
Programul acțiunilor consacrate comemorării victimelor Holocaustului în Republica Moldova 

 

Nr.

d/o 

Denumirea acțiunii Perioada de realizare Organizatori/locul desfășurării 

 2 3 4 

1. Marcarea Zilei comemorării victimelor Holocaustului, prin organizarea în cadrul 

primei ore (conform orarului) a unui moment de reculegere în memoria 

victimelor Holocaustului. 

 27 ianuarie 2022 Instituțiile de învățământ general, 

instituțiile de învățământ profesional tehnic 

2. Organizarea și desfășurarea activităților educative de sensibilizare consacrate 

Memoriei Holocaustului (inaugurarea panourilor informative, mese rotunde, 

conferințe, vizitarea virtuală a muzeului Holocaustului, prezentări de carte, 

expoziții de desene, postere, colaje, reviste radiofonice etc.). 

 

25 – 28 ianuarie 2022 Instituțiile de învățământ general, 

Instituțiile de învățământ profesional tehnic 

Instituțiile de învățământ superior 

3. Demararea Concursului național „Holocaust: istorie și lecții de viață”, ediția 

anului 2022. 

25 – 28 ianuarie 2022 Instituțiile de învățământ general  

4. Organizarea și desfășurarea atelierului de discuții consacrat memoriei 

Holocaustului cu participarea Consiliului național al elevilor din instituțiile de 

învățământ profesional tehnic. 

8 februarie 2022 Ministerul Educației și Cercetării, în 

parteneriat cu Comunitatea Evreilor și 

Comunitatea Romilor din Moldova, online 

5. Masă rotundă „Cercetarea memoriei Holocaustului ca mijloc de promovare a 

memoriei victimelor și a culturii toleranței”, ora 09.30 – 12.00. 

https://meet.google.com/fve-egrd-xxg 

25 ianuarie 2022 Institutul Patrimoniului Cultural 

6. Masa rotundă dedicată comemorării victimelor Holocaustului cu participarea 

membrilor Secției Istorie Contemporană din cadrul Institutului de Istorie; 

Prezentarea unei emisiuni la postul de radio Chișinău, la rubrica „Istoria la 

pachet”, consacrată Memoriei Holocaustului. 

24 – 30 ianuarie 2022 Institutul de Istorie 

7. Seminar instructiv-metodic „În memoria jertfelor Holocaustului”. 

 

24 ianuarie 2022 Universitatea de Stat de Educație Fizică și 

Sport 

8. Conferință  „Holocaustul – pagini de memorie”. 

 

25 ianuarie 2022 Universitatea de Stat de Educație Fizică și 

Sport 

9. Masă rotundă  „Holocaustul: între viață și moarte”. 

 

26 ianuarie 2022 Universitatea de Stat de Educație Fizică și 

Sport 

10. 

 

Atelier de lucru „Mărturii din infern”.  Universitatea de Stat de Educație Fizică și 

Sport 

11. Panel de discuții „Holocaustul - o lecție a trecutului”, ora 14.00 27 ianuarie 2022 Academia de Studii Economice a 

Moldovei, Biblioteca Științifică 

https://meet.google.com/fve-egrd-xxg


12. Atelierul de discuții „Tragedia Holocaustului: Lecții pentru lumea modernă”. 25 ianuarie 2022 

 

Universitatea Slavonă 

13. Expoziție de imagini și cărți „Holocaustul: memorie fără termen de expirare”. 

Lecție de comemorare „Holocaustul: nu trebuie să se mai repete”. 

24 – 30 ianuarie 2022 Universitatea Slavonă 

14. Acțiunea „Familia mea în letopisețele din timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial”.  

28 ianuarie 2022 Universitatea Slavonă 

15. Expoziție tematică în incinta Muzeului Academia „Ștefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne. 

24 – 30 ianuarie 2022 Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne 

16. Publicarea materialelor în memoria Holocaustului în ziarul Academiei 

„Funcționarul Public”. Vernisarea expoziției de carte și bannere tematice. 

Includerea subiectelor de sensibilizarea auditoriului în cadrul orelor de curs.  

