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ABSTRACT 
The study explores the activity of the doctor in history, the researcher and 

the university professor Diana Dumitru. Highly intelligent, with a developed 
critical sense, and endowed with a range of general strengths such as responsi-
bility, organizational skills, honesty, and other abilities specific to the field: ana-
lytical skills, the ability to design a project and to carry it out etc, allowed Diana 
Dumitru to achieve impressive results in her professional career. In her teaching 
and research she focuses on issues related to the Holocaust in Eastern Europe 
and inter-ethnic relations in this geographic area before, during, and after 
WWII. She was awarded important scholarships by prestigious university and 
scientific centers in Germany, Austria, the USA, Israel, Romania, and Poland 
among others. Dr. Dumitru is the author of two monographs and numerous ar-
ticles in international peer-reviewed journals, national publications, and edited 
volumes. In 2012, the American Political Science Association awarded her the 
Mary Parker Follett Prize for best article in the field of political science and the 
history. Currently, Diana Dumitru is a member of the editorial board of inter-
national and national scientific journals. 

Keywords: professor, researcher, holocaust. 

 
Dumitru Diana (născută la 03.11.1973 în satul Mereni, raionul Anenii-Noi, 

Republica Moldova) este profesor şi om de ştiinţă din Republica Moldova. A 
crescut şi a fost educată într-o familie de intelectuali: tata, Victor Dumitru, 
contabil, şi mama – profesoară de biologie la liceul din satul Mereni. 
Actualmente, este căsătorită, iar urmaşul şi speranţa Dianei este fiul Cristian. 

În anii 1980–1990 a studiat la şcoala generală din satul natal. Încă din 
copilărie se deosebea de alţi semeni prin activism şi responsabilitate, se implica 
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în tot felul de secţii şcolare, activităţi extracurriculare. Atât părinţii, cât şi 
profesorii i-au remarcat de timpuriu spiritul de curiozitate pentru tot ce era nou 
şi interesant, gândirea analitică, spiritul critic. În şcoală, deşi era fruntaşă la 
toate materiile, o pasionau, în special, disciplinele umaniste, ceea ce i-a deter-
minat parcursul profesional. Între 1990–1995 a urmat studii superioare la UPS 
„Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, cu specializarea profesor 
de istorie şi psihologie practică, absolvind cu o medie de 9,51. Manifestând 
interes special pentru istorie, dar şi psihologia umană, a ales să se angajeze 
după absolvirea instituţiei superioare, în perioada 1994–2000, în calitate de 
profesor de istorie şi, concomitent, psiholog şcolar la Liceul teoretic din Mereni. 
Consecvenţa şi interesul orientat spre cercetare, au determinat-o să facă studii 
doctorale, în perioada 1995–1999, la Catedra istorie universală, a Facultăţii de 
Istorie şi Etnopedagogie. La 23 iunie 2000 a susţinut teza de doctor în ştiinţe 
istorice cu tema „Marea Britanie şi Unirea Principatelor Române (1856–1859)”, 
specialitatea 07.00.03 – Istoria Universală2. În perioada 01.09.2009 – 01.02.2011 
şi-a continuat programul de studii postdoctorale.  

În perioada 03.09.2007–30.06.2008 a activat în calitate de şef interimar al 
Catedrei de istorie universală. În octombrie 2016 – mai 2017 este şefă interimară 
a Catedrei de istoria românilor şi universală, fiind şi responsabilă de pregătirea 
rapoartelor de autoevaluare în procesul de acreditare a programelor de studii 
Istorie, Istorie şi Geografie, Istorie şi Limba Engleză. 

 
Activitatea pedagogică 

Datorită abilităţilor de muncă asiduă, consecvenţă, centrare pe scop şi 
obţinerea de rezultate, şi-a căpătat într-un timp relativ scurt autoritatea de bun 
profesor cu viziuni inovatoare. Din 01.09.2000 a fost angajată în calitate de lector 
la Catedra de istorie universală, condusă de prof. univ. Nicolae Tudoreanu, pentru 
ţinerea cursului Istoria contemporană a ţărilor Europei de Est3 . Susţinerea cu succes a 
tezei de doctor a permis promovarea D. Dumitru, prin concurs, la postul didactico-
ştiinţific de lector în data 01.XI.2001, lector superior în decembrie 2002, iar mai 
târziu – la cel de conferenţiar universitar, la 31.01.2008.4.  

Deja din primii ani de activitate, profesoara D. Dumitru nu doar preda un 
curs destul de dificil, Istoria contemporană a ţărilor Europei de Est, dar s-a 
implicat activ în elaborarea cursurilor opţionale. Mai mult, avea respon-
sabilitatea să redacteze şi să elaboreze curricula pe discipline, care pe parcursul 
anilor au suportat modificări serioase ca structură, conţinut, dar şi concept. Pe 
parcursul anilor, în palmaresul cursurilor universitare predate de D. Dumitru  

                                                 
1
  Dosarul personal al Dianei Dumitru, Secţia Resurse Umane a UPSC;  

2
  Diplomă, Seria AL, nr. 001060, 1995, eliberată la 20.06.1995, nr. 2579. 

3
  Ibidem. 

4
  Ibidem. 
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s-au adăugit o serie de alte discipline, din cadrul programelor ciclului I şi 
ciclului II de studiu. 
La specialităţile: istorie, istorie şi geografie, istorie şi limba engleză: 

1. Istoria contemporană a statelor Europei de Est (1918–1945);  
2. Istoria contemporană a Europei de Est (1945–prezent);  
3. Regimuri totalitare ale sec. XX; 
4. Conceptualizarea Holocaustului: texte, teorii, memorii. 

