate, de către 

INSHR-EW, Guvernului României, Administrației Prezidențiale, Parlamentului 

României (PR) și FCER. Totodată, rezultatele vor fi transmise și biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

Cercetarea a fost aprobată și este cuprinsă în draftul bugetului Institutului pentru 

anul 2023. După publicarea datelor Recensământului populației și locuințelor - 2022 

procedurile vor fi demarate și cercetarea se va finaliza până în septembrie 2023. 

 

Acțiunea principală nr. 1.2.5: Realizarea unei anchete sociologice (sondaj de 

opinie) relevante la nivelul societății românești cu privire la maniera în care 

sunt percepute antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator 

la ură în țara noastră 

 

Coordonator și membri: INSHR-EW 
 

Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW va coordona realizarea, la intervale de 5 

ani, a unor anchete sociologice relevante la nivelul societății românești pentru a 

evalua maniera în care societatea românească percepe amenințarea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în țara noastră. Pentru 

realizarea acestor anchete sociologice, dintre care una trebuie să se desfășoare în 

perioada acoperită de strategie, INSHR-EW va colabora cu institute de cercetare 

sociologică selecționate în urma unei proceduri competiționale transparente. 

Rezultatele vor fi tipărite sub forma unor broșuri care să fie transmise instituțiilor 

publice, celor academice și organizațiilor relevante ale societății civile. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 
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Termen de implementare: Cercetarea va fi aprobată, la nivelul INSHR-EW, în cel 

mult un an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Rezultatele cercetărilor sociologice vor fi prezentate, de către 

INSHR-EW, Guvernului României, Administrației Prezidențiale și Parlamentului 

României. Totodată, rezultatele vor fi transmise și biroului coordonatorului național 

pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune finalizată 
 

În perioada noiembrie-decembrie 2021, la comanda INSHR-EW, a fost realizat un 

sondaj de opinie, reprezentativ pentru populația adultă a României, privind 

„Percepția relațiilor interetnice și Holocaustul din România”. O parte a rezultatelor 

cercetării sunt relevante prezentei acțiuni din cadrul strategiei. Sondajul integral este 

public, accesibil pe site-ul www.inshr-ew.ro în limba română și engleză. 
 

Obiectiv specific nr. 1.3: Evaluarea actualelor programe de formare 

profesională ale instituțiilor cu atribuții în combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și elaborarea unor 

propuneri menite să crească eficiența acestor programe 

 

Acțiunea principală nr. 1.3.1: Evaluarea actualelor programe de formare 

profesională a ofițerilor și agenților de poliție în domeniul combaterii 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 

precum și elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor 

programe 

 

Coordonator: MAI 
 

Descrierea acțiunii specifice: MAI va face o evaluare a programelor de formare 

profesională a ofițerilor și agenților de poliție care au început să fie derulate în 

perioada Președinției române a IHRA (martie 2016-martie 2017) și, în funcție de 

concluziile acestei evaluări, va face propuneri de modernizare a acestor programe. 

http://www.inshr-ew.ro/
https://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2018/01/Sondaj-INSHR_2021.pdf
https://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2018/01/Sondaj-INSHR_2021_engleza.pdf
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Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MAI. 

Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților 

specifice. 

 

Termen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de 

modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea MAI, în cel mult 

un an de la aprobarea strategiei. În funcție de concluziile și propunerile evaluării, 

eventualele noi programe de formare profesională trebuie să fie aprobate și să fie 

pregătite pentru a fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

Pentru anul școlar 2022-2023, la nivelul instituțiilor de învățământ ale MAI s-a 

propus inițierea unor noi programe de formare/reluarea acestora, sens în care 

evaluarea și eventualele propuneri de îmbunătățire a programelor educaționale vor 

fi cuprinse în următorul an, respectiv 2023-2024. 

 

La nivelul MAI, se desfășoară o serie de programe de formare și activități specifice, 

în cadrul instituţiilor de învăţământ proprii, adeseori în strânsă colaborare cu 

instituții abilitate, precum Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel”, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării etc. 

 

De asemenea, în curriculumul instituţiilor de învăţământ din cadrul MAI sunt incluse 

teme ce vizează drepturile omului, prevenirea şi combaterea discriminării, respectiv 

prevenirea şi combaterea infracţiunilor motivate de ură, aspecte relevante care 

asigură formarea competenţelor profesionale în relaţiile cu cetăţenii, astfel încât 

drepturile şi interesele acestora să fie respectate şi promovate potrivit normelor 

legale. 
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În procesul de evaluare a programelor de formare profesională utilizate în cadrul 

instituțiilor de învățământ din cadrul MAI (proces care este încă în desfășurare), 

pentru perioada de raportare intermediară mai – noiembrie 2022 pot fi evidențiate 

următoarele aspecte: 

 

 În perioada iulie-octombrie 2022, la Centrul de Formare Inițială și Continuă 

al MAI Orăștie, în cadrul Cursurilor pentru inițierea în carieră (58 de cursanți 

– agenți de poliție și poliție de frontieră), a fost cuprinsă în curriculum tema 

„Comunicarea cu grupurile vulnerabile. Prevenirea xenofobiei și 

antisemitismului” (expunere - 2 ore); 

 Totodată, la sediul de la Ploiești al Centrului Multifuncțional de Pregătire 

Schengen, cu participarea unor formatori desemnați de Institutul Național 

pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, a avut loc, în 

perioada 17-19 octombrie 2022, Programul de formare „Holocaustul din 

România între istorie, memorie și legislație”, la care au participat 35 de 

persoane din cadrul MAI. 

 În perioada mai-octombrie 2022, un număr de 51 de polițiști specializați în 

investigarea infracțiunilor motivate de ură au participat la două sesiuni de 

pregătire profesională în cadrul Proiectului „Acțiune integrată pentru 

combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele îndreptate 

împotriva comunităților roma, și asigurarea unui standard înalt de calitate al 

serviciului polițienesc – PDP3”, finanțat prin Mecanismul Financiar 

Norvegian 2014-2021. 
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Acțiunea principală nr. 1.3.2: Evaluarea conținuturilor academice ale 

actualelor programe de pregătire ale Academiei Naționale de Informații în 

domeniul combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură, din perspectiva conștientizării și consolidării cunoașterii 

problematicii, precum și, în eventualitatea în care se constată sincope sau 

necesități de actualizare, elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența 

acestor programe 

 

Coordonator și membri: Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 

(ANIMV) realizează evaluarea, sub coordonarea SRI și prin consultarea AvP, 

INSHR-EW și CNCD 

 

Descrierea acțiunii specifice: ANIMV, sub coordonarea SRI și prin consultarea 

AvP, INSHR-EW și CNCD, va face o evaluare a conținuturilor academice ale 

actualelor programe de pregătire ale ANIMV în domeniul combaterii 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, din 

perspectiva conștientizării și consolidării cunoașterii problematicii, precum și în 

eventualitatea în care se constată sincope sau necesități de actualizare, elaborarea 

unor propuneri menite să crească eficiența acestor programe. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al 

ANIMV. 

 

Termen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de 

modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea SRI în cel mult 

un an de la aprobarea strategiei. În funcție de concluziile și propunerile evaluării, 

eventualele noi programe de pregătire trebuie să fie aprobate și să fie pregătite pentru 

a fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
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Facultatea de Informații: Programul de studii universitare de licență Psihologie – 

Informații (2021-2023, 2022-2024) cuprinde disciplinele Nediscriminare, 

Radicalizare și extremism, Studii de nediscriminare, gen și minorități, discipline 

relevante dezvoltării competențelor necesare recunoașterii și demontării 

discursurilor radicale, instigatoare la ură, antisemite și xenofobe. 

 

Facultatea de Studii de Intelligence: Programul de studii universitare de licență 

Studii de securitate şi informaţii (2021-2023, 2022-2024) cuprinde disciplinele 

Nediscriminare, Dezinformare şi propagandă, Extremism şi radicalizare, Studii 

de nediscriminare, gen și minorități, discipline relevante dezvoltării competențelor 

necesare recunoașterii și demontării discursurilor radicale, instigatoare la ură, 

antisemite și xenofobe. 

 

Facultatea de Informații: Programul de studii universitare de master Intelligence 

și securitate națională (2021-2023, 2022-2024) cuprinde disciplina Totalitarism, 

democrație și nediscriminare, disciplină relevantă dezvoltării competențelor 

necesare recunoașterii și demontării discursurilor radicale, instigatoare la ură, 

antisemite și xenofobe. 

 

Facultatea de Informații: Programul de studii universitare de master 

Managementul informațiilor de securitate națională (2021-2023, 2022-2024) 

cuprinde disciplina Securitate umană, care vizează dezvoltarea competențelor 

necesare recunoașterii și demontării discursurilor radicale, instigatoare la ură, 

antisemite și xenofobe. Printre competențele dobândite se numără identificarea 

problemelor şi vulnerabilităților specifice domeniului securității naționale din 

perspectiva antisemitismului, rasismului şi discursului instigator la ură, precum și 

elaborarea de propuneri pentru contracararea acestora. 

 

Facultatea de Informații: Programul de studii universitare de master 

Managementul informațiilor în combaterea terorismului (2021-2023, 2022-2024) 

cuprinde disciplina Radicalizare și auto-radicalizare, participanții la program 

dobândind competențele necesare îndeplinirii atribuțiilor funcționale şi manageriale 



28 

 

 

 

cu respectarea principiilor diversității şi incluziunii, în acord cu valorile europene şi 

general umane (strategii, politici, planuri de acțiune, monitorizare şi optimizare a 

unor echipe de lucru diverse). 

 

Facultatea de Studii de Intelligence: Programul de studii universitare de master 

Analiză de Intelligence (2021-2023, 2022-2024) cuprinde disciplinele Totalitarism, 

democrație, Studii de nediscriminare, gen și minorități, discipline relevante 

dezvoltării competențelor necesare recunoașterii și demontării discursurilor radicale, 

instigatoare la ură, antisemite și xenofobe. 

 

Facultatea de Studii de Intelligence: Programul de studii universitare de master 

Relaţii internaţionale şi studii de intelligence (2021-2023, 2022-2024) cuprinde 

disciplinele Totalitarism şi stat în Europa, Securitate umană, discipline ce vizează 

dezvoltarea competențelor necesare recunoașterii și demontării discursurilor 

radicale, instigatoare la ură, antisemite și xenofobe. Printre competențele dobândite 

se numără identificarea problemelor şi vulnerabilităților specifice domeniului 

securității naționale din perspectiva antisemitismului, rasismului şi discursului 

instigator la ură, precum și elaborarea de propuneri pentru contracararea acestora. 

