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+ VARA ÎNSÂNGERATĂ



+ Masacrul de la Stânca 

Pe 27/28 iunie 1941, o mare parte din populaţia 
evreiască din localitatea Sculeni-târg, aflată dincolo 
de Prut, şi Sculeni-sat, de dincoace de Prut, a fost 
masacrată în zona Stânca Roznovanu. Evreii au fost 
evacuaţi din cele două localităţi, împinşi în zona din 
nord-estul Iaşului, laolaltă cu populaţia creştină, şi, 
odată ce au ajuns în preajma localităţii Stânca 
Roznovanu, au fost despărţiţi de creştini şi au sfârşit 
împuşcaţi de către un pluton de execuţie din 
Regimentul 6 Vânători. 



+ Masacrul de la Stânca 



+



+ Exhumarea din 1945

În 1945, au fost 
exhumate 311 
cadavre din 3 
gropi comune 
la Stânca 
Roznovanu. 

O a patra groapă 
de care 
vorbeau 
martorii nu a 
fost localizată. 



+ Istoria orală vs. documente

Raportul militar 
oficial 

menționează 
doar 40 de 

victime  
evreiești.

Martorii au vorbit 
de 400-500 de 

victime.

Exhumarea a scos 
la iveală 311 

cadavre.



+ Raportul medico-legal al 
exhumărilor de la Stânca



+

Au fost uciși cel puțin 45 de copii până 
în 12 ani, 46 de adolescenți (12-18 ani), 
103 persoane tinere (18-40 de ani) și 79 
peste 40 de ani. Doar 48 dintre victime 
erau bărbați "în putere", între 18-40 de 
ani. Cel puțin 127 dintre victime erau de 
sex feminim, iar 146 de sex masculin. 

Raportul medico-legal al 
exhumărilor de la Stânca



+ Regimentul 6 Vânători

Zona în care au fost 
ucişi evreii din 
pădurea Vulturi și 
din zona Stânca 
Roznovanu era în 
iunie 1941 sub 
controlul 
Regimentului 6 
Vânători din 
Divizia 14



+ Procesul din 1948



+ Lista celor condamnaţi pentru 
masacrul de la Stânca

 Generalul Gheorghe Stavrescu, comandantul Diviziei 14 – închisoare pe 
viaţă, a murit în închisoare 1951.

 Colonelul Ermil Mateeş, comandantul Regimentului 6 Vânători – închisoare 
pe viaţă, a murit în închisoare în 1954.

 Locotenentul Ioan Stihi (înaintat căpitan după masacru) – comandantul 
plutonului de execuţie, a murit în luptă la Odessa în 1941.

 Sub-locotenentul Eugen Mihăilescu – a dispărut în luptă în 1942, 
condamnat la închisoare pe viaţă.

 Sergent major Vasile Mihailov – a murit în luptă, condamnat la închisoare 
pe viaţă.

 Soldat Ion Epure – a murit în luptă, condamnat la închisoare pe viaţă..
 Sergent Gheorghe Cimpoeşu – călăuză pentru criminali, condamnat la 

închisoare pe viaţă, arestat în 1960, eliberat în 1964 prin amnistie.
 Paraschiva Moroşanu – jefuitoare, condamnată la 5 ani închisoare.



+



+ Predictori pentru făptași

• Regimentul 6 Vânători se afla în Basarabia în 1940 – 
ideea răzbunării.

• Stihi, Mihăilescu, Cimpoeşu şi Epure – născuţi în 
Basarabia.

• Stihi şi Mihăilescu – formaţi de Secţia a II-a a Marelui Stat 
Major, specializaţi în contrainformaţii şi diversiune.

• Stihi ofițer de legătură cu unități germane.
• Mateiaş, Stihi, Mihăilescu – antisemiţi virulenţi; ultimii doi 

cu simpatii legionare.
• Comandanţii au invocat “ordine superioare”.
• Criminalii spuneau că evreii vor fi oricum omorâți de 

germani.



+ Ordinele pentru masacru

Criminalii au invocat:

Ordinul Armatei a 3-a nr. 1949/1941, comunicat 
cu ordinul Diviziei a 14-a nr. 24.218/1941, 
punctul 2: “Toţi indivizii care trag în trupe şi 
autorităţi să fie executaţi pe loc”.

Ordinul Armatei a 3-a nr. 20.555/1941, comunicat 
cu ordinul Diviziei a 14-a nr. 24.153/1941: “Să 
se procedeze fără cruţare faţă de cei găsiţi 
vinovaţi de acte îndreptate contra armatei şi 
contra Ţării”. 



+ Declaraţiile şi ordinele 
col. Ermil Mateeş

“Cu cercetarea şi executarea acestor jidani (din 
Sculeni) a fost însărcinat Căpitanul Stihi Ioan”.

“Am ordonat căpitanului Stihi Ion, ofiţer informator, 
să aresteze şi să execute toţi evreii suspecţi din 
Sculeni”. 

“Numărul jidanilor împuşcaţi este prea mic faţă de 
jertfele noastre din cauza lor”.

