
 

 

Târgovişte, oraş în sudul României, regiunea istorică a Munteniei. Evreii se aşează în 

localitate la mijlocul secolului al XVII-lea. Ȋn 1840, în Târgovişte locuiau 40 de familii evreieşti 

iar în 1882 comunitatea locală număra 1882 de membri. În perioada domniei lui Ioan Gheorghe 

Caragea (1812-1818) evreii din Ploieşti se refugiază în Tărgovişte pentru a se adăposti de ciumă.  

În 1881, în Târgovişte funcţiona o şcoală evreiască.  

La începutul secolului XX, în Târgovişte trăiau aproximativ 300 de evrei. Este o perioadă 

de relativă prosperitate în care heder-ul existent este transformat într-o şcoală mixtă modernă.  

Cu sprijinul financiar al Jewish Colonization Agency, noua clădire a şcolii este inaugurată la 

sfârşitul lui august 1905.  

Conform rezultatelor recensământului din 1930, la data culegerii datelor în Târgovişte 

locuiau 551 de evrei, reprezentând 2,2% din populaţia totală a oraşului.  

După instaurarea statului naţional legionar, autorităţile române declanşează o serie de 

acţiuni care urmăresc eliminarea evreilor din activităţile economice ale oraşului. La începutul lui 

noiembrie 1940, comercianţilor evrei din Târgovişte le este adus la cunoştinţă că trebuie să îşi 

lichideze afacerile iar bunurile acestora sunt inventariate. Ulterior, magazinele evreilor sunt 

preluate de membri ai Gărzii de Fier iar accesul proprietarilor este interzis. La începutul lui 

decembrie 1940, proprietarii magazinelor confiscate sunt chemaţi la Chestură unde li se oferă 

între 10 şi 20 % din valoarea reală a bunurilor confiscate.  

Ca urmare a acestor acţiuni represive, cei mai mulţi dintre evreii din Târgovişte au părăsit 

localitatea. În 1941 mai trăiau în oraş 135 de evrei iar un an mai târziu, numărul acestora scăzuse 

la 126.  

În perioada iulie-decembrie 1941, la Teiş – un sat de lângă Târgovişte – a funcţionat un 

lagăr de internare. 

În 1947, comunitatea evreiască locală număra 130 de membri. În 2011, la data ultimului 

recensământ, niciun evreu nu mai locuia în Târgovişte. 

 

Lagărul Teiş-Târgovişte – lagărul a fost deschis de autorităţile române în luna iulie 

1941 în satul Teiş lângă Târgovişte. În august 1941, în lagăr se aflau 1242 internaţi evrei, cei mai 

mulţi evacuaţi din Ploieşti (1121). Pe lângă aceştia, lagărul mai adăpostea evrei evacuaţi din 

Făgăraş, Dorohoi şi Bivolari precum şi evrei suspectaţi de activităţi comuniste.  Marea 

majoritatea a celor internaţi era utilizată la muncă forţată. Evreii din Ploieşti sunt eliberaţi din 

lagărul Teiş în septembrie 1941 dar, dacă au mai puţin de 50 de ani, le este interzisă 

reîntoarcerea în regiunea petrolieră. În consecinţă, aceştia au trebuit să îşi găsească domiciliu în 

alte localităţi urbane unde au fost imediat incluşi în sistemul de muncă forţată.  

Lagărul de la Teiş-Târgovişte a fost închis în decembrie 1941. 
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