 

Programul de studii postuniversitare, organizat de către Departamentul de 

Pregătire Postuniversitară și Învățământ la Distanță – DEMOCRAŢIE ŞI 

TOTALITARISM are drept scop implementarea, respectiv sistematizarea 

standardelor morale şi de conduită ce trebuie respectate de personalul Serviciului 

Român de Informaţii în exercitarea atribuţiilor profesionale, a obligaţiilor şi regulilor 

de desfăşurare a unei activităţi competente şi responsabile, în condiţii de legalitate, 

precum şi de creare a unui sistem de referinţă în orientarea deciziilor şi acţiunilor 

personalului SRI în cazul unor dileme de etică. Prin acest program, Academia 

Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“ (ANIMV) a format deja două serii de 

cursanţi în lunile martie 2021, respectiv iunie 2022. 

 

Discipline cuprinse în planul de învăţământ: 

- Totalitarismul şi declinările sale; 
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- Amenințări la adresa democrației: antisemitism, xenofobie, rasism. Studiu 

de caz: Holocaustul și consecințele sale. 

 

Programul de studii postuniversitare HOLOCAUST, organizat de către 

Departamentul de Pregătire Postuniversitară și Învățământ la Distanță, vizează 

dezvoltarea competenţelor necesare în analizarea istoriei Holocaustului în Europa şi 

România, a diferitelor interpretări ale acestuia şi a evoluţiei acestor interpretări, 

precum şi recunoaşterea şi demontarea discursurilor antisemite şi xenofobe. Printre 

competenţele profesionale ale programului se numără: (1) identificarea problemelor 

şi vulnerabilităţilor specifice domeniului securității naţionale din perspectiva 

antisemitismului, rasismului şi discursului instigator la ură și elaborarea de 

propuneri pentru contracararea acestora; (2) interpretarea elementelor semnificative 

din istoria Holocaustului și a modului în care studiul acestui fenomen ar putea 

contribui la înțelegerea încălcărilor și pericolelor la adresa democrației din societatea 

de astăzi; (3) identificarea diferitelor interpretări ale Holocaustului, precum şi a 

fenomenelor de antisemitism, xenofobie şi rasism, a evoluţiei acestor interpretări şi 

fenomenul negării Holocaustului şi a cauzelor sale, urmărind o analiză a fiecărui 

concept în parte prin studii de caz, precum şi posibilităţile de contracarare a acestor 

fenomene. 

 

Discipline cuprinse în planul de învăţământ: 

- Antisemitism, rasism şi discursul instigator la ură; 

- Holocaustul în Europa şi România; 

- Memoria Holocaustului în România şi Europa de Est. 

 

Programul de studii postuniversitare DIVERSITATE ŞI INCLUZIUNE ÎN 

ORGANIZAŢIILE DE INTELLIGENCE, organizat de către Departamentul de 

Pregătire Postuniversitară și Învățământ la Distanță – participanţii la program 

dobândesc competenţele necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale şi manageriale 

cu respectarea principiilor diversităţii şi incluziunii, utile în configurarea unor 

organizații de intelligence adaptabile şi deschise învăţării continue, asigurării unor 

procese şi fluxuri de lucru şi de comunicare în acord cu valorile europene şi general 
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umane (strategii, politici şi planuri de acţiune, monitorizare şi optimizare a unor 

echipe de lucru diverse). 

 

Discipline cuprinse în planul de învăţământ: 

- Diversitate şi incluziune – de la teorie la practică; 

- Abordări ale diversității şi incluziunii în organizațiile de intelligence. 

 

De asemenea, la nivelul programelor postuniversitare Introducere în Analiza de 

Intelligence (IAI) şi Introducere în Activitatea de Informaţii pentru Securitate 

Naţională (IAISN), regăsim în planurile de învăţământ discipline relevante din 

perspectiva Acţiunii 2.1.3, după cum urmează: 

 

 IAI - Totalitarism, democrație (disciplină facultativă) și Studii de 

nediscriminare, gen şi minorităţi. 

 IAISN - Nediscriminare, totalitarism și democrație (disciplină 

facultativă). 
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Obiectiv general nr. 2. Promovarea toleranței, educației civice și a rezilienței 

societății românești în fața antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură 
 

Pentru a sprijini implementarea componentei educaționale a Strategiei, ODIHR și 

UNESCO, în parteneriat cu Ministerul Educației și cu sprijinul Biroului 

Coordonatorului Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării 

Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, 

radicalizării și discursului instigator la ură, au organizat, în data de 3 noiembrie 

2022, un atelier național care s-a adresat factorilor decizionali din domeniul 

educației și părților interesate cu rol în implementarea Strategiei la nivel național 

și local. 

 

Obiectiv specific nr. 2.1: Evaluarea actualelor programe școlare, universitare 

și de pregătire profesională care privesc domeniile relevante pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură și elaborarea unor propuneri menite să crească eficiența acestor 

programe 

 

Acțiunea principală nr. 2.1.1: Evaluarea disciplinelor actuale din învățământul 

gimnazial „Educație socială”, „Istorie”, „Istoria și tradițiile minorităților”, 

precum și a celor din învățământul liceal „O istorie a comunismului din 

România”, „Istoria Evreilor. Holocaustul” și elaborarea unor propuneri 

pentru revizuirea acestora 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Centrul 

Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), INSHR-EW, AvP, FCER 

(prin Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” - 

CSIER), SGG-DRI, CNCD și ANR. 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNPEE, INSHR-EW, AvP, 

FCER (prin CSIER), SGG-DRI, CNCD și ANR, va face, cu respectarea Reperelor 

pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național (Ordinul 
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ministrului educației și cercetării nr. 5.675/2020), o evaluare a actualelor discipline 

pentru învățământul gimnazial „Educația socială”, „Istorie”, „Istoria și tradițiile 

minorităților”, precum și a celor pentru liceu „O istorie a comunismului din 

România”, „Istoria evreilor. Holocaustul” și, în funcție de concluziile acestei 

evaluări, va face propuneri de modernizare a acestor programe. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de 

modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea MEd în cel mult 

un an de la aprobarea strategiei. În funcție de concluziile și propunerile evaluării, 

eventualele noi programe școlare trebuie să fie aprobate și să fie pregătite pentru a 

fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

În ceea ce privește evaluarea disciplinelor actuale din învățământul gimnazial 

Educația socială, Istorie, Istoria și tradițiile minorităților, precum și a celor din 

învățământul liceal O istorie a comunismului din România, Istoria Evreilor. 

Holocaustul și elaborarea unor propuneri de îmbunătățire a acestora, până în prezent 

s-au derulat activitățile următoare: 

 

Ministerul Educației, prin Serviciul Dezvoltare Curriculum din cadrul Centrului 

Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), după consultarea cu Federația 

Comunităților Evreiești din România (FCER), Consiliul Național pentru 

Combaterea Discriminării (CNCD) și Agenția Națională pentru Romi (ANR), a 

realizat, împreună cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel” (INSHR-EW) și Instituția Avocatul Poporului (AvP), o 
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evaluare a actualelor discipline pentru învățământul gimnazial Educație socială, 

Istorie, Istoria și tradițiile minorităților, precum și a celor pentru liceu O istorie a 

comunismului din România, Istoria evreilor. Holocaustul cu respectarea Reperelor 

pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național (OME nr. 

3239/2021). 

 

Observațiile și sugestiile partenerilor au fost transmise către Comisia Naţională de 

Specialitate (CNS) pentru istorie. 

 

Concluziile CNS pentru istorie au fost următoarele: 

 

1. Observațiile de conținut pentru clasele a IV-a și a V-a nu intră în competența CNS. 

 

2. La clasa a VI-a nu sunt observații, fapt pentru care nu a intrat în analiza comisiei. 

 

3. La clasa a VII-a, observația referitoare la Teoria internațională a drepturilor 

fundamentale, prin care se dorește ca aceasta să aibă o pondere mai mare în programa 

de studiu, nu se susține din două motive: 

 

a. se studiază, pe larg, la discipline socio-umane (cultură civică); 

b. se încarcă și mai mult programa de studiu pentru clasa a VII-a, iar în Planul 

– cadru de învățământ, istoria figurează cu o singură oră. 

 
4. La clasa a VIII-a, s-a propus doar completarea conținuturilor existente atât din 

perspectiva programei (introducerea unui nou capitol – al cărui conținut drepturile 

individului în epoca modernă aparține tot analizei disciplinelor socio-umane), cât și 

a manualelor (la domenii de conținut deja existente), precum Romii de la robie la 

emancipare, Epoca Nicolae Ceaușescu sau Integrarea euro-atlantică. Includerea 

acestor completări la programă, pe de o parte, ar aglomera secvențele de conțint deja 

existente, ele fiind studiate la alte discipline, iar pe de altă parte, viziunea asupra 

conținuturilor, așa cum sunt ele prezentate în manualele de istorie (care au fost 

analizate), nu intră în sfera de competențe a CNS. 



34 

 

 

 

5. Intervenția instituției de mai sus la disciplina de curs opțional O istorie a 

comunismului, pentru care pot opta doar elevi de liceu de la profilul uman, se înscrie, 

și ea, în completarea conținturilor programei din perspectiva disciplinelor socio- 

umane. Astfel, conținutul Mecanisme de menținere a puterii se studiază tangențial 

și la cursurile obligatorii de istorie pentru clasele a XI-a și a XII-a și pe larg la 

disciplinele socio-umane, ca de exemplu Studii sociale sau la unele dintre cursurile 

opționale din propunerile existente pentu liceu, pentru clasele de uman, ale acestor 

discipline. 

 

Ca urmare, propunerile Instituției Avocatul Poporului, a cărei sinteză a observațiilor 

membrilor a fost prezentată mai sus, nu au fost avizate de CNS, din motivele mai 

sus precizate. 

 

Pentru disciplina Educație socială singurele sugestii şi propuneri au venit din partea 

Instituției Avocatul Poporului. Acestea au fost analizate cu atenţie, în vederea 

selectării acelor elemente care pot fi puse în atenţia grupului de lucru pentru 

realizarea programelor şcolare şi care îşi vor desfăşura activitatea conform 

calendarelor de revizuire/elaborare a programelor şcolare pentru gimnaziu, care vor 

fi aprobate de conducerea Ministerului Educaţiei. 

 

De asemenea, este de remarcat faptul că demersurile realizate pentru implementarea 

acțiunilor din Strategie au determinat creșterea numărului de opțiuni pentru 

disciplinele relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, 

radicalizării și discursului instigator la ură (Istoria evreilor – Holocaustul, O istorie 

a comunismului din România, Istoria recentă a României, Istorie orală, Istoria 

Monarhiei în România, Istoria minorităților etc.): 
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Titlul Cursului 

opțional 

Anul 

școlar 

2018- 

2019 

Anul 

școlar 

2019- 

2020 

Anul 

școlar 

2020- 

2021 

Anul 

școlar 

2021- 

2022 

Anul 

școlar 

2022- 

2023 

ISTORIA 

EVREILOR. 

