
 

 

Mărăşeşti, oraş în estul României, regiunea istorică a Moldovei. Evreii se stabilesc în 

Mărăşeşti la începutul secolului XX când deschid în localitate o fabrică de chimicale.  

Conform datelor recensământului din 1930, în oraş locuiau 77 de evrei reprezentând 

1,7% din populaţia totală a oraşului. De-a lungul deceniului patru al secolului XX, numărul 

evreilor din Mărăşeşti scade la jumătate astfel că în 1938 Mărăşeştiul mai avea doar 35 de 

locuitori evrei.  După promulgarea Decretului-Lege nr. 169 din 21 ianuarie 1938 privind 

revizuirea cetăţeniei,  şapte dintre aceştia sunt consideraţi revizuibili de Prefectura Judeţului 

Putna şi îşi pierd cetăţenia română.  

În iulie 1940, Comisariatul de poliţie Mărăşeşti raportează în mai multe rânduri cazuri de 

militari români, rămaşi neindentificaţi, care au maltrat şi jefuit evrei în gara din localitate.  

Ca urmare a ordinului 4147 din 21 iunie 1941, ce reglementează evacuarea evreilor din 

zonele rurale, 31 de evrei din Nămoloasa Târg şi Răcoasa sunt relocaţi în Mărăşeşti. Mai puţin de 

o lună mai târziu, Biroul Siguranţei din Focşani raporta prefecturii Putna că evreii de pe teritoriul 

rural evacuaţi la Mărăşeşti şi Adjud sunt relocaţi la Focşani.   

La 22 aprilie 1943, în Mărăşeşti mai locuiau 10 familii de evrei, totalizând 14 membri. 

Zece dintre aceştia au fost evacuaţi la Focşani în vara lui 1943 ca urmare a aplicării Ordinului 

110.051 prin care se dispune evacuarea la Focşani a evreilor din oraşele nereşedinţă Mărăşeşti, 

Odobeşti, Adjud şi Panciu.   

După război s-au întors în Mărăşeşti 22 dintre foştii locuitori evrei ai oraşului. În 2011, la 

data efectuării ultimului recensământ al populaţiei, niciun evreu nu mai locuia în Mărăşeşti.   
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