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Acquisition information: Source of acquisition is the Arhivele Naţionale ale României (Romanian 
National Archives),Timiş Branch; Inventory: 173, 186, 222, 573, 649, 828, 830, 1346, 1347, 186, 
828, 1196, 706.  The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the filmed 
collection  from the  Romanian National Archives via the United States Holocaust Museum 
International Archives Project in June 2005 (microfilm reels 1-8), in 2010 (microfilm reels 9-13), 
in 2018 (microfilm reel 14-21) 

 
Existence and location of originals: Arhivele Naţionale ale României 
 
 
System of arrangement 
Arrangement is thematic. 
 
 
Indexing terms 
Comitetul Democrat Evreiesc (CDE)--Timişoara (Romania) 
World War, 1939-1945--Atrocities--Romania. 
Police--Romania--History--20th century. 
Nationalism--Romania--History--20th century. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--Romania. 
Timişoara (Romania) 
Oraşului Lugoj (Romania) 
Romania--Politics and government--1914-1944. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 
NOTE: This guide only covers reels 1-13 of this collection. No detailed finding aid for reels 14-21 is 
currently available. A scanned, handwritten English translation of the detailed descriptions of reels 1-8 is 
available at the Reference Desk. 
 

 
Fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal. 1938-1944. 
 

Reel 1 
 
Fond nr. 69 
Inv. nr. 173 
Fond mare. Aranjat pe ani. 
 
1938: 
39/1938 (1938) (137 p.) 
Ordine ale Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei, tabele despre evreii înscrişi în registrele 

de cetăţenie, declaraţii autentice privind optări pentru cetăţenia română şi renunţări la 
supuşenia străină, avize ale contenciosului judeţean, procese verbale privind constatări în 
legătură cu cetăţenia unor persoane, ordine ale prefecturii către pretori, rapoarte ale 
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pretorilor către prefectură, rapoarte ale preturilor către Ministerul de Interne şi al 
Justiţiei, extrase din registrele de stare civilă ale unor cetăţeni, cereri, declaraţii în legătură 
cu revizuirea situaţiei de cetăţenie ale unor cetăţeni, referate etc. 

 
61/1938 (1938) (7 p.) 
Referate, circulări privind probleme sanitar-veterinare ca: ………………………. …………….. ………, 

ordonanţa Municipiului Timişoara privind interzicerea tăierilor rituale şi desfiinţare a 
abatoarelor particulare. 

 
6/1939 (1939) (134 p.) 
Ordine confidenţiale ale Ministerului de Interne şi ale Ţinutului Timiş privind: ………………. …………, 

instrucţiuni pentru tratamentul care să fie aplicat populaţiei din rândurile minorităţilor 
naţionale (evrei), …………. …………. ………… ………… …………., ordin confidenţial al Ţinutului 
Timiş privind interzicerea eliberării certificatelor pentru populaţia de origine etnică 
evreiască, despre domiciliul de baştină al ascendenţilor lor. 

 
25/1939 (1939) (206 p.) 
Ordine al Ministerului de Interne şi al Justiţiei, privind îndrumări, instrucţiuni de interpretare a 

dispoziţiilor legale din legea pentru dobândirea şi pierderea cetăţeniei române, acte 
personale şi declaraţii autentice fiscale, privind dobândirea, pierderea cetăţeniei şi 
înscrisuri ulterioare în registrul de cetăţenie. Referinţe privind persoane care au cerut 
recunoaşterea cetăţeniei române. Declaraţii legalizate în străinătate de organele 
Ministerului de Externe. Corespondenţă cu primăriile comunale  privind probleme de 
cetăţenie, referate, etc. 

 
7/1940 (1940) (324 p.) 
Ordine ale Ministerului de Interne privind: ……………. ……….., controlul şi supravegherea supuşilor 

străini şi a minoritarilor refugiaţi din Cadrilater. Controlul şi supravegherea evreilor şi 
circulaţia lor prin ţară. ……………….. Verificarea prin legionari a populaţiei evreieşti. 
Instrucţiuni privind verificarea supuşilor străini. Broşura în limba germană cu statutul de 
organizare a Grupului Etnic German din România. Manifestările din 3.IX. şi procese 
verbale despre constatarea pagubelor. Vizita generalului Huehmlein, conducătorul 
tineretului german. Manifestarea din 13.IX. a tineretului legionar. …………….. 
………………………. 

 
10/1940 (1940) (51 p.) 
Evreii expropriaţi. Ordine şi dispoziţiuni privind exproprierea bunurilor evreieşti. Tabele nominale 

despre evreii ale căror bunuri rurale (terenuri agricole, vii păduri) inclusiv exploatările 
forestiere, mori şi alte bunuri industriale au fost expropriate şi trecute în patrimoniul 
statului. Rapoarte ale pretorilor, ordin al Ministerului Economiei Naţionale privind 
aşezarea refugiaţilor şi coloniştilor pe moşiile evreieşti expropriate. Procese verbale 
despre constituirea comisiilor de expropriere şi inventarierea bunurilor expropriate. 
Reclamaţiuni, cercetări, etc.    

 
11/1940 (1940) (72 p.) 
Administrarea bunurilor evreieşti. Procese verbale despre verificarea bunurilor expropriate de la 

evrei. Reclamaţia locuitorilor din comuna Vizma, procese verbale de cercetare, încheieri 
judecătoreşti, referate, etc. 
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12/1940 (1940) (50 p.) 
Tabele pe categorii de proprietăţi despre bunurile evreieşti trecute în patrimoniul statului. Ordin 

al Ministerului Justiţiei privitor la cercetarea şi verificarea vânzărilor făcute de evrei către 
sătenii creştini şi neoperate în cărţile funduare, tabele nominale, rapoarte ale pretorilor, 
rapoarte ale Camerei de Agricultură, etc. 

