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Inv. nr. 48 

 

Văzut anii 1938-1945. 

 

Reel 1: 

3/1938 (1938)  mişcarea legionară 

 

6/1939  mişcarea legionară 

 

Reel 2: 

6/1939  mişcarea legionară 

 

7/1939  mişcarea legionară 

 

Reel 3: 

7/1939  mişcarea legionară 

 

8/1940  legionari 

 

Reel 4: 

8/1940  legionari 

 

9/1940  legionari 

 

1/1941 (1941): Ordine circulare, rapoarte şi note informative referitoare la: anchetarea 

unor cazuri de abuzuri comise contra unor evrei, supravegherea soţiilor maghiare ale unor 

ofiţeri de poliţie, anchetarea unor ofiţeri de poliţie bănuiţi de participarea la rebeliunea 

legionară, evidenţa personalului poliţienesc care a activat în mişcarea legionară, 

reorganizarea serviciilor de la chesturile de poliţie aparţinătoare Inspectoratului. 

 

Reel 5: 

1/1941 (1941): Ordine circulare, rapoarte şi note informative referitoare la: anchetarea 

unor cazuri de abuzuri comise contra unor evrei, supravegherea soţiilor maghiare ale unor 

ofiţeri de poliţie, anchetarea unor ofiţeri de poliţie bănuiţi de participarea la rebeliunea 

legionară, evidenţa personalului poliţienesc care a activat în mişcarea legionară, 

reorganizarea serviciilor de la chesturile de poliţie aparţinătoare Inspectoratului. 

 

Reel 6: 

11/1941  legionari 

 

12/1941  legionari 

 

Reel 7: 

13/1941  legionari 

 

14/1941  legionari 
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Reel 8: 

14/1941  legionari 

 

15/1941  legionari 

 

Reel 9: 

15/1941  legionari 

 

16/1941  legionari 

 

Reel 10: 

17/1941  legionari 

 

18/1941  legionari 

 

21/1941  legionari 

 

42/1941 (1941): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la: ……. ……. 

….. …… ……. ……. …….verificarea atitudinii pe care unele persoane din administraţia 

statului o au faţă de populaţia evreiască. 

 

58/1941 (1941): Circulare, rapoarte, situaţii, tabele ale Direcţiei Generale a Poliţiei 

trimise Inspectoratului şi apoi răspunsurile acestuia şi a poliţiilor din subordine 

referitoare la: …….. …….. ……. ……. ……. …… ……. ……. …….. …….. …….. 

……. ……. …… …….supravegherea evreilor în lagărele din judeţele Hunedoara şi 

Alba, ………….. ………. 

 

Reel 11: 

58/1941 (1941): Circulare, rapoarte, situaţii, tabele ale Direcţiei Generale a Poliţiei 

trimise Inspectoratului şi apoi răspunsurile acestuia şi a poliţiilor din subordine 

referitoare la: …….. …….. ……. ……. ……. …… ……. ……. …….. …….. …….. 

……. ……. …… …….supravegherea evreilor în lagărele din judeţele Hunedoara şi 

Alba, ………….. ………. 

 

61/1941 (1941): Circulare ale Direcţiei Generale a Poliţiei trimise Inspectoratului 

referitoare la căutarea informaţiilor privind activitatea legionarilor, iredentei maghiare, 

germanilor şi evreilor. Rapoarte, planuri de informare şi tabele privind situaţiile sus-

amintite trimise Inspectoratului de către organele poliţieneşti. 

 

67/1941 (1941): Lista nominală cuprinzând starea materială a evreilor evacuaţi din Aiud 

în oraşul Alba Iulia. 

 

68/1941  rebeliunea legionară (pe raza Inspectoratului) 
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71/1941 (1941): Cercetarea lui Tallos Iuliu din Alba Iulia dacă are întrevederi cu fiul său 

Tallos Emil, domiciliat în Cluj, care este bănuit că a luat parte la atrocităţile săvârşite de 

unguri împotriva românilor. 

 

80/1941  legionari 

 

84/1941 (1941): Dosar personal al cetăţeanului Abraham Iosif din Alba Iulia, care este 

acuzat de a fi evreu şi în consecinţă să i se confişte aparatul de radio pentru a nu putea 

colporta ştiri alarmiste. În urma dovezii făcute pe baza certificatului de naştere se 

demonstrează că este de religie romano-catolică şi în consecinţă poate avea aparat de 

radio. 

 

1/1942 (1942): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la: …….. ……. 

…… …… … ……. ……. ……. ……. …….. …….. ……. ……. ……. …… …… ……., 

situaţie statistică privind evidenţa ţiganilor de pe teritoriul urban al Inspectoratului. 

 

Reel 12: 

1/1942 (1942): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la: …….. ……. 

…… …… … ……. ……. ……. ……. …….. …….. ……. ……. ……. …… …… ……., 

situaţie statistică privind evidenţa ţiganilor de pe teritoriul urban al Inspectoratului. 

 

12/1942  legionari 

 

13/1942  legionari 

 

Reel 13: 

13/1942  legionari 

 

16/1942  legionari 

 

Reel 14: 

16/1942  legionari 

 

17/1942  legionari 

 

Reel 15: 

17/1942  legionari 

 

20/1942 (1942): Ordine circulare, note informative, adrese, fişe personale referitoare la 

situaţia evreilor, la prietenia lor cu populaţia maghiară, mutarea evreilor din oraşe în 

comune, activitatea lor în lagăre de muncă, confiscarea aparatelor de radio de la evrei. 

 

Reel 16: 

20/1942 (1942): Ordine circulare, note informative, adrese, fişe personale referitoare la 

situaţia evreilor, la prietenia lor cu populaţia maghiară, mutarea evreilor din oraşe în 

comune, activitatea lor în lagăre de muncă, confiscarea aparatelor de radio de la evrei. 
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42/1942  legionari 

 

65/1942 (1942): Tabele referitoare la repartizarea mijloacelor informative pentru 

urmărirea mişcării muncitoreşti, comuniste, legionare, evreieşti şi altele. 

 

69/1942  legionari 

 

78/1942 (1942): Ordin circular, note informative şi rapoarte referitoare la activitatea 

Frăţiilor de cruce. 

 

10/1943  legionari 

 

Reel 17: 

10/1943  legionari 

 

12/1943  legionari 

 

Reel 18: 

12/1943  legionari 

 

14/1943  legionari 

 

Reel 19: 

 

14/1943  legionari 

 

18/1943  legionari 

 

33/1943 (1943): Ordine circulare… …. ….. ….. ….. ….. …. ….. ……. …… ……. ……. 

……. …… ………. ……… …..internaţii români au fost transferaţi în lagărul Grosulovo, 

jud. Tiraspol, deoarece lagărul din Slavina a fost lichidat, …….. …… …….. …….. ……. 

……. …..   

 

42/1943  Frăţiile de cruce (elevi) 

 

Reel 20: 

42/1943  Frăţiile de cruce (elevi) 

 

43/1943  Frăţiile de cruce (elevi) 

 

5/1944  legionari 

 

6/1944  legionari 

 

Reel 21: 
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6/1944  legionari 

 

9/1944  legionari 

 

Reel 22: 

10/1944  legionari 

 

15/1944  legionari 

 

22/1944 (1944): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la: ……… 

……… …… …….. ………. …….evidenţa lagărelor de prizonieri şi de muncă forţată 

aflate pe raza Inspectoratului, profesorii de la Universitatea din Iaşi evacuaţi la Alba Iulia 

au semnat un memoriu prin care cer mareşalului Antonescu să scoată România din 

războiul antisovietic, …… ……. 

