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Marius Popescu este licenţiat în istorie şi documentarist la Centrul pentru Studiul 

Istoriei Evreilor din România din cadrul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 

România, interesat mai ales de istoria evreilor din România şi Europa centrală şi 

de sud-est precum şi de perioada Holocaustului şi a contribuţiei evreilor la 

evoluţia culturală şi ştiinţifică a României. A colaborat la documentarea unor 

studii pe subiecte precum presa evreiască din România dinainte de cel de-al 

Doilea Război Mondial, personalităţi care în timpul Holocaustului au ajutat evrei, 

victime ale Holocaustului, etc. 

 

Informaţii Personale 

Nume / Prenume: Marius Popescu 

E-mail: machemarius@yahoo.com  

Cetăţenia română 

Locul/Data naşterii; București, 22 septembrie 1981 

Locul de muncă actual/funcţia: Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din 

România. Documentarist  

 

Domenii de interes:  

 
 Istoria evreilor 

 Fenomenul emigraţiei evreilor din România 

 Holocaustul din România 

 Monitorizarea publicațiilor, editurilor și a site-urilor extremiste și antisemite 

 din România 

 Arhivistică 

Studii:  

 



2005-2007 - Master în istorie. Facultatea de Istorie, Universitatea "Spiru Haret" 

Bucureşti, cu tema "Relaţiile româno-maghiare în perioada interbelică" 

2000-2004 Facultatea de Istorie, Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti 

1996 - 2000 Liceul Teoretic "Dante Alighieri"  Bucureşti 

Evoluţie profesională:  

  

- Documentarist la Centrul pentru Studiul Evreilor din România – din septembrie 

2007 

Publicaţii:  

 
- Eva Heyman, destinul unui copil în timpul Holocaustului, în Buletinul Centrului, 

Muzeului și arhivei istorice a evreilor din România. în curs de apariție, 2015 

- (documentare, selectare texte) Idealul sionist în presa evreiască din România 

1881 - 1920. Editura Hasefer, București, 2010 

- (în colaborare) Demnitate în vremuri de restriște, Editura Hasefer, București, 

2008 

- Prime contacte cu Biblioteca C.S.I.E.R., în Buletinul Centrului, Muzeului și 

arhivei istorice a evreilor din România, nr. 13, 2008 

 

 

Comunicări:  

 
- noiembrie 2011, Sinagoga Mare din București, în cadrul Cursului de Talmud - 

Tora; Recrudescența extremei drepte și a antisemitismului în România 

 

Participare în auditoriu la seminarii, conferințe, colocvii și manifestări dedicate 

istoriei evreilor din România și Holocaustului în București și în numeroase alte 

orașe din România. 

 