 
34/1940 (1940) (365 p.) 
Cetăţenia. Vol. I. 
Ordin al Ministerului de Interne privind cetăţenii români de origine etnică ungară şi exercitarea 

dreptului de opţiune pentru cetăţenia ungară …………………….. ………… ………… ……. 
Instrucţiuni ale Ministerului de Interne privind interpretarea unor dispoziţiuni ale legii 
referitoare la înscrierea în listele de cetăţenie şi a românilor din America. …………… ……….. 
……….. Ordine, declaraţii, corespondenţă privind germanii originari din Basarabia care 
optează pentru cetăţenia română. ……………………… ……….. ……… ………. ……… 

 
35/1940 (1940) (325 p.) 
Cetăţenia. Vol. II. 
Ordine ale Ministerului de Interne expediate comunelor prin Prefectura judeţului privind 

înscrierea în registrele de naţionalitate a locuitorilor care s-au stabilit în Vechiul Regat şi 
care au devenit cetăţeni români prin anexarea teritoriilor. Ordine ale Ministerului de 
Interne şi Justiţiei, corespondenţa prefecturii, Legiunii de Jandarmi, preturilor şi 
primăriilor referitoare la retragerea cetăţeniei române a indivizilor care au fugit din ţară 
trecând frontiera în mod clandestin şi fraudulos. Reglementarea formelor de retragere a 
cetăţeniei române a indivizilor care au fugit în mod clandestin şi fraudulos din ţară. Acte 
întocmite de posturile de jandarmi, rapoarte ale comunelor, tabele, circulare, etc. 

 
88/1940 (1940) (124 p.) 
 Culte (+ secte) 
 
107/1940 (24.04 – 7.12.1940) (25 p.) 
Legi rasiale. Ordine şi circulări cu corespondenţa respectivă privind: Adunarea de fonduri de către 

organizaţiile sioniste. Oprirea exodului evreilor de la ţară la oraş. Ridicarea carnetelor CFR 
de la funcţionarii evrei, îndepărtaţi din serviciu. Proprietarii evrei nu pot angaja în 
localurile lor decât artişti şi muzicanţi evrei. Trecerea proprietăţilor rurale evreieşti în 
proprietatea statului. 

 
110/1940 (5.10.1940 – 30.04.1943) (3 p.) 
Crime şi atrocităţi săvârşite în comuna Ip, judeţul Sălaj de armata ungară, conform relatărilor 

scrise de preotul Pavel Pordea. 
 
3/1941 (13.01 – 28.12. 1941) (81 p.) 

Rapoarte informative ale pretorilor şi procese verbale din inspecţiile făcute, 
privind ………………. …………….. ……………. ……………… ……….. ……………. ……………….. 
Reprimirea evreilor excluşi din comerţul rural. 

 
12/1941 (31.01 – 14.10.1941) (21 p.) 
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Instrucţiuni, ordine, circulări, privind eliberarea paşapoartelor, aplicarea vizei de plecare în 
străinătate de Chestura de Poliţie. Pe paşapoartele cetăţenilor evrei să se facă în prima 
pagină în colţul din stânga menţiunea „evreu”.  …………………………….. ……………….. ……………. 
……………….. ………….. 

 
18/1941 (13.01 – 17.12.1941) (32 p.) 
Ordine, circulări şi corespondenţă privind: expedierea armamentului confiscat de la evrei la 

Depozitul de Armament Târgovişte. Radierea din Barou a avocaţilor evrei, fixarea 
cartierelor obligatorii pentru evrei. Interzicerea participării evreilor la licitaţiile publice, 
care au ca obiect de vânzare exploatare de material lemnos din pădure. Aplicarea şi 
ridicarea sigiliilor de la toate intrările locuinţelor evreilor internaţi în lagăre sau evacuaţi. 
Vol. I. 

 
19/1941 (19.05 – 18.08.1941) (542 p.) 
Ordine, circulări şi corespondenţă privind: Confiscarea aparatelor de radiorecepţie de la evrei şi 

depozitarea lor la Prefectura şi Chestura Municipiului Timişoara. Ordinele de ridicarea 
aparatelor de radio nu se aplică evreilor supuşi străini. Repartizarea aparatelor de radio şi 
distribuirea lor unităţilor militare, poliţiei din capitala judeţului, preturilor din judeţ, 
prefecturei judeţului, liceului militar din Timişoara, Inspectoratul Regional de Poliţie, 
spitalelor militare germane, Companiei de Pompieri Timişoara, căminelor culturale din 
judeţ, şcolilor primare din comune şi oraşe, liceelor şi gimnaziilor comerciale şi industriale, 
spitalelor militare din zone interioare, căminelor culturale din judeţul Romanaţi, şcolilor 
primare din judeţele Romanaţi, Vâlcea, căminelor culturale din judeţele Vâlcea şi 
Mehedinţi, Regiunei I Aeriene, Com. A.I.A. Sibiu, prefecturilor judeţelor Vâlcea, Gorj, 
Mehedinţi, Dolj şi altor instituţii civile şi unităţi militare. Vol. II. 

Situaţii ale aparatelor de radio ridicate. 
 
20/1941 (23.04 – 17.06.1941) (630 p.) 
Procese verbale de ridicarea aparatelor de radio confiscate de la evrei şi procese verbale de 

predarea aparatelor de radio-recepţie beneficiarilor cărora li s-au repartizat aparate, …… 
ordinele date de Ministerul Afacerilor Interne. Vol. III. 

 
27/1941 (8.01 – 20.12.1941) (131 p.) 
Instrucţiuni, ordine, circulări primite de la organele centrale şi transmise ………… în subordine 

privind: ………………. …………. ………..; exproprierea bunurilor evreieşti, ………… ……….. ………. 
……….. ………. ……….. …………. ………. ……………. ……………… ………………….. 

 
29/1941 (8.01- 22.01.1941) (488 p.) 
 dobândirea şi pierderea cetăţeniei române. 
 
85/1941 (23.01 – 5.12.1941) (44 p.) 
Instrucţiuni, ordine şi circulări privind: ………………………… ……… pericolul bolilor …………… Să se 

interneze în lagăre în Moldova vagabonzii şi ţiganii nomazi, fără locuinţă stabilă…………… 
…………. ………… …………. ………….. ………….. ………. ………. 

 
89/1941 (3.01 – 30.10.1941) (60 p.) 
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Instrucţiuni, ordine şi circulări cu corespondenţa respectivă privind: …………………… ………… 
…………….. …………. Situaţii de arendarea dreptului de vânătoare în toate pădurile şi moşiile 
expropriate de la evrei. ………….. ……….. ………. ……… ………….. 