La programul de master „Istorie europeană comparată”;  
1. Regimuri totalitare: stalinism şi nazism; 
2. Naţiuni, naţionalism şi conflicte etno-politice; 
3. Standarde academice occidentale (în limba engleză); 
5. Holocaustul din România: texte, teorii, memorii;  
6. Curs de engleză practică (2007–2008). 
Pentru a provoca interesul faţă de cursurile predate, profesorul Dumitru 

Diana îşi modela lecţiile folosind forme diverse de lucru, incluzând scrierea 
eseurilor argumentative, recenzia unor articole, analiza chestionarelor şi 
interviurilor, a fotografilor realizate cu martorii oculari ai evenimentelor culese din 
arhivă, materiale ale proceselor de judecată ale criminalilor de război, analiza 
posterelor. Majoritatea lecţiilor ţinute au fost realizate cu ajutorul metodelor 
interactive de predare, cu utilizarea tehnologiilor moderne şi a prezentărilor Power 
Point, Prezi, funcţiilor oferite de Google Drive. Pentru a se menţine demersul 
ştiinţific, în timpul orelor se făcea trimitere la sursele de arhivă, lucrări ştiinţifice. 
Pentru a-şi încuraja studenţii pentru munca de cercetare, dr. conf. D. Dumitru 
oferea studentului prin intermediul bibliotecii UPSC, dar nu numai, publicaţiile 
proprii elaborate. Pe parcursul activităţii didactice a străduit să menţină un dialog 
continuu cu studenţii, iar fiecare oră urmărea dezvoltarea abilităţilor de gândire 
critică, imparţialitatea analizelor evenimentelor, oferirea răspunsurilor logice, 
argumentate ştiinţific. La finalizarea disciplinelor, practica evaluarea anonimă a 
cursurilor, în care studenţii îşi exprimau părerile referitor la noutatea, utilitatea 
disciplinei, dificultăţile întâlnite în procesul de învăţare. De la începutul activităţii 
didactice a fost curator de grupă, a condus practica pedagogică a studenţilor de la 
specialitatea de istorie.  

La UPSC este o practică de mai mulţi ani de a asista reciproc la orele 
colegilor sau de a caracteriza persoana care accede la un post didactico-ştiinţific. 
Analiza părerilor mai multor colegi de catedră, ne dă posibilitatea să conchidem 
că Diana Dumitru se bucura de stimă şi autoritate. Conform opiniei conf. univ. 
O. Munteanu, „Diana Dumitru este un om cu gândire analitică şi spirit critic 
dezvoltat, o personalitate activă în plan didactico-ştiinţific. Drept dovadă sunt 
numeroasele discipline care provoacă interes printre studenţi, publicaţii în 
domenii puţin cercetate, dar şi numeroasele participări la evenimente ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale în instituţii ştiinţifice cu autoritate”. În baza părerii 
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expuse de prof. univ. E. Certan, „Dna Dumitru este o fire foarte inteligentă, care 
înţelege miezul problemei, care utilizează diferite metode de cercetare şi 
abordări moderne în demersul ştiinţific. După nivelul ei profesional ea trebuie 
să ocupe posturile ştiinţifico-didactice cele mai înalte, iar faptul că noi 
participăm la promovarea doamnei prin concurs doar legitimăm o situaţie 
existentă”. În acord cu părerile expuse a fost şi dr. hab. N. Tudoreanu şi dr. hab. 
S. Custreabov: „Diana Dumitru a fost o studentă excelentă, acum profesor şi om 
de ştiinţă excelent. Ne bucurăm că avem la catedră o persoană cu aşa nivel 
profesional, credem şi suntem convinşi că ne va aduce onoare în plan ştiinţific 
nu doar UPSC, dar şi Republicii Moldova”. Dr. conf. univ. V. Cozma opina: 
„Diana Dumitru a fost o studentă şi este o colegă de excepţie. Îmi aduc aminte de 
susţinerea tezei ei, cu câtă siguranţă şi profesionalism îşi susţinea lucrarea de 
doctor, dar, totodată, cu cât tact polemiza cu profesorii care i-au fost oponenţi şi 
au merite în domeniul ştiinţific. D. Dumitru merită din plin gradele şi titlurile 
ştiinţifice spre care accede”. Iar colega de facultate L. Noroc menţiona: „La cele 
spuse de antevorbitori, voi mai adăuga că este şi un om cu calităţi morale înalte, 
cultă, tacticoasă, cumpătată, echilibrată. Este om de echipă, integră, înzestrată cu 
calităţi de lider, ştie să stimuleze entuziasmul de cunoaştere, este un bun 
organizator… Este foarte muncitoare şi centrată spre scop… Îmi aduc aminte 
cum în timp record, în perioada de doctorat a învăţat engleza, aşa încât astăzi 
predă în engleză, participă la evenimente ştiinţifice internaţionale, mai mult chiar 
– are numeroase publicaţii ştiinţifice în limba străină. În calitate de cercetător este 
pedantă, scrupuloasă… Urmărindu-i activitatea, am înţeles că demersul ei este 
ascensiunea calitativă în domeniul didactic, ştiinţific, aşa încât să devină un bun 
profesionist în domeniul său de activitate”.  

Cunoaşterea limbilor străine (franceza, engleza) şi dorinţa de perfecţionare 
a cursurilor predate, dar şi continuarea cercetărilor, au determinat protagonista 
să participe la activităţile diferitor şcoli de vară, traininguri, seminare naţionale 
şi internaţionale privind subiectele ştiinţifice, dar şi didactice. Potrivit 
raportului de activitate al D. Dumitru, începând cu anul 2001 şi până în 2019 a 
participat la mai multe activităţi ştiinţifice internaţionale din România, SUA, 
Canada, Germania, Austria, Grecia, Franţa, Israel, Olanda, Rusia, Norvegia, 
Lituania, Ucraina, Belarus, Ungaria, Polonia etc. 

Printre primele sale activităţi se înscrie participarea în anul 2001 la lucrările 
Şcolii de vară est-europene de pe lângă Universitatea din Varşovia, unde a 
ascultat ore teoretice, a participat la seminare, a prezentat raportul „Transnistria – 
separatism în serviciul Imperiului”. În 2002 Diana Dumitru a participat la 
trainingul internaţional din Bulgaria „Organizarea dezbaterilor studenţeşti”, 
training pentru tineri profesori universitari. În 2002 a fost prezentă la şcoala de 
vară organizată de HESP în Ucraina „Războiul rece şi moştenirea sa: 
managementul crizelor, conflicte etnice şi probleme ale securităţii regionale”. 
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Paralel frecventa şi training-urile organizate de Pro Didactica cu privire la 
dezvoltarea gândirii şi scrierii critice. În martie 2005 a participat la un seminar 
în Ucraina cu privire la evaluarea studenţilor, a cursului. 

