
Cronologia lagărelor de concentrare/exterminare – Resursă pentru profesori realizată de 

 

Auschwitz 

 
 

Platforma de sosire 

Bergen-Belsen 

 
Josef Kramer („Bestia de la 

Belsen”) sub arest 

Mauthausen 

 
 

Heinrich Himmler pe 

„Treptele morţii” 

Istoria Germaniei naziste  

 
Congres al Partidului nazist la 

Nürnberg 

   1933  
 
Adolf Hitler devine Cancelar, 
conducătorul guvernului 
german. 
 
Guvernul condus de Hitler 
organizează un boicot al 
magazinelor deţinute de 
evrei, al medicilor şi 
avocaţilor evrei. Naziştii 
declară că germanii 
„adevăraţi” nu trebuie să 
cumpere de la comercianţi 
evrei. 
 
Guvernul condus de Hitler 
interzice toate celelalte 
partide politice. Acum, Hitler 
şi partidul său deţin puterea 
exclusivă. Germania devine 
dictatură. 
 
Lagărul de concentrare de la 
Dachau este deschis la 22 
martie 1933. Sunt internate 
persoane considerate 
ameninţări politice sau de alt 
tip la adresa societăţii 
germane.  
 
În lagăr, prizonierii sunt 
identificaţi prin semne 
distinctive de diferite culori; 
roz pentru homosexuali, 
violet pentru Martorii lui 
Iehoova.  
 

 1935  
 
Wehrmacht (armata 
germană) începe să 

 1935  
 
Guvernul lui Hitler introduce 
legile rasiale. Evreii germani 



construiască un complex 
militar de amploare, în 
apropiere de oraşul Bergen 
din nordul Germaniei. 
 
Muncitorii responsabili cu 
construcţia sunt internaţi în 
lagăre care urmează să 
devină baza lagărului de 
concentrare de la Bergen-
Belsen. 
 
 

sunt deposedaţi de drepturi.  
Căsătoria dintre evrei şi 
neevrei este interzisă. 
 

  1938 
 
Lagărul de concentrare de 
la Mauthausen este 
înfiinţat în vara anului 
1938 şi devine principalul 
lagăr nazist de pe 
teritoriul austriac.   
 
Este construit pe baza 
planurilor SS de înfiinţare 
a unui lagăr de 
concentrare austriac 
pentru bărbaţi şi de 
creare a unor capacităţi 
de detenţie mai mari ca 
una din pregătirile pentru 
războiul iminent. 
 
Este construit în 
apropierea unei cariere 
de piatră abandonate, de-
a lungul Dunării, la 
aproximativ 12.5 mile 
sud-est de oraşul Linz.  
 
Primii prizonieri 
(aproximativ 300) sosesc 
la 8 august 1938 din 
lagărul de concentrare de 
la Dachau. Majoritatea 
sunt austrieci, infractori 
recidivişti sau persoane 
considerate de regimul 
nazist ca fiind „asociale”. 
Sarcina lor este să 
înceapă construcţia 
noului lagăr. La sfârşitul 
anului 1938, în lagărul de 
la Mauthausen existau 
aproape 1000 de 
prizonieri. 
 

1938  
 
Trupele germane intră în 
Austria la 12 martie 1938 
după o perioadă lungă de 
dificultăţi economice şi 
propagandă nazistă intensă 
în această ţară. Sunt 
întâmpinate cu entuziasm 
din partea majorităţii 
populaţiei. Austria este 
acum încorporată în 
Germania. 
 
În cadrul unei conferinţe 
organizate la Evian în 
vederea dezbaterii soartei 
evreilor, majoritatea statelor 
participante refuză să 
accepte refugiaţi evrei. 
 
În noaptea dintre 9 şi 10 
noiembrie, naziştii distrug 
sinagogi, magazine şi case 
evreieşti în întreaga 
Germanie. Peste 30.000 de 
bărbaţi evrei sunt arestaţi şi 
200 de evrei sunt ucişi. 
Ulterior, această noapte 
devine cunoscută sub 
denumirea de Kristallnacht: 
„Noaptea de cristal/Noaptea 
sticlei sparte”. 
 

  1939 1939  



 
 

 
Până în decembrie 1939, 
numărul prizonierilor 
crescuse la peste 2600 şi 
era format în principal din 
criminali condamnaţi, 
„asociali” oponenţi 
politici şi contestatari pe 
baza convingerilor 
religioase, precum 
Martorii lui Iehova. 
 
