
28 IANUARIE 
 

13.00 - Inagurarea expoziţiei ”Holocaust: 
Nimicirea. Salvarea. Eliberarea” (str. A. 
Mateevici 109/1, Casa Naționalităților) 
 
14.00-16.00 - Forumul tinerilor ”Viitorul ne 
aparține” / Vizionarea spectacolului-muzical 
”KADISH” după poemul lui Alexandr Galici, 
prezentarea filmului documentar ”Fenix”  
(str. A. Mateevici 109/1, Casa Naționalităților, 
mun. Chișinău) 
 

 
13.00 – Conferinţa pentru elevi ,,Holocaustul 
nu are naționalitate” (Liceul Teoretic  
,,N.V.Gogol”, mun. Chișinău) 
 
16.00 – Expoziție ”Fapte nemuritoare - 
Memorie eternă” (Centrul comunitar evreiesc 
KEDEM, str. E. Doga 5, mun. Chișinău) 
 
Lecţie publică ”Holocaust - memorie vie a 
omenirii” (Biblioteca ”Transilvania”, Filiala 
”Transilvania”, bd. Mircea cel Bătrân 7, mun. 
Chișinău) 
 
Discuţii /dezbateri: ”O istorie a 
Holocaustului”; ”Ce a fost Holocaustul?” 
(Biblioteca ”Transilvania”, Filialele ”Traian” și 
”Codru” mun. Chișinău) 
16.00 – Prezentarea spectacolului  
”Liovușca” (Teatrul «С Улицы Роз») 

 
29 IANUARIE 

 
Proiecția filmului documentar ”Mărturiile 
consătenilor noștri” (Biblioteca Publică 
Raională  ,,Ion Druță”, or. Dondușeni) 

 
 

 

30 IANUARIE 
 

10.00-16.00 - Masa  rotundă  dedicată 
aniversării a 75 ani de la eliberarea lagărului 
de concentrare din Auschwitz-Birkenau 
(Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene, str. 31 August 1989, nr. 80, mun. 
Chișinău) 
 
16.30 – Prezentare de film tematic  și discuție 
publică (Centrul de dezvoltare a industriilor 
creative ”Artcor”, str.31 august, 137 mun. 
Chișinău) 

30 IANUARIE – 9 FEBRUARIE 2020 

Expoziție de documente și fotografii 

”Holocaustul în Basarabia” (Muzeul de istorie 

a orașului Chișinău, str. A. Mateevici, 60A) 

 31 IANUARIE 
14.00 - Expoziție de fotografii ”Drept între 
popoare”  
Prezentarea filmului documentar ”Fenix” 
(Muzeul Național de Etnografie și Istorie 
Naturală, str. M. Kogălniceanu 82, mun. 
Chișinău) 
 
15.00 - Expoziție de carte ”Holocaustul, 
amintire dureroasă” (Biblioteca Publică 
”Trebujeni”, s. Trebujeni, Orhei) 

 
ORGANIZATORI: 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 

Europene, Ministerul Educației, Culturii și 

Cercetării, Agenția Relații Interetnice, în 

parteneriat cu Comunitatea evreiască din 

Republica Moldova și Misiunea OSCE în 

Republica Moldova. 
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25-31 IANUARIE 
 

Difuzarea filmelor tematice de către posturile 
de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii 
Moldova 
 
17.00 – Masa rotundă ”Holocaust în literatură 
și în amintiri” (str. Eminescu 43 ”A”, or. Cahul, 
26 ianuarie 2020) 
 
Excursii la Centrul-muzeu ,,Memoria 
Holocaustului și Toleranța Interetnică” (Casa 
Naționalităților, str. A. Mateevici 109/1, mun. 
Chișinău) 
 
Difuzarea materialului video tematic (realizat 
în limba engleză cu subtitrare în limba română) 
de către posturile de televiziune aflate sub 
jurisdicția Republicii Moldova 
 
Ediție specială a ziarului «Наш голос» 75 ani 
de la eliberarea lagărului de concentrare din 
Auschwitz-Birkenau 
 
ora 18.00 - Prezentarea spectacolului ”Timp 
de iubire și ură” / «Время любви и 
ненависти» (Teatrul dramatic rus de stat ”A.P. 
Cehov”) 

