
HOLOCAUSTUL ÎN ROMÂNIA 

 

1. CONTEXTUL GENERAL: După preluarea puterii în Germania (ianuarie 1933), naziştii au promovat 

încă de la început o politică antisemită. În 1935 au fost promulgate şi aplicate „legile rasiale de la 

Nürnberg”, care aveau în vedere „protecţia sângelui şi onoarei germane”, titlul de cetăţean al Reichului 

fiind atribuit exclusiv persoanelor de origine ariană. A urmat „Noaptea de cristal” (9/ 10 noiembrie 1938), 

cu pogromurile şi distrugerile sinagogilor şi magazinelor, iar câteva zile mai târziu, la 15 noiembrie 1938, 

copiilor evrei le-a fost interzis oficial accesul în şcolile germane. Măsurile antisemite au cunoscut punctul 

culminant la Conferinţa de la Wannsee (1942), unde s-a hotărât punerea în practică a „Soluţiei Finale” – 

planul de asasinare a tuturor evreilor din Europa. 

 Evreii din România au avut de înfruntat o soartă diferită, în funcție de regiunile în care locuiau. În Vechiul Regat, 

regimul condus de Ion  Antonescu a adoptat la început măsuri dure împotriva evreilor, prin legislație și acțiuni de 

românizare. Ideologia împărtășită de autorități a fost una nedemocratică, antiliberală, naționalistă și antisemită.  

Cedarea Basarabiei și a nordului Bucovinei în urma ultimatumului sovietic, din iunie 1940, a fost urmată de 

manifestări de violență fizică împotriva evreilor. La retragerea armatei române, grupuri de militari, fără să fi avut 

acordul superiorilor, și-au manifestat frustrările împotriva populației evreiești, așa cum s-a întâmplat la Dorohoi. 

Concomitent cu impunerea unor măsuri antievreiești, s-a dezlănțuit un val de teroare și violență împotriva evreilor, 

ca persoane fizice. Aceste acțiuni ale legionarilor au atins punctul culminant în perioada rebeliunii legionare din 

21-23 ianuarie 1941, când au fost uciși 125 de evrei și câteva zeci maltratați, iar 25 de temple și sinagogi au fost 

devastate și incendiate.  Intrarea României în război alături de Germania nazistă (22 iunie 1941) a declanșat 

calvarul populației evreiești. Evreii din zonele de graniță cu URSS au fost obligați să-și părăsească locuințele, 

pentru a se supune ordinelor autorităților antonesciene, și au fost închiși în lagăre. Între 50.000 și 60.000 de evrei 

din întreaga țară au fost evacuați din zonele lor și concentrați în capitalele de județ. Condițiile evacuării au fost 

inumane: ei au avut la dispoziție doar o oră pentru a se organiza pentru plecare. În vagoanele de marfă au fost 

înghesuite câte 150 de persoane, fără nicio posibilitate de a se aproviziona cu apă sau pâine, vagoanele fiind 

sigilate. Orice acțiune a fost folosită de autorități pentru a dezlănțui represiunea asupra evreilor. Astfel, în noaptea 

de 28-29 iunie 1941 s-a declanșat pogromul de la Iași. Acțiunea s-a desfășurat în condiții deosebite. La Chestura 

Poliției a început masacrul împotriva celor care au fost aduși aici forțat. Cei care au supraviețuit au fost urcați în 

„trenurile morții”, din care unul avea ca ultimă stație Podul Iloaiei, iar un altul, lagărul de la Călărași. În total, în 

masacrul de la Iași și în „trenurile morții” au pierit, după diferite date, 13.200 - 14.800 de evrei. Odată cu 

instalarea guvernământului civil românesc în Transnistria, s-a hotărât deportarea evreilor în acest spațiu.  La Est de 

Prut, tabloul a fost cu totul diferit. După declanșarea cu succes a operațiunii Barbarossa, Basarabia și Bucovina au 

revenit României în august 1941. În perioada septembrie-decembrie 1941, autoritățile au hotărât deportarea în 

masă a evreilor din Basarabia, Bucovina de Nord și Sud. Această acțiune a fost un dezastru pentru evreii deportați, 

aproximativ 80.000 au fost exterminați prin diferite metode. În vara anului 1942, au fost reluate deportările, fiind 

expediați în Transnistria evreii din Bucovina de Nord, din Vechiul Regat și Sudul Transilvaniei. Cele mai mari 

concentrări de evrei în Transnistria au fost la Moghilev, Berșad și Şargorod, iar cele mai mari masacre au avut loc 

la Golta și Bogdanova. În Transnistria au supraviețuit doar 49.000 dintr-un număr de aproximativ 170.000. 

