
 

 

Bacău-BACĂU 

Potrivit recensământului din 1930, numărul romilor din orașul Bacău ar fi fost de doar 

96 persoane, adică 0,3% din totalul populației de 31.138.  

la recensamântul din 1942, pe raza orașului nu a fost identificat niciun nomad, 136 romi 

sedentari considerați indezirabili (38 bărbați, 45 femei, 53 copii) au fost trecuți pe liste. 

Ulterior, în cursul verii 1942, în urma ordinului ca romii mobilizați și mobilizabili, 

împreună cu familiile lor, să fie exceptate de la primul val de deportări (septembrie 1942), acest 

număr se va reduce. În august1942, Poliția Bacău raporta că identificase 21 de familii ale 

romilor mobilizabili din categoria a II-a. Alți doi capi de familie era deja mobilizați (total 9 

persoane).  

Poliția Bacău a elaborat un plan de lucru în 14 puncte, care să eficientizeze deportarea 

romilor din oraș.  Acesta prevedea, între altele, data și ora începerii deportării, organizarea 

grupelor de poliție, inventarierea averilor romilor deportați, strictul necesar ce putea fi luat în 

deportare, întocmirea de liste nominale și procese verbale de predare către LJ Bacău. 

Din Bacău au fost deportate mai multe categorii de persoane: 45 romi (11 bărbați, 17 

femei, 17 copii) și doi evrei locuitori în oraș; 11 romi deportați din comuna Berzunți și alți 14 

romi originari din București și județul Prahova, dar care, fiind găsiți în Bacău, au fost 

considerați nomazi și deportați.  

În decembrie 1942, în jud. Oceacov, au mai putut fi identificați doar 11 romi din cei 45 

deportați din orașul Bacău. Din cauza condițiilor din Transnistria, restul fie muriseră, fie 

încercau să fugă spre casă. În ianuarie 1943, Poliția Bacău anunța că mai mulți romi fugiseră 

din Transnistria. Unii au reușit să revină acasă, primind chiar autorizații din partea autorităților.  
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