 
Lecţii publice 

Activitatea didactică şi cea ştiinţifică a profesoarei D. Dumitru a devenit 
cunoscută în republica, dar şi peste hotarele republicii. În anul 2016, la invitaţia 
comună a Departamentului de Istorie şi a Centrului de Studii Evreieşti Anne 
Tanenbaum, a ajuns la Universitatea din Toronto, Canada, în calitate de 
profesor invitat (Gerstein Distinguished Visiting Professor), unde a predat cursul 
„Modern Totalitarian Regimes: Stalinism, Nazism, and Beyond.” 

În perioada de activitate a susţinut nume-
roase lecţii publice la universităţi şi instituţii din 
Occident, dintre care vom menţiona câteva: 
1. Germania (Jena), Universitatea din Jena, comuni-

carea publică "Antisemitism, Social Mobility, and 
Jews in late-Stalinist Moldavia”, 24 ianuarie 2018, 
http://www.nng.unijena.de/Kolloquium/R%C

3%BCckblick-p-27.html 
2. Canada (Toronto), Universitatea din Toronto, 

comunicare publică în cadrul seriei de lecţii Dr. 
Marvin C. and Sharon A. Gerstein Lecture Series, 
“The Turning Point: The Soviet State and its 

Jewry in the Aftermath of the Holocaust,” 4 apri-
lie 2016. http:// cjs.utoronto.ca/events/ calen-
dar/diana-dumitru-state-antisemitism-and-holo- 
caustsoviet-romani an-borderlands SUA 
(Washington D.C.), Universitatea din George-
town, Lecţia Anuală Ion Raţiu, “Two Worlds 

Apart? The State, Antisemitism, and the Holocaust in the Soviet-Romanian 
Borderlands,” 9 decembrie 2015. 
http://washingtondc.eventful.com/events/annual-ion-ratiu-lecture-two-
worlds-apartstate-/E0-001-088702619-2  

3. SUA (Elon), Universitatea Elon, Lectie publică, în calitate de profesor 
invitat, “Two Worlds Apart? The State, Antisemitism, and the Holocaust in 
the Soviet-Romanian Borderlands,” prezentată la 4 noiembrie 2015.  

4. SUA (Chapel Hill), lecţie publică, în calitate de profesor invitat, “Two 
Worlds Apart? The State, Antisemitism, and the Holocaust in the Soviet-
Romanian Borderlands” la Universitatea din Carolina de Nord, 3 noiembrie 
2015. http://global.unc.edu/event/diana-dumitru-two-worlds-apart-the-
state-antisemitismand-the-holocaust-in-the-soviet-romanian-borderlands/  

 

Diana Dumitru în calitate de 
profesor invitat la 

Universitatea din Toronto, 
2016. Foto din arhiva 

personală a D. Dumitru. 

http://www.nng.unijena.de/Kolloquium/R%C3%BCckblick-p-27.html
http://www.nng.unijena.de/Kolloquium/R%C3%BCckblick-p-27.html
http://global.unc.edu/event/diana-dumitru-two-worlds-apart-the-state-antisemitismand-the-holocaust-in-the-soviet-romanian-borderlands/
http://global.unc.edu/event/diana-dumitru-two-worlds-apart-the-state-antisemitismand-the-holocaust-in-the-soviet-romanian-borderlands/
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5. Germania (Braunschweig), comunicarea publică “The Soviet State and Its 
Jewry: A Complex Story”, prezentată la Georg Eckert Institute, 20 mai 2015.  

6. SUA (Orlando), Universitatea Centrală din Florida, comunicarea publică 
“Attitudes of the non-Jewish Population of Bessarabia and Transnistria 
toward the Jewish Destruction during World War II,”, 11 ianuarie 2006. 

7. SUA (Washington D.C.), Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, 
comunicarea publică “Society in Crisis: The Attitude of the Population from 
Transnistria and Bessarabia towards the Holocaust,” 28 septembrie 2005. 

În decembrie 2012 a participat în calitate de expert al Ministerului Educaţiei 
la evaluarea manualelor de Istorie a românilor şi universală (epoca contemporană), 
elaborate pentru clasa a IX-a şi clasa a XII-a. Manualele date au fost publicate în 
2013. În 2014, la solicitarea colegilor din cadrul Departamentului de Istorie a 
Universităţii Naţionale Academia Kyiv-Mohyla, în calitate de expert metodic, a 
oferit aviz asupra programului cursului „Istoria diplomaţiei în secolul XIX-XX”, 
ţinut de dr. Tetiana Grygorieva. În calitate de membru al Consiliului Olimpic la 
Istorie, etapa republicană, în baza ordinului Ministrului Educaţiei al Republicii 
Moldova nr. 1244 din 2015, a elaborat subiectele şi, ulterior, a verificat lucrările 
pentru Olimpiada desfăşurată la 3-5 aprilie 2015 în or. Chişinău.  

În perioada 2010–2014 Diana Dumitru a activat în calitate de Director 
Academic al Seminarului Regional pentru Excelenţă în Predare (ReSET – 
Regional Seminar for Excellence in Teaching), program HESP, „Mobilitate Socială 
şi Modernizare în secolul XX în Europa de Est”. În cadrul acestui proiect a fost 
responsabilă de elaborarea agendei sesiunilor, coordonarea şi ghidarea proce-
sului de studiu al unui grup de 25 de participanţi — tineri profesori şi doctoranzi 
din Europa de Est. Seminarul ReSET a prevăzut organizarea a 3 şcoli de iarnă şi 3 
şcoli de vară pentru tinerii profesori din spaţiul postsovietic, specializaţi în ştiinţe 
socio-umane, cu invitarea specialiştilor de la marile centre academice din SUA, 
Canada, Olanda, Ungaria, Marea Britanie, Franţa, Germania, specialişti cu 
renume în domeniu şi experienţă avansată în predare. 