 

 
Hitler anunţă în mod public 
că, în cazul unui război, rasa 
evreiască va fi anihilată în 
Europa. 
 
Germania ocupă Praga. 
 
Germania invadează Polonia. 
Anglia şi Franţa declară 
război Germaniei. Începe 
războiul în Europa. 
 
Au loc asasinări în masă ale 
polonezilor care erau 
consideraţi influenţi şi 
ameninţători la adresa 
naziştilor. 
 
Hitler autorizează programul 
secret (T4) de ucidere a 
persoanelor cu dizabilităţi. 
 

1940 
 
Lagărul de concentrare 
este înfiinţat de germani 
în suburbiile oraşului 
Oświęcim din Polonia 
care fusese anexat de 
nazişti. I se modifică 
numele în Auschwitz. 
 
Primul şi cel mai vechi 
lagăr, aşa-numitul „lagăr 
principal” (ulterior 
cunoscut şi sub 
denumirea de 
„Auschwitz I”) este 
înfiinţat pe teritoriul şi în 
cele 22 de clădiri din 
cărămidă ale barăcilor 
poloneze de dinainte de 
război. 
 
Numărul arestărilor în 
masă ale polonezilor 
depăşea capacitatea 
închisorilor „locale" 
existente.  
 
 

1940 
 
Autorităţile militare germane 
înfiinţează Bergen-Belsen ca 
lagăr de prizonieri în fostul 
lagăr al constructorilor. 
 
În iunie 1940 sosesc 
prizonieri de război belgieni 
şi francezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1940 
 
După înfrângerea Franţei 
în iunie 1940, autorităţile 
franceze de la Vichy 
predau trupelor SS şi 
poliţiei germane mii de 
refugiaţi spanioli, care 
practic toţi luptaseră 
împotriva trupelor rebele 
conduse de Generalul 
Franco în timpul 
Războiului Civil Spaniol, şi 
care se refugiaseră în 
Franţa după ce Franco a 
răsturnat Republica 
Spaniolă în 1939.  
 
În 1940 (şi 1941), trupele 
SS şi poliţieneşti 
încarcerează majoritatea 
covârşitoare a 
republicanilor spanioli, 
peste 7000, la 
Mauthausen. 
 

1940 
 
Armata germană atacă 
Danemarca şi Norvegia şi 
invadează Ţările de Jos şi 
Franţa. 
 
Franţa capitulează în faţa 
trupelor germane. 
 
Italia se alătură războiului de 
partea naziştilor. 
 
Germania, Japonia şi Italia 
încheie un tratat. Îşi promit 
sprijin reciproc în atacul 
asupra Statelor Unite. 
 
Guvernul Vichy din Franţa 
emite legi antisemite. 
 
Ghetoul din Varşovia este 
izolat de exterior. 
 
 

1941 
 
Complexul Auschwitz a 
fost extins prin 
construcţia lagărului de 

1941 
 
În urma unor lucrări de 
extindere începute în iunie 
1941, lagărul devine 

1941 
 
În ianuarie 1941, 
Generalul SS General 
Reinhard Heydrich, şeful 

1941 
 
Germania invadează Grecia 
şi Iugoslavia. 
 



la Birkenau, cunoscut şi 
sub denumirea de 
„Auschwitz II”. Acesta 
reprezenta cea mai mare 
parte a complexului 
Auschwitz. Naziştii au 
început construcţia pe 
amplasamentul satului 
Brzezinka, la 3 kilometri 
de Oświęcim. Populaţia 
civilă poloneză fusese 
evacuată, iar casele lor, 
confiscate şi demolate. 
 
Ideea înfiinţării unui lagăr 
în Brzezinka este legată 
de prima inspecţie a lui 
Heinrich Himmler la 
Auschwitz la 1 martie 
1941. 
Planurile originale 
prevedeau ca prizonierii 
de război închişi acolo să 
construiască lagărul 
singuri. 10.000 de 
prizonieri de război 
sovietici au fost aduşi din 
alte lagăre în octombrie 
1941 pentru a construi 
un lagăr cu o capacitate 
de 125.000 prizonieri de 
război. 
 
Prizonierii de război 
sovietici sunt primii 
prizonieri din lagărul de 
la Auschwitz tatuaţi cu 
numere. 
 