 
97/1941 (19.06 – 30.09.1941) (243 p.) 
Instrucţiuni, ordine şi circulări cu corespondenţa respectivă privind: …………………… ………….. 

…………… ……………… ……………. …………; Preluarea din gospodăriile evreilor evacuaţi din 
teritoriul rural a alimentelor ce se pot altera. ………………… ……… …….. ………. ………. ……… 
……. ……… ……… ………. ……… …….. ……………. 

 
104/1941 (7.12.1940 – 12.05.1941) (473 p.) 
Mişcarea legionară. Ordine şi circulări cu corespondenţa respectivă privind: …………. ……………….. 

………… …………… [totul se referă la mişcarea legionară] …………… Vol. I. 
 
105/1941 (13.06.1941 – 8.06.1943) (366 p.) 
Idem. Vol. II. 
 
106/1941 (11.07.1941 – 11.06.1943) (709 p.) 
Idem. Vol. III. 
 
1942: 
17/1942 (2.01 – 26.06.1943) (422 p.) 

Ordine şi circulări, cereri cu corespondenţa respectivă privind: cereri înaintate de 
şcoli şi instituţii pentru a li se repartiza aparate de radio confiscate de la evrei. 
Cereri de restituirea aparatelor de radio confiscate. Restituiri de aparate de radio. 
Tablou despre cetăţenii de origine etnică străină suspecţi, pentru care se propune 
confiscarea aparatelor de radio depozitate la Prefectura judeţului Timiş-Torontal. 
Tabloul celor care nu au aparate de radio. Ridicarea aparatelor de radio de către 
delegaţii Subsecretariatului de Stat al Educaţiei Extraşcolare, conform tabloului, 
iar restul se repartizează Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Sănătăţii 
Publice. Proces verbal de predarea aparatelor de radio delegatului Ministerului 
Apărării Naţionale şi delegatului Ministerului Sănătăţii. Redarea aparatelor de 
radio evreilor cetăţeni străini, care urmează să fie supravegheaţi, iar în cazul când 
vor fi prinşi în flagrant de nerespectarea dispoziţiunilor de siguranţă luată, să fie 
din nou confiscate. Deciziuni de confiscare a aparatelor de radio de la cetăţenii 
propuşi de Chestura de Poliţie. 

Vol. I. 
 
18/1942 (17.06.1942 – 14.01.1943) (566 p.) 
Idem (aparate de radio). Vol. II. 
 
19/1942 (19.02.1942 – 13.04.1943) (493 p.) 
 Ordine, circulări cu corespondenţa respectivă privind: Înfiinţarea, organizarea, încadrarea, 

conducerea şi controlul taberelor de muncă cu evrei. Norme de continuarea muncii 
obligatorii de folos obştesc cu evreii. Extras din instrucţiunile generale nr. 55.500 al 
Marelui Stat Major privind munca obligatorie a evreilor, îmbrăcămintea, asistenţa 
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medicală, drepturile, regimul de lucru, controlul activităţii lor. Tabel de lucrările executate 
de detaşamentele evreieşti de lucru în raza Ocolului Lipova. Tabele de lucrătorii evrei ce 
fac parte din detaşamentele de lucru din Freidorf, Serviciul Tehnic al Prefecturii, Dragşina, 
Sinersig, Banloc, Deta, Lucareţ. Vol. III. 

 
55/1942 (15.02 – 14.12.1942) (54 p.) 

Colonizări 

Instrucţiuni, ordine, circulări cu corespondenţa respectivă privind: Instrucţiuni pentru alegerea şi 
formarea grupelor de colonişti ce trebuie aşezate în Basarabia de Sud. Colonizări în sudul 
Basarabiei. Tablou despre refugiaţii expulzaţi, foşti colonişti sau necolonişti şi despre 
locuitorii din judeţul Timiş-Torontal, cari doreau a fi stabiliţi în Basarabia de Sud. 
Interzicerea plecării din judeţ spre Basarabia a locuitorilor, în afară de persoanele a căror 
plecare a fost aprobată formal de subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi 
Inventarului. Oprirea plecării în Basarabia a plugarilor refugiaţi din Ardealul de Nord şi a 
micilor agricultori refugiaţi din Cadrilater.  

 
1943: 
13/1943 (8.01 – 21.09.1943) (511 p.) 
Confidenţiale secrete, în rezoluţie, rezolvate de Cabinetul prefectului.  
Ordine, rapoarte şi informaţii cu corespondenţa respectivă privind diferite probleme confidenţiale 

şi secrete relative la: mişcarea legionară, …………………. ……….. ………… ………….. …………….. 
Afiş expus în vitrina cafenelei „Wien” în contra evreilor şi bolşevismului. ………………….. 
………………….. Spargerea vitrinelor şi geamurilor de la mai multe case particulare evreieşti 
de către tinerii germani ………… ………… ……….. ………. ………….. …………. ……….. ……………. 
………….. …………. ………… …………. …………… ……………….. ……….. ……….. ………… ……….. ……… 

 
49/1943 (18.05 – 19.11.1943) (64 p.) 

Colonizări 

Ordine, circulări, cu corespondenţa respectivă, privind: schimbul facultativ între cetăţenii români 
de origine etnică bulgară şi cetăţenii bulgari de origine etnică română. Interzicerea 
îndrumării locuitorilor fără forme legale pentru colonizare în Basarabia. Păncăricean Ion 
şi Iosif reclamă pământul C.N.R. din comuna Soca. Registrele parcelelor din foile de carte 
funduară şi cadastru pentru coloniştii din Herneacova, din hotarul comunei Ianova, 
Sălciua Nouă, din comuna Stanciova. 

 
117/1943 (…..1943) (35 p.) 
 secte religioase 
 
1944: 
9/1944 (17.01 – 23.10.1944) (97 p.) 

Ordinea şi liniştea publică  

Note şi rapoarte informative, cu corespondenţa respectivă, privind: …………… ……………….. 
…………….. ………………….. Note informative în care se arată tratamentul românilor şi 
evreilor din Ardealul de Nord, aplicat de autorităţile maghiare. Acţiunea partizanilor sârbi, 
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care trec frontiera în România. Populaţia maghiară a primt ordin să se înscrie în P.C.R. 
………………. ……………… ……………. ………….. ……….. ……….. ………… ………….. ……….. 

