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Lista abrevierilor 

ANIMV  Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 

ANR  Agenția Națională pentru Romi 

ARACIS  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

AvP  Avocatul Poporului 

BB  B’nai B’rith 

BNaR  Biblioteca Națională a României 

CCD  Casele Corpurilor Didactice 

CNCD  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

CNPEE  Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

CNR  Consiliul Național al Rectorilor 

CNSAS  Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 

CoE  Consiliul Europei 

COM  Comisia Europeană 

CPM  Cancelaria Prim-Ministrului 

CSIER  Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” 

CSM  Consiliul Superior al Magistraturii 

DDOCE  Direcția Drepturile Omului, Protecția Minorităților și Consiliul Europei 

FCER  Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic 

FRA  Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE 

IGPR  Inspectoratul General al Poliției Române 

IHRA  Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului 

INCFC  Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 

INM  Institutul Național al Magistraturii 

INS  Institutul Național de Statistică 

INSHR-EW  Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” 

ISMB  Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

MAE  Ministerul Afacerilor Externe 

MAI  Ministerul Afacerilor Interne 

MC  Ministerul Culturii 

MCA  Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului 

MEd  Ministerul Educației  

MJ  Ministerul Justiției 

MOTL  International March of the Living 

MP-PÎCCJ  Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 
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ONU  Organizația Națiunilor Unite 

OSCE  Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

PR  Parlamentul României 

PGMB  Primăria Generală a Municipiului București 

SGG  Secretariatul General al Guvernului 

SGG-DRI  Departamentul pentru Relații Interetnice 

SGG-SSC  Secretariatul de Stat pentru Culte 

SRI  Serviciul Român de Informații 

UB  Universitatea București 

UBB  Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 

USHMM  Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington 
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1. 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. 
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2. Evaluarea progresului înregistrat 

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.  

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.  

Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură are în centrul său abordarea 

„whole of government and whole of society”, iar în acest sens, a fost introdus 

statutul de invitat permanent, care permite participarea la lucrările Comitetului 

interministerial a reprezentanților unor instituții partenere care nu se află în 

subordinea Guvernului României sau care provin din societatea civilă. Statutul de 

invitat permanent a fost folosit și de Comitetul interministerial care a redactat 

Strategia națională și Planul de Acțiune, fiind considerat un model de bune practici 

la nivel european – Comisia Europeană a recomandat statelor membre UE să 
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folosească acest model pentru a crea platforme formale de dialog cu comunitățile 

evreiești și societatea civilă implicată în combaterea antisemitismului.  

Astfel, Comitetul interministerial beneficiază de expertiza a 13 invitați 

permanenți, după cum urmează: 

1. Reprezentantul special al Guvernului României pentru promovarea politicilor 

memoriei și combaterea antisemitismului și a xenofobiei  

2. Administrația Prezidențială 

3. Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic  

4. Serviciul Român de Informații 

5. Avocatul Poporului 

6. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

7. Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  

8. Institutul Național al Magistraturii 

9. Consiliul Superior al Magistraturii 

10.  Institutul Național de Administrație 

11.  Comitetul Olimpic și Sportiv Român 

12.  Forumul B'nai B'rith ,,Dr. Moses Rosen” România  

13.  Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului 

Există invitați permanenți cum ar fi Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării, Avocatul Poporului, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Federația 

Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic şi Forumul B’nai B’rith 

România, care au contribuit activ la procesul de elaborare a Strategiei, au făcut 

propuneri concrete (multe dintre ele se regăsesc în strategie), dar au dezvoltat și 

propriile programe, complementare Strategiei. 

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 la data de 13 mai 2022, au avut loc 

2 reuniuni plenare și 7 întâlniri bilaterale cu reprezentanții ministerelor și 
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instituțiilor care coordonează acțiuni incluse în Planul aferent Strategiei 

naționale, obiectivul prioritar fiind analiza procesului de implementare a 

strategiei.  

a. Analiză calitativă 

Se poate aprecia că, în general, rezultatele instituțiilor implicate în 

implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură sunt 

satisfăcătoare, iar cu o mobilizare serioasă, acestea pot fi îmbunătățite 

semnificativ în cursul celui de-al doilea an de implementare a Strategiei. 

De altfel, s-a constatat că înființarea Comitetului interministerial pentru 

monitorizarea implementării Strategiei naționale și numirea unui coordonator al 

acestui Comitet au contribuit decisiv la activarea instituțiilor implicate în procesul 

de implementare. 

În decursul primului an de implementare a Strategiei naționale pentru 

prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce 

privește: 

 Dezvoltarea capabilităților instituționale necesare pentru prevenirea și 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la 

ură 

În momentul de față, Guvernul României dispune de un Reprezentant special 

pentru promovarea politicilor memoriei și combaterea antisemitismului și a 

xenofobiei, un Comitet interministerial pentru monitorizarea implementării 

Strategiei naționale coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului și echipe dedicate 

în cadrul tuturor instituțiilor implicate în realizarea acțiunilor actualei Strategii și 

pregătirea următoarei Strategii. 
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 Elaborarea unor proceduri de lucru și fluxuri informaționale noi 

Majoritatea instituțiilor implicate în derularea acțiunilor principale au adoptat 

proceduri de lucru și de raportare noi, necesare implementării acțiunilor principale.  

 Crearea și operaționalizarea unor formate noi de lucru, atât în interiorul 

instituțiilor implicate, cât și interinstituționale 

Pentru implementarea cu succes a acțiunilor principale a fost necesară 

constituirea unor grupuri de lucru, ad-hoc sau dedicate, interne și/sau 

interinstituționale (în cazul proiectelor în colaborare). 

 Dezvoltarea unor metodologii de identificare, raportare și evaluare mai 

eficiente a incidentelor și tendințelor 

Unele acțiuni principale au drept scop dezvoltarea unor instrumente noi și 

complementare care să permită o înțelegere mai detaliată și nuanțată a evoluțiilor 

acestor fenomene. Prin îmbunătățirea metodologiei de raportare a faptelor 

contravenționale și penale și completarea cu investigații sociologice, se poate 

compensa, cel puțin parțial, problema subraportării cu care se confruntă toate statele 

membre UE.  

 Creșterea profilului României în procesul de elaborare și adoptare a unor 

instrumente politice și juridice internaționale 

Adoptarea Strategiei naționale și primele rezultate ale implementării acesteia 

au contribuit la creșterea capacității României de a influența politici internaționale 

și dezvoltarea unor instrumente politice și juridice internaționale. 

Progrese mai puțin substanțiale au fost sesizate în domeniul educațional 

și al pregătirii profesionale, fiind necesar un plus de efort din partea 

Ministerului Educației și a echipelor celorlalte ministere – Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Culturii – care se ocupă de programele de 
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pregătire profesională. Dificultățile pot fi explicate, parțial, de contextul 

pandemic care a dominat anul 2021. 

Pentru anul următor este necesară recuperarea întârzierilor consemnate în 

prezent și implementarea următoarelor etape ale acțiunilor principale, care presupun 

activități practice și măsurabile. Rezultatele concrete înregistrate vor fi prelucrate și 

valorificate în procesul de elaborare a noii Strategii, exercițiu care se va suprapune 

cu cel de-al treilea an de implementare a actualei Strategii. Este importantă 

identificarea proiectelor-pilot care vor înregistra cele mai promițătoare rezultate, 

înainte de a decide extinderea lor la nivel național. 

b. Analiză cantitativă 

În ceea ce privește termenele asumate 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; 

 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; 
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Analiza cantitativă a stadiului implementării acestor acțiuni principale arată 

următoarele:  

 2 acțiuni principale au fost finalizate cu succes la termenul prevăzut;  

 2 acțiuni principale au fost finalizate cu succes, dar după termenul estimat 

inițial;  

 12 acțiuni principale se derulează la parametrii calitativi doriți;  

 6 acțiuni principale au fost parțial implementate;  

 6 acțiuni principale se află la debut;  

 8 acțiuni principale urmează a fi demarate.  
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Așadar, 16 acțiuni principale au fost finalizate cu succes sau se derulează 

la parametrii calitativi doriți, 6 acțiuni principale sunt parțial implementate cu 

o tendință pozitivă, iar 14 acțiuni principale înregistrează întârzieri, chiar dacă 

asistăm la o mobilizare semnificativă în ultimele săptămâni. 

La momentul înființării Comitetului interministerial, Institutul Național 

pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR-EW) finalizase 

deja 2 acțiuni principale și adusese la parametrii planificați 4 acțiuni principale, 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) finalizase 1 acțiune principală și adusese la 

parametrii planificați 7 acțiuni principale, Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) 

derula la parametrii planificați 1 acțiune principală, Ministerul Afacerilor Interne 

(MAI) derula la parametrii planificați 1 acțiune principală, Agenția Națională pentru 

Romi (ANR) implementase parțial 2 acțiuni principale, Ministerul Culturii (MC) 

implementase parțial 2 acțiuni principale, iar Academia Națională de Informații 

„Mihai Viteazul” implementase parțial acțiunea pe care o coordonează.  

Majoritatea celorlalte instituții implicate s-au mobilizat corespunzător după 

înființarea Comitetului interministerial, ceea ce a îmbunătățit statisticile privind 

implementarea acțiunilor principale. 
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3. 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 

Acțiune 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  

Activități premergătoare  

În cadrul activităților premergătoare constituirii grupului de lucru, în vederea 

documentării și asigurării unei cunoașteri comprehensive a fenomenului 

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

internațional și european, precum și a riscurilor pentru anumite grupuri vulnerabile, 

ofițerii Direcției Generale Protecție Internă (DGPI) au participat la mai multe 

activități de cooperare internațională pe acest palier. 

În scopul dezvoltării atât a pregătirii profesionale, cât și a capabilităților de răspuns 

la provocările de securitate generate de extremismul violent, discursul incitator la ură 

și de radicalizare, fenomene care înregistrează o intensificare accentuată la nivelul 

Uniunii Europene, au fost asigurate participări la grupurile de lucru organizate sub egida 

RAN, EUROPOL, Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare 

a Legii - SIRIUS (CEPOL), EU Internet Forum.  

Aceste activități au rolul de a contribui la prevenirea și combaterea utilizării internetului 

în scopul instigării publicului la acțiuni de natură extremistă sau determinate de ură, 

circumscrise terorismului, fiind oferit cadrul necesar unei cooperări aprofundate între 

ministerele de interne din statele membre, EUROPOL, Parlamentul European, 

companiile din domeniul furnizării de servicii de internet și alte organizații interesate, în 

vederea formulării unor răspunsuri adecvate la provocările generate de acest fenomen, 

pentru protejarea drepturilor cetățenilor europeni. 

S-au evidențiat și alte elemente de interes, respectiv importanța unei comunicări 

strategice la nivelul statelor membre, în parteneriat atât cu serviciile de 

informații relevante în domeniu, cât și cu companiile de social media, Facebook, 

Twitter, Youtube, pentru înțelegerea dimensiunii online a propagandei 

extremiste și formularea celor mai bune răspunsuri în situații de criză care 

implică și folosirea platformelor sociale. 
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De asemenea, a fost reliefată importanța înțelegerii valorilor, ideologiilor și a 

structurii comunităților unde apare extremismul violent, precum și legăturile de tip 

transnațional ale acestuia. 

De interes a fost participarea la Grupul de lucru privind înregistrarea, colectarea 

datelor și încurajarea raportării în domeniul infracțiunilor motivate de ură, acesta 

din urmă având ca obiectiv și eficientizarea, prin dialog interinstituțional, a adoptării, 

la nivelul statelor membre, a unor măsuri pentru combaterea infracțiunilor motivate 

de ură și a consolidării coeziunii la nivelul diferitelor comunități locale.  

