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Pe data de 28.01.2019 
împreună cu elevii clasei a 

IX-a A am organizat o 
excursie pe locurile evreeşti 

din oraşul Orhei, unul 
dintre cele mai vechi oraşe 
ale Moldovei străbune.Aici 
din cele mai vechi timpuri 

trăiau mai multe 
etnii:armeni,evrei,romi etc 

în pace şi armonie.





Ghid ne-a fost domnul Izeaslav Mundrean, preşedintele 
comunităţii evreeşti din oraşul Orhei. Dumnealui cu 

plăcere ne-a condus pe locurile cele mai importante ale 
oraşului, care sunt legate de istoria evreilor. Prima 

destinaţie a fost cimitirul evreesc,care se află chiar în 
inima oraşului, este cel mai mare şi cel mai vechi din 

sud-estul Europei. Asemenea cimitire sunt încă 
trei.Chiar la întrarea în cimitir se află un monument, 

care a fost ridicat în memoria victimelor Holocaustului.





Momumentul a fost ridicat  din banii adunaţi de evreii 
din toată lumea. În fiecare an pe data de 27 ianuarie aici 

se desfăşoară un miting de comemorare a tuturor 
evreilor. Am păstrat şi noi un minut de reculegere, iar 

domnul Mundrean ne-a spus că degrabă va sosi şi 
domnul Ilan Şor, primarul de Orhei să depună flori şi să 

comemoreze victimele Holocaustului.În toate satele 
judeţului Orhei în perioada interbelică au trăit evrei şi 
după deces erau înhumaţi în cimitirul din Orhei, poate 

de asta este aşa mare.





Bunicii domnului Mundrean au trăit  în satul Susleni, 
aveau mulţi prieteni, lumea îi stima foarte mult. 

Bunicul avea două perechi de cai, una de plimbare, 
iar alta de lucru, deoarece bunelul achiziţiona tutun 

de la gospodari şi tot timpul le-a achitat corect.
Mama domnului a studiat la colegiul de medicină din 

Orhei, a lucrat toată viaţa asistentă medicală. Toţi 
locuitorii raionului o cunoşteau ca sore Frida, ceea 

ce este scris şi pe piatra de mormânt, deoarece mulţi 
după deces ăi căutau mormântul să-i aducă un 
omagiu şi aşa îi găseau mormântul mai uşor.





Acest monument  a fost ridicat în memoria tuturor 
evreilor, care au decedat în cel de-al doilea război 
mondial. Este scris în limba idiş. La rugămintea 

noastră să ne citească ceva, domnul Mundrean ne-a 
spus că este o limbă cam grea, deoarece dacă se 

scrie o vocală în cuvânt, celelalte vocale trebuie să 
le intuim.





În Cimitirul Evreesc din Orhei fiecare sat are alea sa. 
Bărbaţii sunt îngropaţi într-o parte, iar femeiele în altă 

parte. Am vizitat şi Aleea VIP. Pe acestă alee sunt 
înhumaţi cei mai vestiţi evrei, care şi-au adus aportul la 
dezvoltarea Orheiului. Printre ei sunt medici, profesori, 

avocaţi,muzicieni şi alte profesii, care i-au făcut vestiţi în 
toată lumea.





Următoarea destinaţie a fost Colegiul de Medicină 
Orhei. În perioada interbelică acestă cladire a aparţinut 
şcolii pentru băieţi evrei. Aici şi-a făcut studiile tatăl 

domnului Mundrean, iar după război, când era de acum 
colegiul de medicină, a învăţat mama sa. Nu departe se 

afla vestita sinagogă, care după război a fost transformată 
în brutărie, apoi a fost distrusă. Pe acel loc acum se află 
clădirea Moldtelecom. Foarte aproape se află biserica 

ortodoxă, biserica romano-catolică şi biserica 
armenească. Ele s-au păstrat până astăzi. Au distrus 

numai sinagoga. Iată cum sovieticii s-au comportat cu 
evreii şi după război.





În aceasta carte a lui Kopanshii ,,Blagotvoritelinîe 
organizaţii evreev  Besarabii v mejvoenîi period 1918-
1940,, este descris detaliat despre relaţiile evreilor cu 

toate etniile, în deosebi cei din raionul Orhei. Am aflat că 
în satul Susleni trăiau 250 familii de evrei. Erau oameni 
repectaţi, ştiau carte, munceau cinstit. Era şi o sinagogă 
şi un rabin. După război cu părere de rău sinagoga a fost 
distrusă, iar evreii au plecat care la Bălţi, care la Odesa.
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Ultima destinaţie a fost spitalul din Orhei. Ne-a 
impresionat foarte mult istoria Spitalului. În perioada 

interbelică aici a fost un spital evreesc. Într-o noapte s-a 
iscat un incendiu şi în apropiere se afla o unitate militară 
şi a salvat toţi pacienţii. Cu părere de rău clădirea nu a 
putut fi salvată. S-au adunat bani din toată ţara şi s-a 

construit un nou spital, cu medici evrei, toţi foarte buni, 
numai directorul a fost ttimis de la Bucureşti. Avea un 
măgar, care la ora cinci dimineaţa aducea apă pentru 

necesităţile spitalului şi cu răgetul lui trezea tot 
populaţia. Era ca ceasul oraşului. Ne-am luat rămas bun 
de la multstimatul domn Izeaslav Mundrean, cu gândul 
că o să mai organizăm asemenea excursii prin oraşul, 
care ni se părea că cunoaştem multe, dar încă avem 

multe de aflat.