HOLOCAUSTUL 

66 clase 

1848 

elevi 

73 clase 

2009 

elevi 

65 clase 

1650 

elevi 

66 clase 

1900 

elevi 

105 clase 

3150 

elevi 
 

 

Un alt exemplu este că, în anul școlar 2022-2023, 1680 de elevi din 56 clase au optat 

pentru disciplina Istoria minorităților. 

 

În procesul de evaluare a manualelor școlare se utilizează Fișa-tip A, (Anexa 1 - 

Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru 

învățământul preuniversitar la OMEN Nr. 6018/2020 din 16 noiembrie 2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 

privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar) în care există 

criterii de evaluare eliminatorii (conform/neconform) care vizează nediscriminarea 

și atingerea valorilor naționale, după cum urmează: 

 

 Criteriul 2: „Proiectul de manual şcolar trebuie să aibă caracter etic, moral şi 

nediscriminatoriu: să respecte principiile care nu fac nicio deosebire de rasă, 

naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 

sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenenţă la o categorie defavorizată.” 

 Criteriul 3: „Proiectul de manual şcolar nu trebuie să conţină informaţii care 

aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, elemente rasiste, xenofobe sau 

de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.” 
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Acțiunea principală nr. 2.1.2: Evaluarea programelor actuale de pregătire 

profesională pentru profesorii care predau subiecte relevante pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și 

discursului instigator la ură și elaborarea unor propuneri menite să crească 

eficiența acestor programe 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu INSHR- 

EW, AvP, CNCD și ANR. 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu INSHR-EW, AvP, CNCD și 

ANR, va face o evaluare din punct de vedere pedagogic și metodologic a actualelor 

programe de pregătire profesională a profesorilor care predau subiecte relevante 

pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și 

discursului instigator la ură și, în funcție de concluziile acestei evaluări, va face 

propuneri menite să crească eficiența acestor programe. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele propuneri de 

modernizare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea MEd în cel mult 

un an de la aprobarea strategiei. În funcție de concluziile și propunerile evaluării, 

eventualele noi programe de pregătire trebuie să fie aprobate și să fie pregătite pentru 

a fi implementate în cel mult 2 ani de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

În anul școlar 2021-2022, Casele Corpului Didactic au organizat 62 de cursuri în 

domeniul prevenirii și combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 
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discursului instigator la ură pentru un număr de 5040 de participanți. Programele de 

formare profesională propuse de Casele Corpului Didactic au fost avizate de către 

Ministerul Educației, Departamentul Formare Continuă. În anul școlar 2022-2023, 

va continua organizarea cursurilor la nivelul Caselor Corpului Didactic. 

 

Acțiunea principală nr. 2.1.3: Evaluarea programelor actuale din învățământul 

universitar care sunt relevante pentru combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură, precum și 

elaborarea unor recomandări menite să crească eficiența acestor programe 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Consiliul 

Național al Rectorilor (CNR), INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și 

ANR. 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu ARACIS, CNR, INSHR-EW, 

AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și ANR, va face o evaluare a actualelor programe 

universitare din domeniile relevante pentru combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură și, în funcție de 

concluziile acestei evaluări, va face recomandări de modernizare și completare a 

acestor programe. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: Concluziile acestei evaluări și eventualele recomandări de 

modernizare și completare a programelor ar trebui să fie aprobate de conducerea 

MEd în cel mult un an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Se vor transmite copii ale acestor documente biroului 

coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 
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Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

Ministerul Educației a transmis o adresă către instituțiile de învățământ superior și 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) prin 

care s-a solicitat comunicarea informațiilor referitoare la existența programelor de 

studiu sau a intenției de a include în planul de învățământ actual a unor discipline, 

care sunt relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, 

radicalizării și discursului instigator la ură. De asemenea, s-a verificat dacă se are în 

vedere înființarea unor programe de masterat şi de cercetare doctorală, relevante 

pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și 

discursului instigator la ură. Un număr de 22 universități de stat civile și 4 

instituții de învățământ superior militar de stat au răspuns că au deja sau au în 

vedere introducerea unor discipline relevante pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator 

la ură, precum și elaborarea unor recomandări menite să crească eficiența 

acestor programe în planurile de învățământ. 

 

În ceea ce privește universitățile private, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 

din București și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad au deja incluse astfel 

de discipline în planurile de învățământ, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 

București intenționează să introducă discipline în planurile de învățământ, iar 

celelalte instituții de învățământ superior private (5) nu au raportat demersuri în acest 

sens. 

 

Acțiunea principală nr. 2.1.4: Înființarea unor programe de masterat și de 

doctorat în domenii relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, 

rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu CNR, 

INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și ANR 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNR, INSHR-EW, AvP, FCER 

(prin CSIER), CNCD și ANR, va elabora o listă cu proiecte de programe de masterat 

și de doctorat, relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, 
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radicalizării și discursului instigator la ură, pe care o va propune universităților din 

România. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: Lista cu proiectele de programe de masterat și de doctorat 

urmează să fie aprobată de conducerea MEd în cel mult un an de la aprobarea 

strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Numărul de programe de masterat și de doctorat preluate de 

universitățile din România. O copie a listei va fi transmisă, după aprobarea ei de 

către MEd, biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

Ministerul Educației a transmis o adresă către instituțiile de învățământ superior și 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) prin 

care s-a solicitat comunicarea informațiilor referitoare la existența programelor de 

studiu sau a intenției de a include în planul de învățământ actual a unor discipline, 

care sunt relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, 

radicalizării și discursului instigator la ură. De asemenea, s-a verificat dacă se are în 

vedere înființarea unor programe de masterat şi de cercetare doctorală, relevante 

pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și 

discursului instigator la ură. 

 

Toate universitățile au disciplina de Etică și deontologie universitară/Etică și 

integritate academică obligatorie la programele de masterat și doctorat și 

opțional la nivel de licență, în cadrul acestui curs fiind incluse anumite aspecte 

relevante pentru strategie. 
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De asemenea, un număr de 20 de universități de stat civile au deja sau 

intenționează să înființeze programe de masterat relevante pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator 

la ură și 10 universități (Universitatea din București, Academia de Studii 

Economice din București, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj- 

Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din Oradea, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil 

Palade” din Târgu Mureș) au teme de cercetare doctorală sau au în vedere, în 

viitor, coordonarea unor lucrări de licență, lucrări de disertație sau teze de 

doctorat relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, 

radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București a menționat că 

are discipline în acest sens, iar Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din 

București intenționează să înființeze programe relevante pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Nu în ultimul rând, referitor la instituțiile de învățământ superior particular, 

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București și Universitatea „Nicolae 

Titulescu” din București au menționat că au întreprins demersuri în vederea 

includerii în planul de învățământ a unor discipline relevante pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură. 

Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad intenționează să introducă în planurile de 

învățământ și alte specializări, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj a 

menționat că, în planurile de învățământ ale celor două programe de studii 

universitare de masterat, sunt incluse discipline în cadrul cărora sunt abordate astfel 

de teme, iar Universitatea Sapienția din Cluj-Napoca desfășoară un program de 

masterat. 

 

Observație din partea MEd: ARACIS este structura care evaluează programele de 

masterat, inclusiv școlile doctorale, iar Ministerul Educației, în urma evaluării, 
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elaborează hotărârea de guvern în care sunt incluse programele de masterat. Având 

în vedere că nu există programe de masterat nou acreditate, nu este cazul să se 

modifice HG-ul. 

 

Obiectiv specific nr. 2.2: Creșterea rezilienței tinerilor în fața amenințărilor 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

 

Acțiunea principală nr. 2.2.1: Elaborarea și implementarea proiectului-pilot 

„Pathfinder” 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu 

inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, CNR, FCER și ANR 

 

Descrierea acțiunii specifice: Proiectul „Pathfinder” este inspirat din proiectul 

omonim care se desfășoară cu succes în Norvegia și Austria. În România, MEd, în 

colaborare cu CNR, FCER și ANR, va elabora un proiect-pilot în baza căruia tineri 

voluntari, evrei și romi, cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani, cu o pregătire 

temeinică, vor vizita mai multe licee din țară unde vor susține scurte prelegeri (20 

de minute introducere, urmate de 60 de minute de întrebări și răspunsuri) în fața unor 

grupuri de 30-40 de elevi, cu scopul de a contracara prejudecățile existente și de a 

stimula o atitudine deschisă și tolerantă față de culturi diferite. Aceste prelegeri pot 

avea loc, cu acordul asociațiilor de părinți, în contextul programului „Școala altfel” 

sau cu prilejul altor programe tematice potrivite, derulate de autoritățile locale care 

gestionează licee. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot 

„Pathfinder” prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, 

în cel mult un an de la aprobarea strategiei. Prelegerile tinerilor voluntari selecționați 

ar urma să debuteze pe parcursul celui de-al doilea an de la aprobarea strategiei. 
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Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se vor transmite copii ale proiectului- 

pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor 

folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În 

funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins. 

 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 
 

S-a elaborat un draft al proiectul-pilot „Pathfinder” în colaborare cu inspectoratele 

școlare și consultarea partenerilor prevăzuți în strategie și s-au stabilit următoarele 

elemente: 

 

Selectarea voluntarilor și a unităților de învățământ în care se vor desfășura acțiuni 

ale proiectului „Pathfinder” se va face după următoarele criterii: 

 apartenența asumată la una dintre comunitățile amintite; 

 calitatea de elev sau student/angajat etc.; 

 categoria de vârstă; 

 acordul părinților (pentru minori), protecția datelor, disponibilitatea de a lucra 

voluntar; 

 disponibilitatea de a-și prezenta povestea de succes; 

 disponibilitatea de a prezenta o istorie personală/familială/comunitară de 

discriminare; 

 disponibilitatea de a participa la un curs de formare; 

 disponibilitatea de a susține 3-5 prelegeri. 

 

Tematica pentru conținuturile care trebuie livrate de către voluntari în cadrul 

întâlnirilor cu liceenii: 

 Legislația specifică referitoare la problematica drepturilor omului, ale 

cetățeniei globale, democratice; 

 Istoria propriei comunități (date generale); 

 Istoria Holocaustului evreilor și romilor, în general, precum și din România; 

 Legislația antidiscriminare și exemple concrete de discriminare din perioada 

contemporană; 
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 Istoria locală a propriei comunități. 

 

Desfășurarea unor sesiuni de formare, pentru persoanele implicate în proiectul-pilot 

„Pathfinder” după desfășurarea acțiunii privind analiza conținuturilor proiectului 

„Pathfinder” derulat în Austria și Norvegia. 