Totodată, experți din cadrul DGPI și altor instituții fac parte din Rețeaua factorilor 

naționali de decizie politică în materie de prevenire a radicalizării și Comitetul 

director al activităților UE pentru prevenirea și combaterea radicalizării, 

organisme organizate sub egida Comisiei Europene ce vizează elaborarea politicilor 

și priorităților Uniunii Europene în materia prevenirii și combaterii radicalizării, 

precum și asigurarea unui schimb structurat și instituționalizat de experiență și bune 

practici la nivelul Uniunii Europene în domeniul combaterii radicalizării. 

În plan intern, DGPI și celelalte structuri cu atribuții în domeniul securității 

naționale desfășoară activități permanente de documentare a riscurilor și 

amenințărilor care pot fi generate de antisemitism, xenofobie, radicalizare și de 

discursul instigator la ură la adresa comunităților, indivizilor și pentru securitatea 

națională. În vederea prevenirii și contracarării acestor riscuri, structurile 

informează beneficiarii legali pentru dispunerea măsurilor legale și asigură o 

permanentă cooperare interinstituțională pe acest palier.  

Constituirea Grupului de Lucru Antisemitism (GLA) 

A fost constituit Grupul de Lucru Antisemitism (GLA) format din reprezentanți 

ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Educației (MEd), 

Ministerului Culturii (MC), Ministerului Apărării Naționale (MApN), Ministerului 

Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (MP-PÎCCJ), 

Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC), Departamentului pentru Relații 

Interetnice (DRI), Serviciului Român de Informații (SRI), Inspectoratului General 
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al Poliției Române (IGPR), Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), Centrului 

Psihologic al MAI (CP-MAI), Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 

(CNCD), Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie 

Wiesel” (INSHR-EW), Agenției Naționale pentru Romi (ANR), Federației 

Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic (FCER) și Centrului pentru 

Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului (MCA).  

Constituirea GLA a fost fundamentată pe importanța conlucrării, a contribuției și 

expertizei partenerilor instituționali în scopul îndeplinirii obiectivului Strategiei 

naționale, de realizare a unei evaluări a nivelului de amenințare reprezentat de 

antisemitism, xenofobie, radicalizare și discurs instigator la ură pentru anumite 

grupuri vulnerabile. 

În cadrul primei reuniuni a GLA, organizată în data de 7 aprilie 2022, participanții 

au confirmat deschiderea pentru îndeplinirea obiectivului strategiei de a asigura 

protecția grupurilor vulnerabile în fața antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură, precum și de a îmbunătăți mecanismele de colectare a 

datelor despre aceste amenințări sau infracțiuni și crearea de mecanisme 

complementare noi care măsoară percepția publică. 

În cadrul primei reuniuni au fost abordate următoarele aspecte: 

 Subraportarea incidentelor pe linia antisemitismului, xenofobiei și 

discursului instigator la ură pentru anumite grupuri vulnerabile – în acest context, a 

fost subliniat impactul negativ avut asupra percepției publice, generator de 

neîncredere în instituțiile statului, datorat neadoptării de măsuri legale în situațiile 

ce vizează sancționarea unor astfel de fapte. Astfel, dispunerea unor sancțiuni 

contravenționale ar putea demonstra public toleranță zero față de respectivele acte 

de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  

 

 Necesitatea de a monitoriza tensiunea identificată într-o anumită 

comunitate, care poate escalada în acte de xenofobie și de a adopta o strategie pe 
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termen lung cu ajutorul căreia minoritatea se poate integra în societatea civilă și 

poate fi, de asemenea, acceptată. 

- A fost reliefată utilitatea evaluării actualelor programe de formare 

profesională de la nivelul instituțiilor cu atribuții în combaterea și prevenirea 

acestor fenomene și rolul determinant al măsurilor pozitive pentru 

promovarea toleranței, educației civice și rezilienței societății, respectiv 

continuarea demersurilor pe plan internațional pentru combaterea acestor 

fenomene; 

 

 Importanța unei cooperări între reprezentanții care fac parte din grupurile 

de lucru constituite pentru realizarea Obiectivului specific 1.1. și Obiectivului 

specific 1.2., abordarea unitară a acestei problematici fiind de natură să ofere 

oportunități de a obține rezultate bune și de a contribui la îmbunătățirea 

mecanismelor de colectare a datelor cu privire la incidentele asociate 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.  

- S-a remarcat necesitatea dezvoltării unei metodologii unitare la nivelul 

Ministerului Afacerilor Interne pentru identificarea și raportarea infracțiunilor 

motivate de ură, manifestărilor antisemite, incidentelor asociate xenofobiei, 

rasismului și radicalizării, pentru realizarea anchetelor sociologice privind 

percepția acestor fenomene. În acest context, a fost menționat și sprijinul pe 

care Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) îl va acorda IGPR la 

elaborarea unei machete pentru colectarea datelor.  

 

 Identificarea unor oportunități de susținere a pregătirii psihologice a 

ofițerilor și agenților de poliție implicați în combaterea acestor fenomene și, implicit, 

o permanentă evaluare a acestora, în scopul asigurării unui mod corect de acțiune.  

 

 Necesitatea înființării unor programe de masterat în domeniul studierii 

antisemitismului, xenofobiei, discursului instigator la ură și a mijloacelor pentru a 

preveni și combate aceste fenomene, precum și a elaborării și implementării unor 

proiecte pilot pentru cultivarea empatiei și toleranței, evaluarea actualelor programe 
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culturale relevante și inițierea de programe care implică arta, amenajarea și 

inaugurarea muzeelor. 

 

 Analizarea oportunității cooptării reprezentanților Jandarmeriei Române și 

ai Poliției de Frontieră Române, prin prisma atribuțiilor și competențelor avute fiind 

în măsură să contribuie la o bună evaluare a riscurilor. 

 

 Importanța deosebită a continuității activităților specifice desfășurate, 

potrivit competențelor conferite, de către structurile cu atribuții în domeniul 

securității naționale pe componenta preventivă, pe linie de extremism, discurs 

incitator la ură și radicalizare.  

- Un aspect important subliniat a fost acela că, permanent, analizele elaborate 

în acest sens sunt diseminate beneficiarilor legali în vederea dispunerii de 

măsuri legale. În cadrul dialogului interinstituțional, a fost subliniat faptul că, 

până în prezent, în România, s-au înregistrat incidente izolate de natură 

extremistă, xenofobă, sens în care se poate concluziona că nu avem de-a face 

cu un fenomen în aceste domenii.  

Având în vedere actualul context intern și internațional marcat de provocări de 

securitate printre care proliferarea, în special în mediul online, a mesajelor antisemite, 

rasiste sau xenofobe, membrii GLA au subliniat importanța cooperării 

interinstituționale în desfășurarea activităților subsumate Strategiei naționale, precum 

și pentru îmbunătățirea mecanismelor de colectare a datelor despre aceste amenințări 

sau infracțiuni, respectiv creării de mecanisme complementare noi care să măsoare 

percepția publică. 

Ulterior reuniunii, au fost solicitate contribuții scrise membrilor grupului de lucru în 

vederea întocmirii, la nivelul DGPI, a Evaluării privind nivelul de amenințare pe 

care îl reprezintă antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la 

ură pentru anumite grupuri vulnerabile din România, în scopul prezentării adecvate 

a nivelului de amenințare pe care îl reprezintă tematica menționată. Totodată s-au 

solicitat și propuneri privind metodologia ce urmează a fi urmată pentru evaluarea 

nivelului de risc. 
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Obiective și activități viitoare:  

 Asigurarea continuității desfășurării activităților prevăzute în cadrul 

Strategiei naționale pentru grupul de lucru coordonat de DGPI (organizarea de 

reuniuni ale GLA, trimestrial și ori de câte ori va fi nevoie, asigurarea cadrului 

necesar pentru dialogul interinstituțional);  

 Întocmirea și prezentarea evaluării privind nivelul de amenințare pe care 

l-a reprezentat antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură 

pentru anumite grupuri vulnerabile din România, în perioada mai 2021-mai 2022, 

ulterior transmiterii contribuțiilor de către structurile implicate, cu un nivel de 

clasificare accesibil partenerilor instituționali. Produsul analitic va fi prezentat 

membrilor grupului cu ocazia viitoarei reuniuni pentru a fi consultat și agreat în 

cadrul dialogului interinstituțional;  

 Analizarea, în cadrul dialogului interinstituțional, a unor aspecte ce 

vizează nivelul de amenințare pe care îl reprezintă antisemitismul și a modalităților 

de asigurare a unui mod de acțiune preventivă și de contracarare eficient; 

 Analizarea oportunității de a discuta aspecte ce țin de evaluarea riscurilor 

și într-un format restrâns, dat fiind caracterul sensibil al informațiilor în domeniul 

securității naționale ce vizează problematica antisemitismului, xenofobiei, 

radicalizării și discursului instigator la ură pentru anumite grupuri vulnerabile, 

gestionate la nivelul MAI și al altor structuri responsabile; 
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Obiectiv specific nr. 1.2: Îmbunătățirea mecanismelor de colectare a datelor cu 

privire la incidentele asociate antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură 

Acțiune 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 

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. 



 

22 

 

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: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 

Obiectivul implementării acestei machete în sistemul statistic constă în colectarea 

de date statistice privind infracțiunile motivate de ură, înregistrate și soluționate la 

nivelul Poliției Române, detaliate pe fiecare criteriu de discriminare enumerat în 

conținutul circumstanței agravante prevăzute de art. 77, lit. h) din Codul Penal. 

În perioada 03.09.2021-21.01.2022, Inspectoratul General al Poliției Române a 

coordonat cinci întâlniri de lucru cu reprezentanții autorităților naționale cu atribuții 

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

prejudecată, respectiv ai Institutului Național de Statistică, Ministerului Justiției, 

Consiliului Superior al Magistraturii și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție, 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. 

Activități desfășurate în cadrul Grupului de lucru: 

 Au fost stabilite principii metodologice de culegere a datelor și de 

implementare a acestora în sistemul statistic național; 

 Au fost stabiliți indicatorii statistici care prezintă importanță în procesul de 

analiză a acestei categorii de infracțiuni; 

 A fost concepută macheta statisticii activităților desfășurate de Poliție în 

domeniul combaterii infracțiunilor motivate de ură. 

Pentru uniformizarea modului de lucru la nivel național prin stabilirea unor principii 

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

de implementare a datelor în cuprinsul acestei machete. 
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Macheta statisticii activităților desfășurate de Poliție în domeniul combaterii 

infracțiunilor motivate de ură și normele metodologice privind modul de 

implementare a datelor în cuprinsul acestei machete au fost aprobate de către 

conducerea Inspectoratului General al Poliției Române și au fost implementate în 

sistemul statistic.  

Acțiune 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: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 

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

aprobată de către conducerea INSHR-EW.  
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Conceptul din spatele metodologiei își propune să arate Unde? Când? Cum? apar 

incidente sau manifestări cu caracter antisemit, de negare sau distorsionare a 

Holocaustului sau de apologie a criminalilor de război sau persoanelor condamnate 

pentru genocid. 

Metodologia descrie procedura prin care se colectează informații cu caracter public 

privind aspectele menționate mai sus, definește termenii de bază cu care operează 

(ex: antisemitism, incident cu caracter antisemit, negaționism) și modul în care 

manifestările antisemite sunt analizate și catalogate din punct de vedere cantitativ și 

calitativ. 