24 – 30 ianuarie 2022 Academia de Administrare Publică 

17. Seminar „Fascismul, Holocaustul – crize ale  umanității secolului al  XX-lea”. 26 ianuarie 2022 Universitatea Pedagogică de Stat din 

Chișinău ”Ion Creangă” în colaborare cu IP 

Centrul de Excelență în Industria Ușoară 

18. Masă rotundă „Principiul nondiscriminării în prestarea serviciilor psihosociale”. 03 februarie 2022 Universitatea Pedagogică de Stat din 

Chișinău „Ion Creangă” 

19. Masă rotundă „Toleranța în relațiile interpersonale”. 04 februarie 2022  Universitatea Pedagogică de Stat din 

Chișinău „Ion Creangă” 

20. Lecția publică „Holocaust: istorie și memorie”. 26 ianuarie 2022 Universitatea de Stat din Comrat în 

parteneriat cu Centrul de cercetări 

științifice din ATU Găgăuzia „M. 

Marunevici” 

21. Masa rotundă ,,Victimele Holocaustului" cu participarea istoricului Nicolae 

Bulat, reprezentanților comunităților roma și evreiești din mun.Soroca.  

Expoziție de carte ,,Anii grei ai Holocaustului”. Expoziții de desene ale elevilor 

cu genericul ,,Holocaustul”. 

24 – 30 ianuarie 2022 IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca 

22. Organizarea si desfășurarea în cadrul bibliotecilor din instituțiile de învățământ 

a  expozițiilor tematice, meselor rotunde, campaniilor de informare și altor 

activități educative pentru cultivarea memoriei Holocaustului. 

25 – 28 ianuarie 2022 Instituțiile de învățământ general, 

Instituțiile de învățământ profesional tehnic  

Instituțiile de învățământ superior 

online sau în format hibrid 

23. Masă rotundă „Iulie însângerat” în baza operei lui Simon Geissbuhler , doctor 

în științe sociale. 

24 ianuarie 2022 Gimnaziul Cățeleni,  LT ,,Șt. Holban”, 

raionul Hâncești 

24. Masă rotundă ,,Comunitatea evreilor din Cărpineni și Marea Unire” 

,,Holocaustul - genocidul mileniului”. 

30 ianuarie 2022 LT,,M. Sadoveanu” s. Cărpineni,  raionul 

Hâncești            

25. Proiectul ,,Pe urmele istoriei” - vizite la locul lagărului de exterminare a evreilor 

din Ciuciuleni și a bibliotecii evreiești. 

25 ianuarie 2022 Gimnaziul ,,Al. Donici”, Ciuciuleni, 

raionul Hâncești 



26. Conferință „Nimeni nu are dreptul să atenteze la drepturile omului” (cu elevii 

claselor VIII-IX și părinții acestora). 

28 ianuarie 2022 Gimnaziul Bobeica, raionul Hâncești  

online  

27. Excursie în vederea cercetării cimitirelor evreiești în localitatea Briceva.  25 februarie 2022 LT „Prometeu” satul Baraboi, raionul  

Dondușeni 

28. Campania de informare a elevilor „Nimeni nu moare pe pământ atât timp, cât 

trăieşte în inimile celor vii”. Distribuirea flyer-ului cu îndemnul de a nu urma 

”Piramida Urii”  

25 – 28 ianuarie 2022 Instituțiile de învățământ general din mun. 

Bălți 

29. Lecție interactivă „Istoria - lecții de viață”. 25 ianuarie 2022 Centru de Tineret din or. Sângera, mun. 

Chișinău 

30. Masă rotundă cu genericul „File de amintiri și istorii cu martiri...” 

 

28 ianuarie 2022 Consiliul raional al Tinerilor Drochia 

31. Flash-mob dedicat Zilei Memoriei Holocaustului. 30 ianuarie 2022 

 

Centrul de Cultură și Tineret Drochia în 

colaborare cu Consiliul raional al Tinerilor 

Drochia și Biblioteca Publică Raională 

Drochia 

32. Vizionarea filmelor istorice tematice.  Platforme de discuții cu referire la 

filmele vizionate.  

24-30 ianuarie 2022 Centrul Raional de Tineret Strășeni 

32. Teatru social consacrat memoriei victimelor Holocaustului. 30 ianuarie 2022 Centrul de Resurse pentru Adolescenți și 

Tineri „CRAFT” 

33. Spectacolul documentar „Clear History” de Nicoleta Esinencu. 24-30 ianuarie 2022 Centrul Cultural Ștefan-Vodă 

34. Inaugurarea expoziției ”Holocaust în fotografii și literatură”; editarea 

articolului ”Evreii leoveni în ghetourile din Cahul”; prezentarea filmelor 

documentare și artistice. 