 

Stabilirea unui calendar orientativ privind derularea acțiunilor prevăzute în 

proiectul-pilot „Pathfinder”: 

 Identificarea a 3-5 voluntari din fiecare județ – termen 15 decembrie 2022 

 Formarea voluntarilor –15 ianuarie 2023 

 Derularea prelegerilor – ianuarie - iunie 2023 

 Evaluarea proiectului (completarea de chestionare, analiza SWOT etc.) – 15 

iulie 2023 

 Redactarea raportului pe județe și întocmirea unui raport final – 1 august 2023. 

 

Acțiunea principală nr. 2.2.2: Elaborarea și implementarea proiectelor-pilot în 

cadrul programului „Școala altfel” 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu 

inspectoratele școlare județene și instituțiile de învățământ, SGG-SSC, MC, 

Biblioteca Națională a României (BNaR), SGG-DRI, FCER, INSHR-EW, AvP, 

CNCD și ANR 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu SGG-SSC, MC, BNaR, SGG- 

DRI, FCER, INSHR-EW, AvP, CNCD și ANR, va elabora o serie de proiecte-pilot 

în cadrul programului „Școala altfel”, cu ajutorul cărora elevii să dobândească 

informații despre contribuția minorităților etnice și religioase din România la 

dezvoltarea și modernizarea țării noastre, precum și informații generale despre alte 

culturi și religii. Proiectele-pilot pot include vizite la instituții culturale și lăcașuri de 

cult, cum ar fi muzee, case memoriale, biblioteci, teatre, moschei, biserici, sinagogi 

și cimitire, completate cu prelegeri susținute de reprezentanți ai unor minorități 

religioase și/sau etnice din România. La nivelul BNaR, pornind de la lucrări de 

referință din arhivele Bibliotecii, elevii de gimnaziu vor avea posibilitatea să 
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conștientizeze puterea cuvintelor în discursul public și să își dezvolte capacitatea de 

a recunoaște un discurs instigator la ură și stereotipurile negative din propriul limbaj. 

În derularea proiectelor se va avea în vedere cooptarea inspectoratelor școlare, a 

asociațiilor de părinți și a autorităților județene/locale. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al 

fiecărui minister, respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri 

europene nerambursabile. 

 

Termen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectele-pilot 

prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de învățământ, în cel mult un 

an de la aprobarea strategiei. Implementarea proiectelor-pilot ar urma să debuteze pe 

parcursul celui de al doilea an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se vor transmite copii ale proiectelor- 

pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor 

folosi chestionare de evaluare completate de participanții la proiectele-pilot. În 

funcție de evaluări, acestea vor putea fi extinse. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

Ministerul Educației: Din lista activităților de marcare a Zilei Naționale de 

Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, desfășurate la nivelul 

județelor/Municipiului București în data de 7 octombrie 2022, au fost identificate și 

preluate idei pentru a elabora și dezvolta, în colaborare cu partenerii, proiecte-pilot 

prin intermediul cărora elevii să dobândească informații despre contribuția 

minorităților etnice și religioase din România la dezvoltarea și modernizarea țării, 

precum și informații generale despre alte culturi și religii. 

 

Cele 15 activități/proiecte selectate sunt următoarele: 

 

1. Holocaustul în imagini – prezentare de proiecte și discuții libere. Participă elevi 

din clasele a VII-a, a X-a și a XI-a. 
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2. Masă rotundă cu tema – Utilizarea filmelor documentare și artistice ca material 

didactic – aplicație având ca suport următoarele filme: Naziștii și soluția finală (film 

documentar 2005), Train de Vie, Pianistul, Lista lui Schindler, Hoțul de cărți, 

Jurnalul Annei Frank (filme artistice). 

 

3. Dezbatere A trăi infernul – jurnalele copiilor în timpul Holocaustului. 

 

4. Proiect educațional în parteneriat cu Biblioteca documentară „Timotei Cipariu” 

Blaj (Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Tiur, Blaj). 

 

5. The Crocus Project 2022 – Plantarea unor bulbi de brândușe galbene în memoria 

copiilor uciși în timpul Holocaustului. 

 

6. Mese rotunde, expoziție: Holocaustul în imagini și cuvinte (Colegiul Național 

Pedagogic „D. P. Perpessicius” Brăila). 

 

7. Simpozion – Momente din istoria comunității evreiești din Cluj-Napoca. Istorie 

orală – situația romilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

 

8. The Holocaust-Lessons for today – Proiect interjudețean 2022-2023; Vizită la 

Muzeul istoriei evreilor din Cluj-Napoca, 03.10.2022. 

 

9. Întâlniri cu supraviețuitori sau urmașii acestora – victime colaterale. 

 

10. Derularea Proiectului educațional Holocaustul – o pată neagră în istoria 

umanității – 03-10 octombrie 2022, cu următoarele activități: Prezentări Power 

Point, Vizionare de filme (Băiatul cu pijamale în dungi și Pianistul), Prezentare de 

carte (Violonista de la Auschwitz, Ellie Midwood). 

 

11. Expoziție tematică: Holocaustul în arta plastică și fotografie. 

 

12. România de ieri, România de astăzi – masă rotundă pe tema situației evreilor și 

a romilor din România, începând cu anul 1941 (lucrări susținute de elevi din clasele 

a VII–a și a VIII–a). 



46 

 

 

 

13. Scrisori pentru trecut, scrisori pentru viitor – concurs de scrisori realizate de 

elevii claselor a V-a și a VI-a privind importanța Convenției ONU cu privire la 

drepturile copilului. 

 

14. Pe aripile păcii! – Expoziție cu desene, colaje, materiale documentare despre 

Holocaust, lucrări despre drepturile copilului, diversitatea culturală, toleranță – 

realizate de către elevi. 

 

15. Masă rotundă și o mini-expoziție fotografică (reproduceri) cu elevii clasei a VIII- 

a, tematica fiind Jurnalul lui Mihail Sebastian – mărturie a stării evreilor din 

România în anii Holocaustului. 

 

Totodată, Ghidul metodologic pentru profesori – Comemorarea victimelor 

Pogromului de la Iași (28-30 iunie 1941) reprezintă o resursă educațională care vine 

în sprijinul profesorilor cu sugestii și exemple de bune practici. 

 

Ministerul Culturii: Biblioteca Naţională a României este deplin angajată și va 

oferi atât sprijinul de specialitate, cât şi spaţiile de cercetare și de documentare ale 

instituției pentru organizarea de evenimente în vederea îndeplinirii obiectivelor 

prevăzute de prezenta strategie. 

 

Acțiunea principală nr. 2.2.3: Elaborarea și implementarea proiectului-pilot 

„Să ne cunoaștem eroii” 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Consiliul 

Județean Iași, Primăria Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iași, INSHR-EW și FCER 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu Consiliul Județean Iași, 

Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, INSHR-EW și FCER, 

va elabora un proiect-pilot menit să faciliteze înțelegerea contribuției comunității 

evreiești la apărarea și dezvoltarea României și a dimensiunii ieșene a tragediei 

Holocaustului. Proiectul „Să ne cunoaștem eroii” presupune participarea unor 

grupuri de elevi ieșeni la ceremoniile militare de comemorare a eroilor militari 
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români care se află înmormântați în Parcela eroilor evrei căzuți la datorie în Războiul 

pentru întregirea României din Cimitirul Evreiesc din Iași. Aceste ceremonii militare 

se organizează, de regulă, de două ori pe an, cu prilejul Zilei Eroilor și Zilei Armatei 

Române. Cu prilejul prezenței lor la ceremonii, elevii vor vizita, pe lângă parcela 

eroilor, parcela victimelor Pogromului de la Iași, parcela victimelor din groapa 

comună Popricani I, precum și două morminte ale unor personalități din istoria 

României care se află înmormântate în Cimitirul Evreiesc de la Iași. La fiecare 

obiectiv vizitat, un elev va face o prezentare, de maximum 5 minute, a uneia dintre 

persoanele care se află înhumate acolo (un soldat erou, o victimă a Pogromului de la 

Iași, o victimă de la Popricani I și cele două personalități). 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot 

„Să ne cunoaștem eroii” prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de 

învățământ, în cel mult 6 luni de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului- 

pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor 

folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În 

funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins și către alte județe din nord- 

estul României. 

 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 
 

MEd se află în etapa de elaborare a unui proiect-pilot pe baza experiențelor 

profesorilor din județul Iași. Ministerul intenționează să pună la dispoziție un ghid 

și profesorilor din celelalte județe, inclusiv resurse metodologice. 



Acțiunea principală nr. 2.2.48: Elaborarea și implementarea proiectului-

pilot 
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„Holocaustul împotriva Romilor - Samudaripen” 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu Primăria 

Generală a Municipiului București (PGMB), Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București (ISMB), INSHR-EW și ANR 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu PGMB, ISMB, INSHR-EW și 

ANR, va elabora un proiect-pilot menit să facă cunoscut elevilor din București un 

episod tragic aproape ignorat din istoria romilor din România. Proiectul-pilot 

„Holocaustul împotriva Romilor - Samudaripen” presupune participarea unor 

grupuri de elevi la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva 

Romilor - Samudaripen, care are loc, în fiecare an, la data de 2 august, la Memorialul 

Holocaustului din București. Cu acest prilej, un elev va face o scurtă prezentare a 

uneia dintre victimele Holocaustului împotriva Romilor - Samudaripen. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot 

„Holocaustul împotriva Romilor - Samudaripen” prin intermediul inspectoratelor 

școlare către unitățile de învățământ, în cel mult 6 luni de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului- 

pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor 

folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În 

funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins. 

 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 
 

A fost stabilită componența grupului de lucru. În data de 7 noiembrie 2022, a avut 

loc prima ședință a grupului, stabilindu-se detaliile următoarelor etape. 



Acțiunea principală nr. 2.2.49: Elaborarea și implementarea proiectului-

pilot 
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„Marșul Vieții” - dimensiunea internațională 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu 

inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, CNR și International March of 

the Living (MOTL) 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNR și MOTL, va elabora un 

proiect-pilot menit să ofere unui număr de elevi de liceu (din ani terminali) și studenți 

din România, care nu sunt membri ai minorității evreiești sau minorității rome, 

posibilitatea de a vizita Auschwitz și de a se angaja într-un dialog cu tineri din alte țări, 

cu privire la istoria Holocaustului. Proiectul-pilot „Marșul Vieții” este inspirat de 

proiectul omonim derulat de Complexul Educațional Laude Reut din București și 

presupune organizarea participării unui număr de elevi de liceu și de studenți din 

România la „Marșul Vieții”. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri europene 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot 

„Marșul Vieții” prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile de 

învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei. Participarea grupurilor de 

tineri români la „Marșul Vieții” ar urma să înceapă pe parcursul celui de-al doilea 

an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului- 

pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor 

folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În 

funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins. 

