
 

 

Râmnicu-Sărat, oraş în estul României, regiunea istorică a Munteniei. Aşezarea este 

menţionată în documente încă din secolul al XV-lea iar prezenţa evreiască în localitate este 

foarte timpurie. Prima organizare comunitară apare în 1710. În 1838, în Râmnicu-Sărat locuiau 

85 de familii evreieşti iar o statistică din 1882 vorbeşte de o comunitate evreiască ce număra 180 

de membri. Până la finalul secolului al XIX-lea, numărul evreilor din Râmnicu Sărat creşte 

spectaculos ajungând la 1599 de persoane în 1899.  

Prima sinagogă este construită în 1830 dar în perioada de maximă dezvoltare în 

Râmnicu-Sărat au funcţionat patru lăcaşe de cult. Comunitatea avea de asemenea în proprietate o 

baie comunală şi un cimitir. Prima şcoală a fost construită în 1875. În 1898, este deschisă o 

şcoală mixtă cu sprijinul Jewish Colonization Agency.   

Între 1880 şi 1884 în Râmnicu-Sărat a functionat organizaţia sionistă Şuv Eretz Israel iar 

după 1899 în localitate îşi desfăşoară activitatea alte patru organizaţii sioniste: Chaibat Zion, 

Bnei Zion, Banot Zion şi Iehudot Montefiori.  

În august 1913, în Râmnicu-Sărat existau 228 familii evreieşti, numărând 1730 de 

membri.  

Conform datelor oferite de recensământul populaţiei din 1930, la debutul deceniului patru 

al secolului XX, în Râmnicu-Sărat locuiau 1040 evrei, reprezentând 7% din totalul populaţiei. În 

perioada interbelică, în Râmnicu Sărat au funcţionat două sinagogi, o baie rituală şi o şcoală. 

Comunitatea avea în proprietate două cimitire.  

În toamna lui 1940, după instaurarea statului naţional legionar, au loc acţiuni de boicotare 

a afacerilor evreilor din Râmnicu Sărat, magazinele, atelierele, firmele acestora fiind însemnate 

cu mesaje care marcau originea evreiască a proprietarului. La 7 noeimbrie 1940, o unitate 

germană cantonată în Râmnicu-Sărat rechiziţionează şcoala evreiască din localitate.  

În vara lui 1941, 23 de evrei din comunele rurale ale Plăşii Plaineşti au fost evacuaţi la 

Râmnicu-Sărat: 19 din Gugeşti, doi din Plaineşti, unul din Urecheşti şi unul din Cândeşti.  

În 1942, comunitatea din Râmnicu-Sărat număra 970 membri. O ordonanţă emisă de 

primarul local în 1942, interzicea evreilor din Râmnicu-Sărat orice contact cu ţăranii care ar fi 

venit în oraş pentru a-şi vinde produsele. Pedeapsa stipulată de lege pentru cei care încălcau 

aceste reglementări prevedea deportarea în Transnistria dacă acuzatul era evreu şi internarea în 

lagăr dacă acesta era român.  

Asemeni tuturor evreilor din Vechiul Regat şi cei de aici s-au supus sistemului de muncă 

obligatorie implementat de autorităţile române fiind utilizaţi la curăţatul şi pietruirea străzilor, la 

curăţatul zăpezii, la lucrări de grădinărit, la curăţatul iazurilor sau la transportul lemnelor. O 

parte a celor ce au fost utilizaţi în sistemul de muncă obligatorie au desfăşurat activităţi în 

detaşamente exterioare. Un document din iulie 1944 demonstrează că evreii din Râmnicu-Sărat 

erau încă utilizaţi în sistemul de muncă obligatorie la acea dată.  

După război, valuri succesive de emigraţie au dus la dispariţia comunităţii evreişti din 

Râmnicu-Sărat. Primul grup, format din 76 de persoane, a plecat la data de 22 decembrie 1947 

cu destinaţia Palestina. Membrii acestuia aparţineau organizaţiilor sioniste Bethar, Hashomer 

Hatzair, Renaşterea şi Poalei Zion.  

Deşi în 1947 comunitatea evreiască din Râmnicu-Sărat număra 1500 de membri, niciun 

evreu nu mai trăia în localitate în 2011, la data culegerii datelor pentru ultimul recensământ. 
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