    
13/1944 (4.02.1944 – 10.04.1945) (24 p.) 

Paşapoarte 

Ordine, adrese, cu corespondenţa respectivă, privind: …………………. …………. ………. ………. Evreii care 
solicită paşapoarte de emigrare urmează ca odată cu depunerea actelor să depună şi 
declaraţie autentificată, prin care să declare că odată plecaţi, nu se vor mai întoarce în 
ţară. ………… ………… ……… ………. ………. …….. ………………. ………………. ……………… …………… 
……………. 

 
53/1944 (29.01 – 30.12.1944) (119 p.) 

Legi rasiale – evrei – munca obligatorie 

Repartizări de evrei pentru munca obligatorie la Prefectura judeţului. Schimbarea de domiciliu. 
Plasarea evreilor sinistraţi. Circulaţia evreilor. Restituirea aparatelor confiscate de la evrei. 
Desfiinţarea muncii obligatorii şi lăsarea evreilor la vatră. Clarificarea ultimului domiciliu 
a unor evrei, veniţi din Ungaria după 23 august 1944. 

 
1945: 
17/1945 (2.04 – 2.08.1945) (184 p.) 

Legi rasiale 
Ordine, adrese, cereri, cu corespondenţa respectivă, privind: Restituirea aparatelor de radio. 

Prelungirea termenului şederii în ţară a evreilor refugiaţi din Budapesta şi din lagărele din 
Iugoslavia până la 20.04.1945. Deplasarea ţiganilor spoitori şi căldărari. Păstrarea 
stocurilor de îmbrăcăminte predate de evrei.  

 
35/1945 (7.01 – 26.11.1945) (5 p.) 

Repatrieri 
Ordine, cu corespondenţa respectivă, privind: Cetăţenii domiciliaţi în Belgia în anul 1940 şi 

dispăruţi în urma războiului. 
 
121/1945 (13.05 – 7.12.1945) (15 p.) 

Monumente istorice şi ale naturii 

Iniţiativa prefectului judeţului Timiş-Torontal pentru ridicarea unei statui lui I.V. Stalin şi apelul 
către Asociaţia Fabricanţilor din Banat. Reînscrierea pe plăcile comemorative de numele 
cetăţenilor de origine etnică evrei, care şi-au lăsat sângele în război. Săpături arheologice. 
Ridicarea unui monument eroilor ruşi, în comuna Variaş. Dezvelirea monumentului 
eroilor ruşi, construit în comuna Ciavoş, pentru amintirea soldaţilor sovietici căzuţi eroic 
pe teritoriul comunei în luptele din 1944. 

 
1946: 
8/1946 (10.01 – 28.12.1946) (301 p.) 
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Ordinea şi liniştea publică 

…….. ……… ……. …….. …….. ……… ……… …….. …….. …….. …….. ……… ………. ……….. ……….. ……….. 
Distrugerea mormintelor evreieşti din comuna Periamde către răufăcători 
necunoscuţi………………….. ………. …… …… …… ……. …… …… ……. …… …… …… ……. ……. …….. 
…… …………. …………… …………….. ………… ………. ………. ……. 

 
59/1946 (3.01 – 18.03.1946) (258 p.) 

Cetăţenia română 
Ordine şi circulări cu corespondenţa respectivă, privind: Misiunea SUA din Bucureşti cere să i se 

remită un certificat de identitate a d-nei Hehn Ecaterina şi al fiului ei Ioan, paşaport cu 
fotografie a amândorura sub sigiliul autorităţii emitente. Stabilirea cetăţeniei americane 
a lui Savu Oarsa. Misiunea SUA Bucureşti, în vederea înmatriculării lui Thereza Barbara 
Gillisch ca cetăţeană americană, solicită certificatul de identitate şi dacă a activat în 
Grupul Etnic German. Aceeaşi misiune în vederea înmatriculării lui George Cumpănaş, 
solicită date, dacă numitul a cerut cetăţenia română, dacă a votat la alegeri şi la plebiscit. 
Acordarea cetăţeniei române evreilor din Vechiul Regat, dacă îndeplinesc condiţiile 
prevăzute în Decretul lege nr. 2085/1919 pe baza unei declaraţiuni adresată 
Judecătoriilor sau Tribunalelor de domiciliu în termen de 2 luni. Misiunea SUA din 
Bucureşti în vederea înmatriculării ca cetăţeni americani a persoanelor ce li s-au prezentat 
în acest an, solicită de la autorităţile locale certificate de identitate cu fotografii şi anumite 
relaţii de activitatea lor în ţară, precum şi dacă n-au dobândit cumva cetăţenia română, 
n-au depus jurământul de credinţă României sau altei ţări străine. Reglementarea 
cetăţeniei locuitorilor din Ardealul de Nord. Modul cum se stabileşte naţionalitatea şi 
originea etnică. În actualul regim democratic vocabularul politic nu admite noţiunile de 
cetăţenie şi naţionalitate. Conceptele de origine etnică sunt străine de ordinea 
democratică şi interzisă de legile în vigoare.  

Vol. I. 
 
1947: 
20/1947 (7.04.1947) (3 p.) 
Naţionalizări. Trecerea bunurilor ce au aparţinut tuturor condamnaţilor de război pentru crime 

de război sau dezastrul ţării, prin efectul sentinţelor Tribunalelor Poporului din Bucureşti 
şi Cluj, în patrimoniul statului.  

 
1948: 
25/1948 (12.07.1948 – 22.02.1949) (11 p.) 
Conservarea şi preluarea bunurilor rămase în urma evreilor decedaţi fără moştenitor; Bunurile 

absenteistului Dr. Jianu Drăgan. 
         

 
Reel 2 

 
ANDJ Timiş 
Fond Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara. 1927-1948. 

Fond nr. 160 
Inv. nr. 222 
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553 u.a., numerotate în continuare. 
 
7 (1933) (24 p.) 
Ordine, rapoarte şi corespondenţă a Chesturii Poliţiei Municipiului Timişoara în legătură cu 

activitatea Gărzii de Fier şi a LANC. 
 
