
 

 

Craiova 

Evreii sefarzi veniţi din Imperiul Otoman încep să se aşeze în oraş încă din secolul XVIII, 

înfiinţând o societate Hevra Kadisha încă din 1790. Mai târziu, în secolul XIX, a crescut şi numărul 

evreilor aşchenazi stabiliţi în localitate. În anul 1831 catagrafia Ţării Româneşti arată că în Craiova 

locuiau 82 de familii de evrei. La sfârşitul secolului XIX, în 1891, se găseau în oraş 2891 de evrei, 

iar la recensământul din 1930 cei 2274 de evrei reprezentau 3,6% din populaţia oraşului. 

La mijlocul secolului XIX aşchenazii reprezentau majoritatea evreilor din Craiova. În 1865 

aceştia au înfiinţat propria şcoală evreiască, iar în 1880 a fost inaugurată cea de-a doua sinagogă, 

după cea ridicată în 1842. Comunitatea sefardă şi-a menţinut propria şcoală până în anul 1887 când 

cele două instituţii s-au unificat. Sefarzii îşi ridicaseră la Craiova o sinagogă în 1832, însă aceasta 

s-a degradat şi pe acelaşi amplasament a fost inaugurat în anul 1887 Templul Coral.  

Cele două comunităţi au reuşit să coexiste şi chiar să colaboreze fără conflicte majore în 

perioada interbelică, iar în timpul războiului, pe lângă Comunitatea Evreilor de rit Occidental şi 

Comunitatea Evreilor de rit Spaniol, mai existau şcoala primară israelito-română şi gimnaziul 

comercial evreesc “Lumina”, Societatea Meseriaşilor Israeliţi din Craiova sau Societatea 

Egalitatea din Craiova. 

În timpul Statului Naţional Legionar evreii craioveni, la fel cum s-a întâmplat şi în alte 

oraşe, au suportat teroarea şi jaful făcut de către legionari sau apropiaţii lor. În luna noiembrie 

magazinele evreieşti erau boicotate de către aceştia, cumpărătorii fiind opriţi, iar pe vitrinele 

prăvăliilor au apărut afişe cu sintagma “magazin jidănesc”. În primele zile ale anului 1941 mai 

multe grupuri de legionari au făcut percheziţii în casele evreilor din oraş. În 8 ianuarie 1941 mai 

mulţi evrei sunt arestaţi sub acuzaţia de sabotaj economic, iar în 10 ianuarie toţi comercianţii evrei 

din Craiova sunt convocaţi la Camera de Comerţ şi forţaţi să semneze cedarea afacerilor către 

persoane necunoscute în schimbul unor sume mult sub valoarea reală şi cu plata în rate. Mai mult 

de 100 de firme au fost astfel jefuite. O zi mai târziu, în 11 ianuarie 1941, poliţia a confiscat toate 

aparatele de radio care aparţineau evreilor. Rapoartele Chesturii poliţiei din Craiova cu privire la 

starea de spirit a populaţiei din lunile imediat următoare rebeliunii legionare menţionau că “cei 

aproape 1500 de evrei din Craiova şi oraşele nereşedinţă” (conform recensământului din anul 1941 

la Craiova locuiau 1817 evrei) au fost afectaţi puternic de deposedarea magazinelor. În decembrie 

1941 un document elaborat tot de Chestura poliţiei arăta că marea majoritate a magazinelor 

fuseseră preluaţe de către români însă printre angajaţi continuă să se găsească “elementul străin, 

jidanii”. 

Intrarea României în război a însemnat o degradare accentuată a traiului evreilor craioveni, 

chiar dacă aceştia se găseau departe de linia frontului. La sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie 

1941 evreii din Craiova primeau ordine să se pregătească pentru îngrijirea evreilor care urmau să 

fie evacuaţi din Moldova şi Bucovina. În judeţul Dolj au ajuns evrei din Dorohoi. La 30 iunie 1941 

prefectul judeţului comunica preşedintelui Comunităţii Israelite de Rit Occidental că în oraş 

urmează să fie încartiruiţi 250 de femei şi 250 de copiii din judeţul Dorohoi, trierea urmând să aibă 

loc în localul şcolii “Lumina”. Evacuaţii urmau să fie adăpostiţi de familiile evreilor din Craiova. 

În septembrie 1941 evreii din Siret au fost adunaţi în gara din Craiova şi trimişi la Rădăuţi. 



 

 

Pe lângă munca obligatorie pe care evreii craioveni au făcut-o în oraş sau în judeţ, au existat 

şi detaşamente de evrei care au ajuns în zone extrem de îndepărtate. De exemplu, în 13 mai 1942 

un detaşament format din 73 de persoane pleca către Balta în Transnistria. Comunitatea reuşise să 

facă un efort major şi să le ofere acestora haine, încălţăminte şi alte câteva lucruri de menaj. În 

august-septembrie 1943 un alt detaşament de evrei din Craiova făcea muncă obligatorie în judeţul 

Bacău. 

Pe lângă îngrijirea celor fără mijloace de trai sau a famililor celor din detaşamentele 

exterioare de muncă obligatorie, precum şi de plata sumelor pe care Centrala Evreilor le cerea de 

la Comunitatea din Craiova pentru ajutorul de război, în oraş şi-au găsit adăpost şi câteva zeci de 

evrei ploieşteni, care au fost obligaţi să părăsească zona petroliferă. În primăvara anului 1943 

Comunitatea se găsea în imposibilitate să le ofere ajutorul necesar celor 15 evrei ploieşteni care 

sosiseră în oraş. 

După război numărul evreilor din Craiova creşte ca urmare a numărului mare de refugiaţi 

din Transnistria şi a celor originari din Bucovina care s-au îndreptat către oraşele din sudul 

României. În 1947 la Craiova locuiau aproximativ 2500 de evrei. Cu timpul cei mai mulţi au 

emigrat către Israel. În 2004 se mai găseau la Craiova 89 de evrei, iar la recensământul din 2011 

doar 25 de evrei mai locuiau în oraş. 
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