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Scope and content of collection 
Contains records relating to surveillance of Jews, Zionists, Iron Guardists, Communists, Nazi 

organizations, and Roma; and to deportation of Roma to Transnistria and Roma deportees who 
returned from Transnistria. It also includes reports on antisemitism and on Jews who did not 
show up for forced labor. 
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Existence and location of originals: Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale 
 
 
System of arrangement 
Arranged chronologically. 
 
 
Indexing terms 
Garda de Fier. 
World War, 1939-1945--Deportations from Romania. 
Nationalism--Romania--History--20th century. 
Jews, Romanian--Romania--History--20th century. 
Political persecution--Romania. 
Zionists--Romania. 
Romanies--Romania--History--20th century. 
Romania--Politics and government--1914-1944. 
Transnistria (Ukraine : Territory under German and Romanian occupation, 1941-1944) 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 
Reel 1 
 

3 (1933) 
Ordine de informaţii ale Legiunii de Jandarmi Bucureşti referitoare la sabotajele 
economice, propaganda legionară în scopul câştigării aderenţilor şi organizării cuiburilor 
legionare în fiecare comună; Congresul agenţilor sanitari de la Iaşi, ordinul lui Corneliu 
Zelea Codreanu de creare a 4 centre de activitate (Cluj, Oltenia, Basarabia, Bucovina); 
măsurile luate de Primăria Muncipiului Bucureşti pentru sistematizarea construcţiilor în 
comunele suburbane. 

 
4 (1933) (37 p.) 
Note informative, ordine de informaţii referitoare la mişcarea legionară şi mişcarea comunistă. 
 
11 (1935-1939) (41 p.) 
Ordine de informaţii transmis de Inspectoratul General al Jandarmeriei la legiune spre executare 

referitoare la urmărirea şi raportarea activităţii mişcării legionare şi mişcării comuniste. 
 
23 (1939-1947) 
Note informative, ordine generale de informaţii întocmite de Comandamentul Legiunii, de şeful 

postului Popeşti-Leordeni referitor la ……. ….. ……… ……………. …………. ……….. ………….. 
……….. …………. ……………. ………….. ………….. …………. ……., propaganda legionară şi 
comunistă în rândul muncitorilor industriali şi minieri; hotărârea finanţei evreieşti 
mondiale de a colecta bani şi din România. 
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15 (1936-1942) 
Ordine de informaţii, ordine de căutare întocmite de posturile de jandarmi ale Legiunii şi de 

Inspectoratul General al Jandarmeriei privind supravegherea şi culegerea datelor despre 
mişcarea legionară. 

 
 
Reels 1 & 2 

 
48 (1940-1941) 
Ordine circulare al Marelui Stat Major către Legiunea de Jandarmi Bucureşti referitoare 

la………………. ………………….. ………………. ……………… ……………. ……….. …..; lista agenţilor 
delegaţi cu efectuarea colectelor pentru fondul sionist Hayesiod (Fondul de reclădirea 
Palestinei); …………….. …………. ………… ………… …………… …………….; ordin de urmărire a 
comuniştilor originari din Basarabia pentru comisia româno-rusă de schimbul deţinuţilor 
şi prizonierilor din Basarabia. 

 
 

Reel 2 
 

53 (1941) 
Ordine de informaţii referitoare la mişcarea legionară şi la rebeliunea legionarilor împotriva 

guvernului militar condus de gen. Ion Antonescu; activitatea P.C.R. şi mişcarea 
comunistă din România. 

 
54 (1941) 
Adrese, procese-verbale, cereri adresate şefului de post ale posturilor de jandarmi din cadrul 

Legiunii de Jandarmi Bucureşti, Eforiei Spitalelor Civile, ferma Pantelimon, către 
sectoarele de jandarmi privind cercetarea unor persoane bănuite că au participat la 
rebeliunea legionară din ianuarie 1941; percheziţii efectuate la domiciliu; declaraţii. 

 
56 (1941-1945) 
Ordine de căutare date agenţilor informatori şi indeplinite privind activitatea legionară şi 

activitatea comunistă. 
 
63 (1941-1942) (90 p.) 
Ordine circulare referitoare la urmărirea şi arestarea legionarilor. Evidenţa agenţilor informatori. 
 
65 (1941-1942) 
Tabele nominale de comercianşii şi meseriaşii din raza posturilor; situaţii numerice; tabele; 

tabele nominale cu personalul evreiesc din întreprinderi; cereri adresate şefului de post. 
 