Sunt tratate atât incidentele antisemite din mediul online, cât și cele care aparțin 

activităților publice „offline”. Modul în care antisemitismul se manifestă în mediul 

online are nevoie de o adaptare a metodei și o monitorizare amplă a rețelelor sociale 

și a mediilor virtuale care răspândesc sistematic discurs instigator la ură. Pentru 

pregătirea acestei componente a metodologiei la sfârșitul anului 2021, INSHR-EW 

a testat posibilitatea folosirii unor instrumente software care să permită eficientizarea 

identificării conținuturilor problematice din mediul online. S-a comandat o „mapare” 

a discuțiilor din mediul online de limbă română despre subiectele antisemitism și 

Holocaust. Pornind de la expresii de căutare complexe pentru fiecare din cele două 

teme, softul ZeList a generat peste 40.000 de linkuri (postări și mențiuni) pentru cele 

2 teme, de-a lungul unui an calendaristic (decembrie 2020-noiembrie 2021) → 

expresia despre antisemitism a generat aproximativ 11.000 de mențiuni, iar expresia 

despre Holocaust a generat peste 36.000 de mențiuni în aceeași perioadă. Deși oferă 

informații utile și un areal de căutare relativ delimitat, acest instrument nu reușește 

să distingă menționările din mediul online care au un caracter legitim (informativ) 

de cele cu caracter instigator. De aceea, toate aceste rezultate trebuie evaluate și 

clasificate de către un cercetător sau un expert cu competențe atât în problematica 

antisemitismului, cât și a producției și consumului de conținut online. Așa cum 

prevede și strategia, pentru implementarea acestei metodologii este necesar ca 

INSHR-EW să suplimenteze organigrama.  
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Institutul nu are atribuții privind instrumentalizarea sau rezolvarea unor sesizări sau 

petiții care reclamă spețe de antisemitism, însă atunci când există situații care încalcă 

legea sau pun în pericol securitatea și siguranța unor persoane, INSHR-EW anunță 

instituțiile care au astfel de atribuții. 

Acțiune 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: În scopul dezvoltării bazei necesare metodologiei unitare de identificare și 

raportare a incidentelor asociate xenofobiei, rasismului antirom, radicalizării și 

discursului instigator la ură care vizează comunitatea romă din România, la începutul 

anului 2021, ANR a semnat un protocol de colaborare cu Departamentul pentru 
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Relații Interetnice (DRI) pentru consultări pe probleme de interes comun, colaborare 

atât în scopul punerii în aplicare a obiectivelor strategice, precum și pentru 

implementarea Hotărârii de Guvern nr. 539/2021. La începutul anului 2021, ANR a 

inițiat o procedură internă de monitorizare a presei din mediul on-line în scopul 

dezvoltării bazei necesare metodologiei unitare de identificare și raportare a 

incidentelor motivate de ură care vizează comunitatea romă din România.  

Rezultatele reflectării romilor în presă vor genera liniile directoare ale metodologiei 

unitare de identificare și raportare a incidentelor asociate xenofobiei, rasismului 

antirom, radicalizării și discursului instigator la ură care vizează comunitatea romă 

din România, până la finele anului 2022.  

DRI: În ceea ce privește această acțiune principală, DRI a transmis deja propuneri 

ANR (în baza materialului/metodologiei elaborat/ă în cadrul DRI în cursul anului 

2020).  

Acțiune 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: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 

Cercetarea a fost aprobată de principiu, dar având în vedere o serie de factori 

circumstanțiali se consideră potrivit ca aceasta să se desfășoare anul viitor. 

 Informații statistice și demografice cu privire la comunitatea evreiască 

urmează să fie colectate în cadrul Recensământului populației și locuințelor, iar 

rezultate preliminare ale acestuia vor fi publice la sfârșitul anului 2022. Pentru o cât 

mai clară reprezentare și eșantionare, ancheta sociologică trebuie să țină seama de 

rezultatele recensământului. 

 Pentru ca rezultatele cercetării să fie relevante este nevoie de stabilirea unei 

colaborări cu FCER pentru identificarea unor mijloace de contact propice 

desfășurării unei anchete sociologice cu un asemenea subiect. 

Acțiune 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 
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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. 

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. 

Astfel, chiar dacă majoritatea respondenților consideră că minoritatea 

evreiască este importantă pentru România, există un segment al respondenților 

care se raportează negativ față de minoritatea evreiască.  

Acest segment este identificabil după răspunsurile la următoarele întrebări: 

 întrebați care este cea mai apropiată relație pe care ar accepta-o cu persoane 

care fac parte din minoritatea evreiască, 4% dintre respondenți au declarat că evreii 

„nu ar trebui să vină în România”, 15% spun că sunt de acord ca evreii „să viziteze 

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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România”. Altfel spus, un segment de 19% manifestă reticență la ideea prezenței 

permanente a minorității evreiești în România. 

 53% dintre respondenți sunt de acord cu afirmația evreii „își urmăresc 

doar interesele proprii”, iar afirmația evreii „ar fi bine să se ducă să trăiască în țara 

lor” și-a găsit aprobare în cazul a 37% din eșantion. Aproape o treime (30%) 

consideră că „ar trebui să fie limitat numeric accesul acestora [evreilor] în anumite 

profesii/ocupații”. 

 întrebați dacă în România există partide sau formațiuni politice care au 

mesaje antisemite, 43% au răspuns pozitiv. Dintre cei care consideră că partidele 

din România au mesaje antisemite, o treime (35%) menționează AUR ca având 

asemenea mesaje. PNL și PSD sunt menționate de câte 16% dintre respondenții care 

consideră că partidele politice din România au mesaje antisemite. 

 35% dintre respondenții sondajului consideră că „evreii se folosesc de 

Holocaustul din România pentru interese proprii”, iar afirmația „evreii se 

folosesc de Holocaust ca să șantajeze România” a întrunit acordul a 24% din 

eșantion.  

Faptul că la majoritatea ȋntrebărilor sondajului care prezintă aspecte din sfera 

percepției față de minoritatea evreiască din România există un segment de răspunsuri 

cu încărcătură negativă format din 2 cifre, uneori ajungând chiar la o treime din 

respondenți, indică faptul că în societatea romȃnească există un potențial de 

ostilitate față de evrei. 
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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 

Acțiune 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. 

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 aflată la debut 
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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), 

până la acest moment pot fi evidențiate următoarele aspecte:  

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

specifice în cadrul instituțiilor de învățământ proprii, adeseori în strânsă colaborare 

cu instituții abilitate – Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel” și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării; 

 În curriculumul instituțiilor de învățământ din cadrul MAI sunt incluse 

teme ce vizează drepturile omului, prevenirea și combaterea discriminării, a 

antisemitismului, respectiv prevenirea și combaterea infracțiunilor motivate de ură, 

aspecte relevante care asigură formarea competențelor profesionale în relațiile cu 

cetățenii, astfel încât drepturile și interesele acestora să fie respectate și promovate 

potrivit normelor legale. 

 Centrul de Formare Inițială și Continuă al MAI – Orăștie și-a propus, 

începând cu seriile din anul 2022, să organizeze un seminar de promovare a 

Strategiei pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, 

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

alte activități specifice care includ lecții-vizită la Sinagoga Orăștie, împreună cu 

specialiști ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, alți istorici din județul 

Hunedoara, cadre didactice universitare ale Universității „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia. 

Pentru anul 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.  

*** Detalii suplimentare se regăsesc în Anexă. 
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Acțiune 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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Portofoliul de programe al ANIMV este proiectat congruent cu Strategia națională 

pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023. 

 

În ceea ce privește pregătirea privind etica și deontologia, planurile de învățământ 

aprobate începând cu anul universitar 2020-2021 au fost actualizate prin 

introducerea de discipline dedicate, după cum urmează: 

 Radicalizare și extremism la nivelul studiilor universitare de licență; 

 Totalitarism la nivelul studiilor universitare de master, programe destinate 

formării ofițerilor de informații; 

 Totalitarism și stat la nivelul studiilor universitare de master, program 

Relații internaționale și Studii de intelligence, program dedicat formării culturii de 

securitate. 

Complementar, ANIMV are în vedere organizarea, în format modular, a unui pachet 

de programe de studii postuniversitare cu următoarele tematici, având drept         

grup-țintă cadre ale Serviciului Român de Informații: 

 Democrație și totalitarism 

 Drepturi fundamentale ale omului 

 Holocaust 

 Nediscriminare 

Începând cu anul universitar 2020-2021 au fost incluse cursuri de 

Nediscriminare și totalitarism la programele de licență și master și a fost dezvoltat, 

înscris în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) și implementat 

programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 

Democrație și totalitarism.  

În anul universitar 2021-2022 este în curs de elaborare, înscriere în RNPP și, 

ulterior înscrierii, implementare a unui program postuniversitar de educație 

permanentă, intitulat Holocaust, în colaborare cu INSHR-EW. 
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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 

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 

Acțiune 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 

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.  
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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: Acțiune aflată la debut 

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, în perioada 

mai 2021-mai 2022, s-a derulat o primă fază a acestui proces.  

Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare consultarea cadrelor didactice 

de specialitate și transmiterea unor propuneri pentru revizuirea 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”, considerând că o abordare de jos în 

sus (bottom-up) a politicii publice sporește eficiența acesteia, generând un grad mai 

mare de comunicare și feedback din partea celor implicați activ în implementare. 

Propunerile selectate și transmise Centrului Național de Politici și Evaluare în 

Educație (CNPEE) vor fi avute în vedere în procesul de proiectare a unui curriculum 

care promovează valori asumate de Proiectul România Educată: echitate, integritate, 

stare de bine, diversitate, colaborare. 

Recomandările cadrelor didactice privind necesitatea educației sociale în școli din 

perspectiva toleranței, combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură sunt:  
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 asumarea, de către școală, a responsabilității de a educa prin și pentru 

toleranță;  

 abordarea pozitivă a diversității sociale, etnice, religioase etc.;  

 dezvoltarea unui mod pozitiv de a gândi despre ceilalți;  

 integrarea educației culturale și interculturale în școală; 

 concentrarea permanentă asupra similitudinilor, lucrurilor care ne unesc și 

ne fac să ne simțim bine împreună;  

 combaterea rasismului;  

 crearea unei atmosfere pozitive și cooperante în școală. 

Toleranța se dobândește prin educație, ceea ce înseamnă că trebuie inclusă în 

finalitățile educației. Vorbind în termeni pedagogici, toleranța nu este un scop în 

sine, ci un mijloc, iar obiectivul educației în spiritul toleranței constă în a recunoaște 

și a respecta demnitatea și integritatea tuturor ființelor umane. 

Educația socială joacă un rol esențial în promovarea valorilor fundamentale: 

democrația, drepturile omului și statul de drept. În acest sens, educația socială, prin 

componentele sale, educație interculturală și educație pentru cetățenie democratică, 

poate fi considerată din ce în ce mai mult un scut împotriva creșterii violenței, 

rasismului, extremismului, xenofobiei, discriminării și intoleranței, precum și în 

prevenirea încălcării drepturilor omului. 

Cadrele didactice au transmis următoarele evaluări și propuneri de îmbunătățire a 

conținuturilor:  

Istorie: 

 Pentru manualul de Istorie gimnaziu: clasele a V-a, a VI-a, a VII-a: acestea 

nu conțin informații suficiente despre cunoașterea istoriei universale și naționale, au 

conținut redus și deficitar referitor la valori precum toleranța, antisemitismul, 

identitatea națională; 

 Se pune accentul exagerat pe lecții cu teme din revoluția industrială, viața 

cotidiană, civilizația antică și medievală axate pe ocupații, materiale de construcție 

a caselor în epocile respective, în schimb lipsesc informații importante din istoria 
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universală și românească referitoare la fapte istorice și acțiuni care să conducă la o 

atitudine tolerantă, nediscriminatorie, la formarea conștiinței civice, indiferent de 

epoca istorică și spațiul istoric;  

 Sunt necesare conținuturi mai detaliate cu privire la Holocaust; 

 În programa școlară pentru clasa a VI-a, la unitatea Europa și Lumea nouă, 

poate fi introdusă o temă privind comerțul cu sclavi; de asemenea, s-ar putea studia 

un capitol în clasa a VI-a despre istoria minorității rome; 

 Programa școlară pentru clasa a VII-a poate include la capitolul Secolul 

naționalităților o temă referitoare la Formarea statelor naționale și problema 

minorităților; 

 Programa școlară pentru clasa a VIII-a: introducerea în cadrul studiilor de 

caz a posibilității de a aprofunda temele referitoare la Holocaust și Robia Romilor; 

de asemenea, la unitățile Evul Mediu românesc și România modernă aprofundarea 

studierii relațiilor cu minoritățile naționale. 