Activități tematice: prezentarea filmelor 
documentare, dezbateri, mese rotunde, 
expoziții etc. (Biblioteci publice teritoriale din 
Republica Moldova) 

Activități tematice: prezentarea filmelor 
documentare, mese rotunde, etc. (Centre de 
tineret din Republica Moldova) 

Expoziţii de fotografii, cărți și materiale 
tematice (Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion 
Creangă”, str. A. Șciusev 65, mun. Chișinău) 

 
 

26 IANUARIE 
 
12.00 - Inaugurarea monumentului victimelor 
Holocaustului din Edineț (sat. Brătușeni) 
 
14.00 – 17.00  Întâlnire ”Holocaustul în 
literatură și în amintiri” (or. Cahul, str. 
Eminescu 43a) 
 

27 IANUARIE 
10.00 – ”Miting requiem”, comemorarea 
victimelor Holocaustului: depunere de flori la 
monumentul „Victimelor Fascismului”,                                                                
dedicată  Zilei Internaționale de comemorare a 
victimelor Holocaustului și împlinirii a 75 de ani 
de la eliberarea lagărului de concentrare din 
Auschwitz-Birkenau (Calea Orheiului 36, mun. 
Chişinău)  

 
11.00 Citirea Kadish-ului - acțiune de 
comemorare  a victimelor Holocaustului 
(Cimitirul evreiesc, or. Orhei) 
 
11.00 - Miting de comemorare la Monumentul 
prizonierilor din ghetoul Rîbnița (Monumentul 
victimelor or. Rîbnița) 
 
 11.00 - Miting de comemorare a victimelor 
Holocaustului (Monumentul victimelor 
Holocaustului or. Bălți) 
 
11.00 - Citirea Kadish-ului - acțiune de 
comemorare  a victimelor Holocaustului 
(Cimitirul evreiesc, or. Soroca) 
 
12.00 - ”Miting requiem”, comemorarea 
victimelor Holocaustului”(or. Tiraspol str. 25 
Octombrie) 
 
12.00 - Depunere de flori la monumentul 
„Victimelor Holocaustului” (str. Z 
Cosmodemianschaia, or. Dubăsari) 

 
14.00-16.00 – Proiecții de filme documentare: 
”Holocaust - memorie și preîntâmpinare”, ”Zona 
gri”, ”Umbra svasticii”, ”La revedere, copii”; 
”Băiatul cu pijamale în dungi”, ”Lista lui Kiselev. 
Salvarea din iad”; ”În memoria victimelor 
Holocaustului”; ”Todesta –Tangoul morții” (LT 
”Tudor Vladimirescu”, LT ”Vasile Vasilache”; LT 
”Mihai Grecu”; Gimnaziul ,,Decebal”; LT 
”Traian”) 
 
Proiecția filmului documentar ”Ghetourile din 
orașul Chișinău” (LT ”Miron Costin”, or. 
Florești) 
Revista bibliografică ”File din istorie. 
Holocaust” (LT ”Ion Creangă, str. Dacia 4, or. 
Florești) 
Ora de istorie ,,Pagini de mărturie” (Biblioteca 
Publică Raională ,,Ion Druță”, or. Dondușeni) 

 

27 IANUARIE – 1 FEBRUARIE 

Expoziția foto-documentară ,,Mărturii din 

infernul Holocaustului" 

Proiecții de filme documentare: ”Cele două 

fețe ale Auschwitz-ului”, ”Cobaii lui Mengele”, 

”Holocaust. Lagărele morții”, ”Mărturii din 

infernul Holocaustului”, ”Victimele 

Holocaustului”,  ”Holocaustul uitat din România 

Mare” (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, 

str. 31 August 1989. Nr. 121 A, mun. Chișinău) 

27 IANUARIE – MAI 2020 
 

Concurs național pentru elevi ”Holocaust: 
istorie și lecție de viață” (Instituții preuniversitare 
din Republica Moldova) 