 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 
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MEd este în faza de dezvoltare a unui parteneriat cu Centrul de Monitorizare și 

Combatere a Antisemitismului – MCA România care vizează implementarea 

Proiectului-pilot „Marșul Vieții”, dimensiunea națională și dimensiunea 

internațională. 

 

MCA va colabora cu MEd și partenerii implicati în acțiunile 2.2.5 și 2.2.6 pentru a 

dezvolta elementele care fac proiectul Marșurile Memoriei un proiect eligibil pentru 

a deveni parte din programele educaționale promovate la nivel național, în cadrul 

prezentei strategii. 

 

De asemenea, este important de reținut că MCA România a dezvoltat și întreține 

relații directe cu reprezentanți ai conducerii Muzeului Auschwitz-Birkenau, cu cei 

ai Comitetului Internațional Auschwitz-Birkenau și ai Centrului Internațional de 

Tineret de la Oświęcim (Auschwitz). Aceste relații pot fi angrenate pentru a dezvolta 

un proiect comun care să se desfășoare în condiții optimale, atât din punct de vedere 

educațional, cât și financiar. 

 

Ministerul Educației va transmite către structurile care funcționează în subordine, 

cât și către cele aflate în coordonare, informații legate de oportunitățile care vizează 

resurse existente în cadrul programelor educaționale, care pot contribui la realizarea 

activităților propuse în proiect. 

 

Acțiunea principală nr. 2.2.6: Proiectul-pilot „Marșul Vieții în România” 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu 

inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, CNR, FCER, MCA - România și 

reprezentantul României la MOTL. 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu CNR, FCER, MCA - România 

și reprezentantul României la MOTL, va elabora un proiect-pilot menit să ofere 

elevilor de liceu și studenților din România posibilitatea de a vizita locurile legate 

de memoria Holocaustului din România; proiectul poate fi organizat cu ocazia zilelor 

naționale și internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului (27 
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ianuarie, 28 iunie, 2 august, 9 octombrie sau alte date cu caracter relevant în plan 

local, acolo unde au existat comunități mari de evrei). 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri externe 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot 

„Marșul Vieții în România” prin intermediul inspectoratelor școlare către unitățile 

de învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei. Participarea liceenilor la 

„Marșul Vieții în România” ar urma să înceapă pe parcursul celui de-al doilea an de 

la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului- 

pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor 

folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În 

funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins. 

 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 

MEd este în faza de dezvoltare a unui parteneriat cu Centrul de Monitorizare și 

Combatere a Antisemitismului – MCA România care vizează implementarea 

Proiectului-pilot „Marșul Vieții”, dimensiunea națională și dimensiunea 

internațională. 

 

Acțiunea principală nr. 2.2.7: Elaborarea și implementarea proiectului-pilot 

„Sighetu Marmației - Auschwitz trail” 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu 

inspectoratele școlare și instituțiile de învățământ, Muzeul Maramureșului (MMM - 

Casa Elie Wiesel) și Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistenței 

 

Descrierea acțiunii specifice: MEd, în colaborare cu Muzeul Maramureșului și 

Memorialul Victimelor Comunismului și Rezistenței, va elabora un proiect-pilot 
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care presupune organizarea unor excursii de studii care să ajute elevii români de 

liceu să perceapă și să înțeleagă mai bine dimensiunile Holocaustului și să reducă 

marja de manevră a celor care încearcă să distorsioneze Holocaustul prin asocierea 

regimului nazist cu cel comunist. Proiectul-pilot „Sighetu Marmației - Auschwitz 

trail” presupune organizarea unei excursii de studii pe traseul Sighetu Marmației - 

Auschwitz pentru grupuri de elevi de liceu din România (câte un grup/an pentru 

fiecare județ și municipiul București). La Sighetu Marmației elevii ar urma să 

viziteze Casa Memorială Elie Wiesel, unde vor primi informații despre comunitatea 

hasidică care s-a dezvoltat în regiunea respectivă, soarta evreilor din zonă în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial și personalitatea lui Elie Wiesel, laureat al 

Premiului Nobel pentru Pace, precum și Memorialul Victimelor Comunismului și 

Rezistenței, unde vor dobândi informații despre regimul comunist, victimele 

acestuia și diferențele față de Holocaust. La Auschwitz vor avea posibilitatea de a 

vizita unul dintre simbolurile sistemului de lagăre de exterminare naziste și de a 

primi informații adiționale despre tragedia Holocaustului. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd, 

respectiv al fiecărei instituții implicate în acest proiect și fonduri externe 

nerambursabile. 

 

Termen de implementare: MEd va transmite informații cu privire la proiectul-pilot 

„Sighetu Marmației - Auschwitz trail”, prin intermediul inspectoratelor școlare către 

unitățile de învățământ, în cel mult un an de la aprobarea strategiei. Excursiile de 

studiu vor debuta pe parcursul celui de al doilea an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Imediat după aprobare se va transmite o copie a proiectului- 

pilot biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. Se vor 

folosi chestionare de evaluare completate de participanții la programul-pilot. În 

funcție de evaluări, proiectul-pilot va putea fi extins. 

 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 
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Acțiunea este în derulare pe tot parcursul anului școlar 2022-2023. Pentru a da o 

dimensiune cât mai completă acestui proiect, MEd a invitat inspectoratele județene 

să se alăture demersului, prin introducerea acestei excursii în calendarul activităților 

extracurriculare, în limita posibilităților (surse individuale prin contribuția asociației 

de părinți din instituțiile organizatoare și cele partenere, donații etc.). Mai multe 

unități școlare din țara au comunicat că această excursie este foarte importantă și că 

o vor realiza în acest an școlar. 

 

Acțiunea principală nr. 2.2.8: Intensificarea promovării „Codului de conduită 

în universitățile din România pentru prevenția și sancționarea incidentelor 

antisemite” 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu CNR 
 

Descrierea acțiunii specifice: MEd și CNR au demarat, în cursul anului 2019, o 

campanie de promovare a adoptării, de către universitățile din România, a „Codului 

de conduită pentru prevenția și sancționarea incidentelor antisemite”, elaborat de 

Uniunea Europeană a Studenților Evrei. Prima universitate din România care a 

adoptat acest cod de conduită, în noiembrie 2019, este Universitatea Națională de 

Artă Teatrală și Cinematografie „I.L. Caragiale”. MEd și CNR vor intensifica 

demersurile pentru promovarea adoptării acestui cod de conduită de către 

universitățile românești. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd. 
 

Termen de implementare: O informare cu privire la progresele înregistrate va fi 

transmisă instituției însărcinate cu monitorizarea implementării strategiei, în cel mult 

un an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Numărul de universități care vor adopta Codul de conduită. 

Fiecare aprobare a Codului de conduită va fi notificată biroului coordonatorului 

național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării 

și discursului instigator la ură. 
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Stadiu: Acțiunea se desfășoară la parametrii calitativi doriți 
 

În baza răspunsurilor primite de la universitățile civile de stat, rezultă că 30 de 

universități au adoptat acest cod prin Hotărâri de Senat și/sau Consiliu de 

Administrație. De asemenea, toate universitățile care fac parte din sistemul de 

învățământ superior au adoptate principii și valori enunțate în Carta Universitară, 

precum și în Codul de etică și deontologie care sunt folosite pentru a acționa în 

direcția combaterii oricărei forme de discriminare. 

 

În baza răspunsurilor primite de la cele 4 instituții de învățământ superior militar, 

3 dintre ele au specificat că au în vedere adoptarea acestui cod, care urmează a 

fi dezbătut în consiliile facultăților, CA-urile și Senatele universitare în vederea 

adoptării. Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București nu a raportat 

nimic în acest sens. 

 

În baza răspunsurilor primite de la cele 9 instituții de învățământ superior 

particular, 6 dintre ele au specificat că au în vedere adoptarea acestui cod, 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din București nu a raportat nimic în acest sens, 

Universitatea Agora din Oradea a menționat că există Codul de conduită pentru 

prevenția și sancționarea incidentelor antisemite din cadrul UAO, aprobat de Senatul 

universitar, iar Institutul de Administrare a Afacerilor din București a menționat că 

activitatea studenților în cadrul comunității academice este reglementată, printre 

altele, pe baza principiului nediscriminării, principiu menționat în Codul universitar 

al drepturilor și obligațiilor studentului din cadrul institutului. 

 

Acțiunea principală nr. 2.2.9: Elaborarea și promovarea unui „Cod de conduită 

pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură” de către universitățile din România 

 

Coordonator și membri: MEd, în calitate de coordonator, în colaborare cu CNR 
 

Descrierea acțiunii specifice: Pentru a crește reziliența studenților români în fața 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, MEd și CNR vor elabora un 
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Cod de conduită pentru prevenirea și sancționarea incidentelor generate de 

xenofobie, radicalizare și discursul instigator la ură. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MEd. 
 

Termen de implementare: MEd și CNR ar urma să aprobe codul în cel mult un an 

după aprobarea strategiei și să demareze campania de promovare a acestuia, cel mai 

târziu, începând cu al doilea an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Numărul de universități care vor adopta Codul de conduită. 

O copie a Codului de conduită va fi transmisă biroului coordonatorului național 

pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură, imediat după aprobarea sa. Totodată, fiecare aprobare a 

Codului de conduită va fi notificată biroului coordonatorului național pentru 

prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 
 

Având în vedere că CEMU (Consiliul de Etică și Management Universitar) este un 

organism consultativ al Ministerului Educației, a cărui misiune este aceea de a 

dezvolta cultura eticii şi integrității în universitățile din România şi de a determina 

şi sprijini universitățile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, 

transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate 

cu prevederile legale în vederea realizării acestei acțiuni, MEd a solicitat sprijin în 

elaborarea unui Cod de conduită pentru prevenția şi sancționarea xenofobiei, 

radicalizării şi discursului instigator la ură. A fost transmis, spre informare, Codul 

de conduită pentru prevenția şi sancționarea incidentelor antisemite elaborat de 

Uniunea Europeană a Studenților Evrei, care a fost distribuit în universitățile din 

România spre adoptare pe bază de voluntariat în conformitate cu Acțiunea Principală 

nr. 2.2.8 din Strategie. 
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Obiectiv specific nr. 2.3: Promovarea unor programe menite să încurajeze 

construirea unor punți culturale ale toleranței și respectului reciproc 

 

Acțiunea principală nr. 2.3.1: Evaluarea actualelor programe culturale menite 

să încurajeze spiritul civic și interesul față de alte culturi 

 

Coordonator și membri: MC, în calitate de coordonator, în parteneriat cu Institutul 

Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) 

 

Descrierea acțiunii specifice: MC, în calitate de coordonator, în parteneriat cu 

INCFC, va face o evaluare, atât a programelor proprii, cât și a celor derulate în 

parteneriat cu alte instituții publice sau private, menite să încurajeze spiritul civic, 

toleranța și interesul față de alte culturi. În funcție de concluziile acestei evaluări se 

vor face propuneri pentru creșterea eficienței programelor actuale și a completării 

acestora. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al MC. 
 