43 (1936) (90 p.) 
 secte religioase 
 
143 (1940) (40 p.) 
Ordine şi note telefonice primite de Circ. I Poliţie din subordinea Chesturii Poliţiei Municipiului 

Timişoar privitoare la urmărirea indivizilor suspecţi, contrabandă, hoţi, atitudinea faţă de 
evrei şi alte naţionalităţi, etc. 

 
194 (1941 decembrie – 1942 noiembrie) (80 p.) 
Ordine şi dispoziţii ale Chesturii Poliţiei Municipiului Timişoar asupra regimului vânzării 

alimentelor, reprimării speculei, tratamentului faţă de armata germană, comercianţilor 
evrei, îndatoririle poliţiei în actualele împrejurări, etc. 

 
195 (1941 martie - iulie) (13 p.) 
Rapoarte ale Chesturii privind unele incidente petrecute în Timişoara, printre care vopsirea cu 

însemne specifice a unor case locuite de evrei. 
 
210 (1941 ianuarie - martie) (252 p.) 
Ordine, ordine circulare, rapoarte, corespondenţă şi situaţii privind evidenţa evreilor din 

Timişoara, intrări şi ieşiri de supuşi străini, aprobarea unor călătorii în străinătate a 
cetăţenilor români, funcţionarea magazinelor şi a comerţului, vizite oficiale, confiscarea 
aparatelor de radio de la evrei. 

 
211 (1941 martie - iunie) (197 p.) 
Idem ca 210. 
212 (1941 iunie - august) (138 p.) 
Idem, ca 210 şi 211. 
 
213 (august - noiembrie) (107 p.) 
Idem, ca 210-212. 
 
228 (1942 aprilie – august; 1943 februarie) (32 p.) 
Ordine emise de Direcţia Generală a Poliţiei Bucureşti şi Inspectoratul Regional de Poliţie 

Timişoara, despre date de Primăria municipiului Timişoara şi tabele privind 
recensământul evreilor, colectarea plantelor medicinale, ……………… …………. …………. 
……….. …………. …………… ..……… 

 
238 (1942 mai) (13 p.) 
Ordine de poliţie privind dispoziţii date în legătură cu sărbătorirea zilei de 10 Mai; festivitatea 

decernării diplomei de Doctor Honoris Causa prof. Fritz Hofmann din Breslau; şi serbării 
zilei de 14 mai – Ziua eroilor. 
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245 (1942 august)  
Proces verbal încheiat cu ocazia contravenţiei săvârşite de două evreice că au cumpărat 

zarzavaturi din piaţă înainte de ora 10. 
 
262 (1942-1943) (65 p.) 
Ordine emise de Ministerul Afacerilor Interne, dări de seamă şi rapoarte întocmite de 

comisariatele şi detaşamentele de poliţie referitoare la suspendarea repausului 
duminical, sustragerea unor evrei de la munca de folos obştesc, norme în legătură cu 
arborarea drapelelor, măsuri pentru învingerea greutăţilor de război, măsuri contra 
fabricării rachiului clandestin. 

 
267 (1942-1943) (19 p.) 
Ordine circulare emise de Direcţia Generală a Poliţiei, Direcţia Judiciară referitoare la întocmirea 

buletinelor statistice cu foaia statistică; fotografierea infractorilor; intrarea în lagăr a 
evreilor implicaţi în afaceri, măsuri ce trebuie luate contra jafurilor şi sabotajelor 
economice, deportarea ţiganilor recidivişti în Transnistria. 

 
312 (1943) (237 p.) 
Ordine şi ordine circulare primite de Chestura Poliţiei Municipiului Timişoar referitoare la 

populaţia evreiască, evacuarea ţiganilor, abateri în serviciu ale poliţiştilor, pedepse 
disciplinare, nemulţumiri ale populaţiei, speculă ilicită. 

 
318 (1943-1944) (43 p.) 
Ordine emise de Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, 

instrucţiuni de la Marele Stat Major, ordine de zi şi rapoarte referitoare la sancţionarea 
evreilor nesupuşi la munca obligatorie, ……………… ………. …….. …………. ……….. ………… 
………… …………… ……….. 

 
343 (1944 martie - septembrie) (56 p.) 

Ordine, rapoarte, tabele nominale, stat de plată şi corespondenţă cu firme industriale din 
Timişoara referitoare la starea de spirit a populaţiei sărace, privind concentrările, munca 
obligatorie a evreilor şi germanilor, subofiţerii în rezervă, dezertori, etc. 

 
378 (1944-1945) (64 p.) 
Ordine emise de Direcţia Generală a Poliţiei şi Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara şi tabele 

nominale referitoare la: ……… ………… ……….. ………… ……….. ……….. …………., colectarea 
rufăriei pentru armată, evrei pentru munca obligatorie. 

 
 
Reel 3 

 
Fond Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara. 1934-1948. 
Fond nr. 424 
Inv. nr. 649 
294 dosare, numerotate în continuare. 
 
4 (1939) (72 p.) 
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Ordine circulare şi instrucţiuni ale Direcţiei Generale a Poliţiei referitoare la supuşii 
străini din ţară, relaţii cu aceştia şi ambasadele străine pe problema cetăţenilor. 

 
5 (1940 ian. – iun.) (181 p.) 

Ordine şi circulare, rapoarte şi situaţii privind supuşii străini intraţi şi ieşiţi din ţară, 
expulzări, problema cetăţeniei române, trecerea frauduloasă peste frontieră, etc. 

 
8 (1941 ian. – iun.) (212 p.) 

Ordine primite, rapoarte însoţite de tabele numerice şi nominale privind evidenţa 
şi controlul supuşilor străini aflaţi pe raza de competenţă a Inspectoratului 
Regional de Poliţie Timişoara. 

 
9 (1941 ian. – apr.) (66 p.) 

Ordine, rapoarte şi corespondenţă în legătură cu supuşii străini intraţi şi prezenţi 
în raza Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara fără forme legale, pierderi de 
cetăţenii, refugiaţi din Ardealul de Nord şi Iugoslavia, etc. 

 
10 (1941 febr. – aug.) (73 p.) 

Corespondenţă în legătură cu aplicarea Legii pentru înfiinţarea Cărţilor de imobil 
şi Biroului populaţiei; tabel nominal de evreii stabiliţi până la data de 15 mai 1941 
în oraşele Timişoara, Arad, Lugoj, Oraviţa şi Beiuş. 