72 (1941-1945) 
Copii ordine circulare ale Inspectoratului de Jandarmi Bucureşti; ordin circular de urmărire, 

ordine de informaţii, fişe personale, referitor la operaţii ce urmează a se face de către 
cele trei comisii operative de punere sub pază şi de triere a legionarilor, conform 
funcţiilor deţinute anterior de aceştia (miniştri ai guvernului legionar, membri ai mişcării 
legionare, membrii care au fost condamnaţi pentru rebeliune). 
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Reels 2 & 3 
 

75 (1942) 
Tabele nominale cu ţiganii nemobilizabili, borfaşi, spărgători. Tabele cu profesorii români trimişi 

la specializare în Germania. 
 
Reel 3 
 

77 (1942-1943) 
Note informative ale posturilor de jandarmi privind starea de spirit a populaţiei; revenirea în 

Bucureşti a ţiganilor evacuaţi în Transnistria; nemulţumirile muncitoriolor din fabrici; 
tabel de subunităţile din Legiunea de Jandarmi Bucureşti. 

 
78 (1942-1943) 
Ordine circulare confidenţiale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei privind încadrarea 

subofiţerilor jandarmi clasaţi pe specialităţi; copii ordine circulare ale Inspectoratului 
General al Jandarmeriei referitoare la…… …… ……………… ………… ……………………………………., 
tabel nominal cu refugiaţii din Dobrogea şi din Ardealul de Nord; ………………; verificarea 
legionarilor cu funcţii de conducere; evacuarea ţiganilor în Transnistria, ………………….. 
……………….. ……………… ……………………….. 

 
79 (1942-1943) 
Note informative privind starea de spirit a populaţiei, lipsa alimentelor, articolelor de 

îmbrăcăminte, propaganda legionară, iredentismul, problema evreiască, în raza 
posturilor jandarmereşti. 

 
80 (1942-1943) 
Ordine de informaţii, ordine circulare privind starea de spirit a populaţiei; evidenţa activităţii 

informative la posturi; organizarea acţiunii de căutarea şi culegerea informaţiilor, tabele 
nominale cu membrii organizaţiilor hitleriste înglobate cu legionarii. 

 
84 (1942-1943) 
Ordine de informaţiuni emise de Inspectoratul General al Jandarmeriei şi comunicate posturilor 

din subordinea Legiunii de Jandarmi Bucureşti privind urmărirea activităţii legionare şi a 
activităţii comuniste. 

 
 
Reels 3 & 4 
 

85 (1942-1944) 
Ordine circulare ale Inspectoratului General al Jandarmeriei referitoare la mobilizare; 

detaşamentele evreieşti de muncă; instrucţiuni relative la chemarea în ţară a cetăţenilor 
români aflaţi în străinătate care au obligaţii militare. 

 
Reel 4 
 

87 (1942-1944) 
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Copii ordine circulare, ordine de informaţii privind legionarii fugiţi după rebeliunea din 21-23 
ianuarie 1941; sciziunea conducerii legionarilor; ……………. ………………. ………….. ……………. 
…………………… ……………………. ………………….. …………. ………………. ……………. ………………….. 
……………. ……………. 

 
90 (1942-1947) 
Copii ordine circulare, ordine confidenţiale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei către 

posturile din cadrul Legiunii de Jandarmi Bucureşti, ………………. ………….. ……………….. 
………………… ………………. ……………………….. ……………………….. ……………………….., starea de 
spirit a legionarilor; ………………….. …………….. ……………….., evacuarea în alte oraşe şi 
reşedinţele de judeţ a evreilor care locuiesc în târguri şi oraşe, nereşedinţe de judeţ, cu 
excepţia evreilor din Bucovina, Basarabia, Bucureşti, zona petroliferă şi zona porturilor. 

 
95 (1943) 
Adrese ale Inspectoratului General al Jandarmeriei, ale posturilor către Legiunea de Jandarmi 

Bucureşti, referitor la internări de persoane în lagăre de muncă, concentrarea şi 
evidenţa ţiganilor nomazi; nomazii evacuaţi în Transnistria; luarea măsurilor 
excepţionale împotriva legionarilor şi a comuniştilor; ……………….. …………………. 
…………………. …………………….. …………………………….. ……………, ordinul de retrimitere în 
Transnistria a ţiganilor întorşi ilegal (clandestin). Folosirea studenţilor în administraţia 
rurală. 

 
102 (1943) 
Ordine circulare emise de Inspectoratul General al Jandarmeriei către posturile jandarmereşti 

din Legiunea de Jandarmi Bucureşti, referitor la…………….. ……………………. ……………… 
…………….. …………………………………….. …………… ……………………… ………………………… 
…………………………, declaraţii ale ţiganilor evacuaţi în Transnistria; ……………….. 