 

Reel 23: 

22/1944 (1944): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la: ……… 

……… …… …….. ………. …….evidenţa lagărelor de prizonieri şi de muncă forţată 

aflate pe raza Inspectoratului, profesorii de la Universitatea din Iaşi evacuaţi la Alba Iulia 

au semnat un memoriu prin care cer mareşalului Antonescu să scoată România din 

războiul antisovietic, …… ……. 

 

Reel 24: 

3/1942 (1942): Ordine circulare confidenţiale referitoare la: ……… ……… …….. ……, 

eliberarea autorizaţiilor pentru deplasarea evreilor în noile lagăre înfiinţate, ……….. 

…… 

 

3/1942 (1942): Corespondenţă şi situaţii referitoare la evidenţa străinilor şi a populaţiei 

flotante. 

 

 

ANDJ Alba 

Fond Primăria oraşului Alba Iulia. 1921-1948. 

Fond nr. 15 

Inv. nr. 75 

Văzut 1935-1948. 

 

Reel 25: 

22/1935  legionari 

 

26/1935  legionari + Frăţii de Cruce 

 

24/1937 (1937): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la mişcarea antisemită, 

raport prin care se arată că nu există organizaţii a P.N.C. (sic!), notă informativă din care 

rezultă că partidul a împărţit fiecărui membru sule pentru a-i împunge pe evreii care vin 

la alegeri. 
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25/1937  legionari 

 

2/1938  legionari 

 

16/1938  legionari 

 

Reel 26: 

16/1938  legionari 

 

46/1938 (1938): Dosar cu corespondenţa referitoare la chestiunea evreiască, dizolvarea 

organizaţiei Hahalutz, centru pentru pregătirea tineretului organizaţiei “Brith Triumpeldar 

Bethar”. 

 

43/1938 (1938): Dosar cu corespondenţa referitoare la revizuirea cedtăţeniei evreilor, 

cereri pentru eliberarea de certificate din care să rezulte că nu sunt supuşi controlului 

străinilor. 

 

48/1938 (1938): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la mişcarea antisemită, 

tablou cuprinzând suspecţii internabili din jud. Alba, publicaţii legionare confiscate, 

rapoarte informative referitoare la legionarii de pe raza postului Ciumbrud. 

 

Reel 27: 

48/1938 (1938): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la mişcarea antisemită, 

tablou cuprinzând suspecţii internabili din jud. Alba, publicaţii legionare confiscate, 

rapoarte informative referitoare la legionarii de pe raza postului Ciumbrud. 

 

34/1939  legionari 

 

Reel 28: 

34/1939  legionari 

 

52/1939  legionari 

 

56/1939 (1939): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la problema evreiască, 

instrucţiuni şi lămuriri referitoare la acţiunea de protest. 

 

58/1939  Garda de Fier, “Frăţia de Cruce”, L.A.N.C. 

 

Reel 29: 

9/1940  legionari 

 

28/1940 (1940): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la controlul străinilor, 

evidenţa comercianţilor ce au pierdut cetăţenia română, cereri pentru obţinerea vizei de 

ieşire din localitate. 
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Reel 30: 

28/1940 (1940): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la controlul străinilor, 

evidenţa comercianţilor ce au pierdut cetăţenia română, cereri pentru obţinerea vizei de 

ieşire din localitate. 

  

Reel 31: 

37/1940 (1940): Dosar referitor la spectacole, întruniri, filme, eliberarea autorizaţiei 

pentru ţinerea unor spectacole şi întruniri, tabele cu artişti şi muzicanţi de orginine etnică 

evreiască cărora li s-a refuzat acordarea de autorizări pentru exercitarea profesiunii în 

întreaga ţară. 

  

38/1940 (1940): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la măsuri de poliţie 

administrativă sanitară şi comunală, eliberarea autorizaţiilor pentru ridicarea de edificii, 

interzicerea colectelor publice de bani, lansate de “Organizaţia Sionistă din România”; 

ordin circular privind combaterea tifosului exantematic. 

 

Reel 32: 

38/1940 (1940): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la măsuri de poliţie 

administrativă sanitară şi comunală, eliberarea autorizaţiilor pentru ridicarea de edificii, 

interzicerea colectelor publice de bani, lansate de “Organizaţia Sionistă din România”; 

ordin circular privind combaterea tifosului exantematic. 

 

51/1940 (1940): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la cărţile de imobil, luarea în 

evidenţă a evreilor veniţi în oraşe, taxe încasate la biroul cărţii de imobil. 

 

14/1941  legionari 

 

19/1941  legionari (rebeliunea legionară) 

 

Reel  33: 

19/1941  legionari (rebeliunea legionară) 

 

20/1941  legionari 

 

Reel 34: 

20/1941  legionari 

 

Reel 35: 

20/1941  legionari 

 

21/1941  legionari 

 

Reel 36: 

21/1941  legionari 

 

23/1941  secte (baptişti) 
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31/1941  legionari 

 

Reel 37: 

31/1941  legionari 

 

40/1941  legionari 

 

Reel 38: 

40/1941  legionari 

 

Reel 39: 

40/1941  legionari 

 

43/1941 (1941): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la aparatele de radio, cereri 

pentru eliberarea aparatelor de radio, interzicerea folosirii de către evrei a aparatelor de 

radio-recepţie. 

 

Reel 40: 

43/1941 (1941): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la aparatele de radio, cereri 

pentru eliberarea aparatelor de radio, interzicerea folosirii de către evrei a aparatelor de 

radio-recepţie. 

 

58/1941  legionari 

 

Reel 41: 

85/1941 (1941): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la controlul aparatelor de 

radio, tabel cu persoanele de la care s-au confiscat aparate de radio de către legionari. 

 

93/1941  legionari 

 

Reel 42: 

93/1941  legionari 

 

94/1941  legionari 

 

Reel 43: 

94/1941  legionari 

 

 Reel 44: 

94/1941  legionari 

 

95/1941  legionari 

 

Reel 45: 

95/1941  legionari 
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96/1941  legionari 

 

Reel 46: 

96/1941  legionari 

 

Reel 47: 

96/1941  legionari 

 

97/1941  legionari 

 

Reel 48: 

97/1941  legionari 

 

113/1941  legionari 

 

9/1942  legionari 

 

22/1942  legionari 

 

Reel 49: 

22/1942  legionari 

 

Reel 50: 

22/1942  legionari 

 

23/1942  legionari 

 

Reel 51: 

26/1942  legionari 

 

Reel 52: 

26/1942  legionari 

 

57/1942 (1942): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la deportarea ţiganilor în 

Transnistria, proces verbal de triere a ţiganilor ce urmează a fi evacuaţi, proces verbal 

privind inventarierea imobilului romului (sic!), tabel nominal despre ţiganii condamnaţi, 

recidivişti şi care nu au mijloace de existenţă. 

 

Reel 53: 

57/1942 (1942): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la deportarea ţiganilor în 

Transnistria, proces verbal de triere a ţiganilor ce urmează a fi evacuaţi, proces verbal 

privind inventarierea imobilului romului (sic!), tabel nominal despre ţiganii condamnaţi, 

recidivişti şi care nu au mijloace de existenţă. 
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84/1942 (1942): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la problema evreiască: tabel 

cu membrii mişcării evreieşti, mişcări evreieşti, întocmirea fişelor-model pentru copii. 

 

94/1942 (1942): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la ridicarea motocicletelor, 

motoretelor şi bicicletelor aparţinând evreilor. 

 

102/1942 (1942): Rapoarte, informaţii privind organizarea maghiarilor şi evreilor, treceri 

frauduloase de frontieră. 

 

30/1943  legionari 

 

37/1943 (1943): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la:…….. ……… tabel cu 

voluntarii români din Banatul sârbesc ce au fost lăsaţi la vatră, tabel cu cetăţenii români 

cărora li s-a retras cetăţenia, rapoarte privind semnalarea indivizilor suspecţi. 