Cea mai mare parte a 
sistemului de 
exterminare în masă a 
fost realizată la Birkenau, 
iar majoritatea victimelor 
a fost ucisă aici. 
 
A fost decisă amplasarea 
facilităţilor de 
exterminare în masă 
adiacent lagărului în 
construcţie din Birkenau:  
camere de gazare pentru 
exterminarea evreilor 
aduşi la Birkenau ca 
parte a planurilor 
conducerii celui de-al 
Treilea Reich de a 

independent. Intenţia era să 
facă faţă unui număr de 
20.000 de prizonieri de 
război sovietici. 

Biroului Principal pentru 
Securitate al Reich-ului 
(Reichssicherheitshaupta
mt;RSHA), desemnează 
Mauthausen drept lagăr 
de concentrare de 
categoria a III-a, în care SS 
urmau să închidă doar 
acei prizonieri pe care 
RSHA îi considera 
„incriminaţi în mod sever, 
în special criminali 
condamnaţi anterior şi 
asociali—adică deţinuţi 
cu potenţial redus de  
reabilitare.” 
 
Deţinuţii din grupul de 
pedeapsă erau obligaţi să 
urce 186 de trepte cărând 
blocuri grele de piatră din 
cariera de piatră. Treptele 
au fost denumite 
„Treptele morţii.” 
 

Germania atacă Rusia şi este 
sprijinită de armatele 
Ungariei, Italiei şi ale 
României. 
 
Unităţi mobile de ucidere ale 
Einsatzgruppen asasinează 
mii de comunişti şi de evrei 
(incluzând femei şi copii). 
 
Peste 3 milioane de 
prizonieri de război sovietici 
sunt închişi în lagăre 
temporare, majoritatea 
pierind în decursul 
următorului an. 
 
În Germania, toţi evreii cu 
vârsta de şase ani sau mai 
mari sunt obligaţi să poarte 
steaua galbenă a lui David. 
 
Japonia bombardează flota 
americană la Pearl Harbor. A 
doua zi, Statele Unite şi 
Anglia declară război 
Japoniei. Germania sprijină 
Japonia cu o declaraţie de 
război împotriva Statelor 
Unite. 
 
Peste 30.000 de evrei sunt 
împuşcaţi într-un masacru la 
Babi Yar, în apropierea 
oraşului Kiev. 
 
Peste 44.000 de evrei, dintre 
care mulţi fuseseră deportaţi 
de guvernul maghiar ca 
„străini” sunt ucişi la 
Kamenets-Podolsk în 
Ucraina. 
 
Mai multe mii de evrei sunt 
ucise la Iaşi în România, iar 
guvernul începe deportările 
evreilor din Basarabia (acum 
Moldova) şi din Bucovina 
(acum în Ucraina) către 
Transnistria (Ucraina 
ocupată de România). Mai 
multe mii mor în execuţii în 
masă şi din cauza 
înfometării/bolilor.  
 
 
 



extermina în totalitate 
evreii din Europa. 
 
Primele victime ale 
gazării cu Zyklon B în 
lagărul de la Auschwitz 
sunt 600 de prizonieri de 
război sovietici şi 250 de 
polonezi şi alţi prizonieri 
din celulele de detenţie 
ale blocului 11.  
  
 
 
 
 
 

1942 
 
Lagărul de la Birkenau a 
fost  deschis în martie 
1942 ca sub-lagăr al 
Auschwitz-ului şi servea 
în acelaşi timp rolul de 
centru pentru 
exterminarea evreilor. 

 
În 1942, în apropierea 
amplasamentului în 
construcţie de la 
Birkenau sunt puse în 
funcţiune două camere 
de gazare provizorii, 
cunoscute ca buncărele 1 
şi 2, atunci când Rudolf 
Höss, comandantul 
lagărului de la Auschwitz, 
este încredinţat cu 
derularea unei părţi a 
campaniei de 
exterminare a evreilor.  
 
Acestea erau case de 
fermieri, adaptate, care 
aparţinuseră polonezilor 
expulzaţi. Prima a fost 
pusă în funcţiune la 
începutul anului 1942, 
probabil în martie, iar a 
doua la mijlocul anului. 
 