 

Educație socială: 

 Prezentare mai amplă privind principalele minorități din România; 

 La clasa a V-a se insistă prea mult pe drepturile copilului, fără a se asocia 

cu obligațiile ce decurg din aceste drepturi; 

 La clasa a VI-a sunt necesare integrarea unor conținuturi despre minoritățile 

din țara noastră și introducerea studiilor de caz care să aprofundeze temele 

referitoare la diversitate culturală în comunitatea locală; 

 La clasa a VII-a sunt prezentate în detaliu autoritățile statului, fără să se 

insiste pe exerciții care să ilustreze funcțiile, rolul fiecărei autorități; 

 În manualul de clasa a VI-a de Educație socială/Educație interculturală 

este necesar să se insereze mai multe conținuturi care să faciliteze înțelegerea 

conceptelor de antisemitism, radicalizare, sclavie și instigare la ură; 

 Manualele pentru disciplinele de educație socială să cuprindă mai multe 

studii de caz. 
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Istoria Evreilor. Holocaustul – opțional: 

 Creșterea numărului de capitole despre Holocaust în România, Istoria 

comunității evreiești din România; 

 Existența unui opțional aprobat de MEd despre Holocaust la nivel 

gimnazial; 

 Să fie vizate competențe care să le dezvolte elevilor empatia, analiza și 

sinteza; 

 Să fie studiată mai mult istoria anilor 1940 și participarea României la cel  

de-al Doilea Război Mondial; 

 Lecțiile/unitățile de învățare să fie susținute cu mai multe documente 

istorice, deoarece nu există întotdeauna acces la informații sau sursele identificate 

nu oferă siguranță. 

O istorie a comunismului – opțional: 

 Includerea unor teme practice care să insufle elevilor empatie și 

conștientizarea pericolului totalitarismului în viața cetățeanului, vizite la obiective 

istorice legate de perioada comunistă, concursuri pe teme de istorie a comunismului, 

conștientizarea prin exemple clare de personalități istorice, culturale și politice care 

au suferit în timpul comunismului, introducerea unor teme explicite referitoare la 

istoria comunismului și condamnarea comunismului în România; 

 Programa răspunde intereselor elevilor din clasa a XII-a și intereselor 

societății românești, prin setul de valori și atitudini propus, dar și prin competențele 

specifice pe care le promovează; 

 Programa reprezintă o abordare complementară pentru temele referitoare la 

istoria comunismului în România, care sunt studiate de elevi la clasă; 

 Temele din programă fac parte din materia pentru Examenul Național de 

Bacalaureat;  

 Promovarea competenței specifice „Integrarea cunoștințelor obținute în 

analizarea unor evenimente recente”; 

 Promovarea și susținerea ideilor liberale și democratice; respectarea, în 

totalitate, a liniei cronologiei; 

 Abordarea politicii externe din perioada 1965-1989, concomitent cu 

societatea, economia etc. 
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În tematica legată de Holocaust și de rasism, s-a propus introducerea următoarelor 

teme și concepte, care pot fi ulterior dezvoltate sub forma unor lecții separate: 

Istoria evreilor. Holocaustul 

 Istoria antisemitismului în România în secolele XIX-XX; 

 Biografiile unor personalități evreiești marcante din România; 

 Situația evreilor din România în perioadele guvernărilor legionară și 

antonesciană; 

 Evreii din nord-vestul Transilvaniei și din Transnistria în perioada celui   

de-al Doilea Război Mondial; 

 Biografii ale românilor implicați în acțiuni de salvare a evreilor în perioada 

Holocaustului; 

 Studiu de caz: „Drepți între popoare’” din România. 

 

Rasism - Minoritatea Romă 

 Scurt istoric al minorității rome (Istoria robiei în spațiul românesc); 

 Minoritatea romă în secolele XIX-XX – de la eliberarea din robie, prin 

abandonare social-economică de către stat, până la asimilarea forțată din perioada 

comunistă; 

 Imaginea minorității rome în perioada post-decembristă; 

 Minoritatea romă – limbă, meserii tradiționale, coduri etice de conduită 

morală, spirituală, comunitară. 

 

Teme de dezbateri: 

 Fundamentele discriminării romilor din România de astăzi – între 

prejudecăți și realitate; 

 Noi și ei: integrare, evoluție separată sau asimilare forțată; 

 Discriminarea pozitivă: o soluție? 

 

De asemenea, cadrele didactice au semnalat: 

 Lipsa resurselor educaționale deschise și completarea acestora cu resurse 

online;  

 Numărul limitat de activități și exerciții interactive în manual; 
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 Numărul mare de conținuturi; 

 Conținuturile din manual nu sunt explicate prin intermediul metodelor 

moderne, interactive; 

 Programa nu permite o abordare transdisciplinară a conținuturilor; 

 Necesitatea mai multor ore la dispoziția profesorului pentru proiecte 

dedicate minorităților naționale/temelor privind toleranța, în special în școlile care 

au mai mulți elevi proveniți din rândul minorităților; schimburi de experiență între 

școli cu situații asemănătoare; 

 Realizarea unei platforme educaționale agreată de Ministerul Educației, 

unde să existe materiale la dispoziția elevilor sau unde cadrele didactice să posteze 

resurse educaționale deschise – schimb de bune practici. 

Acțiune 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 
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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 aflată la debut 

O serie de programe de pregătire pentru profesorii care predau subiecte relevante 

pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și 

discursului instigator la ură au fost organizate la nivel județean/municipiului 

București: 

 Împreună împotriva discriminării – cursul urmărește sensibilizarea 

cadrelor didactice pentru a dezvolta o atitudine antirasistă și a ști cum să abordeze și 

să acționeze în diferite situații din viața cotidiană, dar și în școală, unde se confruntă 

cu diferite tipuri de discriminare (fie ea structurală, instituțională sau personală); 

 Holocaustul – o lecție despre trecut pentru generațiile prezente și viitoare 

- organizat de Institutul Olga Lengyel din New York, Institutul Național pentru 

Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și Institutul Intercultural 

Timișoara, și co-finanțat de Dutch Jewish Humanitarian Fund, cursul abordează 

următoarele subiecte: Identitate, stereotipuri, discriminare, Antisemitismul în 

România interbelică, Holocaustul în Europa, Holocaustul în România, Genocidul 

romilor, Mărturii de la Pogromul din Iași, Ion Antonescu în istoriografie, Cazul 

Gropii comune de la Popricani, județul Iași, Competențe pentru cultură democratică, 

Educație despre Holocaust și drepturile omului; 

 Istoria romilor în curriculumul școlar - Competențe ale cadrelor didactice 

pentru predare – organizat de Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” – 

cursul are ca scop dezvoltarea unui set de materiale educaționale, sub forma unui kit 

pedagogic, care să sprijine formarea cadrelor didactice și informarea elevilor, 

părinților și publicului larg asupra realităților din perioada robiei romilor din Țările 

Române, precum și a Holocaustului; 
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 Educația incluzivă – dimensiuni, provocări, soluții pentru o școală a 

diversității - cursul vizează îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din 

județul Argeș în vederea susținerii preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități 

dezavantajate aparținând grupurilor vulnerabile sau identificați cu cerințe 

educaționale speciale, prin operațiuni integrate, pentru reducerea abandonului școlar 

și a riscului de părăsire timpurie a școlii; 

 Educația pentru egalitatea de șanse în educație – cursul abordează 

următoarele tematici: stereotipuri, prejudecăți, discriminare, segregare, Educația 

interculturală, Educația incluzivă, Practici educaționale privind stimularea 

participării la educație a copiilor/tinerilor aparținând grupurilor 

dezavantajate/vulnerabile; 

 Pentru o democrație activă împotriva extremismului de dreapta – curs 

organizat de Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung-Romania și Institutul Național pentru 

Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”; 

 Compasiune și Acțiune – program de prevenire a bullying-ului în școală 

furnizat de Casa Corpului Didactic - Bistrița Năsăud – în cadrul acestui curs s-au pus 

în discuție teme legate de discriminare și xenofobie; 

 Holocaustul, combaterea rasismului și xenofobiei în secolul XXI – cursul a 

abordat tematici ca Discursul antisemit în epoca contemporană, Memoria 

Holocaustului: discriminare, deportare, exterminare, Educația despre Holocaust. 

Pedagogie și legislație; 

 Cultura romă între tradiție și contemporaneitate – cursul își propune o 

abordare sistemică, integrată la nivel de județ, care să genereze beneficii pe termen 

lung pentru elevii romi care se află în situații de risc în ceea ce privește excluziunea 

socială și discriminarea pe criterii etnice și/sau rasiale; 

 Istoria comunității rome în spațiul românesc - perspective didactice – 

cursul își propune o abordare sistemică, integrată la nivel de județ, care să genereze 

beneficii pe termen lung pentru elevii romi care se află în situații de risc în ceea ce 

privește excluziunea socială și discriminarea pe criterii etnice și/sau rasiale; 

 

Ministerul Educației urmează să încheie un protocol de colaborare cu INSHR-EW, 

AvP, CNCD și ANR în ceea ce privește evaluarea, din punct de vedere pedagogic și 
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metodologic, a actualelor programe de pregătire profesională a profesorilor care 

predau subiecte relevante pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, 

rasismului, radicalizării și discursului instigator la ură. 

Acțiune 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.  

Stadiu: Acțiunea urmează a fi demarată 
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Ministerul Educației urmează să încheie un protocol de colaborare cu ARACIS, 

CNR, INSHR-EW, AvP, FCER (prin CSIER), CNCD și ANR, în ceea ce privește 

evaluarea actualelor programe universitare din domeniile relevante pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului 

instigator la ură. 

Acțiune 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, 

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: Acțiunea urmează a fi demarată 
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Activitatea va demara în anul 2022. În prezent, universitățile care organizează cele 

mai relevante programe de masterat și de doctorat în domenii specifice pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, rasismului, radicalizării și discursului 

instigator la ură sunt următoarele: 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, în domeniul 

Teologie, programul de studii universitare de masterat profesional: Istoria religiilor. 

Geopolitica religiilor monoteiste (creștinism, iudaism, islam) și în domeniul Studii 

Culturale, programul de masterat de cercetare Studii Iudaice; 

 Universitatea București școlarizează în domeniul de studii universitare de 

master (de cercetare) Filologie, programul Cultură și Civilizație Ebraică; 

 Școala Națională de Studii Politice și Administrative a desfășurat Cursul 

modular “Israel’s Defence Policy: The Limits of Military Power”, organizat de 

Centrul de Studii Israeliene „Theodor Herzl”(1-17 martie 2022, în format online), 

susținut de Eitan Barak, profesor în cadrul Departamentului de Relații Internaționale 

al Universității Ebraice din Ierusalim. 
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Obiectiv specific nr. 2.2: Creșterea rezilienței tinerilor în fața amenințărilor 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

În vederea implementării activităților aferente acestui obiectiv specific, în urma 

discuțiilor avute cu reprezentanții inspectoratelor, pentru elaborarea și 

implementarea proiectelor-pilot, a rezultat nevoia de constituire a unui grup de 

lucru la nivelul MEd, împreună cu partenerii, pentru acoperirea mai multor domenii 

de competență. Astfel, s-a constituit, prin ordin de ministru, Grupul de Lucru pentru 

elaborarea Proiectelor-pilot în vederea implementării activităților aferente 

Obiectivului specific nr. 2.2: creșterea rezilienței tinerilor în fața amenințărilor 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.  