“Umanitarismul îi bun în alte vremuri, nu la 
război”.



+ Masacrele antisemite ale 
Regimentului 6 Vânători

Unitatea condusă de 
căpitan Ion Stihi din 
cadrul Regimentului 6 
Vânătoria ucis câteva 
mii de evrei pe linia 
de înaintare a 
Regimentului: la 
Stânca, Bălţi, 
Mărculeşti, Gura 
Căinari, Floreşti etc
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+ Echipa proiectului

 Instituţia coordonatoare: Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din 
România “Elie Wiesel” (INSHR-EW)

 Responsabil proiect: Adrian Cioflâncă (Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”)

 Coordonator echipă de arheologi: Neculai Bolohan (Universitatea “Al. I. Cuza”)

 Echipa: Sebastian Drob (masterand), Alexandru Gafincu (masterand), Tudor 
Mandache, Ciobanu Cătălin (masterand), Ion Stoian (doctorand) 

 Asistent management proiect: Elisabeth Ungureanu

 Asistent ştiinţific: Eliza Cocea



+ Etapele proiectului

 Etapa I: interviuri de istorie orală cu martori ai masacrului, realizate cu 
sprijinul USHMM (toamna 2009);

 Etapa II: obţinerea, de către INSHR-EW, a aprobărilor de la autorităţi pentru 
declanşarea săpăturilor (prima jumătate 2010);

 Etapa III: evaluarea săpăturilor anterioare, din 2002 (septembrie 2010); 

 Etapa IV: identificarea locului gropii comune cu ajutorul martorilor, al 
detectoarelor de metale şi al expertizei arheologice (octombrie 2010);

 Etapa V: cercetările arheologice pe locul gropii comune (octombrie–
noiembrie 2010); 

 Etapa VI – cercetările penale conduse de Parchetul Militar.



+ Etapa I – Istorie orală



+ Martori intervievați

 Constantin Macovei (Cuza 
Vodă, n. 1924) 

 Constantin Tudosă (Vulturi, 
n. 1924)

 Natalia Tudosă (Vulturi, n. 
1928) 

 Ileana Costea (Vulturi, n. 
1918)

 Andrei Bucătaru (Popricani, 
n. 1918)

 Pavel Haralamb (Cuza Vodă, 
n. 1924)

 Ion Bosânceanu (Vulturi, n. 
1929) 

 Vasile Enache (Cuza Vodă, n. 
1925) 

 Lucica Baltaru (Vulturi, n. 
1935)

 Dumitru Grădinaru (Vulturi, n. 
1915)

 Ion Pădureţ (Vulturi, n. 1936)

 Vasile Voronciuc (Cuza Vodă, 
n. 1928).



+ Vasile Enache

“Evreii au fost puşi să sape trei gropi. [Pe] evreii cu 
haine bune îi dezbrăca[u]. După aia, puneau câte zece 
evrei pe malul gropii, în fund şi cu picioarele în groapă. 
Iar românii noştri trăgeau cu puşca şi ei cădeau în 
groapă. Şi era şi o femeie cu un copil mititel care s-a 
rugat să o lase în pace că are copil, dar tot au 
împuşcat-o. Şi bărbaţii se căinau, că nu au greşit cu 
nimic, că nu sunt animale să fie omorâţi în pădure. 
Erau mai mult de o sută de evrei şi nu a scăpat nici 
unul. Zac acolo şi acuma.“



+ Ion Bosânceanu

„Am văzut convoaie cu evrei, de mai multe ori, în vara 
anului 1941. Veneau din Iaşi, din Păcurari, din Târgu 
Cucu, din Ciurchi şi erau duşi prin satul Cârlig în 
pădurea de aici (din Vulturi n.n.). Erau şi bărbaţi şi 
femei şi copii, şi tineri şi bătrâni, păziţi de soldaţi 
români. După ce au intrat în pădure s-au auzit focuri de 
armă. Eu am văzut vreo 7-8 coloane, câte 30-70-100 
de oameni odată. Am auzit după aia că evreii au săpat 
singuri nişte şanţuri în Valea Climoaiei şi acolo i-au pus 
soldaţii şi au turnat var peste ei. Au fost mai multe 
gropi.”



+ Constantin Macovei

„În vara lui ’41, am văzut cum erau aduşi evreii, aici pe 
deal, în coloane, şi împuşcaţi în pădure. Ştiu că au fost 
împuşcaţi în Valea Climoaiei. Ei făceau şanţurile şi 
apoi îi împuşca[u] şi îi dădea în şanţ acolo. I-a[u] 
îndesat claie peste grămadă. Unii nu muriseră când au 
fost îngropaţi. Am văzut şi evrei morţi sub cerul liber, îi 
mânca muştele. Am văzut cu ochii mei o evreică tânără 
lăsată moartă sub cerul liber. La început au ţinut-o în 
pădure, un sublocotenent a protejat-o şi până la urmă 
a dat-o la nişte proşti, care i-au scos ochii şi au 
împuşcat-o acolo. Parcă ea nu era fiinţă umană.”