Termen de implementare: Conducerea MC va aproba concluziile și propunerile 

acestui raport în cel mult un an după aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, 

numărul de parteneri, numărul de spectatori/vizitatori; indicatori calitativi: 

chestionare de evaluare completate de public. MC va transmite o copie a raportului 

aprobat biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), în calitate de 

partener al Ministerului Culturii, realizează evaluarea programelor proprii ale 

ministerului, cât și a celor derulate în parteneriat cu alte instituții publice sau private, 

menite să încurajeze spiritul civic, toleranța și interesul față de alte culturi. Până în 

luna noiembrie 2022, a fost realizat și distribuit chestionarul de evaluare către 
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instituțiile subordonate (50 de instituții) și au fost colectate răspunsuri de la 36 de 

instituții. 

 

Indicatori cantitativi: 

 

- numărul de evenimente desfășurate în anul 2021: 86 de programe menite să 

încurajeze spiritul civic (cu 4 mai multe față de evaluarea din luna mai 2022), 117 

programe menite să încurajeze/promoveze toleranța și interesul față de alte culturi 

și/sau grupuri vulnerabile (cu una mai mult față de evaluarea din luna mai 2022). 

 

- numărul de parteneri în anul 2021: 60 parteneri (cu unul mai mult față de raportarea 

din luna mai 2022), 77 de parteneri la programe menite să încurajeze/promoveze 

toleranța și interesul față de alte culturi și/sau grupuri (cu 2 mai mult comparativ cu 

evaluarea din luna mai 2022). 

 

- numărul de spectatori/vizitatori la evenimente desfășurate în anul 2021: 719.558 

spectatori/vizitatori la programe menite să încurajeze spiritul civic (online si off- 

line) – cu 450.000 mai mulţi față de evaluarea din luna mai 2022, 1.253.797 

spectatori/vizitatori la programe menite să încurajeze/promoveze toleranța și 

interesul față de alte culturi și/sau grupuri vulnerabile (online si off-line) – cu 

452.000 mai mulți în raport cu evaluarea din luna mai 2022. 

 

Observație: Deși se referă la aceeași perioadă de referință, cifrele diferă față de 

evaluarea din mai 2022, întrucât la acel moment nu se finalizase colectarea și 

analiza datelor. 

 

Indicatori calitativi: nu există elemente noi față de evaluarea din mai 2022 
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1. 

 

Acțiunea principală nr. 2.3.2: Inițierea programului „Arta împotriva urii 

sociale, discriminării, antisemitismului și xenofobiei”, prin extinderea 

programului FCER la domeniile muzică și teatru 

 

Coordonator și membri: MC, în calitate de coordonator, în colaborare cu FCER, 

Departamentul cultură, artă și media, instituții de cultură naționale și județene, 

precum și autorități județene/locale 
 

Descrierea acțiunii specifice: Proiectul Festivalul Internațional „Mihail 

Sebastian” promovat de FCER s-a dovedit a fi un succes din punctul de vedere al 

numărului în creștere de participanți și parteneri. Proiectul cultural Festivalul 

Internațional „Mihail Sebastian”, desfășurat la Brăila, în perioada octombrie- 

noiembrie, cuprinde o serie de manifestări dedicate marelui scriitor și publicist 

român de origine evreiască și este organizat de FCER, Departamentul cultură, artă 

și media, fiind un eveniment cultural și multicultural, educativ, academic și de 

relaționare interetnică, dedicat scriitorului Mihail Sebastian. În cadrul proiectului 

cultural se dorește omagierea dramaturgului prin diverse forme artistice, din punct 

de vedere academic și educațional, precum și din perspectiva recuperării sale de către 

minoritatea evreiască. Proiectul face parte din strategia FCER și cea de promovare 

a dialogului intercultural, de combatere a antisemitismului și manifestărilor de ură a 

omului împotriva semenului său, de cunoaștere și recunoaștere a valorii talentului 

autentic. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri publice 

aprobate prin bugetul MC. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru 

realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Conducerea MC va aproba proiectul în cel mult un an 

după aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, 

numărul de parteneri, numărul de spectatori; indicatori calitativi: chestionare de 

evaluare completate de public. 
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2. 

3. 

 

Descrierea acțiunii specifice: Programul Ziua limbii și teatrului idiș, organizat de 

FCER, cuprinde manifestări culturale, educative, artistice și științifice, consacrate 

promovării limbii și teatrului idiș. Ziua limbii și teatrului idiș, instituită prin Legea 

nr. 253/2017 privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș, este sărbătorită la 30 

mai, amintind astfel de data nașterii, în anul 1901, a poetului și prozatorului Ițic 

Mangher, „unul dintre maeștrii literaturii idiș din prima jumătate a secolului XX pe 

plan mondial, considerat cel mai important și reprezentativ autor de limbă idiș din 

România”. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Aproximativ 

50.000 lei din fonduri publice aprobate prin bugetul MC. 

 

Termen de implementare: Conducerea MC va aproba proiectul în cel mult un an 

după aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, 

numărul de parteneri, numărul de spectatori; indicatori calitativi: chestionare de 

evaluare completate de public. 
 

Descrierea acțiunii specifice: „Mari compozitori evrei” este o acțiune culturală 

pe teme muzicale evreiești care are anvergură națională și se focalizează pe cultura 

și muzica evreiască, în contextul crizei identității evreiești pe fundalul ascensiunii 

antisemitismului în Europa secolului XX, dar evidențiază și elemente legate de 

interpretarea și percepția temelor sale muzicale. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri publice 

aprobate prin bugetul MC. Nu sunt necesare alocări bugetare suplimentare pentru 

realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Conducerea MC va aproba proiectul în cel mult un an 

după aprobarea strategiei. 
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Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, 

numărul de parteneri, numărul de spectatori; indicatori calitativi: chestionare de 

evaluare completate de public. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

Festivalul Ziua Limbii şi Teatrului Idiş s-a desfășurat în perioada 30-31 mai 2022, 

Ministerul Culturii acordând un sprijin financiar în valoare de 20.000 lei. 

 

În cadrul ediției din acest an, organizatorii au inclus în program o conferință 

academică despre universul idiș cu titlul Muzica idiș în București de-a lungul vremii, 

secolele XIX și XX, susținută de conf. univ. dr. Felicia Waldman, coordonator al 

Centrului de Studii Ebraice, și conferința Papirene Kinder – idișul ca limbă de 

expresie a suferinței, susținută de lector univ. dr. Anca Tudorancea care recreează 

din fotografii, lumini și umbre, pe fond de muzică idiș, fragmente din viața copiilor 

din perioada Holocaustului. Totodată, domnul Andrei Munteanu a susţinut 

conferinţa intitulată Teatrul idiş între tradiţie şi modernitate. 

 

 Organizator principal: Federația Comunităților Evreiești din România 

 Parteneri: Teatrul Evreiesc de Stat, Teatr Zydowski (Teatrul Evreiesc) din 

Varșovia, Jewish Joint Distribution Center 

 Locul desfăşurării: București, Templul Coral, Teatrul Evreiesc de Stat 

 Perioada de desfăşurare: 30 – 31 mai 2022 

 Număr de participanți – 150 persoane 

 Număr de acțiuni – 8 (3 conferințe, 2 concerte de muzică idiș, o proiecție de 

film, 2 spectacole de teatru idiș) 

 Chestionare de evaluare – 63 

 

Conducerea Ministerului Culturii a aprobat un sprijin financiar în valoare de 30.000 

lei pentru realizarea Festivalul Internațional „Mihail Sebastian”, în perioada 9-10 

noiembrie 2022, la București. 
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Albumul Mari Pictori evrei din România – 200 de ani de contribuții la evoluția artei 

vizuale românești – ediție bilingvă – al cărui termen de predare a fost amânat ca 

urmare a solicitării adresate Ministerului Culturii de către Federația Comunităților 

Evreiești din România. Conducerea Ministerului Culturii a aprobat suma de 50.000 

lei pentru realizarea acestui proiect. 

 

Procedurile de finanțare nu au putut fi demarate imediat în cazul ambelor proiecte, 

deși au fost bugetate, întrucât beneficiarul finanțării nu a transmis documentația 

necesară, solicitând amânări imposibil de aprobat din punct de vedere legal în anul 

bugetar în curs. 

 

Obiectiv specific nr. 2.4: Utilizarea muzeelor pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

 

Acțiunea principală nr. 2.4.1: Accelerarea demersurilor pentru amenajarea și 

inaugurarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului în 

România 

 

Coordonator și membri: INSHR-EW, SGG cu sprijinul FCER 
 

Descrierea acțiunii specifice: Se vor accelera demersurile pentru organizarea 

achiziției publice: „Concurs internațional de soluții de proiectare pentru 

amenajarea Muzeului”. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri publice aprobate prin bugetul INSHR-EW. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Finalizarea procedurii până la sfârșitul anului 2021. 
 

Indicatori de evaluare: Respectarea termenelor pentru finalizarea achiziției publice. 

INSHR-EW va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea și 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

o copie a concluziilor Concursului de soluții, după aprobarea lor. 

 

Stadiu: Acțiune finalizată 
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În luna octombrie 2022, a fost semnat contractul de finanțare prin PNRR a Muzeului 

Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România. 

 

Acțiunea principală nr. 2.4.2: Realizarea unui studiu de fezabilitate cu privire 

la înființarea unui Muzeu al Istoriei și Culturii Romilor 

 

Coordonator și membri: ANR, cu sprijinul MC și al SGG 
 

Descrierea acțiunii specifice: ANR, cu sprijinul MC și SGG, va realiza un studiu de 

fezabilitate cu privire la înființarea unui Muzeu al Istoriei și Culturii Romilor. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al ANR. 
 

Termen de implementare: Studiul de fezabilitate ar urma să fie finalizat în cel mult 

2 ani de la data aprobării strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Respectarea termenelor pentru finalizarea Studiului de 

fezabilitate. ANR va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea 

și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la 

ură o copie a Studiului de fezabilitate după aprobarea acestuia. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

ANR a realizat, în decursul anului 2022, numeroase consultări cu specialiști în 

domeniu pentru elaborarea conceptului Muzeului Istoriei și Culturii Romilor (nota 

conceptuală sau narațiunea despre Muzeu). În urma acestor consultări, a fost 

constituit un grup de lucru compus din experți independenți (Virgil Ștefan Nițulescu, 

Viorel Achim, Delia Grigore, Petre Petcuț, Petre Matei, Adrian Nicolae Furtună), 

care să definească conceptul muzeului. Documentul în formă draft înaintat de către 

experți la 30 octombrie 2022 are 155 de pagini, iar termenul limită acordat grupului 

de lucru a fost finalul lunii noiembrie. Pentru activitatea experților independenți, 

ANR a prevăzut liniile financiare necesare în bugetul instituției pentru anul 2022. 