 
Coordonatoarea activităţii ştiinţifice a studenţilor 

Pe parcursul perioadei de activitate a coordonat munca de cercetare a 
doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor. Analiza tematicii temelor de cercetare 
convenite cu tinerii cercetători dă dovadă de înalta pregătire profesională şi 
interesul ştiinţific divers a conducătorului ştiinţific D. Dumitru. Menţionăm 
numele şi temele câtorva dintre doctoranzi: Fabian Marina cu tema „Cine-
matografia în RSSM în anii 1952–1985”; Snejana Novac „Inochentismul şi relaţia sa 
cu autorităţile publice în prima jumătate a sec. XX”; Rodica Bolgari „Emigraţia 
evreilor basarabeni în 1903–1940”; Igor Ciobanu „Politici într-un ţinut de frontieră: 
Basarabia în contextul confruntării dintre România şi URSS (1940–1945)”; Irina 
Onofrei „Corupţia în rândurile nomenclaturii de partid şi de stat în RSSM, 1945–
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1991”. Menţionăm numele şi temele de cercetare a câtorva dintre masteranzi: Ana 
Castraşan „Femeile germane şi sovietice între discurs ideologic şi ipostaze de 
război (1930–1945)”, Alla Vîrlan „Epoca lui Leonid Brejnev: Stabilitate sau 
Stagnare?”; Marina Fabian „Nomenclatura din RSSM: tendinţe ale evoluţiei şi 
practici”; Liliana Bargan „Corupţia în URSS în anii 1964–1984”; Irina Onofrei 
„Desenele animate sovietice în contextul socio-cultural al perioadei brejneviste”.  

 

 
 

Diana Dumitru la ceremonia de absolvire a facultăţii cu masterandele  
Tatiana Bejenaru şi Dorelina Zdeară.   

Chişinău, iunie 2014. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Activitatea ştiinţifică 

Activitatea ştiinţifică a conf. univ. D. Dumitru este ancorată în câteva 
direcţii: istoria modernă, istoria contemporană.  

În primii ani de activitate a scris mai multe studii axate pe tema de 
doctorat: diplomaţia britanică în alegerile în primul divan ad-hoc din Moldova, 
Marea Britanie în problema unirii Principatelor Române la Congresul de Pace 
de la Paris (1856); acordul de la Osborne etc., publicate în reviste şi volume de 
specialitate: „Destin Românesc”, „Cohorta”, „Relaţii internaţionale” etc.  

Realizările dr. conf. D. Dumitru au permis să fie Secretar Ştiinţific al 
Consiliului Ştiinţific Specializat de conferire a gradelor ştiinţifice la specialitatea 
Istorie Universală din cadrul UPSC (2003-2010), iar în 2015 a devenit director al 
Şcolii Doctorale „Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate”. 

Din 2004 cercetătorul îşi ancorează activitatea în cercetarea problemei 
Holocaustului şi, în special, a atitudinii populaţiei locale neevreieşti faţă de 
evreii din Basarabia şi Transnistria (1941–1944). Pentru documentare la acest 
capitol Dumitru D. a efectuat vizite de cercetare în centre din Washington D.C., 
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Ierusalim, Berlin (Institutul de cercetare a antisemi-
tismului), ceea ce i-a permis 
 nu doar să elaboreze studii ştiinţifice, dar să şi iniţieze 
cursuri opţionale. Cercetarea respectivă s-a încheiat cu 
publicarea în 2016 a monografiei „State, Antisemitism, 
and the Collaboration in the Holocaust: The Border-
lands of Romania and the Soviet Union” de către 
editura Cambridge University Press, una din cele mai 
prestigioase edituri universitare din lume. În 2019 
monografia respectivă a fost publicată în limba 
română de către editura Polirom, sub titlul „Vecini în 
vremuri de restrişte: Stat, antisemitism şi Holocaust 
în Basarabia şi Transnistria”. 
 

Stagii de cercetare peste hotare. 
Este cert că pentru a efectua stagii de cercetare, în special peste hotarele 

republicii, cu publicarea ulterioară a rezultatelor ştiinţifice, este nevoie de 
susţinere financiară serioasă. Iată de ce dr. D. Dumitru a depus dosare la mai 
multe programe pentru obţinerea burselor de cercetare. Argumentele 
proiectelor sale de cercetare au fost convingătoare, aşa încât a devenit bursiera 
mai multor programe şi stagii oferite de centrele universitare şi ştiinţifice 
internaţionale. Menţionăm câteva stagii de cercetare importante: între 26.08.2003–
26.08.2004 – la Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, Departamentul de 
Istorie, susţinută de programul Junior Faculty Development Program. În 
perioada 01.09.2005–01.04.2006 – bursă în cadrul Centrului de Studii Avansate 
ale Holocaustului a Muzeului de Stat al Holocaustului din Washington D.C., SUA. 
Martie–iunie 2007 – stagiu la Institutul Internaţional de studiere a Holocaustului 
din Ierusalim, Institutul Internaţional de studiere a Holocaustului; Institutul Georg 
Eckert, Braunschweig (Germania), 6-30 mai, 2015; Centrul de Studiere al 
Holocaustului, Institutul de Istorie Contemporană din oraşul München 
(Germania), iunie–septembrie, 2015; Universitatea Georgetown, Washington D.C. 
(SUA), septembrie 2015–ianuarie 2016; New Europe College, Bucureşti, România, 
mai-iunie 2017; Universitatea din Jena, Imre Kertesz Kolleg, octombrie 2017–iulie 
2018; Institutul Simon Wiesenthal din Viena – 1 februarie – 1 iulie 2019. 

Dr. Diana Dumitru a fost invitată în calitate de expert extern să contribuie la 
realizarea unor proiecte internaţionale, implementate de instituţii din străinătate: 

 „Lexicon of The Holocaust”, Institutul Internaţional de Studiere a 
Holocaustului, Yad Vashem (2015-2016);  

 „Soviet Jewry Project”, Departamentul de Studii Ebraice şi Iudaice, 
Universitatea din New York (2016-2017); 
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 „The Untold Stories. The Murder Sites of the Jews in the Occupied Territories 
of the Former USSR”, Institutul Internaţional de Studiere a Holocaustului, 
Yad Vashem (2017-2020).  

 
Participări la manifestări ştiinţifice. 