Acțiune 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.  
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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.  

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 

Elaborarea proiectului-pilot „Pathfinder” a demarat în perioada de referință prin 

inițierea de către Ministerul Educației a unei întâlniri cu un grup de lucru format din 

partenerii prevăzuți pentru această acțiune: CNR, ANR, precum și reprezentanți ai 

următoarelor inspectorate: ISM București, ISJ Argeș, ISJ Buzău, ISJ Dolj, ISJ 

Giurgiu, ISJ Prahova.  

În cadrul întâlnirii s-au decis măsuri pentru implementarea proiectului „Pathfinder”: 

 Stabilirea criteriilor de selecție a voluntarilor de către reprezentanții celor 5 

județe-pilot și de către ISM București; 

 Selecția voluntarilor și a unităților de învățământ în care se vor desfășura 

acțiuni ale proiectului „Pathfinder” se va realiza de către fiecare ISJ-pilot, conform 

unui calendar stabilit în cadrul protocolului; 

 Stabilirea conținuturilor care trebuie livrate de către voluntari în cadrul 

întâlnirilor cu liceenii; 

 Analiza conținuturilor proiectului „Pathfinder” derulat în Austria și 

Norvegia; 

 Desfășurarea unei sesiuni de formare, on-line, pentru reprezentanții celor 

șase ISJ-uri pilot, în luna iulie 2022, care vor fi formatori pentru voluntarii selectați. 
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Acțiune 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 

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 
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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 urmează a fi demarată 

Ministerul Educației – în urma reconfigurării structurii anului școlar 2021-2022, 

din luna octombrie 2021, în context pandemic, programul „Școala altfel” nu s-a mai 

organizat în unitățile de învățământ preuniversitar. 

Ministerul Culturii – a avut întâlniri cu conducerea BNaR cu privire la colaborarea 

cu MEd în cadrul programului „Școala altfel”. Totodată, la întâlnirea bilaterală care 

a avut loc la sediul Guvernului, în data de 04.05.2022, Directorul General al BNaR 

a oferit atât sprijinul de specialitate, cât și spațiile de cercetare, de documentare ale 

instituției privind organizarea de evenimente pentru îndeplinirea obiectivelor 

prevăzute de Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, 

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

2023. 

Acțiune 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 

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 
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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: Acțiunea urmează a fi demarată 

S-a constituit Grupul de Lucru pentru elaborarea Proiectelor-pilot în vederea 

implementării activităților aferente Obiectivului specific nr. 2.2: creșterea rezilienței 

tinerilor în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură. La ședințele Grupului de Lucru vor participa, în funcție 

de activitatea specifică, partenerii menționați în Planul de implementare. 
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Acțiune principală nr. 2.2.4: Elaborarea și implementarea proiectului-pilot 

„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 

Activități multiple dedicate contribuției comunității evreiești la apărarea și 

dezvoltarea României, precum și la înțelegerea și percepția dimensiunii 
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Holocaustului, au fost organizate în anul școlar 2021-2022, cu referire la eroi locali 

și diferite personalități din rândul evreilor (luptători anticomuniști, eroi militari, eroi 

căzuți la datorie în Războiul pentru întregirea României etc.).  

De asemenea, au fost comemorați eroi evrei cu ocazia Zilei Naționale a Eroilor, Zilei 

Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Zilei Naționale a 

Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989, Zilei Veteranilor de 

război, Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Zilei Revoltei 

Anticomuniste de la Brașov din 1987, Zilei Victoriei Revoluției Române și a 

Libertății.  

Au fost inițiate o serie de proiecte educaționale incluzive și interculturale, la nivel 

local, cum ar fi: Proiectul Crocus; „1700 de ani de istorie și cultură evreiască în 

Germania”; „Cu trenul prin filele istoriei!”; „Prietenie și armonie fără frontiere”; 

„Diferențele ne unesc”; „Toleranța, între tradiție și contemporaneitate”. 

Dintre concursurile și simpozioanele organizate la nivel preuniversitar, MEd a 

evidențiat: 

 Concursul de eseuri – „Adevăr și memorie. Antisemitism și Holocaust în 

România”, LAUDE-REUT, februarie 2022; 

 Concursul de eseuri „Comunitatea evreilor din județul Argeş: contribuţii 

culturale”; 

 Simpozion virtual pe tema antisemitismului și susținerea drepturilor 

comunităților evreiești organizat de Ambasada SUA la București și susținut de Brian 

Siegal, director al Comitetului Miami și Broward; 

 Concursul Național „Memoria Holocaustului”. 

Referitor la problematica Holocaustului împotriva romilor, în anul școlar              

2021-2022, au avut loc o serie de activități, prezentări, discuții, lecturi, expoziții 

tematice, simpozioane: 

 „Discriminarea îndepărtează - diversitatea apropie” - International Day for 

Tolerance;  
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 ”Memory – Dignity - Justice” - Ziua Internațională de Comemorare a 

Victimelor Holocaustului - 27 ianuarie (prezentări, workshop-uri, expoziții tematice, 

sceneta ”Life in a jar”, concurs de postere împotriva rasismului și violenței);  

 „Tinerii împotriva rasismului” - International Day for the Elimination of 

Racial Discrimination - Liceul Tehnologic ,,G. Bibescu”, Craiova; 

 „Românii, Memoria, Holocaustul - masă rotundă”, Centrul de 

Documentare și Informare - octombrie 2021; 

 „Povestea Holocaustului prin ochii supraviețuitorilor - masă rotundă”, 

Centrul de Documentare și Informare - ianuarie 2022; 

 Prezentare de carte - Laurence Rees – Auschwitz, Timothy Snyder – 

Tărâmul morții, Oto Kraus, Erich Kulka – Fabrica morții; 

 Expoziție a Genocidului romilor - ”Remember to resist. Memoria 

genocidului împotriva romilor din România”. 

 

Acțiunile menționate constituie punctul de pornire pentru demararea elaborării 

proiectelor-pilot, Ministerul Educației urmând să încheie protocoale de colaborare 

cu CNR, INSHR-EW, FCER și ANR. 

Acțiune principală nr. 2.2.5: Elaborarea și implementarea proiectului-pilot 

„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”. 
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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: Acțiunea urmează a fi demarată 

S-a constituit Grupul de Lucru pentru elaborarea Proiectelor-pilot în vederea 

implementării activităților aferente Obiectivului specific nr. 2.2: creșterea rezilienței 

tinerilor în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură. La ședințele Grupului de Lucru vor participa, în funcție 

de activitatea specifică, partenerii menționați în Planul de implementare. 

Acțiune 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 
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zilelor naționale și internaționale de marcare a victimelor Holocaustului (27 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: Acțiunea urmează a fi demarată 

S-a constituit Grupul de Lucru pentru elaborarea Proiectelor-pilot în vederea 

implementării activităților aferente Obiectivului specific nr. 2.2: creșterea rezilienței 

tinerilor în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură. La ședințele Grupului de Lucru vor participa, în funcție 

de activitatea specifică, partenerii menționați în Planul de implementare. 
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Acțiune 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 

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.  
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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: Acțiunea urmează a fi demarată 

S-a constituit Grupul de Lucru pentru elaborarea Proiectelor-pilot în vederea 

implementării activităților aferente Obiectivului specific nr. 2.2: creșterea rezilienței 

tinerilor în fața amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură. La ședințele Grupului de Lucru vor participa, în funcție 

de activitatea specifică, partenerii menționați în Planul de implementare. 

Acțiune 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. 



 

58 

 

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. 

Stadiu: Acțiune aflată la debut 

În baza acțiunii demarate în anul 2019 referitoare la campania 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, în perioada de referință, Ministerul Educației a solicitat sprijinul 

CNR de a întreprinde demersurile necesare în vederea adoptării acestui cod de 

conduită de către universitățile românești. Prin acest cod de conduită, universitățile 

aplică definiția de lucru a antisemitismului, inclusiv exemplele sale, asumându-și 

responsabilitatea de a asigura un mediu cultural lipsit de stereotipuri, intoleranță și 

discriminare și recunoscând că antisemitismul este o astfel de formă de discriminare.  

Acțiune 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 

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. 
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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: Acțiunea urmează să fie demarată în 2022 

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

construirea unor punți culturale ale toleranței și respectului reciproc 

Acțiune 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 
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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 a demarat realizarea 

evaluării atât a programelor proprii ale Ministerului Culturii, 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 la momentul raportării, a fost realizat 

și distribuit chestionarul de evaluare către instituțiile subordonate (50 de instituții) și 

au fost colectate răspunsuri de la 30 de instituții. 

Indicatori de evaluare:  

Indicatori cantitativi: 

 numărul de evenimente desfășurate în anul 2021: 82 de programe menite 

să încurajeze spiritul civic, 116 programe menite să încurajeze/promoveze toleranța 

și interesul față de alte culturi și/sau grupuri vulnerabile (definite conform Hotărârii 

de Guvern nr. 539/2021). 

 numărul de parteneri în anul 2021: 59 de parteneri la programe menite să 

încurajeze spiritul civic, 75 de parteneri la programe menite să 

încurajeze/promoveze toleranța și interesul față de alte culturi și/sau grupuri 

vulnerabile (definite conform Hotărârii de Guvern nr. 539/2021). 

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

269.558 de spectatori/vizitatori la programe menite să încurajeze spiritul civic, 

801.797 de spectatori/vizitatori la programe menite să încurajeze/promoveze 

toleranța și interesul față de alte culturi și/sau grupuri vulnerabile (definite conform 

Hotărârii de Guvern nr. 539/2021). 

Indicatori calitativi: Au fost elaborate doar 3 chestionare de evaluare, completate de 

public. 
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Acțiune 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 

1. 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. 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. 

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

pe teme muzicale evreiești care are anvergură națională, care 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 

 

În perioada 30-31 mai 2021 a avut loc Festivalul Limbii și Teatrului Idiș, organizat 

de FCER cu sprijinul Ministerului Culturii.  

 

Pentru anul 2022, FCER a transmis Ministerului Culturii solicitările pentru: 

1. Festivalul Internațional „Mihail Sebastian” – Ministerul Culturii a aprobat un 

sprijin financiar în valoare de 30.000 lei. Evenimentul va avea loc în perioada de     

9-10 noiembrie 2022 la București. 

2. Ziua Limbii şi Teatrului Idiş – Proiectul are aprobarea Ministerului Culturii pentru 

sprijinul financiar în valoare de 20.000 lei. Evenimentul se va desfășura în perioada 

30-31 mai 2022. 

3. Mari pictori evrei din România – album, ediție bilingvă. Proiectul este în curs de 

aprobare. 

Obiectiv specific nr. 2.4: Utilizarea muzeelor pentru combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 

Acțiune 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”. 
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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 

INSHR-EW a finalizat procedurile de achiziție pentru prestări servicii de proiectare 

a muzeului și a expoziției permanente în trimestrul I al anului 2021. Semnarea 

contractului cu Asocierea de firme care a câștigat licitația organizată sub forma unui 

concurs internațional de soluții a avut loc în data de 02.12.2021. În baza Ordinului 

emis de INSHR-EW, proiectarea a început în data de 03.01.2022, durata contractului 

fiind de 300 zile. Asocierea de firme este alcătuită din SC Popp & Asociații SRL 

(lider de asociere), Westfourth Arhitecture SRL și Berenbaum Jacobs Associates 

LLC (SUA) – pentru proiectarea expoziției permanente. 

