
 

 

 Târgu Jiu, oraş în sud-vestul României, regiunea istorică a Olteniei. Prima menţionare 

documentară a evreilor în Târgu Jiu datează din anul 1838 când se vorbeşte de existent unei 

familii evreieşti în localitate. Ȋn 1860 datele statistice vorbesc despre existenţa a 21 de evrei în 

oraş. Până la finalul secolului al XIX-lea populaţia evreiască a localităţii creşte dar nu 

spectaculos, astfel că în 1899 regăsim în Târgu Jiu 69 de locuitori evrei. În 1910 numărul 

acestora scade la 47.  

În 1930, locuiau în Târgu Jiu 100 de evrei, reprezentând mai puţin de 1% din polulaţia 

totală a localităţii. 

Între 1940 şi 1944, asemeni tuturor evreilor din Vechiul Regat şi cei din Târgu Jiu s-au 

supus sistemului de muncă obligatorie implementat de autorităţile române.    

Pe toată perioada războiului, la Târgu Jiu a funcţionat un lagăr pentru deţinuţi politici. 

În 1947, în Târgu Jiu locuiau 104 evrei dar valuri successive de emigraţie vor conduce la 

dispariţia comunităţii evreieşti din oraş. Conform recensământului populaţiei din 2011, nici un 

evreu nu mai locuia în oraş la data culegerii datelor. 

 

Lagărul de la Târgu-Jiu. Lagărul a început să funcţioneze în toamna lui 1939 ca lagăr 

pentru refugiaţii de război polonezi. După instaurarea statului naţional-legionar, refugiaţii 

polonezi şi-au găsit adăpost în ţări democrate din Vestul Europei iar lagărul a primit noi categorii 

de internaţi: dizidenţi politici (comunişti, legionari, apropiaţi ai partidelor democrate), evrei 

deportaţi din zonele rurale dintre Siret şi Prut, evreii deportaţi din Galaţi sau cei care în vara lui 

1940 au optat pentru repatrierea pe teritoriul sovietic. La 7 august 1941, 1501 evrei erau internaţi 

în lagărul de la Târgu Jiu.  

Internaţii în lagăr au fost folosiţi la construcţia segmentului de cale ferată Bumbeşti-

Livezeni pe Valea Jiului.  

În toamna lui 1941, marea majoritate a evreilor evacuaţi la Târgu Jiu din regiunile dintre 

Siret şi Prut au fost eliberaţi din lagăr. Aceştia sunt regrupaţi în Dorohoi şi începând cu 

noiembrie 1941 sunt deportaţi în Transnistria.  

În iulie 1942, Ion Antonescu ordonă deportarea în Transnistria a trei categorii de evrei: a) 

cei acuzaţi de activităţi comuniste dar necondamnaţi; b) cei care au cerut repatrierea în Uniunea 

Sovietică în 1940; şi c) evreii din lagărul Tg.-Jiu. În conformitate cu Raportul nr. 6538 al 

Ministerului Afacerilor Interne, 1487 de evrei au fost deportaţi în Transnistria, 406 dintre aceştia 

erau internaţi ai lagărului de la Tg.-Jiu. Printre deţinuţii politici ai lagărului Târgu Jiu s-au aflat şi 

membri ai Bisericii baptiste din Basarabia. Aceştiau au fost şi ei deportaţi în septembrie 1942 şi 

au ajuns împreună cu evreii acuzaţi de activităţi comuniste în lagărul de la Vapniarka.  

Evreii deportaţi în septembrie 1942 la Vapniarka au fost repatriaţi în martie 1944 dar nu 

au fost eliberaţi ci din nou internaţi în lagărul de la Târgu Jiu. Au rămas în lagăr până la 

începutul lui septembrie 1944.  

După război, lagărul a continuat să funcţioneze ca lagăr de prizonieri de război. A fost 

închis în 1948.  
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