Construcţia unui complex 
de imense patru camere 
de gazare şi crematorii a 
început la mijlocul anului 
1942. Germanii au 
estimat că 1,6 milioane 

1942 
 
Până la sfârşitul lui martie 
1942, aproximativ 41.000 de 
prizonieri de război sovietici 
au murit în aceste lagăre din 
cauza înfometării, a epuizării 
şi a bolilor. 

1942 
 
Pe lângă patru femei 
iugoslave şi 46 de bărbaţi 
pe care SS i-a adus la 
Mauthausen şi i-a 
împuşcat în aprilie 1942, 
primele femei, prizoniere 
la Mauthausen, au fost 
douăzeci şi patru de 
femei din Ravensbrück pe 
care SS le-a transferat în 
iunie 1942 pentru a 
asigura prestaţiii sexuale 
prizonierilor favorizaţi în 
primul bordel înfiinţat în 
sistemul nazist de lagăre 
de concentrare. 

1942 
 
Oficiali nazişti de rang înalt 
se întrunesc într-o şedinţă 
secretă (Conferinţa de la 
Wannsee). Aceştia dezbat 
modul de implementare a 
unei decizii pe care Hitler o 
luase deja în 1941: uciderea 
tuturor celor 11 milioane de 
evrei din Europa. Adolf 
Eichmann discută despre 
planuri de deportare a 
evreilor din Franţa, Belgia şi 
Olanda. 
 
Deportările din ghetouri în 
lagăre sunt accelerate.  
 
Ghetoul din Varşovia este 
golit aproape în întregime în 
urma deportărilor. Peste 
700.000 de evrei sunt ucişi 
prin gazare la Treblinka în 
decurs de cinci luni.   
 
Armata germană se retrage 
din Africa de Nord după ce 
este înfrântă în Egipt de 
trupele britanice conduse de 
Montgomery. 



de oameni puteau să fie 
ucişi şi incineraţi anual 
aici. 
 
Heinrich Himmler ordonă 
transportarea tuturor 
evreilor din lagărele de 
concentrare din 
Germania în lagărul de 
exterminare de la 
Auschwitz. 
 
Începând cu mijlocul 
anului 1942, lagărul a 
fost ocupat în principal 
de evrei, polonezi şi 
romi. 
 
Între 1942 şi 1944 au fost 
înfiinţate peste 40 de 
sub-lagăre, în special în 
diferite zone industriale 
şi agricole germane, 
folosind în acestea 
munca forţată a 
prizonierilor. Cel mai 
mare se numea 
Monowitz/Buna (cu zece 
mii de prizonieri) şi a fost 
deschis de administraţia 
lagărului în 1942 pe 
teritoriul fabricii de 
cauciuc şi petrol sintetic 
de la Buna-Werke, la 6 
kilometri de lagărul 
Auschwitz. 

 

1943 
 
În noiembrie 1943, sub-
lagărul de la Buna devine 
sediul central al 
comandamentului celei 
de-a treia părţi a 
lagărului, Auschwitz III, 
căruia îi mai sunt 
subordonate alte câteva 
sub-lagăre ale celui de la 
Auschwitz. 
 
Deportarea în lagăr a 
Sinti şi a romilor a 
început în februarie 1943 
şi a continuat până în 
iulie 1944. Aceştia 
proveneau în principal 
din Germania, Austria, 

1943 
 
SS convinge armata să îi 
predea o parte din lagărul 
pentru prizonieri de război. 
 
În iulie 1943 sosesc primii 
deţinuţi ai lagărului de 
detenţie de la Bergen-
Belsen. 
 
Acest lagăr era destinat să fie 
diferit. Fusese creat pentru a 
interna evrei şi alţi oameni 
care erau valoroşi vii pentru 
că ar fi putut fi daţi la schimb 
pentru bani sau cetăţeni 
germani capturaţi. 
 
La 7 iulie soseşte primul 

1943 
 
Lagărul de concentrare 
servea două funcţii 
pentru SS:  cea de 
limitare a numărului 
oponenţilor politici şi 
ideologici ai nazismului 
prin internarea, 
torturarea şi uciderea lor, 
şi cea de descurajare; de 
asemenea de exploatare 
a muncii acestora la 
maximum.  
 
Până în 1943, 
exterminarea 
„oponenţilor” a constituit 
principala prioritate. 
 

1943 
 
Armata germană se predă la 
Stalingrad după o luptă de 
aproape 5 luni. 
 
Are loc revolta din ghetoul 
din Varşovia în mai/iunie. 
 