 

51/1943 (1943-1944): Dosar cuprinzând corespondenţa provenită de la biroul populaţiei, 

tabel cu evreii evacuaţi din Alba Iulia începând cu anul 1941, tabel cu personalul stabilit 

în Alba Iulia. 

 

Reel 54: 

51/1943 (1943-1944): Dosar cuprinzând corespondenţa provenită de la biroul populaţiei, 

tabel cu evreii evacuaţi din Alba Iulia începând cu anul 1941, tabel cu personalul stabilit 

în Alba Iulia. 

 

56/1943  legionari 

 

80/1943 (1943): Dosar referitor la suspecţi şi indezirabili, ordin circular referitor la 

identificarea tuturor ţiganilor intraţi clandestin în Transilvania. 

 

86/1943  legionari 

 

Reel 55: 

86/1943  legionari 

 

87/1943  legionari 

 

Reel 56: 

87/1943  legionari 

 

89/1943  secte religioase 

 

Reel 57: 

113/1943  legionari 

 

114/1943 (1943): Problema evreiască, plan de lucru pe anul 1943. 
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116/1943  legionari 

 

8/1944 (1944): Restituirea permiselor de conducere ale şoferilor evrei care au permise de 

conducere. 

 

27/1943 (1944): Comunicări de numele persoanelor şi de vânzarea averii evreilor. 

 

62/1944  legionari 

 

63/1944  legionari 

 

Reel 58: 

63/1944  legionari 

 

64/1944  legionari 

 

Reel 59: 

64/1944  legionari 

 

65/1944 (1944): Evrei, verificarea notelor informative, cereri pentru a primi avizul 

favorabil în vederea obţinerii autorizaţiei de călătorie pe C.F.R., informaţie în legătură cu 

observarea existenţei unui curent de emigrare în Palestina, punerea în libertate a 

deţinuţilor. 

 

66/1944 (1944): Notă informativă….. ……. …… …… …… …… …… …… …… …… 

….. …….rapoarte despre…. …. …ajutorarea populaţiei evreieşti cu legume, rapoarte 

asupra comportamentului unor persoane în teritoriul cedat, ………. ……. 

 

Reel 60: 

66/1944 (1944): Notă informativă….. ……. …… …… …… …… …… …… …… …… 

….. …….rapoarte despre…. …. …ajutorarea populaţiei evreieşti cu legume, rapoarte 

asupra comportamentului unor persoane în teritoriul cedat, ………. ……. 

 

72/1944  legionari 

 

Reel  61: 

72/1944  legionari 

 

Reel 62: 

72/1944  legionari 

 

22/1945  legionari 

 

23/1945  legionari 

 

Reel 63: 
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53/1945  legionari 

 

1/1946 (1946): Declaraţii ale evreilor repatriaţi în România. 

 

2/1946 (1946): Se cere confirmarea zvonului după care saşii din România vor fi deportaţi 

în schimbul populaţiei româneşti din Rusia; tabel numeric cu membrii fostei organizaţii 

legionare încadraţi şi neîncadraţi în organizaţii de partid legale. 

 

3/1946 (1946): Dosar referitor la evidenţa cetăţenilor români de alte naţionalităţi din Alba 

Iulia. 

 

Reel 64: 

3/1946 (1946): Dosar referitor la evidenţa cetăţenilor români de alte naţionalităţi din Alba 

Iulia. 

 

11/1946  legionari 

 

14/1946 (1946): Corespondenţă în legătură cu aparatele de radio-receptoare ridicate de la 

unguri, germani şi evrei. 

 

40/1948  legionari 

 

REEL 65 

 

Fond Prefectura Judeţului Alba – acte neînregistrate. 

Fond nr. 7 

Inv. nr. 1295 

Fond mic. 

 

1/1936: Copie după ordinul C. Z. Codreanu către şefii legionari din ţară, cu formarea 

unor echipe speciale care la caz să intervină prompt acolo unde este nevoie. 

 

4/1938: Legionari (probleme mărunte) 

 

6/1941: Circulare, referate, rapoarte în legătură cu mişcarea legionară, iar după rebeliune 

inventarierea bunurilor mişcării. 

 

 

REEL #66 

 

Fond Primăria oraşului Alba Iulia. 
Fond nr. 35 

Inv. nr. 919 

 

Văzut 1935-1948. 
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1/1941 (1941). Ordine, rapoarte, adrese cu privire la lichidarea bunurilor mobile şi 

imobile ale fostei mişcări legionare. 

 

Reel #67 

 

ANDJ Alba 

Fond Legiunea de jandarmi Alba. 

Fond nr. 22 

Inv. nr. 909 

 

Văzut anii 1935-1948. 

 

 

3/1938 (1938-1939): Ordine cirulare şi corespondenţă secretă referitoare la: ……. ……. 

…….. ……. …….interzicerea intrării în ţară a refugiaţilor din Austria, …. ….. …, ordin 

referitor la urmărirea comuniştilor Schwartz Hertzel şi Melinte Zoe, etc. 

 

3/1942 (1942): Ordine circulare confidenţiale referitoare la: ……… ……… …….. ……, 

eliberarea autorizaţiilor pentru deplasarea evreilor în noile lagăre înfiinţate, ……….. 

…… 

 

3/1942 (1942): Corespondenţă şi situaţii referitoare la evidenţa străinilor şi a populaţiei 

flotante. 

 

1/1943 Problema legionară 

 

3/1943 (1943-1944): Ordine circulare referitoare la: ……. …….. …….., restricţii la 

căsătoriile evreilor, controlul deplasării locuitorilor în Basarabia. 

 

9/1943 Problema legionară 

 

Reel #68 

 

ANDJ Alba 

Fond Inspectoratul Regional de Poliţie Alba Iulia. 

Fond nr. 34 

Inv. nr. 48 

 

Văzut anii 1938-1945. 

 

 

5/1939 (1939): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la activitatea 

sioniştilor evrei şi organizarea unor şcoli evreieşti sioniste. Proces-verbal luat în şedinţa 

ţinută de comunitatea evreiască. 
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1/1941 (1941): Ordine circulare, rapoarte şi note informative referitoare la: anchetarea 

unor cazuri de abuzuri comise contra unor evrei, supravegherea soţiilor maghiare ale unor 

ofiţeri de poliţie, anchetarea unor ofiţeri de poliţie bănuiţi de participarea la rebeliunea 

legionară, evidenţa personalului poliţienesc care a activat în mişcarea legionară, 

reorganizarea serviciilor de la chesturile de poliţie aparţinătoare Inspectoratului. 

 

9/1941 (1941): Ordine circulare, note informative, rapoarte şi situaţii statistice referitoare 

la: supravegherea evreilor, evidenţa evreilor evacuaţi, evidenţa evreilor folosiţi la muncă, 

etc. 

 

10/1941 (1941): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la: eliberarea 

autorizaţiilor de călătorie pentru evrei, evidenţa evreilor plecaţi din diferite localităţi din 

ţară, repartizarea evreilor în taberele de muncă. 

 

66/1941 (1941): Tabel nominal cu familiile evreilor evacuaţi din comuna Teiuş şi plasaţi 

în oraşul Alba Iulia. 

 

69/1941 (1941): Note informative din care rezultă că primarul oraşului Alba Iulia, 

prefectul şi alte persoane au primit bani de la Comunitatea evreilor din Alba Iulia cu 

ocazia scoaterii la muncă a acestora. Ancheta făcută cu această ocazie. 

 

86/1941 (1941): Anchetarea a doi evrei: Goldstein Wilhelm şi Breier Rudolf, care s-au 

făcut vinovaţi de sfidarea sentimentelor naţionale. 