 
24 (1941) (17 p.) 

Ordine, rapoarte şi situaţii în legătură cu funcţionarea staţiilor de radio aflate în 
posesia Inspectoratului şi a repartizării unor aparate de radio confiscate de la 
evrei. 

 
79 (1942-1943) (247 p.) 
retrageri de cetăţenie, cetăţeni străini 
 
90 (1943 mai – dec.) (34 p.) 
supuşii străini 
 
91 (1943) (61 p.) 
supuşi străini, retragerea cetăţeniei române. 
 
98 (1943-1944 ian.) (61 p.) 

supuşi străini. 
 
107 (1943-1944) (44 p.) 

Ordine emise de Corpul 7 Armată, rapoarte întocmite de Inspectoratul Regional 
de Jandarmi Timişoara, Poliţia de reşedinţă Oraviţa, Legiunea de jandarmi Lugoj 
referitoare la întrebuinţarea evreilor la muncile obligatorii, arborarea steagurilor 
naţionale cu ocazia serbării naţionale de la 22 iunie 1943, asigurarea securităţii 
CEC-ului, înfiinţarea de posturi fixe de control în Jupalnic. 
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255 (1947 iul. – aug.) (282 p.) 

Dări de seamă, rapoarte informative şi tabele nominale referitoare la treceri 
frauduloase ale frontierei din Ungaria în România; cetăţeni români care au imobile 
în Ungaria; solicitări carnete de liberă trecere la muncile agricole în Ungaria; 
germani întorşi de la munca obligatorie în U.R.S.S.; evidenţa cetăţenilor intraţi şi 
ieşiţi prin punctele de frontieră; evrei repatriaţi din U.R.S.S.; cetăţeni români de 
origine cehă sau slovacă din Orşova care se repatriază în Cehoslovacia. 

 
 
Reel 4 

 
Fond Legiunea de Jandarmi Timiş-Torontal. 1939-1949. 
Fond nr. 161 
Inv. nr. 573 
258 u.a., numerotate în continuare. 
 
22 (1941) (304 p.) 
 rebeliunea legionară 
 
23 (1941) (337 p.) 
 rebeliunea legionară 
 
24 (1941) (283 p.) 
 mişcarea legionară 
 
25 (1941) (260 p.) 
 mişcarea legionară 
 
26 (1941) (202 p.) 
 rebeliunea legionară 
 
27 (1941) (398 p.) 
 mişcarea hitleristă (în Banat) 
 
39 (1941) (26 p.) 
Procese verbale, note informative şi tabele nominale întocmite de posturile de jandarmi în 

subordine referitoare la exproprieri de bunuri evreieşti, muncă obligatorie, ridicarea 
aparatelor de radio. 

 
64 (1942) (20 p.) 
Ordine, rapoarte, situaţii nominale şi numerice privitoare la impunerea evreilor la muncă 

obligatorie. 
 
66 (1942) (25 p.) 
Rapoarte, tabele nominale privind numărul ţiganilor din localităţi, dezertori ţigani, infracţiunile pe 

care le săvârşesc. 
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83 (1943) (10 p.) 
Ordine, rapoarte în legătură cu trimiterea şi folosirea evreilor la munca obligatorie. 
 
84 (1943) (31 p.) 
Ordine, rapoarte în legătură cu urmărirea ţiganilor nesupuşi la concentrare, specula şi comerţul 

ilicit, alte acte antisociale săvârşite de ţigani. 
 
90 (1944) (5 p.) 
Corespondenţă cu Secţia de Jandarmi Deta privind activitatea legionarilor din Banatul iugoslav. 
 
95 (1944) (193 p.) 
Procese verbale, tabele nominale şi corespondenţă întocmite de jandarmii în subordine 

referitoare la locuitori de origine etnică germană care au fost propuşi pentru internarea 
în lagăr fiind ostili siguranţei statului, unii fiind conducători înfocaţi. 

 
115 (1944) (32 p.) 
Ordin circular dat de Legiunea de Jandarmi, procese verbale şi corespondenţă întocmită de 

posturile de jandarmi în subordine privind problema evreiască manifestată prin călătorii 
fără autorizaţii, stabilirea de domicilii, comerţ cu cai, găzduirea de evrei fără aprobare. 

 
223 (1947) (20 p.) 
Ordine de informaţii date de Legiunea de Jandarmi, note informative şi corespondenţă întocmită 

de posturile de jandarmi subordonate privind dispoziţia primită de evrei de la conducerea 
evreiască din Bucureşti ca să se retragă din P.C.R. 

 
 
Reel 5 

 
Fond Chestura Poliţiei Oraşului Lugoj. 1920-1949. 
Fond nr. 192 
Inv. nr. 830 
205 u.a., numerotate în continuare. 
 
30 (1935-1942)  
Ordine, rapoarte, corespondenţă, acte justificative privind cumpărarea şi vânzarea automobilului 

aparţinând lui Horia Sima. 
 
69 (1941) 
Ordine, rapoarte, tabele privind acordarea sau pierderea cetăţeniei române şi urmărirea 

suspecţilor străini. 
 
70 (1941 – 1942 ian.) 
Rebeliunea legionară în judeţul Severin. 
 
74 (1941 aug.) 
Ordine, rapoarte şi tabele nominale cu cetăţenii de origine evreiască din raza oraşului Lugoj ce 

urmează a fi recrutaţi urgent în armată. 
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75 (1941) 
Ordine privind mânuirea corespondenţei secrete şi tabel cu imobilele aparţinând evreilor din 

oraşul Lugoj. 
 
103 (1941-1942) 
Ordine, rapoarte şi tabele privind evacuarea şi deportarea ţiganilor din judeţ. 
 
113 (1943) 
Ordine, rapoarte privind activitatea Grupului Etnic German din Lugoj. 
 

 
Reel 6 

 
Fond Legiunea de Jandarmi Severin. 1920-1949. 
Fond nr. 193 
Inv. nr. 828 
 
1/1936 (1936-1945) 
Ordine, rapoarte, situaţii statistice privind identificarea şi urmărirea membrilor Gărzii de Fier. 
 