75.000 de evrei americani 
protestează la New York. 
Aceştia cer guvernului să 
ajute evreii din Europa. 
 
Aliaţii încep să lanseze 
bombardamente nocturne 
asupra Berlinului. 
 
Italia capitulează. Roma 
ajunge sub ocupaţie 



Protectoratul Bavariei şi 
al Moraviei şi din 
Polonia, cu grupuri mai 
mici venind din Franţa, 
Olanda, 
Iugoslavia/Croaţia, 
Belgia, URSS, Lituania şi 
Ungaria. Mai sunt 
menţionate grupuri de 
Sinti şi romi din Norvegia 
şi Spania. 
 
Lagărul pentru 
femei (deschis în august 
1942) a fost extins în iulie  
1943. Peste 10.000 de 
femei aparţinând mai 
multor etnii (majoritatea 
erau evreice, dar şi 
poloneze, germane, şi 
altele) au fost transferate 
din Auschwitz I la 
Birkenau, unde au fost 
ţinute temporar.  

transport cu prizonieri evrei 
din Polonia în „lagărul 
special” (Sonderlager).  
 
Acesta este urmat în luna 
august de un transport din 
Grecia cu prizonieri evrei din 
ţări neutre – Spania, 
Portugalia, Argentina şi 
Turcia – sosiţi în „lagărul 
neutrilor” (Neutralenlager). 
 
SS înfiinţează „lagărul stea” 
(Sternlager) la sosirea 
primului transport cu 
prizonieri evrei din Olanda. 
 
În octombrie, SS şi poliţia 
germană deportează în jur 
de 1800 de prizonieri din 
„lagărul special” 
la Auschwitz. 
 

 germană după căderea lui 
Mussolini de la putere. 
 
Evreii danezi sunt ajutaţi de 
populaţia daneză să treacă 
graniţa spre Suedia şi sunt 
astfel salvaţi în cea mai mare 
parte a lor. 
 
Roosevelt, Stalin şi Churchill, 
conducătorii celor mai mari 
3 state ale Aliaţilor, se 
întâlnesc la Teheran (Iran) 
pentru a discuta căi de 
înfrângere a Germaniei şi a 
Japoniei. Totodată, discută 
despre planuri de înfiinţare a 
unei organizaţii de pace 
după încheierea războiului. 
 
Încep raiduri aeriene pe timp 
de zi asupra oraşelor 
germane. 
 

1944 
 

Auschwitz I a fost lagărul 
principal din Oświęcim. 
În august 1944 număra în 
jur de 16.000 de 
prizonieri (în principal 
evrei şi polonezi). Aici se 
afla sediul administraţiei 
garnizoanei SS (SS 
Standortverwaltung). 
 
Marea majoritate a 
victimelor lagărului  
Auschwitz – aproximativ 
un million de oameni – 
au murit la Birkenau. 
Peste 90% din cei ucişi au 
fost evrei. O proporţie 
mare a celor peste 
70.000 de polonezi care 
muriseră sau fuseseră 
ucişi în complexul 
Auschwitz au pierit la 
Birkenau, alături de 
aproximativ 20.000 de 
romi, precum şi 
prizonieri de război 
sovietici şi alţi prizonieri.  
 
În „lagărul pentru familii” 

din Auschwitz, numit 

1944 
 
SS închide prima secţiune a 
„lagărului pentru prizonieri” 
în care erau internaţi 
prizonieri ne-evrei pe care 
autorităţile SS îi aduseseră la 
Bergen-Belsen pentru a 
construi „lagărul-reşedinţă.”  
 
Autorităţile SS eliberează în 
jur de 365 de prizonieri evrei 
din „lagărul neutrilor”, 
expediindu-i la graniţa cu 
Spania. 
 
„Lagărul pentru prizonieri” 
devine lagăr de colectare a 
prizonierilor bolnavi şi răniţi 
din alte lagăre de 
concentrare. Această 
secţiune devine cunoscută 
sub denumirea de „lagăr de 
recuperare” 
(Erholungslager). 
 
222 de prizonieri evrei din 
„lagărul stea” primesc 
permisiunea să plece în 
Palestina în schimbul unor 
cetăţeni germani reţinuţi pe 
teritoriul britanic. 
 

