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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  FREUND, FLORIAN, UNIV.-DOZ. DR. 
Facultatea, Catedra Facultatea de Studii Europene, Catedra de Studii Europene / 

Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut 
für Zeitgeschichte 

Domeniul ştiinţific Istorie contemporană 
Adresa paginii web personale http://www.univie.ac.at/zeitgeschichte/p-frflb.htm 
Adresa e-mail florian.freund@univie.ac.at 
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
2006  Mauthausen - Stammlager, in: Wolfgang Benz, Barbara Distel (Hg.), Der Ort des 

Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4. 
Flossenbürg - Mauthausen - Ravensbrück, München 2006, 293-346 (Gem. mit 
Bertrand Perz) 

2006  Artikel zu Außenlager von Mauthausen in: Wolfgang Benz, Barbara Distel (Hg.), Der 
Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Band 4. 
Flossenbürg - Mauthausen - Ravensbrück, München 2006  

 [Amstetten (347 – 349, Dipoldsau (353), Ebensee (354 – 360) Eisenerz (360 – 362, 
Enns / Ennsdorf (363), Großraming ( 365 – 367), Gunskrichen (368 – 370), Klagenfurt 
(384 – 386), Lenzing (389 – 391), Loiblpaß (400 – 404, Redl Zipf (416 – 420), 
Ternberg (441- 443), Vöcklabruck (443 – 444), Wels II (444 – 445), Wiener Neustadt 
(1943) (465 – 468), Wiener Neustadt (1944) (468 – 470)] 

2006  Roma und Sinti – „Zigeuner“ im Nationalsozialismus. In: Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes (Hg.), Katalog zur permanenten Ausstellung, Wien 
2006, S. 108 – 116 (Gemeinsam mit Gerhard Baumgartner) 

2006 Roma and Sinti – „Gypsies“ in the Nazi Era. In: Documentation Center of Austrian 
Resistance (Ed.), Catalog to the Permanent Exhibition, Vienna 2006, S. 56 - 59 
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2006  Zwangsarbeit in Österreich unter NS-Herrschaft. In: Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes (Hg.), Katalog zur permanenten Ausstellung, Wien 
2006, S. 136 – 146 

2006 Forced Labor. . In: Documentation Center of Austrian Resistance (Ed.), Catalog to the 
Permanent Exhibition, Vienna 2006, S. 66 - 67 

2006  KZ Mauthausen. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.), 
Katalog zur permanenten Ausstellung, Wien 2006, S. 148 – 154 

2006 Mauthausen Concentration Camp. . In: Documentation Center of Austrian Resistance 
(Ed.), Catalog to the Permanent Exhibition, Vienna 2006, S. 68 – 71 

2006 Die Vorgeschichte der Deportation österreichischer “Zigeuner” in das Ghetto in Łódź. 
In: Fenomen getta łózkiego 1940 – 1944, Łódź 2006, S. 297 - 308 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
2005 Drahomír Bárta, Tagebuch aus dem KZ Ebensee. Verlag Turia + Kant, Wien 2005 

(gemeinsam mit Verena Pawlowsky) 
2007 Konzentrationslager in Oberösterreich 1938 - 1945. Linz 2007 (gemeinsam mit 

Bertrand Perz) Reihe: Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus, hg. Vom 
Öberösterreichischen Landesarchiv 

2009 Politik gegen Zigeuner in Oberösterreich im 19. und 20. Jahrhundert. Reihe: 
Oberösterreich in der Zeit des Nationalsozialismus, hg. vom oberösterreichischen 
Landesarchiv, Linz [data apariţiei: iunie 2010] 

2009 Die Toten von Ebensee. Verzeichnis der im Konzentrationslager Ebensee 
umgekommenen Häftlinge 1943 – 1945. Analyse und Dokumentation. Hg. Vom 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und dem Bundesministerium 
für Inneres, Lit Verlag, [data apariţiei: mai 2010] 

 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
 
9. Brevete naţionale 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
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Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe invitate internaţionale 
 
2005 Widerstand im Konzentrationslager Mauthausen. Tagung: Widerstand in Österreich 

1938 – 1945, Parlament der Republik Österreich, 19.1.2005 
2006  Verfolgungspolitik gegen Roma und Sinti in Österreich im 20. Jahrhundert. Tagung: 

Roma und Sinti: Gestern – Heute – Morgen, Waldviertel Akademie, 23. – 24. 6. 2006  
2006  Zigeunerverfolgung in Österreich, Studienreise „Österreich unterm Hakenkreuz“ vom 

20. – 28. Oktober 2006, Zentralstelle für politische Bildung in Thüringen, 26.10.2006 
2006  Das Konzentrationslager Mauthausen, Studienreise „Österreich unterm Hakenkreuz“ 

vom 20. – 28. Oktober 2006, Zentralstelle für politische Bildung in Thüringen, 
27.10.2006 