4/1936 (1936-1941) 
 secta nazarineană 
 
1940: 
16/1940 (1940) 
Ordine, rapoarte, situaţii privind mişcarea iredentei ungare, a Grupului Etnic German, a evreilor. 
 
1941: 
19/1941 (1941) 
Ordine, rapoarte, note informative, situaţii privind desfăşurarea Rebeliunii legionare în judeţul 

Severin în perioada 21-24.01.1941. 
 
39/1941 (1941-1942) 
Ordine, ordine telefonice, procese verbale, tabele ale posturilor de jandarmi înaintat Legiunii de 

Jandarmi Severin privind evacuarea evreilor şi ridicarea aparatelor de radio de la ei. 
 
40/1940 (1941) 
Situaţii statistice cu aparatele de radio. 
 
41/1940 (1941) 
Situaţii statistice cu sectanţii din raza judeţului Severin. 
 
42/1941 (1941-1946) 
Tabele nominale cu evreii din al doilea război mondial. 
 
1942: 
20/1942 (1942) 
Ordin circular privind evidenţa şi controlul ţiganilor. 
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42/1942 (iunie 1942) 
Ordine şi rapoarte în legătură cu întreprinderea textilă Eşelniţa, proprietate a evreului Strausz 

Ludovic. 
 
48/1942 (1942) 
Sinteze informative privind propaganda naţională, atitudinea faţă de curentele extremiste, 

activitatea politică a diferitelor organizaţii, comentarii asupra situaţiei internaţionale, 
sistarea deportării evreilor, problema legionară etc. 

 
71/1942 (1942) 
Tabel cu cărţile germane editate în Germania după anul 1933 şi care nu au voie să fie răspândite 

în ţară. 
 
1943: 
48/1943 (1943) 
Corespondenţă privind activitatea medicilor evrei care sunt concentraţi în lagărele de prizonieri 

pentru a le asigura asistenţă medicală. 
 
51/1943 (1943) 
Cerere şi corespondenţă a ing. Kellner Ernest, din întreprinderea Mundos-Borlova-Armeniş relativ 

la asimilarea lui şi a familiei ca cetăţean român. 
 
57/1943 (1943) 
Ordine, rapoarte şi tabele privind regimul şi tratamentul evreilor aflaţi în judeţul Severin. 
 
68/1943 (1943) 
Ordine M.I. referitoare la retragerea autorizaţiilor de călătorie pe CFR date evreilor şi la reţinerea 

de lenjerie la un locuitor evreu din Găvojdia. 
 
1944: 
101/1944 (1944) 
Adrese şi tabele cu locuitorii deţinători de aparate de radio din raza posturilor şi cei cărora li s-au 

confiscat aparatele de radio conform dispoziţiilor superioare, tabele cu invalizii din raza 
postului Coşteiu. 

 
1946: 
95/1946 (1946) 

Ordine, rapoarte, note informative privind starea de spirit a populaţiei, evidenţa 
refugiaţilor evrei din Basarabia şi Bucovina. 

 
 
Reel 7 

 
Fond Prefectura judeţului Severin. 1919-1937.; 1938-1950 
Fond nr. 223 
Inv. nr. 1346 
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1935: 
18/1935 (1935) 
Adresa Comitetului Local Lugoj pentru ajutorarea germanilor din Basarabia, rapoarte ale 

Comitetului Local Lugoj privind înfiinţarea filialei Lugoj a Asociaţiei romilor, pendinte de 
Uniunea Generală a Romilor din România. 

 
19/1935 (1935) 
Adresă a Comunităţii evreilor din Caransebeş prin care se solicită prefecturii sprijin în soluţionarea 

unor probleme interne de organizare.  
 
1936: 
23/1936 (1936) 
Memoriul medicului din Bethhausen privind starea de spirit a populaţiei din comună, rapoarte ale 

pretorilor, corespondenţă cu organele poliţieneşti privind arderea în public la Făget a 
ziarelor “Dimineaţa” şi “Adevărul” de către un grup de intelectuali, împiedicarea acţiunilor 
de dezordine ale grupărilor antisemite, cenzura presei. 

 
25/1936 (1936) 
Adresa Ministerului de Interne prin care se transmite cererea Uniunii Generale a Romilor din 

Româniapentru vânzarea a 500.000 cărămizi pentru colectarea de fonduri. 
 
26/1936 (1936) 

Ordine circulare ale Ministerului de Interne pentru interzicerea difuzării unor 
publicaţii legionare difuzate la Grupul studenţesc de la Tg. Mureş. 

 
42/1936 (1936-1937) 
 Ordine circulare şi raport privind împiedicarea vagabondajului ţiganilor nomazi. 
 
6/1937 (1937) 
Ordine, rapoarte, circulare şi corespondenţă referitoare la revizuireea înscrierilor în registrul de 

naţionalitate. Tabel nominal cu cei propuşi pentru revizuire. 
 
17/1937 (1937) 
Ordine ale Ministerului de Interne referitoare la fondurile strânse de organizaţiile sioniste. 

Instalarea taberei sioniste la Căvăran. 
 
7/1938 (1938) 
Ordine, rapoarte, tabele, instrucţiuni, decizii, corespondenţă privind situaţia cetăţeniei evreilor şi 

acelor fără cetăţenie din comunele judeţului. 
 
11/1938 (1938-1939) 
mişcarea legionară 
 
21/1938 (1938) 
Ordine şi telegrame ale Ministerului de Interne privind Regulamentul de funcţionare a 

Comisariatului General pentru Minorităţi, modalităţi de aprobare a şedinţelor Uniunii 
Comunităţii Evreieşti din Vechiul Regat. 
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22/1938 (1938) 
Ordine, instrucţiuni, rapoarte, situaţii şi corespondenţă referitoare la populaţia şi comunităţile 

evreieşti din ţară, activitatea Noii organizaţii sioniste. 
 
24/1938 (1938) 
Cererea coloniştilor ţigani din Măguri pentru amenajarea unui cimitir. 
 
69/1938 (1938) 
Ordine, rapoarte şi situaţii privind înscrierile populaţiei în registrele de naţionalitate la primării. 

 
 
Reel 7 & 8 

 
70/1938 (1938) 
Rapoarte şi tabele cuprinzând căsătoriile mixte, treceri de la o confesiune la alta. 
 
