
 

 

Panciu, oraş în estul României, regiunea istorică a Moldovei. Evreii s-au aşezat în Panciu 

în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În 1831, comunitatea număra 64 de membri dar 

numărul acestora creşte constant de-a lungul următoarelor decenii ajungând la 1410 în 1899. În 

1910, în Panciu locuiau 1509 evrei, reprezentând mai mult de jumătate din populaţia totală a 

oraşului (52,3%).  Cei mai mulţi dintre aceştia desfăşurau activităţi comerciale sau aveau profesii 

liberale.  

Prima sinagogă este construită în anul 1837 iar a doua este ridicată în 1902. Până în 1907, 

în localitae au funcţionat două şcoli, una de băieţi şi alta de fete. În timpul răscoalei din 1907, în 

zilele de 7 şi 8 martie, ţăranii români din localităţile învecinate (Moviliţa, Străoane, Diocheţi, 

Mănăstioara) i-au atacat pe comercianţii şi arendaşii evrei din Panciu. După răscoală, o parte a 

populaţiei evreieşti a părăsit localitatea ceea ce a dus la o reorganizare a comunităţii. Pentru a 

face faţă cheltuielilor, cele două şcoli din localitate s-au reunit într-una mixtă.  

În 1890 este înfiinţată în Panciu  societatea Fraterna ce avea ca scop activităţi filantropice 

şi de întrajutorare.  

Comunitatea evreiască din Panciu a contribuit major la efortul de război al României în 

prima conflagraţie mondială - 22 dintre cei 48 de eroi din Primul Război Mondial originari din 

Panciu sunt evrei.  

În perioada interbelică în Panciu au funcţionat două sinagogi, o şcoală evreiască, o baie 

rituală şi două aziluri comunitare. Comunitatea avea de asemena în proprietate două cimitire.  

Conform datelor recensământului din 1930, comunitatea evreilor din Panciu număra 677 

membri reprezentând 9,9% din populaţia totală a oraşului.  

Pe 10 noiembrie 1940 are loc un puternic cutremur de pământ iar oraşul Panciu este una 

dintre localităţile cele mai afectate. Cei aproximativ 600 de evrei care locuiau la acel moment în 

Panciu sunt evacuaţi la Focşani, Odobeşti şi Bucureşti. Cei mai mulţi dintre evreii evacuaţi din 

Panciu, aproximativ 200, ajung la Focşani.  

Cazul evreilor din Panciu este unic în contextul politicilor antisemite implementate de 

autorităţile române. Evreii sunt singura categorie de refugiaţi din Panciu cărora autorităţile 

române le refuză reîntoarcerea în localitatea de baştină. Motivaţia este formulată extrem de clar 

de Ion Antonescu în şedinţa consiliului de miniştri din 18 noiembrie 1940: „(...) de 50 de ani 

scriu istorie în el [în Panciu] jidanii. Să-l refacem, dar pentru români. Nici un jidan nu se va mai 

instala acolo.” Decretul-Lege 2315 din 6 august 1942 declară Panciu „oraş românesc şi creştin”, 

deziderat realizat prin excluderea oricărui „element evreiesc”. În mai multe rânduri, Uniunea 

Comunităţilor Evreieşti îi cere ministrului de interne să permită întoarcea evreilor în oraş măcar 

pentru a-şi recupera bunurile lăsate în urmă după cutremur. Sunt refuzaţi de fiecare dată. Astfel, 

oraşul Panciu rămâne fără evrei până la finalul războiului. 

Trebuie, însă, remarcat că pentru reconstruirea oraşului după dezideratul formulat de Ion 

Antonescu, Marele Stat Major a utilizat 250 de evrei aflaţi în detaşamente exterioare de muncă 

obligatorie.  

După război se întorc în Panciu 180 de evrei dar în anii care vor urma, în urma valurilor 

succesive de emigraţie, populaţia evreiască a oraşului dispare. Astăzi în Panciu nu mai există 

niciun evreu. 
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