 
103 (1943) 
Ordine de informaţiuni întocmite de Postul de Jandarmi Jilava referitor la urmărirea 

propagandei şi activităţii mişcării legionare din raza teritorială. 
 
 

Reels 4 & 5 
 

114 (1943-1944) 
Tabele nominale cu locuitorii din raza posturilor de jandarmi ţigani nemobilizaţi, rapoarte 

întocmite de posturi privind starea de spirit a populaţiei; evacuări de locuitori; copii 
ordine circulare pe linie de serviciu jandarmeresc. 

 
 
Reel 5 
 

116 (1943-1944) 
Ordine circulare ale Inspectoratului General al Jandarmeriei, Legiunii de Jandarmi Bucureşti şi 

Instrucţiuni pentru aplicarea Legii nr. 59 publicată în Monitorul Oficial nr. 23/3 februarie 
1943 relativ la sancţionarea evreilor nesupuşi la chemare sau dezertori de la munca 
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obligatorie; urmărirea legionarilor; ……………. …………………… ……………………. …………….. 
…………….. ………………………… ………………………. 

 
119 (1943-1944) 
Note informative, copii ordine circulare ale Legiunii de Jandarmi către posturi referitor la evreii 

care se sustrag de la munca de folos obştesc; Instrucţiuni asupra modului cum se va face 
repartiţia rechiziţiilor pentru mobilizarea anului 1944-1945. 

 
126 (1943-1946) 
→secte religioase 
 
131 (1944) 
Tabele nominale întocmite de secţiile jandarmereşti ale Legiunii, note informative ale Legiunii 

privind legionarii, sectanţii religioşi, conducătorii predicatori şi prezbiterii sectelor 
religioase. 

 
148 (1944) 
Statistici de prizonierii aflaţi pe raua Legiunii, starea de spirit a prizonierilor ruşi aflaţi la minele 

de fier Teliucul Inferior; tabele nominale cu posesorii de arme şi cu ţiganii evacuaţi în 
Transnistria. 

 
175 (1944-1947) 
Ordine circulare, situaţii numerice, instrucţiuni ale Legiunii de Jandarmi Bucureşti, 

Comandamentului militar al Capitalei referitor la aplicarea legii zonelor militare; 
.............. ................. ................................ ............................. ....................... 
......................... ...........................; tabel cu evreii din oraşul Roman care au plecat din 
oraş fără autorizaţia Ministerului Afacerilor Interne; tabele cu comuniştii şi legionarii; 
................ ................... 

 
179 (1945) 
Ordine de informaţii transmise de Inspectoratul de Jandarmi Bucureşti posturilor de jandarmi 

privind supravegherea activităţii Comandamentului legionar din Bucureşti şi atitudinea 
legionarilor în legătură cu evenimentele de pe front; starea de spirit a legionarilor. 

 
180 (1945) 
Ordine de informaţii secrete transmise de Legiune la posturi privind urmărirea activităţii 

comuniste şi legionare. Tabele cu organizaţiile legionare şi cu agenţii inforatori. 
 
205 (1945-1947) 
Ordine circulare emise către posturile Legiunii de Inspectoratul General al Jandarmeriei referitor 

la urmărirea persoanelor care au activat în mişcarea legionară. 
 
 
Reels 5 & 6 
 

210 (1945-1947) 
Note informative ale Postului de Jandarmi Ferentari privind problema legionară existentă pe 

raza teritrorială a postului, fişe ale agenţilor informatori; istoricul problemei; instigarea 
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contra guvernului şi regimului democrat; manifestări şovino-rasiale. Ordine de informaţii 
date de Inspectoratul de Jandarmi Bucureşti şi de Inspectoratul General al Jandarmeriei. 

 
 
Reel 6 
 

242 (1946-1947) 
Ordine circulare ale Inspectoratul de Jandarmi Bucureşti referitor la repatrierea din U.R.S.S. a 

celor duşi pentru muncă, spionajul agenţilor maghiari care au legături iredentiste la 
Budapesta, relaţiile militare româno-sovietice, urmărirea celor care au comis crime la 
adresa populaţiei româneşti din Transilvania, Societatea clandestină a tinerilor evrei, 
propaganda în scopul emigrării unor categorii sociale româneşti în străinătate. 

 
378 (1945) 
Buletine de urmărire emise de Inspectoratul General al Jandarmeriei referitor la căutarea şi 

arestarea foştilor legionari şi a supuşilor germani dispăruţi din România după 23 august 
1944. 

 