 

98/1941 (1941): Raportul prin care Chestura Poliţiei Municipiului Alba Iulia face 

cunoscut Inspectoratului că naţional-socialiştii germani din Sebeş nu văd cu ochi buni 

faptul că conducerea fabricilor de cherestea “Baiersdorf” şi “C.A.P.S.” a obţinut pentru 

doi evrei autorizaţia de a-i readuce la Sebeş ca să lucreze ca specialişti în cele două 

fabrici. 

 

20/1942 (1942): Ordine circulare, note informative, adrese, fişe personale referitoare la 

situaţia evreilor, la prietenia lor cu populaţia maghiară, mutarea evreilor din oraşe în 

comune, activitatea lor în lagăre de muncă, confiscarea aparatelor de radio de la evrei. 

 

Reel #69 

 

20/1942 (cont.) (1942): Ordine circulare, note informative, adrese, fişe personale 

referitoare la situaţia evreilor, la prietenia lor cu populaţia maghiară, mutarea evreilor din 

oraşe în comune, activitatea lor în lagăre de muncă, confiscarea aparatelor de radio de la 

evrei. 

 

21/1942 (1942): Ordine circulare, adrese, rapoarte referitoare la mişcarea evreilor. 

Situaţia evreilor din Transilvania şi Banat, cei care au trecut din diferite motive la alte 

religii decât cea mozaică, evidenţa numerică a categoriilor sociale ale evreilor din 

localităţile Transilvaniei. 
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22/1942 (1942): Ordine circulare, note informative, situaţii, tabele despre evreii din 

Transilvania, Banat care au trecut la altă religie, din diferite motive, decât cea mozaică, 

evidenţa numerică a categoriilor sociale ale evreilor din localităţile Transilvaniei, 

supravegherea atitudinei evreilor faţă de statul român şi altele. 

 

23/1942 (1942): Tabele şi situaţii cu evreii trimişi la muncă de folos obştesc pe anii 1941-

1992 şi cu evreii evacuaţi de pe teritoriul municipiului Alba Iulia sau cu cei repartizaţi la 

muncă în alte oraşe. 

 

62/1942 (1942): Rapoarte, instrucţiuni ale Direcţiei Generale a Poliţiei trimise 

Inspectoratului de Poliţie Mureş şi răspunsurile acestuia privind …….. ………. ……. 

…… ……. …… ……. …, situaţii numerice cu evreii evacuaţi, …….. ……… ……… 

…… 

 

66/1942 (1942): Situaţii statistice referitoare la: evidenţa imobilelor evreilor, a 

întreprinderilor şi firmelor evreieşti ce urmează a fi românizate. 

 

79/1942 (1942): Studii şi situaţii statistice pe anii 1942-1945 referitoare la iredentismul 

german, mişcarea evreiască, planul general de culegere a informaţiilor în legătură cu 

mişcarea muncitorească şi comunistă. Situaţii statistice provenite de la Comisariatul de 

Poliţie Lupeni în legătură cu evidenţa activităţii comuniştilor. 

 

19/1943 (1943): Ordine circulare, note informative, rapoarte şi procese verbale de 

interogatoriu referitoare la: primăriile din Sighişoara şi Mediaş au luat măsuri pentru 

aprovizionarea populaţiei germane cu alimente, dar le-au interzis să facă cumpărături 

directe de la ţărani şi să frecventeze pieţele, identificarea unor evrei care au călătorit fără 

autorizaţii pe C.F.R., aducerea în faţa instanţei a evreilor care au o atitudine sfidătoare 

faţă de statul român, la baroul din Hunedoara nu s-a transpus în fapt hotărârea de 

excludere a tuturor avocaţilor evrei din barourile românizate şi altele referitoare la situaţia 

românilor din ţinut. 

 

Reel #70 

 

19/1943 (cont.)(1943): Ordine circulare, note informative, rapoarte şi procese verbale de 

interogatoriu referitoare la: primăriile din Sighişoara şi Mediaş au luat măsuri pentru 

aprovizionarea populaţiei germane cu alimente, dar le-au interzis să facă cumpărături 

directe de la ţărani şi să frecventeze pieţele, identificarea unor evrei care au călătorit fără 

autorizaţii pe C.F.R., aducerea în faţa instanţei a evreilor care au o atitudine sfidătoare 

faţă de statul român, la baroul din Hunedoara nu s-a transpus în fapt hotărârea de 

excludere a tuturor avocaţilor evrei din barourile românizate şi altele referitoare la situaţia 

românilor din ţinut. 

 

20/1943 (1943): Ordine circulare, note informative, rapoarte, declaraţii şi procese verbale 

de anchetă referitoare la: evreii sunt încrezători în victoria Angliei contra Germaniei, 

anchetarea lui Weiss Dezideriu din Alba Iulia pentru comerţ clandestin, călătorii ale 

evreilor care denotă că ei încep din nou să practice comerţul, fruntaşii evrei din 
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Hunedoara aflaţi la muncă obligatorie fac propagandă comunistă şi anglofilă, 

reglementarea eliberării autorizaţiilor de călătorie pentru evrei, camuflându-şi activitatea 

evreii înşală legea de românizare în domeniul publicisticii, evreii au primit cu satisfacţie 

măsura guvernului de a nu mai percepe de la ei taxa de 10 lei pentru cumpărarea de pâine 

şi altele. 

 

16/1944 (1944): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la 

supravegherea activităţii evreilor. Urmărirea, cercetarea şi internarea în lagăre a unor 

evrei. Evidenţa firmelor evreieşti de pe raza de activitate a Poliţiei din Făgăraş. 

Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri a hotărât ca cetăţenii români aflaţi în Italia, 

Grecia şi Franţa să poată reveni în ţară pentru a nu fi deportaţi. Evreii din Mediaş fac o 

intensă propagandă în rândul muncitorilor de la întreprinderile la care lucrează. Evreii din 

America caută să obţină pentru cei din Europa autorizaţii de emigrare pentru a-i scăpa de 

exterminare şi altele privind situaţia evreilor. 

 

17/1944 (1944): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la supravegerea 

atitudinii evreilor. Mobilizarea evreilor pentru lucru. Urmărirea, arestarea şi internarea în 

lagăre a evreilor care vin clandestin din Ungaria. Organizaţiile evreieşti din ţară ar fi fost 

solicitate să sprijine acţiunile inamice pe teritoriul ţării. Mareşalul Antonescu a aprobat ca 

Oficiul Român de Expediţiuni şi Transporturi să facă transporturi de emigranţi evrei şi 

altele referitoare la situaţia evreilor de la noi. 

 

Reel #71 

 

17/1944 (cont.) (1944): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la 

supravegerea atitudinii evreilor. Mobilizarea evreilor pentru lucru. Urmărirea, arestarea şi 

internarea în lagăre a evreilor care vin clandestin din Ungaria. Organizaţiile evreieşti din 

ţară ar fi fost solicitate să sprijine acţiunile inamice pe teritoriul ţării. Mareşalul 

Antonescu a aprobat ca Oficiul Român de Expediţiuni şi Transporturi să facă transporturi 

de emigranţi evrei şi altele referitoare la situaţia evreilor de la noi. 

 

18/1944 (1944): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la situaţia 

evreilor de pe raza Inspectoratului. La Făgăraş populaţia evreiască evacuată ascultă 

posturile de radio Londra şi Moscova. Ministerul de Interne interzice evreilor să 

părăsească localitatea unde domiciliază. Fischer Alexadru din Deva a fost delegat de 

oficiul de emigrare din Bucureşti să se ocupe în jud. Hundoara cu problema emigrării 

evreilor în Palestina. Evreii au început cu ajutorul armatei sovietice să acapareze 

mărfurile întreprinderilor industriale. Evreii din teritoriile cedate caută să treacă 

clandestin în România şi altele referitoare la situaţia evreilor. 