198/1938 (1938-1940) 
cultele religioase şi sectele din judeţ 
 
70/1938 (1938) 
Rapoarte şi tabele cuprinzând căsătoriile mixte, treceri de la o confesiune la alta. 
 
198/1938 (1938-1940) 
cultele religioase şi sectele din judeţ 
 
199/1938 (1938)   
cultele religioase şi sectele din judeţ 

 
 
Reel 8 

 
209/1938 (1938) 
Ordin circular al Ministerului de Interne la trecerea de la religia mozaică la cea ortodoxă. 
 
210/1938 (1938) 
baptişti 
 

211/1938 (1938) 
adventişti 
 
213/1938 (1938) 
secte religioase din judeţ 
 
28/1939 (1939) 
Notă informativă şi proces verbal privind activitatea propagandistică a Comunităţii Evreieşti. 
 
136/1939 (1939-1943) 
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Instrucţiuni, circulare, rapoarte privind combaterea epidemiei de tifos exantematic cu măsuri 
referitoare la ţigani corturari, refugiaţi bolnavi, etc. 

 
1/1940 (1940) 
Raport informativ privind atitudinea populaţiei germane faţă de o eventuală venire a lui Hitler la 

Timişoara, nesiguranţa în care se simt cetăţenii evrei, speranţele cetăţenilor de origine 
maghiară în legătură cu cedarea Ardealului, corespondenţă privind situaţia juridică a 
evreilor, situaţii statistice privind populaţia de origine maghiară din judeţ. 

 
23/1940 (1940) 

Notă informativă a Diviziei 19 Infanterie referitoare la mişcarea legionară 
românească în Iugoslavia. 

32/1940 (1940-1941) 
Note informative, rapoarte, situaţii, tabele şi corespondenţă referitoare la populaţia evreiască din 

ţară, măsuri restrictive luate împotriva ei. 
 
34/1940 (1940) 
Ordine, rapoarte, note informative declaraţii şi corespondenţă referitoare la populaţia germană 

şi activitatea G.E.G. din judeţul Severin, plecarea tinerilor germani în Germania. 
 
90/1940 (1940)  
Ordine circulare privind interzicerea căsătoriilor dintre funcţionarii publici români cu persoane de 

altă etnie decât cea română. 
 
98/1940 (1940) 

Cererea muncitorilor de la Întreprinderea forestieră din Zăvoi adresată mişcării 
legionare privind mărirea salariilor. 

 
22/1941 (1941-1945) 
Rapoarte ale Poliţiei de reşedinţă Lugoj privind nemulţumirea populaţiei în ceea ce priveşte 

aprovizionarea cu alimente, procese verbale, tabele, plângeri privind confiscarea 
aparatelor de radio de la evrei, restituirea lor. 

 
23/1941 (1941-1943) 
Ordine, rapoarte, tabele, reclamaţii şi corespondenţă referitoare la: exproprierea şi administrarea 

unor averi ale evreilor şi limitarea unor drepturi ale acestora; imobilele şi proprietăţile 
evreieşti din oraşele Lugoj, Orşova, exproprierea unor proprietăţi evreieşti. 

 
10/1942 (1942) 
Ordine, rapoarte, tabel şi corespondenţă referitoare la: administrarea şi răscumpărarea bunurilor 

evreieşti şi a lucrărilor executate cu meseriaşi evrei, imobilele expropriate de la evrei, 
tabel cu evrei apţi de muncă. 

 
5/1943 (1943)  
Ordine ale Ministerului de Interne pentru excluderea evreilor de la licitaţii. 
 
36/1943 (1943) 
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asociaţiile religioase din judeţ. 
 
2/1946 (1946) 
Ordine, rapoarte referitoare la cererea lui Hriscu Pavel din Rusca Montană privind botezarea 

copilului său de către M.S. Regele Mihai I, acordarea dreptului de cetăţenie română 
evreilor. 

 
3/1946 (1946) 
Ordin circular al Ministerului de Interne pentru sprijinirea de către autorităţi a cetăţenilor 

repatriaţi din URSS. 
 
11/1948 (1948) 
Instrucţiuni, ordine circulare, telegrame, situaţii privind “criminalii de război” judecaţi de 

Tribunalele Poporului din Bucureşti şi Cluj, trecerea în patrimoniul statului în baza Legii 
nr. 312 din 1945 persoanele care şi-au pierdut cetăţenia română conform Decretului nr. 
162. 

 
 
Reel 9 

 
Fond Prefectura Judeţului Timiş-Torontal. 1945 – 1948. 
Fond nr. 69 
Inv. nr. 186 
 
25/1948 (12.07.1948 – 22.02.1949) (11 p.) 
Conservarea şi preluarea bunurilor rămase în urma evreilor decedaţi fără moştenitor; Bunurile 

absenteistului Dr. Jianu Drăgan. 
 
 
Reel 10 

 
Fond Leguinea de Jandarmi Severin. 1920 – 1949. 
Fond nr. 193 
Inv. nr. 828 
 
42/1942 (iunie 1942) 

 
 
Reel 11 

 
Fond Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara. 1930 – 1948. 
Fond nr. 424 
Inv. nr. 1076 
 
18. (1942) 
Ordine privind instituirea pedepsei cu moartea pentru evreii care sunt trimişi în Transnistria. 
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Reel 12 
 
Fond Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara. 1931 – 1947. 
Fond nr. 160 
Inv. nr. 1196 
 
1. (1931 – 1934) 
Ordine circulare, adrese ale Ministerului de Interne, Direcţia Generală a Poliţiei, rapoarte ale 

Chesturii Poliţiei Timişoara relative la înfiinţarea unei organizaţii a tineretului evreu 
„BETHAR”, care are drept scop crearea unei armate naţionale evreieşti în Palestina, care 
susţine ideea ca statul palestinian să fie populat şi admînistrat numai de evrei. 

 
42. (1945 – 1946) 
Ordine, adrese, dovezi, cereri, tabele privind confiscarea aparatelor de radio de la evrei. 

 
 
Reel 13 

 
Fond Comitetul Democratic Evreiesc Timişoara 
Inv. nr. 706 
 
1/1944 – 1947 
2/1948 
3/1948 
3a/1948 

 
 
NOTE: No detailed guide to reels 14-21 currently available. 