Acțiune 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. 
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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: ANR a inițiat un dialog, în luna aprilie 2022, cu reprezentanții conducerii 

INSHR-EW, în scopul familiarizării ANR cu provocările instituționale, având în 

vedere expertiza institutului. 

Totodată, conducerea ANR a avut un dialog consultativ cu istorici din cadrul 

Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, institut care funcționează sub egida 

Academiei Române. ANR s-a consultat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 

având în vedere temele fundamentale de cercetare care sunt preocupare permanentă 

încă de la înființare: istoria Vechiului Regim, istoria Mării Negre, istoria comerțului 

și a negustorilor, relatările călătorilor străini din perioadele medievală și modernă, 

problema modernizării societății românești în secolul al XIX-lea, istoria familiei, 

istoria minorităților, istoria Primului Război Mondial, istoria comunismului 

românesc, istoria istoriografiei. 

Astfel, concluziile preliminare ale Agenției Naționale pentru Romi sunt 

următoarele: 

 este nevoie de un grup de lucru compus din experți independenți care să 

definească conceptul instituției publice denumite Muzeu al Istoriei și Culturii 

Romilor. 

 componența acestui grup de lucru trebuie să fie cât mai complexă: istorici, 

cercetători științifici, muzeografi, antropologi, sociologi etc. (Petre Matei, Petre 

Petcuț, Viorel Achim, Delia Grigore, Adrian Furtună şi alți specialişti). 

 produsul finit al grupului de lucru trebuie sa fie un concept paper, care să 

cuprindă elemente descriptive, într-un concept de tip storyteller: funcțiile muzeului, 

orașul în care este potrivit să se înființeze această instituție de cultură, infrastructura 

socială, fluxul turiștilor, dinamica socială a orașului etc. 
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 activitatea grupului de lucru compus din experți independenți va fi validată 

de un Comitet Interinstituțional din care să facă parte MC, DRI, SGG, ISPMN, MEd, 

ANR, alături de alte instituții. 

Pentru activitatea experților independenți, ANR a prevăzut liniile financiare 

necesare în bugetul instituției pentru anul 2022. 

Ministerul Culturii: În cadrul întâlnirii bilaterale care a avut loc la sediul 

Guvernului, în data de 04.05.2022, s-au pus în discuție prevederile Hotărârii de 

Guvern nr. 539/2021 și s-a oferit sprijin metodologic din partea Direcției Patrimoniu 

Cultural din cadrul Ministerului Culturii cu privire la procedura și documentația 

specifică înființării Muzeului Istoriei și Culturii Romilor, prevăzute de Ordinul 

Ministrului Culturii nr. 2297/2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a 

avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare. ANR a precizat că va transmite Ministerului 

Culturii o adresă în vederea realizării unui parteneriat. 

Obiectiv specific nr. 2.5: Creșterea rezilienței instituțiilor de cultură în fața 

amenințărilor antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului 

instigator la ură 

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

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 

 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a realizat o sesiune de 

informare la care au fost invitați profesori universitari și experți în domeniu în cadrul 

Conferinței Naționale a Managerilor Culturali (CNMC) - ediția a VIII-a ce a avut 

loc online, în perioada 24-26 noiembrie 2021. Sesiunea de informare a avut ca grup 

țintă managerii din instituțiile publice de cultură subordonate Ministerului Culturii, 

precum și instituțiile culturale din subordinea autorităților publice de la nivel local. 

Indicatori de evaluare:  

Indicatori cantitativi: 

Număr participanți: 1.100 de vizualizări online ale sesiunii naționale din cadrul 

Conferinței Naționale a Managerilor Culturali (CNMC), difuzată pe website-ul 

oficial INCFC și pe pagina oficială de Facebook (dintre care 200 de participanți 

înscriși în prealabil prin formular online). 

Număr de sesiuni de informare: 1 sesiune de informare. 

Pentru anul 2022, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală are 

programate finalizarea raportului de evaluare a actualelor programe culturale menite 

să încurajeze spiritul civic și interesul față de alte culturi organizate de instituțiile 

subordonate Ministerului Culturii și organizarea unei noi sesiuni de informare în 

cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali (CNMC) - ediția a IX-a. 
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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 specific: 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 

Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) a sprijinit financiar FCER pentru redarea 

comunităților și publicului larg a emblemelor istoriei și culturii comunităților 

evreiești care sunt sinagogile. Astfel, în anul 2021, SSC a acordat un sprijin financiar 

în cuantum de 500.000 lei pentru restaurarea și reabilitarea Sinagogii din Cetate, 

mun. Timișoara, jud. Timiș, și un sprijin financiar de 500.000 lei pentru lucrările de 

restaurare și conservare a Sinagogii „Cerealiștilor”, mun. Bacău, jud. Bacău. 
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În anul 2021 și 2022, la cererea FCER-CM, Secretariatul de Stat pentru Culte a 

sprijinit financiar cu suma de 16.000.000 lei (8.000.000 lei în anul 2021 și 8.000.000 

lei în anul 2022) programul de asistență socială și medicală a supraviețuitorilor 

Holocaustului și a persoanelor vârstnice din cadrul FCER-CM. Conform datelor 

FCER-CM, acest sprijin este utilizat pentru acordarea trimestrial a unui număr de 

aproximativ 242.000 ore de îngrijire la domiciliu pentru supraviețuitorii 

Holocaustului. Totodată, prin acest sprijin s-au putut oferi asistaților și membrilor 

comunităților evreiești consultații, tratamente, investigații și recoltări de analize 

pentru următoarele specialități medicale: psihiatrie, medicină internă, chirurgie 

generală, oftalmologie, balneofizioterapie, diabet și boli de nutriție, ecografie, 

dermatologie, stomatologie și tehnică dentară. 
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Obiectiv general nr. 3. Continuarea demersurilor pe plan internațional pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură 

Obiectiv specific nr. 3.1: Continuarea demersurilor în plan multilateral pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură 

Acțiune 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 

Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie și 

Planul de Acțiune. Vizibilitatea României în cadrul organizației se menține la 

cote ridicate. În același timp, continuă consolidarea poziției României ca model 

regional de bune practici. 

Activități desfășurate: 

 Participare la Plenara IHRA de la Atena (Zoom, 31 mai-10 iunie 2021); 

 Participare la proiectul Global Task Force Against Holocaust Distortion 

(Zoom + întâlniri, august-noiembrie 2021); 

 Participare la seminarul „Education against antisemitism”, organizat de 

Universitatea din Goteborg (Zoom, 7 octombrie 2021); 

 Participare la Plenara IHRA de la Salonic (Zoom, 2-10 noiembrie 2021); 

 România şi SUA au fost evaluatorii raportului de ţară al Lituaniei, prezentat 

cu prilejul Plenarei de la Salonic; 

 Lansare ghid şi documentar IHRA cu privire la prevenirea distorsionării 

Holocaustului (Viena, 8 noiembrie 2021); 

 Participare la inaugurarea noului memorial „Shoah Wall of Names - 

Memorial to the Jewish children, women and men of Austria who were murdered in 

the Shoah” (Viena, 9 noiembrie 2021); 

 Consultări cu privire la noua identitate vizuală IHRA (Zoom, 13 decembrie 

2021); 

 Participare la reuniunile Grupului de lucru pentru revizuirea sistemului de 

contribuții la IHRA (Zoom, 19 ianuarie, 17 martie 2022 ); 

 Consultări bilaterale cu echipa care pregătea președinția suedeză a IHRA 

(Zoom, 22 februarie 2022); 
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 Elisabeth Ungureanu, șef serviciu administrativ-comunicare în cadrul 

INSHR-EW, a preluat președinția Grupului de Lucru IHRA pentru Memoriale și 

Muzee în martie 2022; 

 Participare la reuniunile informale ale șefilor de delegație convocate de 

președinția suedeză a IHRA (Zoom, 31 martie, 12 aprilie şi 3 mai 2022); 

 Consultări bilaterale cu echipa care pregătește viitoarea președinție croată 

a IHRA (Zoom, 7 aprilie 2022/Timişoara, 6 mai 2022); 

 Consultări cu Jaime Moreno Bau, directorul general al Centrului Sefarad-

Israel, șeful delegației Spaniei la IHRA (Timişoara, 6 mai 2022). 

Ministerul Culturii: MC sprijină MAE în continuarea demersurilor întreprinse de 

România în cadrul IHRA pentru promovarea cercetării, educației și memoria 

Holocaustului, combaterea antisemitismului, negării și distorsionării 

Holocaustului. În perioada 2-10 noiembrie 2021, reprezentanții Grupului de Lucru 

Muzee și Memoriale au participat la cea de-a doua reuniune plenară din mandatul 

Președinției elene a IHRA (denumită Plenara IHRA de la Salonic). 

Acțiune 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 

instituții implicate în acest proiect și fonduri europene nerambursabile. Nu sunt 

necesare alocări bugetare suplimentare pentru realizarea activităților specifice. 
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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 

Deși Strategia UE a fost adoptată în octombrie 2021 (în loc de iulie 2021) se poate 

aprecia că această acțiune principală s-a derulat și încheiat cu succes. 

Activități desfășurate: 

 Participare în calitate de vorbitor invitat la reuniunea Grupului de lucru al 

UE pentru combaterea antisemitismului (WebEx, 3-4 iunie 2021); 

 Sprijinirea participării Reprezentantului special al Guvernului României 

pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului şi a 

xenofobiei la reuniunea Grupului de lucru al UE pentru combaterea antisemitismului 

(WebEx, 3-4 iunie 2021); 

 Consultări bilaterale cu COM pentru finalizarea primei Strategii a UE 

pentru combaterea antisemitismului şi promovarea vieții evreiești (ianuarie-

octombrie 2021). Experții Direcției Drepturile Omului, Protecția Minorităților și 

Consiliul Europei (DDOCE) au promovat adoptarea unei Strategii UE care să fie 

complementară Strategiei naționale și care să deschidă linii de finanțare care să poată 

fi accesate de coordonatorii acțiunilor principale incluse în Planul de acțiune al 

Strategiei naționale; 

 Adoptarea primei Strategii a UE pentru combaterea antisemitismului şi 

promovarea vieții evreiești (5 octombrie 2021) – obiectivele părții române au fost 

atinse; 

 Participare în calitate de vorbitor invitat la reuniunea Grupului de lucru 

pentru implementarea Strategiei UE pentru combaterea antisemitismului şi 

promovarea vieții evreiești (WebEx, 14-15 decembrie 2021); 
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 Sprijinirea participării Reprezentantului special al Guvernului României 

pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului şi a 

xenofobiei la reuniunea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei UE 

pentru combaterea antisemitismului şi promovarea vieţii evreieşti (WebEx, 14-15 

decembrie 2021). 

Acțiune 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 

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. 
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Stadiu: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 

Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acțiune. Capacitatea României de a influența elaborarea unor 

instrumente politice și juridice internaționale este în creștere. 

1. Proiect de Recomandări ale CM CoE pentru combaterea discursului instigator la 

ură 

 Experți ai DDOCE și ai Reprezentanței Permanente a României pe lângă 

Consiliul Europei au participat la lucrările grupului de experți care au elaborat 

proiectul de recomandări pentru combaterea discursului instigator la ură și proiectul 

de memorandum explicativ pentru aceste recomandări; 

 Proiectul de text a fost supus dezbaterii publice în vara anului 2021; 

 În noiembrie și decembrie 2021, proiectul de recomandări și 

memorandumul explicativ au fost supuse examinării comitetelor directoare CDADI 

(The Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion) și 

CDMSI (Council of Europe Steering Committee on Media and Information Society); 

 Recomandarea a fost adoptată la data de 11 mai 2022. 