24-30 ianuarie 2022 Muzeul de Istorie și Etnografie Leova 

35. Expoziție tematică de reflectare a modului de viață al comunității evreiești din 

Călărași în perioada interbelică. 

28 - 30 ianuarie 2022 Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul 

Călărași 

36. Expoziție tematică de documente  cu genericul „Holocaustul: discriminare, 

intoleranță și ură rasială”.  

24-30 ianuarie 2022 Biblioteca Republicană Științifică Agricolă 

din cadrul Universității Agrare de Stat din 

Moldova 

37. Expoziții și prezentări de cărți: ,,Hoțul de cărți”, ,,Iubita Comandantului”, 

,,Lumina din Întuneric”, ,,Povestea unui orfan”, ,,Arhitectul Parizian”, ,,Ghetoul 

din Chișinău", ,,Voluntarul", ,,Evreii", ,,Tatuatorul de la Auschwitz", ,,Jurnalul 

Renie”   

24 – 30 ianuarie 2022 Biblioteca Publică Raională ”Ion 

Ungureanu”, or. Căușeni 

 online 

38. Workshop Gravarea emblemelor din placaj cu tematica : „Spunem NU 

rasismului și xenofobiei!” 

24 ianuarie 2022 Biblioteca Publică Raională Drochia 

39. Vernisarea expoziției de carte dedicată Zilei Memoriei Holocaustului 

 

25 ianuarie 2022 Biblioteca Publică Raională Drochia 



40. Expoziție de imagini, postere și publicații tematice „27 Ianuarie  - Ziua 

internațională a comemorării victimelor Holocaustului“.  

 

24-30 ianuarie 2022 

 

Biblioteca publică raională ”Mihail 

Sadoveanu” mun. Strășeni 

41. Editarea buletinului informativ ”Holocaust – file triste din istoria umanității”, 

inaugurarea expoziției foto-documentare. 

24-30 ianuarie 2022 

 

Biblioteca Publică Ștefan-Vodă 

42. Expoziție de documente cu genericul „Holocaust - tragedie a umanității” .   30 ianuarie 2022 Biblioteca publică raională „Mihai 

Eminescu”, orașul Fălești 

43. Prezentare de carte „Holocaust” de Sergiu Nazaria. 27 ianuarie 2022 Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu, filiala 

”Al. Donici” 

44. Atelier de discuții cu subiectul „Holocaust – tragedia umanității”. 27 ianuarie 2022 Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu, filiala 

”Maramureș” 

45. Atelier de discuții „Ziua internațională de comemorare a victimelor 

Holocaustului”. 

27 ianuarie 2022 Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu, filiala 

”Codru” 

46. Oră de lectură „Un copac în curte. O vedere din fereastra Annei Frank” de Jeff 

Gottesfeld. Expoziție tematică „Holocaust în Moldova”. 

27 ianuarie 2022 Biblioteca Municipală B. P. Hașdeu, filiala 

”I. Mangher” 

47. Expoziție tematică de carte. Masa rotundă „Holocaustul nu are naționalitate”. 

Vizionări de filme tematice. 

24 – 30 ianuarie 2022 Biblioteca Publică Raională „V. Matei” 

48. Expoziții comemorative “Zona morții”, “Ultimul tren spre Auschwitz-

Birkenau” etc. Ora informative. Depunere de flori la mormântul victimelor 

Holocaustului. Serviciu divin la mormântul represaților din s. Văratic 

Vizionare online - film documentar despre holocaustul romilor de Florin 

Cioabă. 

24 ianuarie 2022 Bibiliotecile Publice din raionul Râșcani  

49. Distribuirea de pliante pe tema anti-discriminării. Expoziții de desene tematice 

privind  toleranța și respectul reciproc, cu genericul „Ecouri din Holocaust”. 

Lecție publică cu genericul „Holocaustul - lecții de viață”. Ședința Clubului de 

Lectură: Cartea lunii – „Băiatul cu pijamale în dungi”, de John Boyne. 

Expoziții virtuale. Vizionarea filmelor tematice. 

24 – 30 ianuarie 2022 Bibliotecile Publice teritoriale din Călărași 

 