Activitatea de cercetare a fost reflectată într-o serie de comunicări la 
conferinţe ştiinţifice internaţionale şi publicări în reviste ştiinţifice din Republica 
Moldova, Ucraina, Israel, Marea Britanie, Bosnia şi Herţegovina, SUA, Canada, 
Germania, Austria şi altele, analizând teme precum: instrumentalizarea 
studierii Holocaustului în RM; soarta evreilor din Bucovina şi Transnistria în 
1940–1944; atitudinea populaţiei neevreieşti din Transnistria către evrei în 
timpul Holocaustului; Studierea Holocaustului în Republica Moldova; 
istoriografie şi politică în Moldova; Holocaustul în Basarabia şi Transnistria ş.a.  

 

 
 

Diana Dumitru, cu colegii Paul Shapiro (SUA), Adrian Cioflâncă (România) şi Dan Stone 
(Marea Britanie) la Masa rotunda din cadrul conferinţei „Holocaust: responsabilităţi locale 

şi politici ale memoriei”, Timişoara, 2018. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Dintre multiplele conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare, mese 

rotunde, workshopuri la care a participat D. Dumitru, vom menţiona:  
- SUA (San Francisco), participarea la masa rotundă „The Legacy of Donald J 

Raleigh: Scholar, Colleague, Mentor”, convenţia anuală a Asociaţiei pentru 
Studii Slave, Est-Europene şi Euroasiatice, 23–26 noiembrie 2019;  

- Germania (Augsburg), participarea la workshop-ul „Scholarship on Romania 
and Moldova within German Academia”, organizat de către Bukovina Institute, 
13–14 martie 2018;  

- SUA (Chicago), participantă la masa rotundă cu tema „The Politics of Memory: 
Contrasting the Experience of Conducting Oral Histories in Various Post-Soviet 
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Countries”, convenţia anuală a Asociaţiei pentru Studii Slave, Est Europene 
şi Euroasiatice, noiembrie 9–12, 2017; 

- Israel (Ierusalim), comunicarea „Producing Genocide for „Sanitary Purposes”: 
Romanian and German Collaboration in the Massacre at Bogdanovka”, în 
cadrul conferinţei internationale „Local German and Romanian Administration 
and the Holocaust in the USSR: Regional Variations of General Policies,” 
organizată de Moshe Mirilashvili Center for Research of the Holocaust in the 
Soviet Union, octombrie 16–17, 2017  

- Germania (Berlin), participare la masa rotundă cu tema „The Holocaust in 
Southeastern Europe Put into Context, Conferinţa internaţională „The 
Second World War in Southeastern Europe,” organizată de Topography of 
Terror Foundations and Center Mark Bloch, octombrie 4–6, 2017.  

- Canada (Toronto), participarea la workshopul „Mennonites and the Holo-
caust – and Gerhard Rempel’s Unfinished Book,” Universitatea din Toronto, 
iunie 12, 2017;  

- Germania (Jena), comunicarea „Six Modes of Violence: Romanian Mass 
Killing of Jews,” Conferinţa internaţională „Eastern Europe Facing the Shoah 
A History of Engagement, 1941-2016”, organizată de către Imre Kertesz 
Kolleg Jena, iunie 8–9, 2017; 

-  Cehia (Praga), Conferinţa internaţională „New Approaches to the History of 
the Jews under Communism”, organizată de Academia de Ştiinţe a Cehiei, 
mai 23–25, 2017;  

- Moldova (Chişinău), prezentarea „Holocaustul din Basarabia şi Transnistria” 
în cadrul Seminarului Internaţional „A ţine minte pentru viitor”, organizat 
de către Fondaţia Konrad Adenauer şi Institutul de Formare Politică din 
Ucraina, 25–27 aprilie, 2017.  

- Lituania (Vilnius), participarea la masa rotundă „Marking (preservation, 
legal, and religious issues” în cadrul conferinţei internaţionale „As Mass 
Murder Began: Identifying and Remembering the Killing Sites of Summer-
Fall 1941,” organizat de către International Holocaust Remembrance Allience 
şi Muzeul Evreiesc de Stat Vilna Gaon, 22–23 martie, 2017.  

- Moldova (Chişinău), seminar practic „Folosirea imaginilor istoriei orale şi 
documentelor de epocă în predarea istoriei Holocaustului,” în cadrul Semi-
narului Internaţional Centropa „Societatea civilă, mediul social şi istoria 
evreilor din Moldova în secolul XX,” 25–27 ianuarie 2017.  

- Izrael (Ierusalim), comunicarea „Manufacturing Outcasts: The Impact of 
Anti-Jewish Propaganda in Transnistria during WWII” în cadrul workshop-
ului explorator internaţional „Jews and Non-Jews During the Holocaust in 
the USSR: The Perspective of Inter-ethnic Relations”, organizat de către 
Institutul Internaţional de Studii ale Holocaustului, 27–29 noiembrie, 2016.  
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- SUA (Washington D.C.), comunicarea „This Was a Different Place and I Was 
a Different Person: The Soviet State and Its Jewry in the Aftermath of the 
Holocaust,” convenţia anuală a Asociaţiei pentru Studii Slave, Est Europene 
şi Euroasiatice, 17–21 noiembrie, 2016.  

- Moldova (Chişinău), comunicarea „Holocaustul în Moldova” ţinută în cadrul 
seminarului internaţional „The Remembrance of the Holocaust: Educational 
and Pedagogical Challenges”, organizat de către Consiliul Europei, 30 
octombrie–2 noiembrie, 2016.  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/  

- Moldova (Chişinău), comunicarea „Reflectarea Revoluţiei Maghiare în 
emisiunile postului de radio „Europa Libera”, prezentată în cadrul conferinţei 
internaţionale “Revoluţia Maghiară din 1956. Ecourile şi impactul ei asupra RSS 
Moldovenească”, 13 octombrie, 2016.  

- România (Bucureşti), workshop internaţional „Mobilities in the Black Sea 
Region,” organizat de New Europe College, comunicarea “Five Lives of a 
Holocaust Survivor: Shifting Identities and Loyalties in the Context of 
Migration,” mai 20–21, 2016.  