1944 
 
În timpul războiului, 
munca forţată efectuată 
de prizonieri din lagăre de 
concentrare a devenit din 
ce în ce mai importantă 
pentru producţia de 
armament germană. În 
vara şi toamna anului 
1944, în apropierea unor 
fabrici de armament din 
nordul Austriei au fost 
înfiinţate sub-lagărele 
aflate sub administraţia 
lagărului principal de la 
Mauthausen. 
Administraţia lagărului de 
la Mauthausen avea în 
subordine peste 60 de 
sub-lagăre, incluzând 
Gusen, Gunskirchen, 
Melk, Ebensee şi 
Amstetten. Mii de 
prizonieri au murit 
muncind până la 
epuizare. 
 
Odată cu sosirea mai 
multor transporturi cu 
femei în 1944, 
Inspectoratul Lagărelor 
de Concentrare clasifică 

1944 
 
Aliaţii bombardează 
Germania, folosind 7000 de 
aeronave. 
 
Întrucât sprijinul Ungariei 
pentru Germania slăbeşte, 
trupele germane preiau 
controlul în Ungaria, în 
martie. 
 
În mai şi iunie, evreii 
maghiari (din afara 
Budapestei) sunt adunaţi în 
ghetouri şi deportaţi la 
Auschwitz. 
 
În iulie are loc o tentativă 
eşuată de asasinare a lui 
Hitler, condusă de Colonelul 
Claus von Stauffenberg. 
 
În august, România declară 
război Germaniei şi se 
alătură forţelor sovietice. 
 
Forţele sovietice şi române 
înconjoară Budapesta. 
 
 
 



Ceh, sau din Terezin, 

deţinuţii sunt ţinuţi 

împreună. Apoi, la 8 şi 9 

martie 1944, deţinuţii 

sunt ucişi, iar „lagărul 

familial” este lichidat. 

 
În octombrie 1944, în 
blocurile noi ale aşa-
numitei extinderi a 
lagărului 
(Schutzhaftlagererweiter
ung), a fost deschis un 
lagăr pentru mai multe 
mii de prizoniere 
angajate să producă 
piese de muniţie în 
fabrica Union-Werke. 
 
În ultimele două luni ale 
existenţei sale, după 
închiderea camerelor de 
gazare în octombrie 1944 
pe fondul unei situaţii 
militare critice a celui de-
al Treilea Reich şi a 
ofensivei sovietice 
iminente, lagărul intră în 
etapa lichidării finale 
care se încheie cu 
evacuarea prizonierilor. 
 
În cea de-a doua 
jumătate a anului 1944 
(şi primele două 
săptămâni din ianuarie 
1945), în jur de 65.000 de 
prizonieri, incluzând 
aproape toţi polonezii, 
ruşii şi cehii rămaşi în 
lagăr, sunt evacuaţi către 
diferite zone industriale 
din inima Reich-ului. 

SS înfiinţează „lagărul ungar” 
(Ungarnlager) la sosirea în 
lagărul de la Bergen-Belsen a 
primului transport de peste 
1600 de evrei maghiari. 
 
SS înfiinţează „lagărul de 
corturi” (Zeltlager) în incinta 
“lagărului pentru prizonieri”, 
în care transferă prizonierele 
bolnave odată ce „lagărul de 
recuperare” devine 
suprapopulat. 
 
SS eliberează primul grup de 
de evrei maghiari 
(aproximativ 300) din 
„lagărul ungar” înspre Elveţia 
în schimbul unor sume de 
bani. 
 
După ce „lagărul de corturi” 
este distrus în urma unei 
furtuni, comandanţii 
lagărului înfiinţează “lagărul 
mic pentru femei” (Kleines 
Frauenlager) în interiorul 
„lagărului pentru prizonieri” 
şi transferă în acesta 
prizonierii în viaţă din  
„lagărul de corturi”. 
 
WVHA desemnează în mod 
oficial complexul de lagăre 
Bergen-Belsen drept lagăr de 
concentrare. 
 
Căpitanul SS Josef Kramer îl 
înlocuieşte pe Adolf Haas în 
funcţia de comandant al 
lagărului Bergen-Belsen. 
 
SS permite celui de-al doilea 
grup de deţinuţi evrei 
maghiari (în jur de 1300) să 
plece în Elveţia în schimbul 
unei sume de bani. Alţi 4200 
de evrei maghiari sosesc din 
Ungaria în “lagărul ungar” la 
scurt timp după. 
 