2. Actualizarea Recomandării ECRI nr. 9 cu privire la prevenirea și combaterea 

antisemitismului 

3. Concluziile Consiliului UE privind combaterea rasismului și a antisemitismului 

 Experții DDOCE și ai Reprezentanței Permanente a României pe lângă 

Uniunea Europeană au contribuit în cadrul grupului de lucru FREMP (Working 

Party on Fundamental Rights, Citizens Rights and Free Movement of Persons) al 

Consiliului UE şi prin consultări cu Preşedinţia franceză a Consiliului UE, 

Germania, Austria, Luxemburg, Italia, Olanda şi COM, la negocierea unui text de 

compromis;  

 Referirile la importanța educației, cercetării şi comemorării Holocaustului, 

a combaterii distorsionării Holocaustului, promovarea vieții evreiești și strategiile 

naționale pentru combaterea antisemitismului au fost promovate de partea română; 

 Concluziile au fost adoptate, la data de 4 martie 2022, în Consiliul JAI.  
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4. Curs online cu tema „Introducere în prevenirea atrocităților în masă” 

 Derulat în perioada 8-28 noiembrie 2021 în parteneriat cu Institutul 

Auschwitz, cu obiectivul extinderii numărului de diplomați români pregătiți să 

participe la activitățile asociate acestei acțiuni principale; 

 Au participat 17 diplomați din Centrala MAE și din serviciul exterior. 

5. Eveniment de comemorare a nașterii lui Constantin Karadja 

 A avut loc la data de 24 noiembrie 2021, în parteneriat cu Institutul 

Auschwitz şi CSIER. 

Obiectiv specific nr. 3.2: Continuarea demersurilor în plan bilateral pentru 

combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator 

la ură 

Acțiune 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. 
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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 

Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acțiune. Restricțiile impuse de autoritățile israeliene în context pandemic 

au afectat negativ programele MEd şi INSHR-EW. 

Activități desfășurate: 

 Activități de implementare a Memorandumului de Înțelegere semnat de 

MAE-UAD cu Centrul Yad Vashem; 

 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; 

 Demersuri pentru recuperarea unui Pinkas aparținând comunității evreiești 

din Timişoara (iunie - noiembrie 2021). Pinkas-ul a fost predat FCER. 

 Coordonare cu Israelul în elaborarea Declaraţiei IHRA cu privire la 

condamnarea creşterii discursului antisemit şi instigator la ură în contextul 

tensiunilor din Fâşia Gaza (IHRA Plenary statement on recent antisemitic violence 

and hate speech/mai-iunie 2021); 

 Participarea ambasadorului Radu Ioanid la premiera de gală a 

documentarului „Spioni de Ocazie” în regia Oanei Bujgoi Giurgiu (Bucureşti, 26 

aprilie 2022). 
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Acțiune 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. 

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 

Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie și 

Planul de Acțiune. Conflictul armat din Ucraina va îngreuna anumite propuneri 

de cooperare bilaterală. 
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Activități desfășurate꞉ 

Ucraina 

 Consulatul General al României la Cernăuți, Direcția Europa de Est și Asia 

Centrală (MAE), Unitatea pentru Politici de Dezvoltare și Umanitare (UPDU) şi 

RoAid se află în legătură cu Centrul Regional de la Cernăuți pentru Perfecționare și 

Dezvoltare a Funcționarilor Publici din Administrația Centrală și Locală cu privire 

la modalitățile de a sprijini producerea unui scurt documentar referitor la Traian 

Popovici, Drept între popoare, primar al orașului Cernăuți în perioada iulie 1941-

iunie 1942 (septembrie 2021-februarie 2022); 

 Participare la ceremonia de comemorare a victimelor masacrelor de la 

Odessa din octombrie-noiembrie 1941 (Odessa, 22 octombrie 2021); 

 Participare la seminarul internațional dedicat împlinii a 80 de ani de la 

masacrele de la Odessa (Odessa, 23 octombrie 2021); 

 Ambasada României la Kiev și DDOCE se coordonează cu Mișcarea pentru 

Modernitate Liberală (Germania), INSHR-EW, USHMM şi Muzeul Holocaustului 

din Odessa, cu privire la proiectul de edificare a unui Memorial dedicat victimelor 

masacrelor de la Odessa (mai-decembrie 2021); 

 Consultări cu privire la potențiala colaborare în domeniul educației, 

cercetării și comemorării Holocaustului prin Ambasadele României și Ucrainei la 

Tel Aviv; 

 MAE-DDOCE şi Consulatul General al României la Odessa au colaborat 

cu CSIER în cercetarea Arhivelor de Stat din Odessa (Odessa, 10-21 decembrie 

2021); 

 MAE-DDOCE și Consulatul General al României la Odessa au derulat 

consultări cu Universitatea Mechnikov, comunitatea evreiască locală, autoritățile 

locale și Muzeul Holocaustului de la Odessa cu privire la potențiale proiecte de 

cooperare în domeniul educației, cercetării și comemorării Holocaustului (16-17 

decembrie 2021); 

 Deplasarea la Odessa a unei echipe de experți ai MAE, INSHR-EW, 

Arhivele Naționale ale României și Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, inițial 
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programată pentru luna martie 2022, a fost amânată din cauza invaziei Federației 

Ruse în Ucraina. 

Republica Moldova 

 Discuții exploratorii preliminare la nivel informal facilitate prin intermediul 

Ambasadelor României la Chişinău şi Tel Aviv (mai 2021-februarie 2022); 

 Consultările, inițial programate pentru perioada 2-3 martie 2022, la 

Chișinău, au fost amânate din cauza invaziei Federației Ruse în Ucraina; 

 Consultări cu Alexander Bilinkis, președintele Comunității Evreiești din 

Republica Moldova (CERM) și Aliona Grossu, director pentru relații internaționale 

în cadrul CERM (Timișoara, 6 mai 2022). 

Acțiune 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. 
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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 

Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie și 

Planul de Acțiune. Implicare activă a INSHR-EW, dar mai puțin substanțială a MEd. 

Activități desfășurate: 

 Consultări cu Cherrie Daniels, emisarul special al Departamentului de Stat 

pentru problematica Holocaustului şi şefă a delegaţiei SUA la IHRA (București, 19-

20 iulie 2021); 

 Consultări cu USHMM cu privire la proiectul Memorialului de la Odessa 

şi proiectul Memorialului de la Babyn Yar (iunie 2021 – martie 2022); 

 Consultări în format SUA – Canada – Germania – Austria – România cu 

privire la prioritățile IHRA și Forumul de la Malmö; 

 Participare la seminarul organizat de Ambasada SUA la București și 

USHMM cu privire la combaterea negării și distorsionării Holocaustului (Zoom, 14 

decembrie 2021); 

 Consultări cu Ambasadele SUA la București și Viena, Departamentul de 

Stat, HSI (Homeland Security Investigations) şi Procurorul Statului New York 

pentru recuperarea unor artefacte religioase ce ar aparține comunității evreiești din 

România (februarie 2021-prezent). 
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Acțiune 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 

Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie şi 

Planul de Acțiune. Implicare activă a INSHR-EW, dar mai puțin substanțială a MEd. 

Activități desfășurate꞉ 

 Consultări MAE-DDOCE – Ambasada Franței la București cu privire la 

potențiale proiecte de cooperare în domeniul educației, cercetării și comemorării 

Holocaustului (București, 13 mai 2021); 
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 Consultări cu amb. Delphine Borione cu privire la proiectul de concluzii 

ale Consiliului privind combaterea rasismului şi a antisemitismului (Zoom, 

decembrie 2021); 

 Organizarea evenimentului Conférence: Enseignement de la Shoah et 

histoire des Juifs, cu sprijinul MAE-DONUISF (Direcția ONU, Instituții 

Specializate și Francofonie) şi al Ambasadei Franţei la Bucureşti (9-10 mai 2022). 

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 

Acțiune 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 
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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 

generat în mediile diplomatice, academice și ale societății civile relevante pentru 

domeniile respective. 

Stadiu: Acțiune parțial implementată cu tendință pozitivă 

S-au înregistrat întârzieri. Se va încerca adoptarea unei Hotărâri de Guvern privind 

instituirea premiului „Ambasador Mihnea Constantinescu”, astfel încât să fie 

acordat, pentru prima dată, în decembrie 2022, cu ocazia zilei de naștere a 

regretatului diplomat român. 

 Au fost analizate trei variante (noiembrie 2021): 

* un premiu pentru o personalitate din România sau străinătate; 

* un premiu pentru o personalitate din România şi un premiu pentru o personalitate 

din străinătate; 

* un grant acordat prin IHRA pentru cercetare în domeniul combaterii 

antisemitismului sau educației, cercetării și comemorării Holocaustului. 

 Fundația Ambasador Mihnea Constantinescu (FAMC) și-a exprimat 

preferința pentru grant (februarie 2022); 

 PO IHRA (Permanent Office IHRA) a reacționat, preliminar, pozitiv la 

varianta grantului (martie 2022); 

 După primirea feedback-ului PO IHRA, se va prezenta, spre aprobarea 

conducerii MAE, setul de documente necesare pentru consultarea publică 

(transparența decizională); 

 În momentul de față, evaluarea MAE este că nu va fi suficient un ordin de 

ministru, ci va fi nevoie de o Hotărâre de Guvern; 

 PO IHRA a invocat dificultăți financiare pentru a solicita amânarea cu doi 

ani a proiectului (aprilie 2022); 
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 În acest condiții, după consultarea FAMC, s-a optat pentru a prezenta spre 

dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern și un proiect de regulament 

pentru acordarea unui premiu anual în valoare de 30.000 euro. 

Acțiune 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: Acțiunea se derulează la parametrii calitativi doriți 

Activitățile se desfășoară în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategie și 

Planul de Acțiune. 

 Evenimentul, la care au participat 16 experți și cercetători, a avut loc, în 

format fizic, la data de 13 mai 2022, la împlinirea primului an de la adoptarea 

Strategiei; 
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 Scopul ar fi pregătirea Reuniunii Plenare IHRA de la Stockholm (20-23 

iunie 2022) şi de a stimula activităţile centrelor universitare în domeniul educaţiei, 

cercetării şi comemorării Holocaustului. 
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4. Propuneri 

  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 coordonarea implementării acțiunilor principale 

coordonate de Ministerul Educației. 

 

 Realizarea unei noi evaluări detaliate a stadiului implementării Strategiei 

naționale în luna noiembrie 2022. 
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5. Anexă - Programe de formare profesională în cadrul instituțiilor de învățământ din cadrul MAI 

 

Instituția Programul Participanți Teme Durată - 

ore 

Propuneri pentru dezvoltarea 

programelor 

Centrul 

Multifuncțional 

de Pregătire 

Schengen  

 

(CMPS) 

Holocaustul 

din România 

între istorie, 

memorie și 

legislație 

 

 

Începând cu 

2017 și până în 

prezent – 171 

cursanți 

- Drepturile omului și libertățile 

individuale; 

- Antisemitismul în România interbelică; 

- Istoria Mișcării Legionare; 

- Holocaustul în România; 

- Holocaustul în Europa; 

- Cazul gropii comune de la Popricani, 

Aspecte privind metodologia anchetei, 

cercetarea criminalistică a locului faptei, 

interpretarea probelor; 

- Măsuri legislative care promovează 

memoria Holocaustului și aplicarea 

acestora; 

- Întâlnire cu supraviețuitori ai 

Holocaustului. 