- Canada (Toronto), comentator al panelului „Microhistories and Grand 
Narratives: Jewish Lives and European Nationalisms”, conferinţa Schwartz-
Reisman în Studii Evreieşti a studenţilor doctoranzi, Universitatea din 
Toronto, 18 aprilie, 2016.  
http:// cjs.utoronto.ca/events/calendar/schwartz-reisman-graduate-student- 
conferencejewish-studies-1 

- Israel (Ierusalim), conferinţa internaţională „Holocaust Documentation in the 
FSU: Current Issues of Mapping, Accessibility and Usage,” organizată de către 
Institutul International de Studiere a Holocaustului, Yad Vashem, comunicarea 
„Glimpses from the Secret Police Files: Antisemitism in Romania and the Soviet 
Union Before the Holocaust”, octombrie 18–21, 2015. http://www.yadvashem. 
org/yv/en/about/events/pdf/2015/holodocfsu2015.pdf  

- Israel (Ierusalim), workshop–ul internaţional „Regional Characteristics of the 
Holocaust in the Soviet Union”, comunicarea „Two Worlds Apart? The State, 
Antisemitism, and the Holocaust in the Soviet–Romanian Borderlands”, 21–
22 octombrie, 2015.  

- Canada (Toronto), Midwestern Russian History Workshop, 24–26 octombrie, 
2015. 

- Austria (Vienna), conferinţa internaţională “Mapping Memories of Post–1989 
Europe,” comunicarea “Powerful Evidence: How Gentiles Testimony Can 
Shape the Holocaust Debate in Contemporary Moldova”, 29 noiembrie–        
1 decembrie 2015.  

- Italia (Florenţa) workshop–ul internaţional „Jews between Assimilation and 
Nationalism in Historical Perspective”, organizat de European University 
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Institute, a prezentat comunicarea „This Was a Different Place and I was a 
different Person’: Feeling Jewish inside the Soviet Union in the Aftermath of 
the Holocaust”, 4 mai, 2015.  
https://apps.eui.eu/Events/download.jsp?FILE_ID=8005  

- Germania (Berlin), invitată în calitate de expert la evenimentul de lansare a 
European Holocaust Research Infrustructure. Comunicare în cadrul discuţiei 
– panel „Open Access, Transfer of Knowledge and Holocaust Research”, 26 
martie, 2015. http://www.ehri–project.eu/presentation–european–holocaust– 
research–infrastructure  

- Moldova (Chişinău), comunicarea „Reflecţii asupra utilizării interviului struc-
turat în studierea problemei Holocaustului”, prezentată în cadrul seminarului 
internaţional „Dialogul generaţiilor: de la rememorare spre reconciliere”, 11–14 
decembrie, 2014.  

- Italia (Prato), workshop internaţional „The Absence in the Aftermath,” 
organizat de către Universitatea Monash, a prezentat comunicarea „The 
Absence as the Turning Point: The Soviet State and Its Jewry in the Aftermath of 
the Holocaust”, 8–10 decembrie, 2014.  

- Germania (München), conferinţa internaţională „The Holocaust in European 
Societies. Social Processes and Social Dynamics”, organizată de către Institute 
fur Zeitgeschichte, a prezentat comunicarea „Returning Back Home after the 
Holocaust: Jewish–Gentile Encounters in Bessarabia, Bukovina, and 
Transnistria”, 23–25 octombrie, 2014.  

- Ungaria (Budapesta), conferinţa internaţională „Narratives of Violence,” 
organizată de către International Consortium for Research on Antisemitism 
and Racism şi Universitatea Central Europeană, a prezentat comunicarea 
„Looking Into the Eyes of Your Neighbour: Jewish–gentile Encounters After 
the Holocaust”, 16–18 iunie, 2014.  

- Polonia (Krakow), conferinţa internaţională „Holocaust Documentation in 
Eastern Europe,” organizată de către European Holocaust Research 
Infrastructure ale Istitutului de Studii Evreieşti ale Universităţii Jagiellonian, 
a prezentat comunicarea „Powerful Evidence: How Gentile Testimony Can 
Shape the Holocaust Debate in Contemporary Moldova,” 19–21 mai, 2014.  

- Moldova (Chişinău), conferinţa internaţională „History, Society, and Culture in 
SouthEastern Europe”, organizată de UPS „Ion Creangă”, a prezentat comu-
nicarea „To Trust or Not to Trust? An Analysis of Soviet Post–War Investigation 
and Trials Documents for the History of the Holocaust”, 7–9 mai, 2014.  

- Germania (Berlin), workshop explorator „Eastern and Western European 
Prosecution of Nazi War Crimes in the Soviet Union: From a Local to a 
Transnational Perspective”, organizat de către CERCEC–Tepsis, Centre Marc 
Bloch, Hamburg Institute fur Sozialforschung şi Universitatea Heidelberg, a 

https://apps.eui.eu/Events/download.jsp?FILE_ID=8005
http://www.ehri–project.eu/presentation–european–holocaust–%20research–infrastructure
http://www.ehri–project.eu/presentation–european–holocaust–%20research–infrastructure
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prezentat comunicarea „Stalinist Justice Scrutinized: Postwar Soviet 
Investigations in the Mirror of Historical Époques”, 27–29 martie, 2014.  

- Canada (Toronto), conferinţă internaţională „Holocaust: New Scholars–New 
Research,” co–organizată de către Centru pentru Studii Evreieşti al 
Universităţii din Toronto şi Guvernul Canadei, a prezentat comunicarea 
„Peasants’ Perceptions of Jewish Life in Interwar Bessarabia and How this 
Became Interwoven into the Holocaust”, 6–7 octombrie, 2013.  

- România (Bucureşti) simpozionul internaţional Black Sea Link „Agents or 
Objects? Rethinking some Chapters of the History of the Black Sea Region 
(1812–2012)” organizat de către New Europe College, a prezentat comunicarea 
„Rapacious Neighbors: The Plunder of Bessarabian Jewry in the Summer of 
1941”, 21–22 iunie, 2013.  

 

 
 

Diana Dumitru la conferinţa „Holocaustul în Europa: tendinţe de cercetare, abordări 
pedagogice şi provocări politice” (noiembrie 2019), München.  

Foto din arhiva personală a D. Dumitru. 

 

  
 

Diana Dumitru prezentând rezultatele cercetării sale la Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 2019. 
Foto din arhiva personală a D. Dumitru. 
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Katerina Capkova (Cehia), Chad Bryant (SUA), Diana Dumitru discută proiectul 
„Procesul lui Rudolf Slansky” (mai 2018).  
Foto din arhiva personală a D. Dumitru. 