 

30/1944 (1944): Anchetarea firmei Tanţiu Gheorghe bănuită că maschează activitatea 

unui grup de evrei în comerţul cu materii prime în Alba Iulia. 

 

6/1945 (1945): Ordine circulare, note informative şi rapoarte referitoare la supravegherea 

evreilor. Urmărirea şi arestarea evreului Friedman Boris, fost locotenent în armata 

sovietică. La Alba Iulia s-a ţinut adunarea organizaţiei “Agudas Israel” care a discutat 
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despre plecarea tinerilor evrei în Palestina. Evreii se arată ostili mobilizării lor pe motiv 

că armata română încă nu este democratizată. 

 

Reel #72 

 

ANDJ Alba 

Fond Primăria oraşului Alba Iulia. 1921-1948. 

Fond nr. 15 

Inv. nr. 75 

 

Văzut 1935-1948. 

 

 

43/1938 (1938): Dosar cu corespondenţa referitoare la revizuirea cedtăţeniei evreilor, 

cereri pentru eliberarea de certificate din care să rezulte că nu sunt supuşi controlului 

străinilor. 

 

48/1938 (1938): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la mişcarea antisemită, 

tablou cuprinzând suspecţii internabili din jud. Alba, publicaţii legionare confiscate, 

rapoarte informative referitoare la legionarii de pe raza postului Ciumbrud. 

 

56/1939 (1939): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la problema evreiască, 

instrucţiuni şi lămuriri referitoare la acţiunea de protest. 

 

37/1940 (1940): Dosar referitor la spectacole, întruniri, filme, eliberarea autorizaţiei 

pentru ţinerea unor spectacole şi întruniri, tabele cu artişti şi muzicanţi de orginine etnică 

evreiască cărora li s-a refuzat acordarea de autorizări pentru exercitarea profesiunii în 

întreaga ţară. 

  

51/1940 (1940): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la cărţile de imobil, luarea în 

evidenţă a evreilor veniţi în oraşe, taxe încasate la biroul cărţii de imobil. 

 

43/1941 (1941): Dosar cuprinzând corespondenţa referitoare la aparatele de radio, cereri 

pentru eliberarea aparatelor de radio, interzicerea folosirii de către evrei a aparatelor de 

radio-recepţie. 

 

102/1942 (1942): Rapoarte, informaţii privind organizarea maghiarilor şi evreilor, treceri 

frauduloase de frontieră. 

 

51/1943 (1943-1944): Dosar cuprinzând corespondenţa provenită de la biroul populaţiei, 

tabel cu evreii evacuaţi din Alba Iulia începând cu anul 1941, tabel cu personalul stabilit 

în Alba Iulia. 

 

56/1943  legionari 

 

27/1944 (1944): Comunicări de numele persoanelor şi de vânzarea averii evreilor. 
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65/1944 (1944): Evrei, verificarea notelor informative, cereri pentru a primi avizul 

favorabil în vederea obţinerii autorizaţiei de călătorie pe C.F.R., informaţie în legătură cu 

observarea existenţei unui curent de emigrare în Palestina, punerea în libertate a 

deţinuţilor. 

 

Reel #73 

 

66/1944 (1944): Notă informativă….. ……. …… …… …… …… …… …… …… …… 

….. …….rapoarte despre…. …. …ajutorarea populaţiei evreieşti cu legume, rapoarte 

asupra comportamentului unor persoane în teritoriul cedat, ………. ……. 

 

1/1946 (1946): Declaraţii ale evreilor repatriaţi în România. 

 

3/1946 (1946): Dosar referitor la evidenţa cetăţenilor români de alte naţionalităţi din Alba 

Iulia. 

 

14/1946 (1946): Corespondenţă în legătură cu aparatele de radio-receptoare ridicate de la 

unguri, germani şi evrei. 

 

 

 

RG-25.068M 

 

REEL #74 

 

AB-392.doc 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Vinţu de Jos – Documente neînregistrate, registre 

diverse, dosare personale. 1850-1950. 
Inv. 392. 

 

 

 

5/1940 (1940) 

Procese verbale şi inventare referitoare la morile şi fabrica de spirt agricol trecute în 

patrimoniul statului din comuna Oarda de Jos. 

 

18/1941 (1941) 

Adresă trimisă de Prefectura judeţului Alba referitoare la aprobarea cererii Federaţiei 

Uniunilor Comunităţii Evreieşti din ţară de a ţine servicii divine cu ocazia sărbătorilor de 

toamnă ale religiei mozaice. 

 

32/1941 (1941) 
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Adresă şi rapoarte ale forurilor superioare şi notariatele Blandiana, Inuri şi Vinţul de Jos 

privind cantitatea metalelor neferoase colectate de fosta organizaţie „Mişcarea 

Legionară”. 

 

8/1943 (1943-1944) 

Ordine, rapoarte, corespondenţă din anii 1943 şi 1944 privind situaţia sectelor religioase, 

a şcolilor primare şi bisericilor aflate în comunele plăşii Vinţul de Jos, strângerea 

documentelor „Unirii” existente în plasa Vinţul de Jos.  

 

11/1943 (1943) 

Ordine, rapoarte, adrese, tabele întocmite de organele superioare şi în subordine privind 

colectarea, circulaţia şi transportul cerealelor, aprovizionarea evreilor, fixarea preţurilor 

maximale, raţionalizarea consumului şi situaţia disponibilului de cereale din comunele 

plăşii Vinţul de Jos din recolta anului 1943 etc.  

 

18/1943 (1943) 

Tabele şi corespondenţă cu organele superioare şi în subordine privind oprirea comerţului 

ambulant, lichidarea patrimoniului fostei organizaţii „Mişcarea Legionară”, plata 

ajutoarelor celor concentraţi la diferite detaşamente de lucru, recrutarea membrilor 

grupurilor etnice germane din România, întocmirea unei statistici a întregii populaţii 

maghiare din Ardealul de Sud, situaţia locuitorilor înstăriţi din cuprinsul plăşii Vinţul de 

Jos care refuză să contribuie la ajutorarea familiilor nevoiaşe etc. 

 

22/1943 (1943) 

Ordine, rapoarte, tabele, corespondenţă cu organele superioare şi în subordine referitoare 

la ................. ................, situaţia proprietăţilor foste evreieşti destinate pentru instituţiile 

publice, ............. ................, situaţia bunurilor imobile aparţinătoare asociaţiei baptiste 

care urmează a fi trecute în patrimoniul statului român. 

 

23/1943 (1943) 

Corespondenţă, ordine, rapoarte, tabele întocmite de organele superioare şi în subordine 

privind ............... ........... ..........., întocmirea tabelelor nominale de sectanţii existenţi în 

comunele din plasa Vinţu de Jos, ............ ............... ................... 

 

REEL #75 

 

23/1943 (1943) (cont.) 

Corespondenţă, ordine, rapoarte, tabele întocmite de organele superioare şi în subordine 

privind ............... ........... ..........., întocmirea tabelelor nominale de sectanţii existenţi în 

comunele din plasa Vinţu de Jos, ............ ............... ................... 

 

 

24/1943 (1943) 

Ordine, rapoarte, adrese, tabele, corespondenţă diversă privind situaţia conferinţelor 

ţinute pentru ziua temperanţei, combaterea concubinajului, constatările făcute de 

mareşalul Antonescu cu ocazia inspecţiilor din Basarabia şi Moldova, inventarierea 
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bunurilor sectelor religioase existente în plasa Vinţul de Jos, ............... ........................ 

....................... ....................... .......................... 