3 zile  

(18 ore) 

Continuarea programului 

organizat anual în colaborare cu 

Institutul Național pentru 

Studierea Holocaustului din 

România „Elie Wiesel” 

 

Protocolul de colaborare între MAI, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” și Muzeul 

Memorial al Holocaustului din SUA (HG nr. 1273/13 septembrie 2006 și HG nr. 1201/7 octombrie 2009) 
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Invitații și formatorii de la acest program de formare provin din cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din 

România ,,Elie Wiesel”, Ministerul Public, dar și din societatea civilă (supraviețuitori ai Holocaustului). 

 

CMPS a demarat procedura de încheiere a unui Protocol de colaborare cu Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, 

protocol al cărui obiectiv îl reprezintă colaborarea între cele două instituții în ceea ce privește problematica nediscriminării și 

aplicarea acestui principiu în activitatea agențiilor de aplicare a legii.  

Centrul de 

Formare 

Inițială și 

Continuă al 

MAI – Orăştie  

 

(CFIC) 

Curs pentru 

inițierea în 

carieră 

Începând cu 

seriile din 2022 

și până în 

prezent 

- 60 cursanți 

 

Comunicarea cu grupurile vulnerabile. 

Prevenirea xenofobiei și antisemitismului 
4 ore 

 - Organizarea, la nivelul unității, 

a unui seminar de promovare a 

Strategiei pentru prevenirea și 

combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură, 

aferentă perioadei 2021 – 2023. 

- Vizitarea de către cursanți a 

cimitirului evreiesc din Orăștie; 

- Storytelling/biblioteca vie cu 

persoane din județul Hunedoara 

care aparțin comunității 

evreiești, cu scopul de a 

clarifica valorile care să susțină 

combaterea antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură; 

- Organizarea de lecții-vizită la 

Sinagoga Orăștie, împreună cu 

specialiști ai Muzeului 
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Civilizației Dacice și Romane - 

Deva, alți istorici din județul 

Hunedoara, cadre didactice 

universitare ale Universității „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia 

În județul Hunedoara există o comunitate evreiască și nenumărate mărturii ale existenței acesteia. 

 

 

Institutul de 

Studii pentru 

Ordine Publică 

(ISOP) 

Prevenirea 

infracțiunilor 

motivate de ură 

 

Anii 2017 și 

2018 

Total 

participanți – 

59 

 

În prezent nu se 

mai 

organizează  

 

- Respectarea drepturilor omului. 

Discriminarea. Rolul CNCD. Cazuistică – 

2 ore; 

- Aspecte criminologice privind 

infracțiunile motivate de ură – 2 ore; 

- Particularitățile infracțiunilor motivate de 

ură – Latura obiectivă – 2 ore; 

- Particularitățile infracțiunilor motivate de 

ură – Latura subiectivă – 2 ore;  

- Noțiuni introductive legate de LGBT. 

Aspecte aplicate referitoare la respectarea 

drepturilor fundamentale în activitatea 

agențiilor de aplicare a legii – 2 ore; 

- Bune practici ale forțelor de poliție din 

România privind managementul diversităţii 

– 2 ore 

 

3 zile  

(18 ore) 
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Prevenirea și 

combaterea 

tuturor 

formelor de 

discriminare 

 

Anii 2017, 

2018 și 2019 

Total 

participanți – 

57 

 

 

- Implementarea directivelor Uniunii 

Europene în materia nediscriminării în 

sistemul legal din România – 2 ore; 

- Legea cadru privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de 

discriminare – 2 ore; 

- Instituții specializate în materia 

nediscriminării, proceduri legale – 2 ore; 

- Infracțiunile motivate de ură - prezentarea 

cauzei MC și AC împotriva României -

studiu de caz; măsuri de implementare a 

deciziei CEDO stabilite în cadrul grupurilor 

de lucru organizate de către Agentul 

guvernamental - 2 ore; 

- Bune practici ale forțelor de poliție din 

statele UE privind managementul 

diversității - 2 ore 

 

3 zile  

(18 ore) 

 

Se reia organizarea în 2022; este 

prevăzut în graficul cursurilor. 

  

Alte programe care abordează domeniul respectării drepturilor omului: 

 

a. cursuri de perfecționare: 

- „Prevenirea violenței de gen” 

- „Prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante” 

- Cursul de perfecționare în domeniul prevenirii torturii și a tratamentelor inumane pentru 

personalul din cadrul CRAP 

Cursul HELP „Lupta împotriva 

rasismului, xenofobiei, 

homofobiei și transfobiei” 

urmează a fi organizat în formă 

interactivă care să abordeze 

conceptele cheie, legislația 

europeană (CoE și UE) privind 

nediscriminarea și jurisprudența 
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b. cursuri de carieră: 

- Cursul de inițiere în carieră (cu durata de 3, respectiv 4 săptămâni) 

- Cursurile de capacitate profesională pentru obținerea gradului de agent-șef, subcomisar 

și comisar-șef (4 săptămâni) 

 

 

Curții Europene a Drepturilor 

Omului (CEDO) și a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene 

(CJUE), cât și deciziile 

Comitetului European pentru 

Drepturi Sociale. 

 

Academia de 

Poliție 

„Alexandru 

Ioan Cuza” 

Colaborare în 

cadrul 

Proiectului 

IGPR „Acțiune 

integrată pentru 

combaterea 

infracțiunilor 

motivate de ură, 

în special cele 

îndreptate 

împotriva 

comunităților de 

romi și 

asigurarea unui 

standard înalt de 

calitate în 

serviciul 

polițienesc” 

 

Studenții 

Academiei 

(aproximativ 

600 de 

studenți/ 

serie) 

La Facultatea de Poliție se studiază discipline de semestru 

care cuprind problematica respectării și a protejării 

drepturilor omului: 

- Protecția juridică a drepturilor omului în domeniul ordine 

și siguranță publică; 

- Comunicare interpersonală în poliția națională; 

- Comunicare și dialog în domeniul ordinii publice; 

- Psihologie aplicată; 

- Protecția internațională a drepturilor omului.  

Se intenționează înființarea unei 

clase pentru formarea 

studenților privind abordarea 

infracțiunilor cu mobil 

discriminatoriu. 
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Școlile 

postliceale ale 

MAI 

 

 Școala de 

Agenți de Poliție 

„Vasile Lascăr” 

– Câmpina 

 Școala de 

Agenți de Poliție 

„Septimiu 

Mureșan”- Cluj-

Napoca 

 Școala de 

Pregătire a 

Agenților 

Poliției de 

Frontieră 

„Avram Iancu” - 

Oradea 

 Școala 

Militară de 

Subofițeri de 

Domeniul nu este 

tratat distinct în 

temele din 

structura 

curriculumului în 

vigoare. 

 

Este abordată 

problematica 

respectării și a 

protejării 

drepturilor 

omului în 

activitatea 

profesională. 

 

Elevii 

școlilor 

postliceale 

 

 

- promoțiile 

din 2019: 

5631 

absolvenți;  

 

- promoția 

2020: 1731 

absolvenți; 

 

- promoțiile 

din 2022: 

aproximativ 

5000 

absolvenți 

Au fost identificate teme în cadrul cărora subiectul este 

dezbătut, prin analogie, fără referire expresă la o anumită 

naționalitate sau confesiune, astfel: 

- Drepturile omului și respectarea acestora în activitatea 

polițiștilor. Infracțiuni motivate de ură; 

- Abordarea stărilor conflictuale determinate de 

diversitatea multiculturală: 

 Structura etnică şi confesională a României. 

Specificitatea culturală; 

 Cauze care determină producerea conflictelor 

interetnice sau interculturale/interconfesionale; 

 Tehnici şi metode de aplanare a conflictelor de 

factură interetnică şi interculturală/ 

interconfesională; 

 Atitudini și comportamente discriminatorii, 

motivate de ură. 

 

- Codul deontologic - reper fundamental în configurarea 

standardelor de conduită profesională; 

 

Extinderea conținuturilor 

tematice în domeniul prevenirii și 

combaterii antisemitismului, 

xenofobiei, radicalizării și 

discursului instigator la ură 

 

- în temele actuale pot fi introduse 

studii de caz diferite;  

 

- lecții-vizită în zonele de 

rezonanță istorică și confesională; 

 

- participarea unor grupuri de 

elevi la manifestări și producerea 

unor materiale specifice; 

 

- includerea problematicii în 

manifestările științifice și 

culturale ale instituțiilor de 

învățământ, conferințe, 

simpozioane; 

 

- realizarea unor activități de 

informare cu oameni de știință și 

personalități culturale 

recunoscute; 
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Jandarmi 

„Grigore 

Alexandru 

Ghica” – 

Drăgășani 

 Școala 

Militară de 

Subofițeri de 

Jandarmi 

„Petru Rareș” – 

Fălticeni 

 Școala de 

Subofițeri de 

Pompieri și 

Protecție Civilă 

„Pavel 

Zăgănescu” – 

Boldești 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aspectele prezentate sunt avute 

în vedere și în pregătirea tutorilor 

de practică. 
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Centrul de 

Formare și 

Perfecționare a 

Polițiștilor  

„Nicolae 

Golescu” – 

Slatina  

„Prevenirea și 

combaterea 

antisemitismului, 

xenofobiei, 

radicalizării și a 

discursului 

instigator la ură” 

 

 

(Planificarea 

tematică nr. 5063 

din 09.11.2021): 

 

 

2021 

Total – 30 

polițiști 

Tema nr. 1: Înțelegerea și prevenirea creării 

profilurilor etnice discriminatorii (2 ore) 

1. Ce sunt profilurile etnice discriminatorii? 

2. Impactul profilului etnic discriminatoriu în activitatea 

Poliției 

3. Măsuri de prevenire și combatere a creării de profiluri 

etnice în activitatea Poliției 

Tema nr. 2: Măsuri pentru prevenirea și combaterea 

prejudecăților etnice (2 ore) 

1. Rădăcini ale antisemitismului în România  

2. Indicatori de prejudecată în cazul categoriilor etnice 

3. Activități eficiente ale Poliției, care respectă drepturile 

omului, în comunitățile rome 

Tema nr. 4: Discurs instigator la ură în comunități 

multiculturale (2 ore) 

1. Forme de exprimare care instigă la ură rasială, 

antisemitism și xenofobie 

2. Discursul instigator la ură în mediul online 

Tema nr. 5: Prevenirea și combaterea discriminării (2 

ore)                                                        

1. Diversitatea etnică, confesională, culturală și de gen 

2. Cauze care pot genera conflicte interetnice sau 

interconfesionale 

3. Organizații non-guvernamentale care apără drepturile 

minorităților 
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Tema nr. 6: Investigarea, analiza, raportarea mărcilor 

traumatice, practica CTP, SPT, Protocolul de la 

Istanbul (2 ore) 

1. Considerații generale privind Comitetul european pentru 

prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor 

inumane sau degradante (CPT) 

2. Rolul și atribuțiile Instituției Avocatului Poporului prin 

Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție. 

 

 Alte programe care abordează domeniul respectării drepturilor omului: 

 

a. cursuri de schimbarea specialității: 

Tema: Intervenția Poliției Române la infracțiunile motivate de ură: 

- Impactul infracțiunilor motivate de ură asupra comunităților și rolul poliției în prevenirea 

acestora; 

- Particularizarea indicatorilor de prejudecată (antisemitism, rasism, xenofobie); 

Intervenția Poliției Române la infracțiunile motivate de ură - 2 ore predare 

 

b. cursuri de carieră: 

- Cursul de inițiere în carieră (cu durata de 3, respectiv 4 săptămâni); 

- Cursul de capacitate profesională în vederea obținerii gradului profesional de subcomisar de 

poliție și agent șef de poliție  

 

Extinderea temelor în cadrul 

diferitelor cursuri/programe de 

formare, precum și a timpului 

alocat pentru conținuturile în 

domeniul vizat  

 

 

 