 

Mauthausen drept lagăr 
de concentrare pentru 
femei (Frauen-
Konzentrationslager) la 
15 septembrie 1944. La 
sfârşitul lui septembrie 
1944, 459 de femei se 
aflau în lagărul principal: 
392 de prizonieri politici 
(neevreice), 38 Martori ai 
lui Iehova şi 29 aşa-
numite „asociale”.  
 
În martie 1944, Înaltul 
Comandament al Forţelor 
Armate Germane (OKW) 
emite un decret (aşa-
numitul „Decret Glonţ” 
sau „Operaţiunea K”), 
autorizând transportul la 
Mauthausen, pentru a fi 
împuşcaţi, a prizonierilor 
de război evadaţi şi 
recapturaţi, în afară de 
prizonierii britanici şi 
americani. SS a închis 
soldaţii recapturaţi în 
baraca 20 din 
Mauthausen; unii au fost 
împuşcaţi, alţii au fost 
bătuţi şi înfometaţi până 
la moarte. În cadrul 
„Operaţiunii K.”, SS a 
închis şi ucis la 
Mauthausen aproximativ 
5000 de prizonieri de 
război recapturaţi. 
 
Aproximativ 85% din 
prizonierii recapturaţi au 
fost soldaţi sovietici; 
restul includea soldaţi 
polonezi, iugoslavi, 
olandezi, francezi şi 
belgieni. 

1945  
 

Pe fondul avansării 
continue a trupelor 
sovietice, din 17 până în 

1945 
 
În ianuarie 1945, autorităţile 
germane desfiinţează lagărul 
pentru prizonieri de război 

1945 
 
La 31 martie 1945, SS 
raportează 2252 de 
prizoniere în sistemul 

1945 
 
Budapesta este ocupată în 
februarie. 
 



21 ianuarie germanii au 
evacuat aproximativ 
56.000 de prizonieri 
afară din Auschwitz şi din 
sub-lagărele sale în 
marşuri de evacuare cu 
destinaţia vest, prin 
Silezia Superioară şi 
Inferioară. 
 
Rutele principale de 
evacuare au condus la 
Wodzisław Sląski şi 
Gliwice, unde 
numeroasele coloane de 
prizonieri aflaţi în marş 
au fost grupate şi 
transportate pe cale 
feroviară.  
 
Numeroşi prizonieri sunt 
internaţi în lagărele de la 
Bergen-Belsen sau 
Mauthausen. 
 
SS pregăteşte etapele 
finale pentru înlăturarea 
dovezilor crimelor pe 
care le comiseseră în 
lagăr: ard documente, la 
20 ianuarie aruncă în aer 
crematoriile II şi III, care 
fuseseră deja parţial 
desfiinţate, iar la 26 
ianuarie, crematoriul V, 
în stare funcţională la 
momentul respectiv.  
 
La 23 ianuarie, SS 
incendiază “Kanada II”, 
complexul de barăci în 
care erau depozitate 
bunurile de care fuseseră 
jefuite victimele 
exterminării. 
 
Aproximativ 7000 de 
prizonieri au aşteptat 
eliberarea în Lagărul 
principal, la Birkenau şi la 
Monowitz. 
 
Soldaţii Armatei a 60-a a 
Frontului I Ucrainean au 
deschis porţile lagărului 
de concentrare de la 
Auschwitz la 27 ianuarie 

de la Bergen-Belsen şi 
înfiinţează „lagărul mare 
pentru femei” (Grosses 
Frauenlager) pentru 
prizoniere evacuate din alte 
lagăre de concentrare. 
 
Un schimb germano-
american permite unui 
număr de 136 de evrei 
prizonieri din „lagărul stea”, 
care dispuneau de 
documente central şi sud-
americane, să plece în 
Elveţia. 
 
În ianuarie 1945, SS preia 
conducerea spitalului pentru 
prizonieri de război şi extinde 
lagărul de la Bergen-Belsen. 
Întrucât lagărele de 
concentrare estice fuseseră 
evacuate înainte de 
avansarea Armatei Roşii, cel 
puţin 85.000 de oameni au 
fost transportaţi în vagoane 
marfare sau au parcurs 
marşuri ale morţii spre 
Bergen-Belsen. 
 
În primele luni ale anului 
1945, prizonierii deseori 
rămâneau fără hrană zile 
întregi; apa era de asemenea 
insuficientă. 
 