 

33/1943 (1943) 

Ordine, tabele, instrucţiuni, corespondenţă MONT cu organele superioare privind 

ajutorarea micilor proprietari care fac parte din rândul lumii IOVR, situaţia imobilelor 

evreieşti intrate în patrimoniul statului, condiţiile în care cetăţenii români de origine 

etnică germană se pot înrola în armata germană, întreţinerea terenurilor de aviaţie, situaţia 

barăcilor necesare pentru evacuaţi sau sinistraţi etc.  

 

16/1944 (1944) 

Ordine, rapoarte, procese verbale, instrucţiuni, tabele, corespondenţă privind inspecţiile 

întreprinse de pretorul plăşii Vinţul de Jos în comunele plăşii, situaţia alimentelor pentru 

evacuaţi şi sinistraţi, repunerea în funcţiune a funcţionarilor de origine germană şi 

maghiară, schimbarea de lei a mărcilor de război germane, situaţia bunurilor fostelor 

asociaţii religioase sectante, evoluţia încasărilor comunale şi urbane reşedinţă, colectarea 

de rufărie pentru armată, situaţia materialelor rămase de la armata germană, dări de 

seamă lunare etc.  

 

REEL #76 

 

16/1944 (1944) (cont.) 

Ordine, rapoarte, procese verbale, instrucţiuni, tabele, corespondenţă privind inspecţiile 

întreprinse de pretorul plăşii Vinţul de Jos în comunele plăşii, situaţia alimentelor pentru 

evacuaţi şi sinistraţi, repunerea în funcţiune a funcţionarilor de origine germană şi 

maghiară, schimbarea de lei a mărcilor de război germane, situaţia bunurilor fostelor 

asociaţii religioase sectante, evoluţia încasărilor comunale şi urbane reşedinţă, colectarea 

de rufărie pentru armată, situaţia materialelor rămase de la armata germană, dări de 

seamă lunare etc.  

 

 

50/1945 (1945) 

Ordine, rapoarte, tabele, instrucţiuni, corespondenţă cu organele superioare şi în 

subordine privind blocarea cerealelor din plasa Vinţul de Jos, situaţia treierişului şi 

predării uiumului, situaţia proprietarilor de oi, respectarea legii pentru înmormântări în 

cimitire, livrările de materiale şi subzistenţe cerute de unităţile sovietice în trecere, modul 

aplicării reformei agrare în cuprinsul plăşii Vinţul de Jos, publicaţiile ce urmează a fi 

retrase din circulaţie, restituirea efectelor de îmbrăcăminte primite de la evrei, încadrarea 

funcţionarilor evacuaţi din Basarabia şi Bucovina, restituirea inventarelor agricole intrate 

în patrimoniul statului etc.  

 

REEL #77 

 

50/1945 (1945) (cont.) 

Ordine, rapoarte, tabele, instrucţiuni, corespondenţă cu organele superioare şi în 

subordine privind blocarea cerealelor din plasa Vinţul de Jos, situaţia treierişului şi 
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predării uiumului, situaţia proprietarilor de oi, respectarea legii pentru înmormântări în 

cimitire, livrările de materiale şi subzistenţe cerute de unităţile sovietice în trecere, modul 

aplicării reformei agrare în cuprinsul plăşii Vinţul de Jos, publicaţiile ce urmează a fi 

retrase din circulaţie, restituirea efectelor de îmbrăcăminte primite de la evrei, încadrarea 

funcţionarilor evacuaţi din Basarabia şi Bucovina, restituirea inventarelor agricole intrate 

în patrimoniul statului etc.  

 

 

177/1946 (1946) 

........................ Circulară cu privire la dobândirea cetăţeniei pentru evrei. ......................... 

 

 

REEL #78 

 

ANDJ Alba 

Fond Prefectura Judeţului Alba  – Cabinetul Prefectului. 1856-1950. 
Inv. 3. 

 

 

 

12/1936 (1936) (23 p.) 

Note informative ale Legiunii de jandarmi Alba înaintate Prefecturii jud. Alba referitoare 

la evenimentele mai importante care au avut loc, nemulţumirea locuitorilor din comuna 

Geogel împotriva preotului, colecte pentru partidul „Totul pentru Ţară”, starea de spirit a 

populaţiei, adunări gardiste ce se fac în comuna Almaşul Mare, nemulţumiri pentru 

pământ.  

 

1/1937 (1937) (39) 

Telegrame cifrate, circulare, adrese, rapoarte şi corespondenţă între Ministerul de Interne, 

prefectură şi organele subordonate acesteia referitoare la: propaganda Frontului Naţional 

pentru Reclădirea Palestinei, activitatea partidului „Totul pentru Ţară”, libertatea 

partidelor legal constituite, însărcinarea primită de Gh. Tătărăscu pentru formarea noului 

guvern cu o compoziţie lărgită, propaganda făcută de ofiţeri în favoarea legionarilor etc. 

 

15/1937 (1937) (25) 

Rapoarte, hotărâri ale organelor subordonate Prefecturii jud. Alba înaintate prefecturii şi 

apoi Ministerului de Interne referitoare la măsurile luate împotriva manifestărilor de 

iredentism german, maghiar pe raza jud. Alba şi activitatea de propagandă a 

organizaţiilor de repatriere evreieşti. 

 

1/1938 (1938) (79) 

Circulare, telegrame cifrate, manifeste, rapoarte între Ministerul de Interne, Prefectura 

Alba şi organele sale subordonate referitoare la: activitatea partidului „Totul pentru 

Ţară”, a partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, a PNŢ, demisia guvernului, activitatea 

politică în jud. Alba, propaganda politică pentru aprovizionarea moţilor, activitatea 

comisiei interimare.  



  RG-25.068M 

RG-25.068M     Selected records from the collections of the Alba branch of the Romanian National 

Archives, 1938 – 1945  23 

 

9/1938 (1938) (4) 

Rapoarte ale poliţiilor din judeţ înaintate Prefecturii jud. Alba referitoare la românizarea 

firmelor comerciale din oraşele judeţului. 

 

REEL #79 

 

11/1938 (1938) (14) 

Note informative ale legiunilor de jandarmi înaintate Prefecturii jud. Alba referitoare la: 

nemulţumirile populaţiei provocate de distrugerea recoltelor (intemperii), oficierea de 

slujbe legionare în diferite biserici din judeţ, incidente intervenite între tineret. 

 

2/1940 (1940) (34) 

Circulare, ordine, rapoarte, telegrame, corespondenţă între Ministerul de Interne, 

Rezidenţa ţinutului Mureş, Prefectura jud. Alba şi organele sale subordonate referitoare 

la: plângerile şi reclamaţiile evreilor înaintate organelor administrative, măsurile ce se 

impun a fi luate faţă de populaţia evreiască, interzicerea trecerii evreilor de la religia 

mozaică la cea ortodoxă şi altele. 

  

1/1941 (1941) (88) 

Circulare, rapoarte, procese verbale, situaţii şi corespondenţă între Ministerul de Interne, 

Prefectura jud. Alba, organele poliţieneşti şi administrative şi comisiile locale pentru 

inventarierea bunurilor legionare referitoare la: lichidarea activităţii legionare pe raza jud. 

Alba. 

 

8/1941 (1941) (24) 

Cereri, situaţii, tabele, rapoarte ale organelor subordonate Prefecturii jud. Alba referitoare 

la: eliberarea de adeverinţe şi autorizaţii pentru comerţ evreilor, la evacuarea evreilor din 

com. Vinţul de Jos, la vizite ale evreilor la familii maghiare etc. 

 

10/1941 (1941) (2) 

Notă informativă pentru Comisia italo-germană referitoare la atrocităţile săvârşite de 

unguri împotriva românilor din oraşul Gherla.  