+ Lucica Baltaru

“Au fost duşi evrei mulţi din Iaşi şi împuşcaţi în pădure. Îi 
dezbrăcau de haine şi îi împuşcau şi cădeau direct în 
groapă. După asta venea la noi acasă un om să ne 
aducă haine şi mama zicea că nu vrea nici un ac. Un 
om din Cârlig pe nume Clim, el era cel mai rău. El şi cu 
încă unul din Cuza Vodă vindeau haine de evrei, că 
aveau haine bune pe dânşii evreii. Mama şi tata au 
văzut apoi copii îmbrăcaţi în haine de evreu. Când 
aveam şapte ani, mă duceam prin pădure la gropile în 
care au fost evreii îngropaţi şi ne jucam pe morminte”



+ Etapa II - Aprobările

Aprobare de la 
Parchetul General

Aprobare de la 
Cancelaria Rabinică 
a României

Aprobare de la 
Comisia Naţională de 
Arheologie



+ Etapa III – Evaluarea 
săpăturilor anterioare

În 2002, după ce un ziar local a scris despre posibila existenţă a unor gropi comune în 
Popricani, o echip formată de autorităţi a săpat două gropi superficiale în “Poiana lui
Ţârdea” şi “Valea Climoaiei”, ultima la 10 metri de locul real al gropii comune. 



+ La locul săpăturilor 
din 2002

În septembrie 2010, echipa de 
arheologi a adâncit gropile făcute în 
2002, dar fără nici un rezultat.



+ Etapa IV – Localizarea 
gropii comune

Vasile Enache, care a asistat la masacru, a fost esenţial pentru localizarea gropii 
comune. Au fost folosite, de asemenea, detectoare de metale.



+ Etapa V – Cercetările de 
arheologie forensică

Fragmente osoase au fost 
descoperite la 3 zile după începerea 
investigaţiilor pe locul indicat de 
martor



+ Ziua decisivă – 27 octombrie 2010

Trei cranii şi alte resturi umane au fost 
descoperite într-un perete al gropii



+ Notificarea autorităților

27 octombrie 2010 – Poliţia şi 
criminaliştii au sosit la faţa locului 3 noiembrie 2010 – liderii naţionali 

şi locali ai Comunităţii Evreieşti în 
discuţii cu echipa



+ Evoluţia cercetărilor



+ Evoluţia cercetărilor

Au fost 
desco-
perite 36 
de 
cadavre:

12 copii, 
9 femei
și 15 
bărbați



+ Evoluția cercetărilor

Groapa 
comună 
măsoară 
circa 2,5 
metri 
lungime 
şi 2 metri 
lăţime



+ Etapa VI – Investigația 
Parchetului Militar



+ Analiza medico-legală



+ Analiza medico-legală

Copiii aveau vârste între 2 și 16 ani, mai exact: 1 avea între 2 și 3 
ani, 1 între 6 și 7 ani, 2 între 7 și 8 ani, 2 între 10 și 12 ani, 2 între 12 
și 14 ani, 2 între 13-15 ani și 2 între 15 și 16 ani. 

Bărbații aveau între 17 și 80 de ani, dintre care:  1 avea între 17 și 
19 ani, 1 între 18 și 20 de ani, 1 între 19 și 24 de ani, 1 între 30 și 40 
de ani, 1 între 40-50 de ani, 1 între 45 și 60 de ani, 5 între 50 și 70 
de ani, 2 între 60 și 70 de ani și 2 între 70 și 80. 

Femeile aveau, de asemenea, vârste între 17 și 80 de ani, cu 
următoarea distribuție: 1 avea între 17 și 19 ani, 1 între 20 și 25, 2 
între 25 și 30, 2 între 30 și 40, 1 între 35 și 45, 1 între 50 și 70 și 1 
între 60 și 80.



Artefacte

Ceas de aur 
Medalion şi cercel de aur



Artefacte

Talpă pantof copil

Muniţie utilizată de 
armata română

Pieptene şi 
sticluţă 
colonie



+ Reînhumarea în Cimitirul 
evreiesc din Iași



+ PROIECTUL MĂRCULEȘTI – 
GURA CĂINARI



+
Interviurile de istorie orală



+ Martori intervievați

Mihail State (Gura 
Căinari, n. 1933)

 Cozman Chelban (Gura 
Căinari, n. 1938)

 Ion Constantin Cernei 
(Mărculești, n. 1938)

 Ion Cazacu (Gura Căinari, 
n. 1933)

Mihail Levițchi (Sculeni, n. 
1933)

 Pavel Sicora (Răuțel, n. 
1926)

 Ion Tudor Istrate (Gura 
Căinari, n. 1924)

 Victor Surugiu (Gura 
Căinari, n. 1935)



+
Localizarea gropilor comune dintre 
Mărculești și Gura Căinari



+Localizarea gropilor comune dintre 
Mărculești și Gura Căinari



+ Localizarea gropilor comune dintre 
Mărculești și Gura Căinari
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