Moineşti
Conform pietrelor funerare din cimitirul local, cel mai probabil, comunitatea evreiască din
Moineşti s-a format în a doua jumătate a secolului XVIII, aici existând inscripţii din 1748 şi 1787.
La începutul secolului XIX în Moineşti existau câteva zeci de familii de evrei. În 1820 erau
înregistraţi 42 de capi de familie de origine evreiască care plăteau taxe. În 1831 numărul evreilor
era de 193, fiind mai mulţi decât populaţia creştină. La sfârşitul secolului, în 1899, evreii
ajunseseră să reprezinte jumătate din populaţia localităţii, cei 2398 de evrei fiind un maxim al
prezenţei evreieşti în Moineşti. În perioada următoare numărul lor a început să scadă, iar în 1930
se găseau în localitate 1761 de evrei, iar înainte de evacuarea la Bacău din 1941 la Moineşti se
găseau 1325 de evrei. Pe lângă atelierele de meşteşuguri şi activitaţi comerciale, evreii din
localitate mai aveau ocupaţii din domeniul industriei petroliere care cunoscuse o puternică
dezvoltare în ultimele decenii ale secolului XIX.
La 4 iulie 1941 ca urmare a ordinului de evacuare a evreilor în capitalele de judeţ,
comunitatea evreilor din Moineşti a fost mutată în întregime la Bacău, în condiţii extrem de
dificile, în termen de 24 de ore şi pe o ploaie torenţială. Condiţiile de la Bacău au fost extrem de
dificile aceştia fiind găzduiţi în sinagogi sau în localurile şcolilor evreieşti. O parte din bărbaţi au
ajuns să facă parte din detaşamentul care a fost trimis la muncă obligatorie în Basarabia, la Pârliţa.
În lunile care au urmat evacuării aceştia au primit autorizaţii de deplasare la Moineşti
pentru câteva zile în care să-şi rezolve situaţiile individuale sau să-şi lichideze diverse afaceri sau
proprietăţi. În toamna anului 1941 o notă anonimă care ajunge la Direcţia Generală a Poliţiei
reclamă că evreilor originari din Moineşti li se permite să depăşească termenul de 6 zile cât au
dreptul să stea, iar poliţia îi protejează. În urma anchetei poliţiei de siguranţă se dovedeşte că
această sesizare fusese scrisă chiar de comandantul Companiei de jandarmi Moineşti care se
instalase în casa evreului Moise Zickman (Ţigman) şi era interesat ca evacuaţii la Bacău să nu se
mai întoarcă.
După război numărul evreilor care s-au întors în Moineşti a fost destul de mic. În 1947 era
estimat că se găseau în localitate 480 de evrei. Comunitatea a dispărut treptat, astăzi nici un evreu
nu mai locuieşte în Moineşti.
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