 

11/1941 (1941) (6) 

Instrucţiuni, rapoarte, corespondenţă între Marele Cartier General al Armatei, Garnizoana 

din Alba Iulia şi Prefectura jud. Alba referitoare la modul cum se vor aplica dispoziţiile 

privind statutul militar al evreilor, la controlul armatei asupra vieţii social-economice a 

judeţului. 

 

1/1942 (1942) (70) 

Situaţii, tabele, rapoarte şi corespondenţă între Ministerul de Interne, Prefectura jud. Alba 

şi organele subordonate acesteia referitoare la: eliberarea autorizaţiilor de călătorie pentru 

evrei, stabiliri de domiciliu, mutarea evreilor în oraşul Târnăveni, activitatea lor în oraşul 

Turda etc. 
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8/1943 (1943) (66) 

Rapoarte, situaţii statistice, borderouri trimise de Prefectura jud. Alba Consiliului de 

Miniştri referitor la confiscarea bunurilor fostei organizaţii Mişcarea legionară. 

 

8/1944 (1944) (60) 

Circulare, rapoarte, situaţii numerice, tabele nominale, telegrame, adrese şi corespondenţă 

între Ministerul de Interne, armată, Prefectura jud. Alba şi organele subordonate acesteia 

referitoare la arestările, internările şi eliberările în lagăre a cetăţenilor de origine etnică 

maghiară, germană sau foşti legionari. 

  

19/1944 (1944) (1) 

Nota informativă a Inspectoratului de Jandarmi Alba Iulia înaintată Prefecturii jud. Alba 

din localitate prin care se arată că sectanţii „creştini după Evanghelie” din comuna 

Soporul de Câmpie manifestă idei contrare religiilor admise de statul român. 

 

26/1944 (1944) (263) 

Circulare, rapoarte, telegrame ale Ministerului de Interne, Prefectura jud. Alba şi 

organelor subordonate referitoare la eliberarea autorizaţiilor de călătorie pentru evrei. 

 

1/1946 (1946) (209) 

Procese verbale, dări de seamă, tabele, propagandă referitoare la: activitatea Consiliului 

Politic Judeţean, cadrele didactice care au făcut parte din mişcarea legionară sau au avut 

o atitudine şovină, înscrierea legionarilor în organizaţii democratice, propagandă 

antisovietică şi PNŢ. 

 

2/1946 (1946) (281) 

Idem. 

 

REEL #80 

 

2/1946 (1946) (281) (Cont.) 

Idem. 

 

 

25/1948 (1948) (19) 

Circulare, note informative, declaraţii, cercetări, rapoarte ale Prefecturii jud. Alba trimise 

organelor poliţieneşti din subordine referitoare la: eliberarea de paşapoarte pentru evrei, 

cercetări împotriva unor şefi de poliţii care au comis abuzuri, din lipsă de personal postul 

de jandarmi din com. Râmeţ nu mai poate funcţiona. 

 

REEL #81 

 

ANDJ Alba 

Fond Poliţia (Chestura) oraşului de reşedinţă Blaj. 1926-1949. 
Inv. 71. 
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343 dosare. 

 

 

 

6/1934 (1934) 

Ordine, rapoarte, instrucţiuni, corespondenţă referitoare la: activitatea Gărzii de fier, a 

asociaţiei LANC şi a altor organizaţii de extremă dreaptă, .............. ...............  

 

3/1940 (1940-1941) 

Ordine, instrucţiuni, rapoarte, tabele, corespondenţă privind: motivele pentru care se cere 

internarea unor cetăţeni maghiari, specificându-se activitatea fiecăruia; internarea unor 

comunişti şi date despre ei; tabele cu legionarii internabili în caz de mobilizare; tabele cu 

suspecţii evrei, ruşi, ruteni şi polonezi. 

 

7/1941 (1941) 

Ordine, instrucţiuni, rapoarte, dări de seamă privind................... ...................... ............; 

norme pentru evreii care emigrează din România. 

 

14/1941 (1941-1942) 

.............. ...................... ................................. ...............; demonstraţia teologilor din Blaj şi 

arborarea steagului tricolor la Crucea lui Iancu, ordin de a se trage în ei dacă nu încetează. 

 

REEL #82 

 

14/1941 (1941-1942) (cont.) 

.............. ...................... ................................. ...............; demonstraţia teologilor din Blaj şi 

arborarea steagului tricolor la Crucea lui Iancu, ordin de a se trage în ei dacă nu încetează. 

 

 

18/1941 (1941-1942) 

...................... ........................... .......................... .................. .............................; raportul 

Mitropoliei Blaj privind autorii desordinilor şcolare şi pătrunderea, în rândul elevilor, a 

ideilor legionare; anchete privind activitatea legionarilor după 21 ianuarie 1941. 

 

22/1941 (1941-1942) 

Informaţii cerute de autorităţi cu referire la diferite persoane fizice; certificate de 

neparticipare la rebeliunea din 21-24 ianuarie 1941. 

 

24/1941 (1941-1942) 

Ordine, instrucţiuni, rapoarte, corespondenţă referitoare la: manifeste împotriva 

germanilor; folosirea evreilor la lucrări de şosele; intenţia comuniştilor de a acţiona 

împotriva soldaţilor germani. 

 

26/1941 (1941-1942) 

Ordine şi rapoarte referitoare la: .................. ................... ............................... ............; dare 

de seamă asupra activităţii Comisariatului de Poliţie Dumbrăveni; descrierea 
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evenimentelor din zilele de 21-24 ian. 1941; organizarea poliţiei; problemele de bază ale 

siguranţei din Dumbrăveni, şi anume: evreii, saşii, maghiarii; rapoarte despre manifestările 

unor cetăţeni împotriva lui Hitler. 

 

REEL #83 

 

26/1941 (1941-1942) (cont.) 

Ordine şi rapoarte referitoare la: .................. ................... ............................... ............; dare 

de seamă asupra activităţii Comisariatului de Poliţie Dumbrăveni; descrierea 

evenimentelor din zilele de 21-24 ian. 1941; organizarea poliţiei; problemele de bază ale 

siguranţei din Dumbrăveni, şi anume: evreii, saşii, maghiarii; rapoarte despre manifestările 

unor cetăţeni împotriva 

 

6/1942 (1942) 

Lucrări referitoare la: delicte; reprimarea speculei şi a sabotajului economic; reglementarea 

vânzării şi cumpărării pieilor de vite; autorizaţii de călătorie CFR; situaţia proprietăţilor 

evreieşti; urmărirea unor criminali. 

 

15/1945 (1945-1946) 

Situaţia cetăţenilor germani şi maghiari care au dobândit cetăţenie română; obligarea 

cetăţenilor care nu au obţinut cetăţenia română din Ardealul de Nord de a părăsi ţara; 

comunicat privind situaţia evreilor. 

 

REEL #84 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Vinţu de Jos - Confidenţial. 1932-1947. 
Inv. 393. 

 

1/1942 (1942) 

Corespondenţă confidenţială cu organele centrale şi în subordine referitoare la situaţia 

românizării magazinelor şi întreprinderilor evreieşti 

 

 

2/1941 (1941) 

Ordine, rapoarte, instrucţiuni, adresă, corespondenţă confidenţială privind situaţia 

populaţiei evreieşti din jud. Alba, .............. ....., abuzurile săvârşite de legionari, ............ 

................. .............., înlocuirea personalului de serviciu de origine maghiară de la 

hoteluri, blocuri, restaurante, cafenele, .............., schimbul de populaţie cu Bulgaria, 

afişarea „Gazetei Mareşalului”, materialele strânse de fosta organizaţie „Mişcarea 

legionară”,............ 