Condițiile au fost inumane, de la locuințe organizate în grajduri și hambare, până la condițiile igienico-sanitare 

inexistente. Din toamna anului 1942, datorită condițiilor de pe front, a fost anulat planul de deportare a evreilor 

din Vechiul Regat și din sudul Transilvaniei și o parte din evreii din Transnistria au fost repatriați. Acest proces a 

continuat și, până în martie 1944, au fost repatriați cei care au supraviețuit condițiilor inumane.  

Alături de evrei au fost deportați în Transnistria și aproximativ 25.000 de țigani, din care au murit mai mult de 

11.000.  Evreii din nord-vestul Transilvaniei au avut un statut diferit față de cei din Vechiul Regat, această regiune 

fiind anexată Ungariei horthyste, după 30 august 1940. Autoritățile maghiare au luat măsuri antievreiești imediat 

după instalarea lor în nord-vestul Transilvaniei. După 19 martie 1944 s-a impus în Ungaria și Transilvania de 

Nord-Vest „Soluția Finală”, prin organizarea unor ghetouri în centrele reședință de județ - Cluj, Baia Mare, 

Oradea și Satu-Mare, sau în zone cu populație evreiască numeroasă - Gherla, Dej și Reghin. Din aceste ghetouri, 

s-a trecut la deportarea evreilor spre Polonia, către lagărele de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Primele 

convoaie au plecat la începutul lunii mai 1944, câte patru trenuri cu 35-40 de vagoane, fiecare transporta câte 



3.000 de evrei. Acest proces s-a finalizat în 24 de zile. Din 289.357 de evrei deportați în Polonia, doar 31.061 au 

reușit să supraviețuiască. Odată cu sfârșitul războiului s-a putut vedea tragedia poporului evreu. Imaginile și 

mărturiile celor care au supraviețuit au dovedit drama evreilor din România.  Au existat mulți cetățeni români care 

și-au riscat viața pentru a ajuta și a salva evreii în timpul Holocaustului. Multora dintre ei, statul Israel le-a acordat 

medalia „Drepți între popoare”. Îi menționăm, între alții, pe Traian Popovici, primarul Cernăuților, Regina-Mamă 

Elena, Viorica Agarici etc. Autoritățile române șiau asumat responsabilitatea pentru Holocaustul din România și 

au decis, prin Hotărârea de Guvern nr. 672/ 2004, comemorarea, la 9 octombrie, a Zilei Holocaustului în România.  

2. SURSE ISTORICE: „...Camarazi, sunteți în lagărul de concentrare de la Auschwitz. Înaintea voastră e o 

cale lungă, plină de suferințe. Dar nu vă pierdeți cu firea. Ați scăpat de pericolul cel mai mare: selecția. 

Acum adunați-vă puterile și nu vă pierdeți speranța. Vom vedea cu toții ziua eliberării. Aveți încredere în 

viață. Mai presus de orice, aveți încredere în viață. Alungați deznădejdea și o să țineți moartea departe de 

voi. Acest iad nu va ține veșnic. Suntem cu toții frați și avem aceeași soartă. Același fum se ridică peste 

capetele tuturor. Ajutați-vă unul pe altul. Este singura cale de a supraviețui. Asta-i tot. Puteți să vă duceți la 

culcare. Câte doi întrun pat. Noapte bună. Primele vorbe omenești pe care le auzeam de un timp...”. (Ellie 

Wiesel, Noaptea) „...Din orașul Moghilev [Transnistria], suprapopulat, un notabil evreu a trimis o scrisoare 

disperată, pe 6 ianuarie 1942, unui birou sionist din Geneva, informând că din 12.000 de persoane, 5.000 

erau hrănite cu o bucată de pâine distribuită de cantina publică și că se înregistrează 60 de decese pe zi. Mii 

de evrei din Moghilev aveau tifos și rata mortalității la bolnavi era de 30%. Românii au decis să mute o 

parte dintre deportați din oraș în satele vecine, unde evreii au fost regrupați în ghetouri”. (Raoul Hilberg, 

Exterminarea evreilor din Europa)  
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