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Spre stiinta: 
- Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, Str. Sfanta Vineri Nr. 9-11,Bucuresti; 
- Comunitatea Evreiasca din Dej, Str. Infratirii Nr.8; 
- Institutul “Dr. Moshe Carmilly” /Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca. 
 
 
 
 

Stimati Colegi, 
 
 

Permiteti-mi sa va multumesc inca o data pentru sprijinul pe care mi l-ati 
acordat in toti acesti ani pentru studierea patrimoniului arhitectural si artistic evreiesc 
din Romania. As dori sa va felicit, de asemenea, cu ocazia recentelor sarbatori si sa 
imi exprim aprecierea pentru tot ceea ce realizati.  
 
 Imi fac o datorie de onoare sa va anunt ca cu ocazia unor cercetari efectute in 
Transilvania am redescoperit un cimitir evreiesc in satul Ciubanca, comuna Recea 
Cristur, judetul Cluj. 
 Cimitirul este situat la intrarea in sat, in zona fostului conac si a grajdurilor 
fostului CAP, pe un versant inierbat. Cimitirul nu figureaza in evidentele pe care am 
avut ocazia sa le consult pana acum, nu este ingradit, are 4 pietre intacte, 2 pietre in 
pozitia originara dar cu partile superioare sfaramate si alte 2 grupuri de fragmente de 
pietre tombale in iarba. Stilistic si ca utilizare a rocilor locale, pietrele sunt 
asemanatoare celor din cimitirul evreiesc din satul Panticeu, din zona. 
 Martorii pe care i-am interviat au declarat ca cel putin la inceputul secolului 
XX existau cca. 6 familii evreiesti in satul Ciubanca. Dupa ocuparea Nordului 
Ardealului, toti membrii celor 6 familii au fost arestati si detinuti un timp la Dej (unde 
niste elevi originari din sat i-ar fi vizitat) dupa care au fost trimisi in lagarele de 
exterminare. Dupa razboi, nici un supravietuitor nu s-a mai intors in Ciubanca. 
 Nu ma indoiesc ca veti proceda, ca si cu celelalte cimitire evreiesti din tara, si 
veti trece la imprejmuirea si protejarea acestui patrimoniu. 
 

 
Cu deosebita consideratie. 

 
 
 

Mircea MOLDOVAN 
 

 
Cluj-Napoca, 03 februarie 1999. 


