
 

 
 

 

 

Comunitatea Evreilor din Iaşi 
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Ne propunem să derulăm activităţi care să 

aibă ca efect dezvoltarea competenţelor cu 
caracter social şi civic şi a unui comportament 
pozitiv, tolerant, conciliant, bazat pe respect, 
acceptare şi preţuire reciprocă. 

 

 

• Vrem să ne implicăm în viaţa 
comunităţii noastre! 

• Apreciem patrimoniul cultural! 

• Promovăm valorile europene! 
 

 
 

 
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” 

IAŞI, Str. Sf. Andrei, nr.70 
Tel: 0232/316238 

E-mail: exam_madgearu@yahoo.com 
web: www.economic2.ro 

 

 

 
 

Concursul Naţional Euroscola, ediţia a X-a  
(2017-2018) 

 

 

 

SINAGOGA MARE – 
mărturie a istoriei 

Iaşului multicultural 
 

 
 

~ proiect implementat de Liceul 
Tehnologic Economic „Virgil 

Madgearu”,  

prin Clubul de Pace Act+ ~ 
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SINAGOGA MARE – 
mărturie a istoriei 

Iaşului multicultural 
 

➢  Scopul proiectului: 
• Promovarea clădirii Sinagogii mari ca 

element de patrimoniu semnificativ 
pentru istoria şi identitatea locală şi 
naţională. 

➢ Obiective: 
• afirmarea rolului clădirii Sinagogii mari 

ca element de patrimoniu relevant pentru 
istoria Iaşului multicultural; 

• promovarea comunităţii evreieşti, a 
istoriei şi valorilor materiale, culturale şi 
spirituale specifice acesteia; 

• aducerea în atenţia opiniei publice, 
pentru a o sensibiliza, a mesajului 
nostru cu privire la valenţele 
multiculturale ale istoriei ieşene, în 
actualul context naţional şi european. 

• consolidarea unor valori precum 
cunoaşterea şi valorizarea trecutului, 
interculturalitatea şi deschiderea spre 

diversitate, recunoașterea şi aprecierea 
patrimoniului cultural. 

➢ Participanţi: 

• elevii voluntari ai Clubului de Pace Act+ 
din Liceul Tehnologic Economic 
„Virgil Madgearu”, coordonaţi de 
prof. Aurora Cristina Balan şi prof. 
Daniela Livadaru; 

➢ Perioada de derulare: 
• 26 iunie – 10 octombrie 2017 

 
 
 

SINAGOGA MARE 
DIN IAŞI 

• este considerată cel mai vechi lăcaş de 
cult mozaic din România; 

• există indicii istorice că încă din 1582 în 
Iaşi fusese construită o sinagogă mai 
mică, din lemn; 

• este ridicată, cel mai probabil, pe locul 
vechiului templu mozaic, construit 
imediat după întemeierea primei 
comunităţi evreieşti din România, în jurul 
anului 1658; 

• edificiul a fost finalizat în anii 1670-1671, 
în timpul rabinului Natan Natahanover, 
o figură emblematică a comunităţii 
europene mozaice din secolul XVII; 

• păstrează elemente arhitecturale de 
amenajare şi decorare care aparţin ritului 
Sefard (evrei proveniţi din zona Spaniei şi 
a Franţei), dar şi a ritului Aşkenad (evrei 
din Estul mijlociu, mult mai răspândiţi în 
Europa Centrală şi de Vest); 

• stilul arhitectonic şi decorativ al sinagogii 
este similar altor clădiri de cult mozaic 
din Boemia, Polonia sau Rusia; 

• în anul 2004 a fost inclusă în Lista 
Monumentelor Istorice din România, 
având o existenţă de aproape 400 de ani. 

 

 
 

 

COMUNITATEA 
EVREILOR DIN IAŞI 

 

• Lucrarea lui Dimitrie Cantemir, 
Descriptio Moldaviae, furnizează câteva 
informaţii extrem de importante cu 
privire la întemeierea comunităţii 
mozaice în această regiune şi la statutul 
evreilor în epocă. Dimitrie Cantemir 
menţionează că „evreii pot să-şi facă 
sinagoga oriunde voiesc, însă nu de 
piatră, ci numai de lemn”.  

• O altă notă a cărturarului spune că 
înălţarea Sinagogii Mari din Iaşi se leagă 

de înfiinţarea Școlii Jidovilor, pomenită 
de acesta la 1691. 

• Contribuţia evreilor ieşeni la 
dezvoltarea comerţului şi a 
meşteşugurilor este foarte importantă. 
Numeroşi membri ai comunităţii au fost 
deschizători de drumuri în numeroase 
domenii de activitate. 

• Populaţia evreiască a cunoscut apogeul 
în perioada interbelică. Potrivit 
recensământului din 1930, în Iaşi 
existau la acea vreme aproximativ 
35.000 de evrei.  

• Declinul comunităţii evreieşti din Iaşi a 
survenit brusc, odată cu instalarea la 
putere a regimului Antonescu, care a 
impus o serie de măsuri antisemite. 

• Astăzi, comunitatea evreilor din Iaşi 
numără aproximativ 400 de persoane. 