 
Publicaţii: 

Dr. conf. univ. D. Dumitru are numeroase articole ştiinţifice, monografii 
de referinţă. Printre cele mai elocvente cităm: 

Monografii:  

 The State, Antisemitism, and Collaboration in the 
Holocaust: The Borderlands of Romania and the 
Soviet Union. New York: Cambridge University 
Press, 2016 (SUA).  

 Vecini în vremuri de restrişte: Stat, antisemitism şi 
Holocaust în Basarabia şi Transnistria (Iaşi: 
Polirom, 2019). 

 Marea Britanie şi Uni-
rea Principatelor Româ-
ne (1856-1859) (Chişi-
nău: Pontos, 2010). 

 Holocaustul: Texte, teo-
rii, memorii. Note de curs (Chişinău: Pontos, 
2009). 

 
Volume editate în coautorat: 

 Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru 
Negură etc. Al doilea război mondial: memorie, 
istorie în estul şi vestul Europei (Chişinău: 
Cartier, 2013) 
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 Diana Dumitru, Petru Negură etc. Moldova: A Borderland ̓s Fluid History. 
Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea Region, 15/16, 2014.  

 
Alte articole şi studii ştiinţifice au fost publicate în reviste şi volume de 
specialitate din ţară şi peste hotare: 

în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS:  

 „Genocide for Sanitary Purposes? The Bogdanovka Murder in Light of 
Postwar trial Documents”, Journal of Genocide Research, no. 10, 2018: 1-21.  

 „In Search of a ‘Social Science of the Holocaust’”, Shofar: An Interdisciplinary 
Journal of Jewish Studies, vol. 36, no. 1 (Winter 2018), p. 220-227. 

 „The Evolution of Holocaust Studies in Moldovan Historiography: 1991-
2017”, Dapim: Studies on the Holocaust 31, no. 2 (2017): 155-164. 

 DUMITRU Diana, JOHNSON C, „Constructing Interethnic Conflict and 
Cooperation: Why Some People Harmed and Others Helped Jews during the 
Romanian Holocaust”, World Politics, Vol. 63, no. 1 (January 2011), p. 1-42. 

 „Attitudes towards Jews in Odessa: From Soviet Rule through Romanian 
Occupation, 1921-1944”, Cahiers du monde russe Vol. 52, no. 1 (2011), p. 133-
162 (indexată BDI SCOPUS).  
 

în reviste din străinătate recunoscute:  
 DUMITRU Diana, Negură Petru, „Moldova: A Borderland’s Fluid History”, 

Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea Region, 15/16, 2014, p. 3-9. 
http://www.gce.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcen
ters/gce/ euxeinos/euxeinos%2015%2016_2014.pdf  

 „How the Bessarabians Were Perceived by the Romanian Civilian Military 
Administration in 1941”, Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea 
Region, 15/16, 2014, pp. 65-76.  
http://www.gce.unisg.ch/~/media/internet/content/ 
dateien/instituteundcenters/gce/euxeinos/euxeinos%2015%2016_2014.pdf  

 „The Soviet State and Its Jewry: The Origins of Popular and Official 
Antisemitism During and After WWII”, New Europe College Black Sea Link 
Yearbook 2010-2011, 2011-2012 (Bucharest: New Europe College, 2014), pp. 
21-38. http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/bsl/2010-2012/ Anuar_ 
Black_Sea_Link_2010-2012.pdf  

 „Eric Steinhart, The Holocaust and the Germanization of Ukraine 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2015)”, Shehepunkte, 2016, nr. 1. 
http:// www.sehepunkte.de/2016/01/26988.html 

 
 
 
 

http://www.sehepunkte.de/2016/01/26988.html
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în reviste acreditate (categoria B): 

 DUMITRU Diana, Negură Petru, „Republica Moldova: o istorie fluidă a unui 
tărâm de frontieră. Introducere”, Plural: Istorie, Cultură, Societate, Vol. 3, no 1, 
2015, pp. 5-18.  

 „Basarabenii în viziunea administraţiei româneşti în a doua jumătate a 
anului 1941”, Plural: Istorie, Cultură, Societate, Vol. 3, no 1, 2015, pp. 90-102.  

 „Peasants’ Perceptions of Jewish Life in Interwar Bessarabia and how this 
Become Interwoven into the Holocaust”, Plural: History, Culture, Society, 
Vol. 1, no 1-2, 2013, p. 131-149.  

 
Articole în culegeri ştiinţifice internaţionale 

 „Pagini din memoria Holocaustului. Atitudini faţă de evrei în Basarabia şi 
Transnistria în 1941-1944”, în Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, 
memorie, reprezentare, ed. Anca Filipovici, Attila Gido (Cluj-Napoca: ISPMN 
Publishing, 2018), pp. 231-254.  

 „Returning Home after the Holocaust: Jewish-Gentile Encounters in the 
Soviet Borderland”, in The Holocaust and European Societies: Social 
Processes and Social Dynamics, eds. Frank Bajohr, Andrea Low (London: 
Palgrave Macmillan, 2016), pp. 307-320.  

 „Challenging Stalinist Justice: A Review of Holocaust Crimes after 1953”, în 
Romania and the Holocaust: Events. Context. Aftermath, ed. Simon Geisbuhler 
(Sttutgart: ibidem-Verlag, 2016), p. 90.  

 „Introduction”, in Felicia Carmelly, Across the Rivers of Memory (Toronto: 
Azrieli Foundation, 2015), pp. XV-XXXI.  

 „An Analysis of Soviet Postwar Investigation and Trial Documents and Their 
Relevance for Holocaust Studies”, The Holocaust in the East: Local 
Perpetrators and Soviet Responses, eds. Michael David-Fox, Peter Holquist, 
and Alexander Martin (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014),     
pp. 142-157. 

 „Caught Between History and Politics: The Experience of a Moldovan 
Historian Studying the Holocaust”, The Convolutions of Historical Politics, eds. 
Alexei Miller, Maria Lipman (Budapest-New York: Central European 
University Press, 2012), pp. 239-252. 