Conceptul muzeului urmează să fie validat de un Comitet Interinstituțional din care 
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să facă parte Ministerul Culturii, DRI, SGG, ISPMN, MEd, ANR și alte instituții de 

specialitate, acțiune care reprezintă precondiția pentru realizarea Studiului de 

fezabilitate. 

 

Obiectiv specific nr. 2.5: Creșterea rezilienței instituțiilor de cultură în fața 

amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură 

 

Acțiunea principală nr. 2.5.1: Realizarea unor sesiuni de informare pentru 

prevenirea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură în instituțiile culturale 

 

Coordonator și membri: MC, în calitate de coordonator, în parteneriat cu INCFC 
 

Descrierea acțiunii specifice: Pentru a evita promovarea accidentală a unor 

personalități culturale legionare și fasciste, contribuind astfel la falsificarea istoriei 

și la negarea și distorsionarea Holocaustului, INCFC urmează să realizeze sesiuni de 

informare la care să fie invitați profesori universitari și experți în domeniu. Sesiunile 

de informare vor avea ca grup-țintă personalul din instituțiile publice de cultură 

subordonate MC, precum și instituțiile culturale din subordinea autorităților publice 

de la nivel local. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al 

MMAEC. 

 

Termen de implementare: Sesiunile de informare se vor derula anual, după aprobarea 

strategiei, cu o frecvență de minimum o dată pe an. 

 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi: număr de participanți, număr de sesiuni 

de informare. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

INCFC a organizat o nouă sesiune de informare, derulată în cadrul Conferinței 

Naționale a Managerilor Culturali (CNMC) – ediția a IX-a, desfășurată în perioada 
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17-18 noiembrie 2022 la Biblioteca Națională a României. Este cea mai importantă 

conferință națională desfășurată de INCFC, organizată anual începând cu anul 2014 

ca platformă de consultare, dialog și schimburi de bune practici pentru manageri din 

instituțiile publice de cultură, specialiști în management și antreprenoriat cultural și 

reprezentanți ai autorităților publice. 

 

Nr. de participanți la ediția din 2022: 180 

 

Sesiunea de informare are ca grup țintă managerii din instituțiile publice de cultură 

subordonate Ministerului Culturii, pentru a evita promovarea accidentală a unor 

personalități culturale legionare și fasciste, contribuind astfel la falsificarea istoriei 

și la negarea și distorsionarea Holocaustului. 

 

La Sesiunea de informare dedicată Strategiei, care a avut loc în data de 17 noiembrie 

2022 au fost invitați profesori universitari și experți în domeniu: 

 

- Felicia Waldman, conf. univ. dr. Centrul de Studii Ebraice din cadrul 

Facultății de Litere a Universității din București, președintă B’nai B’rith 

(moderator); 

- Octavian Fulop, supraviețuitor al Holocaustului; 

- Irina-Dumitrița Solomon, Secretar de Stat, Cancelaria Prim-Ministrului; 

- Dragoș Hotea, Director, Reprezentant Special pentru Combaterea 

Antisemitismului, Direcția Drepturile Omului, Protecția Minorităților și 

Consiliul Europei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; 

- Adrian Cioroianu, prof. univ. dr., Director al Bibliotecii Naționale a României. 
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Obiectiv specific nr. 2.6: Sprijinirea manifestărilor cultural-religioase ale 

FCER - Cultul Mozaic care promovează dialogul interreligios, evidențiază 

contribuția comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare 

patrimoniul cultural-religios 

 

Acțiunea principală 2.6.1: Sprijinirea financiară a proiectelor cultural- 

religioase ale FCER 

 

Coordonatori și membri: FCER, în calitate de organizator al evenimentelor, în 

parteneriat cu SGG-SSC 

 

Descrierea acțiunii specifice: FCER, în calitate de organizator al evenimentelor, va 

transmite SGG-SSC proiectele cultural-religioase pe care intenționează să le 

desfășoare, proiecte care promovează dialogul interreligios, evidențiază contribuția 

comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare patrimoniul 

cultural-religios evreiesc. 

 

Sursa de finanțare: Fonduri de la bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al SGG. 
 

Termen de implementare: După aprobarea strategiei. 
 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi: numărul de evenimente desfășurate, 

numărul de participanți; indicatori calitativi: numărul volumelor editate cu ocazia 

desfășurării evenimentelor cultural-religioase. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

În perioada mai-noiembrie 2022, la cererea FCER-CM, pentru redarea către 

comunități și publicul larg a sinagogilor, SSC a acordat un sprijin financiar în 

cuantum de 1.000.000 lei, în data de 7 iunie 2022, pentru restaurarea și reabilitarea 

Sinagogii din Cetate, mun. Timișoara, jud. Timiș și un sprijin financiar de 500.000 

lei în data de 21 iulie 2022 pentru lucrările de restaurare și conservare a Sinagogii 

„Cerealiștilor”, mun. Bacău, jud. Bacău. 
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Obiectiv specific nr. 3.1: Continuarea demersurilor în plan multilateral pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură 

 

Acțiunea principală nr. 3.1.1: Continuarea demersurilor întreprinse de 

România în cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria 

Holocaustului/IHRA pentru promovarea cercetării, educației și memoriei 

Holocaustului și combaterea antisemitismului, negării și distorsionării 

Holocaustului 

 

Coordonator și membri: MAE, în calitate de coordonator, cu sprijinul MC, MEd, 

INSHR-EW, FCER, CNSAS, PR, Universității București (UB) și Universității 

„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) 

 

Descrierea acțiunii specifice: MAE, în calitate de coordonator al delegației 

României la IHRA, împreună cu reprezentanții MC, MEd, INSHR-EW, FCER, 

CNSAS, PR, UB și UBB, care fac parte din delegația română, va continua să 

promoveze cercetarea și predarea Holocaustului, precum și eforturile pentru 

combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului. Un accent 

deosebit se va pune pe promovarea adoptării, pe plan național, de către toate statele 

membre IHRA, a definiției de lucru IHRA a antisemitismului (care a fost adoptată 

în timpul președinției române a IHRA). 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri de la 

bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei 

instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Sarcină permanentă. 
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Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi și calitativi. MAE va transmite, anual, 

biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport care va include 

informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

Activităţile se desfăşoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acţiune. Vizibilitatea României în cadrul organizaţiei se menţine la cote 

ridicate. Continuă consolidarea poziţiei României ca model regional de bune 

practici. 

 

Activități desfășurate în perioada mai-noiembrie 2022: 

 

-Participare la Plenara IHRA de la Stockholm, reuniune în format fizic, 20-23 iunie 

2022; 

 

-Participare la reuniunea informală a șefilor de delegație a IHRA, organizată de 

președinția suedeză a IHRA (Zoom, 6 octombrie 2022). 

 

Acțiunea principală nr. 3.1.2: Continuarea implicării României în procesul de 

elaborare a unei Abordări comune a Uniunii Europene pentru combaterea 

antisemitismului și protejarea comunităților și instituțiilor evreiești din Europa 

 

Coordonator și membri: MAE, în calitate de coordonator, cu sprijinul MEd, MAI și 

FCER 

 

Descrierea acțiunii specifice: MAE, în calitate de coordonator, cu sprijinul MEd, 

MAI și FCER, va continua să se implice activ în elaborarea unei Abordări comune 

a Uniunii Europene pentru combaterea antisemitismului și protejarea comunităților 

și instituțiilor evreiești din Europa. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri de la 

bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei 
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instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: 1 iulie 2021. 
 

Indicatori de evaluare: Respectarea termenului pentru aprobarea Abordării comune. 

MAE va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură o copie a 

Abordării comune, imediat după adoptarea acesteia. 

 

Stadiu: Acțiune finalizată 
 

Se poate aprecia că această acţiune principală s-a derulat şi încheiat cu succes. 

România continuă să se implice în activitatea de susținere a monitorizării 

implementării. 

 

Activități desfășurate: 

 

- Sprijinirea participării coordonatorului Comitetului interministerial pentru 

monitorizarea implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură la reuniunea 

Grupului de lucru al UE pentru monitorizarea implementării Strategiei, organizată 

în format fizic (Bruxelles, 1-2 iunie 2022). 

 

Acțiunea principală nr. 3.1.3: Continuarea implicării României în procesul de 

elaborare a unor instrumente politice și juridice internaționale pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură 

 

Coordonator: MAE 
 

Descrierea acțiunii specifice: MAE va continua să promoveze în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite (ONU) și al unor organizații regionale precum Consiliul Europei 

(CoE) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) dezvoltarea 

unor instrumente politice și juridice internaționale care să crească eficiența 
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combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, 

pe plan internațional. Un accent special va fi pus pe promovarea adoptării definiției 

de lucru IHRA a antisemitismului (adoptată pe durata președinției române a IHRA) 

în cadrul organizațiilor respective. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri de la 

bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei 

instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Permanent. 
 

Indicatori de evaluare: Numărul de inițiative și instrumente politice și juridice noi. 

MAE va transmite biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport 

anual cu privire la progresele înregistrate. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

Activităţile se desfăşoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acţiune. Capacitatea României de a influenţa elaborarea unor instrumente 

politice şi juridice internaţionale este în creştere. 

 
Activități desfășurate: 

 

1. Semnarea, de către România, a Declaraţiei de la Viena privind întărirea cooperării 

în lupta împotriva antisemitismului şi încurajarea raportării incidentelor antisemite, 

cu prilejul participării la Conferința Europeană privind Antisemitismul (European 

Conference on Antisemitism/ECA), în perioada 18-19 mai 2022, eveniment 

organizat de Cancelaria federală austriacă, Comisia Europeană și Agenţia pentru 

drepturi fundamentale a UE (FRA) la Viena. Ministerul Afacerilor Externe a sprijinit 

participarea la eveniment a Reprezentantului special al Guvernului României pentru 

promovarea politicilor memoriei și combaterea antisemitismului și xenofobiei. 
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2. Raport APCE (Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei) privind prevenirea 

și combaterea antisemitismului, discutat în sesiunea de vară a APCE, în luna iunie 

2022. 

 

-Experţi din MAE au avut consultări online cu raportorul Petra Bayr (AT, SOC). 

Raportul conține mențiuni pozitive despre România – atât demersuri naționale pe 

temă, contactele cu Reprezentantul cu Însărcinări Speciale al MAE și cele de la 

nivelul Avocatului Poporului. În data de 22 iunie 2022, a fost adoptată o Rezoluție 

APCE privind prevenirea și combaterea antisemitismului în Europa. 