2006  „Die Verfolgung der Roma in Österreich“. III. Internationaler Antiziganismus Kongress, 
Rom und Cinti Union und das Europäische Zentrum für Antiziganismusforschung, 01. – 
03. Dezember 2006 
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2007  „Roma, Sinti, „Zigeuner“. Tagung: „Ausgrenzung, Zwangsarbeit und Vernichtung“. 
Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI), Tagung „Arbeit und 
Vernichtung“, 27.- 29. Juni 2007 

2008  KZ Mauthausen, Tagung: Massentötungen durch Giftgas in nationalsozialistischen 
Konzentrations- und Vernichtungslagern. Historische Bedeutung, technische 
Entwicklung, revisionistische Leugnung, Oranienburg 16.05.2008-18.05.2008 

2008  Die Verfolgung der Zigeuner im Dritten Reich. Tagung: Terzo Reich e Fascismo. 
Persecuzione e sterminio, Italien, Crema 13. – 19.11.2008 

 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
Cercetarea lagărelor de concentrare:  
În volumul publicat în 2007 împreună cu Bertrand Perz, „Konzentrationslager in Oberösterreich 
1938 bis 1945“, am reuşit să oferim în premieră o imagine de ansamblu a lagărelor din Austria 
superioară, Mauthausen / Gusen şi 15 lagăre externe în contextul importanţei lor economice 
pentru economia de război germană. Urmărirea penală a autorilor de crime în complexul 
Mauthausen şi istoria ulterioară a lagărelor din Austria superioară completează expunerea. 
În monografia terminată în 2008 „von Die Toten Ebensee“ (apare în mai 2010) a fost posibilă nu 
doar prezentarea în premieră a datelor a 7626 de deţinuţi decedaţi până la 6 mai 1945 şi a 481 de 
deţinuţi care au murit în primele zile de după eliberare ca urmare a detenţiei, ci a fost făcută în 
premieră şi încercarea de a înţelege prin mijloace ale statisticii descriptive stratificarea 
comunităţii de deţinuţi. 
Pornind de la teza că principalul indicator al condiţiilor de trai şi de muncă într-un lagăr de 
concentrare era rata mortalităţii şi că aceasta poate fi considerată şi ca indicator pentru poziţia 
unui grup în comunitatea de deţinuţi, au fost cercetate rata mortalităţii diferitelor naţionalităţi şi 
categorii de deţinuţi (deţinuţi politici, criminali, evrei, etc.), durata medie de supravieţuire de la 
intrarea în lagărul Mauthausen până la moartea în lagărul extern Ebensee, influenţa vârstei asupra 
ratei mortalităţii şi influenţa poziţiei din aşa numita „autoguvernare a deţinuţilor” asupra 
supravieţuirii individuale. Analiza ratei mortalităţii diferitelor categorii de deţinuţi dezvăluie o 
imagine a condiţiilor de viaţă foarte diferite care diferă în parte de amintirile supravieţuitorilor. 
Politica de persecuţie împotriva ţiganilor 
Monografia realizată în 2009 la comanda guvernului regional al Austriei superioare, „Politik 
gegen Zigeuner in Oberösterreich im 19. Und 20. Jahrhundert“, analizează, în contextul politicii 
generale de persecuţie a ţiganilor, rolul jucat de autorităţile şi de politicienii Austriei superioare. 
În toată perioada cercetată, politicienii Austriei superioare au fost aproape lipsiţi de iniţiativă şi 
nu au avut o politică proprie cu privire la ţigani. 
Nu poate fi vorba în Austria superioară despre o problemă a ţiganilor. Numărul lor a fost 
neglijabil, erau cetăţeni austrieci, cu drept de rezidenţă şi ocupaţi în mare parte cu comerţul 
mobil. Cu toate acestea, autorităţile landului au susţinut toate măsurile împotriva persoanelor 
stigmatizate drept ţigani. Politicienii şi partidele landului Austria superioară au sprijinit, cu mult 
înainte ca naţional-socialiştii să constituie un factor de putere, crearea acelui climat care a făcut 
posibil un genocid. Cele mai radicale propuneri şi intervenţii adresate puterii centrale de la Berlin 
veneau în continuare din Niederdonau şi mai ales din Steiermark şi au influenţat esenţial politica 
nazistă de persecuţie a ţiganilor. Celelate regiuni de pe teritoriul actualei Austrii au avut doar un 
rol de suport, respectiv s-au folosit – ca Oberdonau – de situaţia politică pentru excluderea 
definitivă a ţiganilor din societate, pentru internare, muncă silnică şi deportare. Politica împotriva 
ţiganilor se dovedeşte a fi în Oberösterreich şi Oberdonau, dincolo de toate schimbările de sistem, 
o politică a oportuniştilor. 
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