 
în culegeri naţionale:  

 „Vecini în vremuri de restrişte: Atitudini faţă de evrei în Basarabia şi 
Transnistria în 1941-1944”, Al doilea război mondial: memorie şi istorie în 
estul şi Vestul Europei, ed. DUMITRU Diana, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru 
Negură (Chişinău: Cartier, 2013), pp. 44-75.  
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Dumitru Diana – deschizător de noi oportunităţi 
Este o adeptă hotărâtă a reformelor universitare. Pentru facilitarea proce-

sului, împreună cu colegul Eduard Baidaus, a pregătit un dosar pentru concur-
sul lansat de AFP (Academic Fellowship Program), obţinând pentru Catedra 
istorie universală a UPSC titlul de catedră-partener al AFP (Program generat de 
HESP, Fondaţia SOROS). Astfel, cu contribuţia Dianei Dumitru, în perioada 2002–
2007 Catedra de istorie universală a beneficiat de 5 workshopuri pe problema 
reformei curriculare. Din proiectul respectiv, catedra a primit un suport financiar 
pentru achiziţii de carte, multiplicare de materiale la cursurile ţinute. În 2008 
datorită programului respectiv, Catedra a avut ca profesori vizitatori: profesorul 
Mark Sandle, Universitatea De Monford, profesoara Lynne Viola, de la Universi-
tatea din Toronto, profesoara Jutta Scherrer, EHESS, Paris, profesorii Donald 
Raleigh şi Robert Jenkins, Universitatea din Chapel Hill. 

Datorită interesului ştiinţific pentru problema Holocaustului, în octombrie 
2006 Diana Dumitru a organizat prima conferinţa dedicată problemei Holo-
caustului în Republica Moldova. Conferinţa internaţională a fost intitulată „Soarta 
evreilor din Basarabia, Bucovina, Transnistria în anii 1940–1944” şi a avut loc sub 
auspiciile câtorva instituţii: UPSC, Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele 
Unite şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în Romania „Elie 
Wiesel” (Bucureşti, România). Conferinţa a reprezentat un eveniment important 
pentru viaţa ştiinţifică a ţării şi a reuşit să adune istorici, politicieni, reprezentanţi ai 
ambasadelor SUA şi România în Moldova. Cercetătorii din Moldova, România, 
SUA, Marea Britanie au prezentat auditoriului cele mai recente investigaţii asupra 
sorţii evreilor din Basarabia, Bucovina, Transnistria în anii 1940–1944. 

Diana Dumitru împreună cu Jeffrey Kopstein, profesor şi şef al Depar-
tamentului de Ştiinţe Politice la Universitatea din California, Irvine, a fost 
organizatoarea Workshopului Internaţional de Cercetare „Politics, the State, 
and Antisemitism: Exploring the Roots of Regional Variation in Civilian 
Violence during the Holocaust in Eastern Europe” pentru profesori universitari 
din SUA, Canada, Marea Britanie, Israel, Belarus, Rusia. Workshopul a avut loc 
la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington D.C., SUA, 25 iulie-5 
august, 2016.  

Ca dovadă a recunoaşterii calificării sale profesionale înalte, a primit 
invitaţia de a face parte din boardul a două organizaţii internaţionale, în calitate 
de expert în domeniul Holocaustului:  

 Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ (Scholarly Advisory Board) al 
International Tracing Service at Bad Arolsen, Germania, octombrie 2015 – 
octombrie 2017.  

 Membru al Consiliului Consultativ (Advisory Board) European Holocaust 
Research Infrastructure (EHRI), octombrie 2015-2019.  
http://www.ehriproject.eu/ehri-advisory-board. 
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Este şi membrul colegiului de redacţie a trei revistei ştiinţifice internaţionale 
cu factor de impact: „East European Jewish Affairs” (SUA/Canada), „Holocaust 
and Genocide Studies” (SUA/Marea Britanie), „Journal of Genocide Research” 
(Marea Britanie/Australia). Este unul dintre fondatorii şi membrii colegiului de 
redacţie a revistei Facultăţii (categoria B) „PLURAL: History, Culture, Society”. 

 
Participări la emisiuni în mass-media, filme documentare 

Autoritatea ştiinţifică şi didactică a cadrului universitar şi omului de ştiinţă 
Diana Dumitru, dar şi problemele ştiinţifice abordate de cercetătoare i-au 
determinat pe autorii emisiunilor din mass-media moldovenească să-i facă mai 
multe invitaţii în studiourile Publika TV, Jurnal TV, TV 7, Moldova 1, Vocea 
Basarabiei etc. Protagonista a fost provocată să vorbească în privinţa temelor: 
semnificaţia istorică a zilei de 23 august 1944; memoria victimelor Holocaustului; 
istoria Ghetoului din Chişinău; problema relaţiilor interetnice în Republica 
Moldova; despre teme incomode şi istoriografie comodă; ecoul internaţional al 
Unirii Principatelor Române; atitudinea faţă de evrei în Basarabia şi Transnistria în 
anii 1941–1944, profesia de istoric etc. De asemenea, a oferit consultaţii pentru filme 
documentare, precum „Film Cursed Years in Transnistria” (2016, producător 
Natalia Ghilaşcu), montarea spectacolelor de teatru „Clasa noastră” (2013, 
Luminiţa Ţăcu), „Clear History” (2012, Nicoleta Esinencu). 

 
Distincţii, premii 

Pe parcursul activităţii a obţinut mai multe premii şi distincţii. 
1. Cercetătorul Anului 2016, acordat de UPSC, martie, 2017. 
2. Premiul Mary Parker Follet al secţiei de Istorie şi Ştiinţe Politice a 

Asociaţiei Americane a Ştiinţelor Politice, pentru cel mai bun articol sau capitol 
publicat în domeniul istoriei şi ştiinţelor politice în anii 2010 şi 2011 (pentru 
articolul „Constructing Interthnic Conflict and Cooperation: Why Some People 
Harmed and Others Helped Jews during the Romanian Holocaust”, World 
Politics, vol. 63, nr. 1, 2011. 

3. Premiul de gradul I pentru studii doctorale al Fondaţiei Soros, 1997. 
În contextul celor relatate mai sus, nu-mi rămâne decât să adaug: Diana 

Dumitru este omul care s-a creat pe sine. Ea a devenit remarcabilă prin muncă 
asiduă, consecvenţă, fiind centrată pe scopul clar de a educa tânăra generaţie în 
spiritul adevărului şi a deveni utilă societăţii în care activează. 