 

3. Actualizarea Recomandării ECRI nr. 9 cu privire la prevenirea şi combaterea 

antisemitismului 

 

- Experţii MAE au făcut parte dintr-un grup restrâns de experţi cu care ECRI s-a 

consultat confidențial înainte de a actualiza Recomandarea nr. 9 cu privire la 

prevenirea şi combaterea antisemitismului. Partea română a insistat ca noul text să 

promoveze folosirea definiţiei de lucru a antisemitismului a IHRA. 

 

- Varianta actualizată a Recomandării nr. 9 a fost publicată de ECRI la data de 1 iulie 

2021 

 

4. Eveniment de marcare a 5 ani de parteneriat MAE-Institutul Auschwitz pentru 

Prevenirea Genocidului și a Atrocităților în Masă, organizat la sediul MAE, în data 

de 18 octombrie 2022. 
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Obiectiv specific nr. 3.2: Continuarea demersurilor în plan bilateral pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură 

 

Acțiunea principală nr. 3.2.1: Continuarea cooperării cu Israelul în domeniul 

cercetării și predării Holocaustului, precum și în combaterea antisemitismului, 

negării și distorsionării Holocaustului 

 

Coordonator și membri: MAE, MEd, INSHR-EW și FCER 
 

Descrierea acțiunii specifice: MAE va continua colaborarea cu instituțiile israeliene, 

în special cu Yad Vashem, prin susținerea proiectelor comune de cercetare a 

Holocaustului și pregătirea profesorilor români care predau istoria Holocaustului, 

precum și prin susținerea cooperării Yad Vashem cu MEd și INSHR-EW. Totodată, 

va continua să colaboreze cu instituțiile statului israelian în combaterea 

antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului pe plan internațional. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri de la 

bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei 

instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Sarcină permanentă. 
 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi și calitativi. MAE, MEd și INSHR-EW 

vor transmite anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

un raport care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele 

înregistrate. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

Activităţile se desfăşoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acţiune. 
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Activități desfășurate: 

 

- Organizarea de evenimente comemorative prin Ambasada României la Tel Aviv şi 

ICR Tel Aviv; 

 

- Acordarea de interviuri cu privire la Holocaustul din România de către 

ambasadorul român în Israel; 

 

- Organizarea de către Ambasada României la Tel Aviv a unor acțiuni de diplomație 

publică cu prilejul vizitei în Israel a Reprezentantul special al Guvernului SUA 

pentru monitorizarea și combaterea antisemitismului, amb. Deborah Lipstadt (1 iulie 

2022); 

 

- MAE a avizat participarea unui grup de 25 profesori de istorie, în perioada 7-14 

august 2022, la seminarul anual de formare a cadrelor didactice de la Yad Vashem; 

 

- Coordonare cu Israelul și IHRA pentru a reacționa la una dintre recomandările din 

raportul Raportorului Special ONU pentru formele contemporane de rasism și care 

vizează suspendarea adoptării și promovării definiției de lucru a IHRA a 

antisemitismului. Intervenția a avut loc în cadrul dialogului interactiv cu raportorul, 

susținut în data de 31 octombrie 2022, în marja celei de-a 77-a reuniuni a Adunării 

Generale a ONU (Comisia a III-a). 

 

Acțiunea principală nr. 3.2.2: Promovarea cooperării cu statele vecine în 

cercetarea Holocaustului și combaterea antisemitismului, negării și 

distorsionării Holocaustului 

 

Coordonator și membri: MAE și INSHR-EW 
 

Descrierea acțiunii specifice: Ca urmare a adoptării Raportului Comisiei Wiesel și 

de către Republica Moldova au rezultat noi posibilități de colaborare, în special cu 

Republica Moldova, dar și cu Ucraina, în domeniul cercetării Holocaustului și 

combaterii antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului pe plan 

internațional. 
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Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri de la 

bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei 

instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Sarcină permanentă. 
 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi și calitativi. MAE va transmite, anual, 

biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport care va include 

informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

Activităţile se desfăşoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acţiune. Conflictul armat din Ucraina va continua să îngreuneze 

semnificativ propunerile de cooperare bilaterală, cu afectarea situației de securitate 

regională. 

 
Activități desfășurate꞉ 

Republica Moldova 

-Vizită în Republica Moldova a reprezentantului special pentru combaterea 

antisemitismului din MAE cu ocazia participării la masa rotundă de nivel înalt pe 

tema „Comemorarea Holocaustului – lecții din trecut pentru un viitor echitabil” și 

organizarea de consultări bilaterale în marjă cu Aliona Grosu, director executiv în 

cadrul Comunității Evreiești din Republica Moldova și amb. Vitalie Rusu, 

reprezentantul cu însărcinări speciale pentru combaterea antisemitismului din cadrul 

MAE moldovean (Chișinău, 26 octombrie 2022). 
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Acțiunea principală nr. 3.2.3: Continuarea cooperării cu SUA în domeniul 

cercetării și predării Holocaustului, precum și în combaterea antisemitismului, 

negării și distorsionării Holocaustului 

 

Coordonator și membri: MAE, MEd și INSHR-EW 
 

Descrierea acțiunii specifice: MAE va continua colaborarea cu instituțiile partenere 

din SUA, în special cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington 

(USHMM), prin proiecte comune de cercetare a Holocaustului și pregătirea 

profesorilor români care predau istoria Holocaustului. Totodată, va continua să 

coopereze cu instituțiile partenere din SUA în combaterea antisemitismului, negării 

și distorsionării Holocaustului pe plan internațional. O componentă relevantă a 

relației cu USHMM va fi cooperarea în domeniul arhivistic și sprijinirea colaborării 

USHMM cu MEd și INSHR-EW. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri de la 

bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei 

instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Sarcină permanentă. 
 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi și calitativi. MAE, MEd și INSHR-EW 

vor transmite anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

un raport care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele 

înregistrate. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
 

Activităţile se desfăşoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acţiune. 
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Activități desfășurate: 

 

- Cooperare cu delegația SUA la IHRA pentru participarea MAE la un side-event 

organizat de IHRA în marja Conferinței Dimensiunea Umană de la Varșovia, pe 

tema combaterii distorsionării Holocaustului și dezinformării pentru a promova 

toleranța, nediscriminarea și democrația (29 septembrie 2022). 

 

Acțiunea principală nr. 3.2.4: Continuarea cooperării cu Franța în domeniul 

cercetării și predării Holocaustului, precum și în combaterea antisemitismului, 

negării și distorsionării Holocaustului 

 

Coordonator și membri: INSHR-EW, MEd și MAE 
 

Descrierea acțiunii specifice: INSHR-EW și MEd vor continua colaborarea cu 

instituțiile partenere din Franța, în special cu Institutul Le Memorial de la Shoah, 

prin proiecte comune de cercetare a Holocaustului și pregătirea profesorilor români 

care predau istoria Holocaustului. Menținerea relației cu Le Memorial de la Shoah 

are efecte pozitive asupra dezvoltării cercetării, educației și memoriei Holocaustului 

din România din perspectiva extinderii relațiilor cu spațiul francofon. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri de la 

bugetul de stat, alocate prin bugetul anual al fiecărui minister, respectiv al fiecărei 

instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 

 

Termen de implementare: Sarcină permanentă. 
 

Indicatori de evaluare: Indicatori cantitativi și calitativi. INSHR-EW va transmite 

anual biroului coordonatorului național pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură un raport 

care va include informații cantitative și calitative cu privire la progresele înregistrate. 

 

Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 
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Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acțiune. 

 

Obiectiv specific nr. 3.3: Încurajarea inițiativelor internaționale ale instituțiilor 

academice și ale societății civile pentru combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

 

Acțiunea principală nr. 3.3.1: Instituirea premiului „Ambasador Mihnea 

Constantinescu” pentru premierea contribuției unor reprezentanți ai mediului 

academic și societății civile, din România sau străinătate, pentru contribuția lor 

la combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură 

 

Coordonator: MAE 
 

Descrierea acțiunii specifice: MAE va institui și va elabora regulamentul de 

acordare a premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite 

în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la 

ură. Acest premiu ar urma să fie acordat anual, cu ocazia Reuniunii Anuale a 

Diplomației Române, unei personalități române sau străine, pentru contribuția sa la 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri publice 

aprobate prin bugetul MAE. 

 

Termen de implementare: Instituirea premiului „Ambasador Mihnea 

Constantinescu” și regulamentul de acordare vor fi aprobate prin ordin al ministrului 

afacerilor externe în cel mult 6 luni de la aprobarea Strategiei. O copie a 

documentației respective va fi transmisă biroului coordonatorului național pentru 

prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură imediat după ce va fi aprobată de ministrul afacerilor externe. 

 

Indicatori de evaluare: Pe termen scurt evaluarea va avea în vedere respectarea 

termenelor prevăzute în strategie. Pe termen mediu și lung se va evalua impactul 



77 

 

 

 

generat în mediile diplomatice, academice și ale societății civile relevante pentru 

domeniile respective. 

 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 
 

- Regulamentul de concurs pentru acordarea premiului este în curs de elaborare; 

 

- MAE are în lucru un proiect de lege. 

 
Acțiunea principală nr. 3.3.2: Organizarea de întâlniri anuale ale delegației 

române la IHRA cu reprezentanții centrelor universitare de studiere a istoriei 

evreilor și a Holocaustului din România 

 

Coordonator: MAE 
 

Descrierea acțiunii specifice: Centrele universitare de studiere a istoriei evreilor și 

a Holocaustului din România reprezintă principalele „avanposturi” ale mediului 

academic românesc de cercetare a Holocaustului din România. Coordonarea 

delegației române la IHRA cu aceste centre reprezintă o dublă oportunitate: (1) de a 

prezenta în plan internațional preocupările de cercetare și educație - la nivel 

universitar - pe tema Holocaustului și (2) de a încuraja dezbateri pe această temă în 

cadrul centrelor. 

 

Cost estimat pentru implementarea acțiunii și sursa de finanțare: Fonduri publice 

aprobate prin bugetul MAE. 

 

Termen de implementare: Organizarea primei reuniuni se va realiza în decursul 

primului an de la aprobarea strategiei. 

 

Indicatori de evaluare: Pe termen mediu și lung se va evalua impactul generat de 

dezbaterile centrelor universitare asupra studenților și mediului academic în general. 

 

Stadiu: Acțiune finalizată 
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- Evenimentul, la care au participat 16 experţi şi cercetători, a avut loc, în format 

fizic, la data de 13 mai 2022, la împlinirea primului an de la adoptarea Strategiei. 

Scopul a fost pregătirea Reuniunii Plenare IHRA de la Stockholm (20-23 iunie 2022) 

şi stimularea activităţilor centrelor universitare în domeniul educaţiei, cercetării şi 

comemorării Holocaustului. 
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