La scurt timp înainte ca 
trupele britanice să elibereze 
lagărul de la Bergen-Belsen, 
forţele SS şi autorităţile 
poliţieneşti germane 
“evacuează” prizonierii 
rămaşi în cele patru sub-
lagăre ale „lagărului-
reşedinţă” („lagărul special”, 
„lagărul neutrilor” „lagărul 
ungar,” şi „lagărul stea”) în 
direcţia Theresienstadt. 
 
Trupele britanice eliberează 
lagărul de la Bergen-Belsen 
la 15 aprilie 1945, 
întâmpinând rezistenţă 
minimă. 
 
 
Procesul lui Josef Kramer, 

lagărului de la 
Mauthausen. Majoritatea 
sunt neevreice, deţinute 
politic, femeile evreice 
fiind a doua cea mai 
numeroasă categorie. 
Alte categorii de 
prizoniere au inclus 
Martore ale lui Iehova, 
rome, aşa-numitele 
„asociale”, republicane 
spaniole şi criminale 
condamnate. 
 
Prizonierii evacuaţi în 
trenuri, camioane şi 
marşuri forţate din 
Auschwitz, 
Sachsenhausen şi Gross-
Rosen au început să 
sosească la Mauthausen 
la începutul anului 1945, 
creând o suprapopulare 
masivă. Condiţiile 
înfiorătoare au continuat 
să se deterioreze. Mii de 
prizonieri au murit din 
cauza înfometării sau a 
bolilor (în special tifos).  
 
Camera de gazare de la 
Mauthausen rămâne 
funcţională, SS omorând 
aproape 3000 de 
prizonieri din infirmerie la 
20 aprilie 1945. Opt zile 
mai târziu, victimele sunt 
33 de oponenţi social-
democraţi şi comunişti 
din Austria Superioară. 
 
La 3 mai 1945, SS lasă 
lagărul unei unităţi de 
pază compusă din 50 de 
pompieri vienezi. 
Membrii unui „Comitet 
Internaţional” format din 
prizonieri de război au 
administrat lagărul din 
interior în ultimele zile ale 
lunii aprilie până la 
eliberarea acestuia de 
trupele americane la data 
de 5 mai 1945. 
Se estimează că 197.464 
de prizonieri au trecut 
prin lagărul de la 

Churchill, Roosevelt şi Stalin 
se întâlnesc la Yalta 
(Ucraina). 
 
Turcia declară război 
Germaniei şi Japoniei. 
 
Armata sovietică şi cea 
americană se întâlnesc la 
râul Elba în Germania. 
 
Luptători în rezistenţă îl 
asasinează pe Benito 
Mussolini, dictatorul italian 
susţinător al lui Hitler. 
 
Adolf Hitler se sinucide. 
 
Europa este eliberată de sub 
ocupaţia Germaniei naziste. 
Această zi este cunoscută ca 
Ziua Victoriei în Europa. 
 
Este semnată Carta 
Naţiunilor Unite la San 
Francisco. 
 
Forţele aeriene americane 
lansează câte o bombă 
atomică deasupra oraşelor 
japoneze Hiroshima şi 
Nagasaki, iar Japonia 
capitulează. 
 
Nazişti de rang înalt sunt 
aduşi în faţa Tribunalului 
internaţional de la Nürnberg. 
 



1945.  
 
Peste 230 de soldaţi 
sovietici au murit în 
luptele pentru eliberarea 
lagărului de la Auschwitz 
şi a oraşului Oświęcim. 

comandantul lagărului, şi ai 
altor 44 a început în clădirea 
unui liceu din Luneburg la 17 
septembrie 1945, 11 dintre 
aceştia, printre care şi 
Kramer, fiind condamnaţi la 
moarte. 
 
 
 

Mauthausen între august 
1938 şi mai 1945. Cel 
puţin 95.000 au murit în 
acest lagăr. Peste 14.000 
dintre aceştia erau evrei. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mulţumiri  

 

Dorim să mulţumim Yad Vashem pentru imagini. De asemenea,  am preluat imagini de pe diferite pagini de 

Internet care se referă la lagăre. 

Suntem recunoscători Profesorului Dan Stone de la Royal Holloway, Universitatea din Londra, pentru 
sprijinul său dezinteresat. Eventuale erori sunt exclusiv ale noastre. 
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Bernard Charitable Trust 

 

 

Ambasada Marii Britanii la Bucureşti 
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