 

REEL #85 

 

2/1941 (1941) (cont.) 
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Ordine, rapoarte, instrucţiuni, adresă, corespondenţă confidenţială privind situaţia 

populaţiei evreieşti din jud. Alba, .............. ....., abuzurile săvârşite de legionari, ............ 

................. .............., înlocuirea personalului de serviciu de origine maghiară de la 

hoteluri, blocuri, restaurante, cafenele, .............., schimbul de populaţie cu Bulgaria, 

afişarea „Gazetei Mareşalului”, materialele strânse de fosta organizaţie „Mişcarea 

legionară”,............ 

 

1/1938 (1938) 

Ordine, rapoarte, corespondenţă confidenţială cu organele superioare şi în subordine 

referitoare la: ştergerea semnelor electorale de pe cluburile politice, confiscarea 

publicaţiilor de propagandă legionară, situaţia actelor pentru revizuirea evreilor, 

distrugerea materialului de propagandă confiscat în legătură cu fosta organizaţie „Totul 

pentru ţară”, închiderea tuturor cluburilor politice, situaţia zmeilor şi troiţelor ridicate de 

legionari, ..... .... ..... 

 

REEL #86 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Zlatna. 1850-1950. 
Inv. 904. 

 

339 dosare. 

 

 

 

3/1941 (1941) 

[Ordine şi instrucţiuni ale forurilor superioare] cu privire la notariatele comunale, 

referitoare la înaintarea părului de porc colectat de fosta organizaţie „Mişcarea 

Legionară”, .......... .......... ................ 

 

11/1941 (1941) 

[Ordine, instrucţiuni ale forurilor superioare] referitor la acordarea familiilor 

concentraţilor, recensământul cu ancheta agricolă, rechiziţii, măsuri cu vagabonzii şi 

ţiganii, evaziuni fiscale şi altele. 

 

REEL #87 

 

13/1941 (1941) 

[Ordine, instrucţiuni ale forurilor superioare] referitoare la probleme de mobilizare, 

apărarea teritoriului de bombardamente şi paraşutişti, confiscarea bunurilor legionare, 

ancheta agricolă, formarea comisiilor de clasare la rechiziţii animale, atelaje şi altele. 

 

14/1941 (1941) 

[Ordine, instrucţiuni ale forurilor superioare] cu privire la aprovizionarea unităţilor 

militare germane, colectarea cerealelor, instrucţiuni privind activitatea notarilor, 
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selecţionarea primarilor, fixarea cartierelor pentru evrei, inventarierea bunurilor 

organizaţiilor legionare şi altele. 

 

6/1942 (1942) 

Dispoziţia Centrului Naţional de Românizare cu privire la proprietăţile evreieşti şi 

închirierea acestora. 

 

11/1943 (1943) 

Ordine şi circulări ale forurilor superioare cu privire la activitatea Centrului Naţional de 

Românizare. 

 

REEL #88 

 

ANDJ Alba 

Fond Primăria oraşului Aiud. 1710-1950. 
Inv. 1054. 

 

 

 

2/1940 

Ordine, instrucţiuni, circulare referitoare la procurarea armamentului aerian, înzestrarea 

armatei, activitatea organizaţiei sioniste, ajutarea familiilor concentraţilor, evidenţa 

refugiaţilor polonezi etc. 

  

45/1941 

Corespondenţă referitoare la administrarea şi lichidarea fondurilor fostei organizaţii 

mişcarea legionară. 

 

62/1941 

Evidenţa bunurilor mobile şi imobile ale evreilor. 

 

19/1942 

Ordine, instrucţiuni, circulare privind regimul evreilor. 

 

11/1943 

Circulare referitoare la desfiinţarea sectelor şi organizaţiilor religioase. 

 

33/1943 

Ordine, instrucţiuni, circulare referitoare la fixarea preţurilor maximale, transportul şi 

consumul de carne, stabilirea cotei lunare de animale pentru sacrificat, situaţia stocurilor 

de alimente, readucerea ţiganilor evacuaţi etc. 

 

REEL #89 

 

33/1943 (cont.) 
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Ordine, instrucţiuni, circulare referitoare la fixarea preţurilor maximale, transportul şi 

consumul de carne, stabilirea cotei lunare de animale pentru sacrificat, situaţia stocurilor 

de alimente, readucerea ţiganilor evacuaţi etc. 

 

 

45/1944 

Corespondenţă referitoare la închirierea muncii obligatorii de către evrei. 

 

REEL #90 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Ocna Mureş. 1936-1950. 
Inv. 1032. 

 

 

 

8/1940 (1940) 

Ordine cu privire la activitatea „Organizaţiei sioniste” din România. 

 

41/1940 (1940) 

Ordine cu privire la scoaterea din posturi a fucţionarilor evrei. 

 

55/1940 (1940) 

Ordine, rapoarte, situaţii cu privire la preluarea bunurilor „Mişcării Legionare”. 

 

57/1940 (1940) 

Ordine, rapoarte, situaţii, procese-verbale cu privire la preluarea proprietăţilor evreieşti. 

 

58/1940 (1940) 

Idem. 

 

59/1940 (1940) 

Idem. 

 

60/1940 (1940) 

Idem, cu privire la probleme evreieşti, legioare, ancheta economică, mobilizare şi 

politice. 

 

REEL #91 

 

61/1940 (1940) (cont.) 

Idem. 

 

62/1940 (1940) 

Idem. 
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REEL #92 

 

ANDJ Alba 

Fond Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din România – Comisia 

Autonomă de Ajutorare. 1944-1946. 
Inv. 2065. 

 

2 dosare. 

 

 

 

1. (1944-1945) 

Cereri, situaţii statistice şi corespondenţă cu Comunitatea Evreilor Ortodocşi din Blaj, cu 

referire la ajutorarea evreilor evacuaţi, refugiaţi şi săraci din localitate. 

 

2. (1945-1946) 

Telegrame şi corespondenţă cu Comunitatea Evreiască Ortodoxă din Blaj, cu referire la 

ajutoarele în bani, alimente şi mărfuri industriale a evreilor săraci din localitate şi a celor 

refugiaţi acolo din diferite părţi, inclusiv din lagărele din Germania. 

 

REEL #93 

 

ANDJ Alba 

Fond Prefectura Judeţului Alba – Cabinetul Prefectului. 1939-1944. 
Inv. 688. 

 

 

 

 

1/1941 (1941) 

Adresa Chesturii Poliţiei Municipiului Alba Iulia prin care se trimit 7 dosare cu evidenţa 

evreilor evacuaţi. 

 

REEL #94 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Teiuş – Acte neînregistrate şi registre diverse. 1850-

1950. 
Inv. 387. 

 

 

 

7/1942 (1942) 

Ordinul Prefecturii judeţului Alba referitor la lichidarea Băncii evreieşti „Casa de 

Păstrare” din Teiuş. 
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9/1942 (1942) 

Ordinul Prefecturii judeţului Alba – Oficiul de Aprovizionare – referitor la situaţia 

consumului de prăjituri.  

 

16/1942 (1942) 

Ordine şi adrese referitoare la atelierele de meserii rămase libere în urma plecării 

meseriaşilor evrei din plasa Teiuş. 

 

23/1942 (1942) 

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne referitor la înfiinţarea, organizarea, încadrarea, 

conducerea şi controlul taberelor de muncă.   

 

70/1943 (1943) 

Ordine, instrucţiuni, circulare ale organelor superioare privind contravenţiile, ordonanţe 

de stabilire de preţuri maximale, spectacole şcolare, interzicerea vânzării de către evrei a 

vinului.  

 

74/1945 (1945) 

Corespondenţă, decizii referitoare la scăderea din scriptele conduse de primăriile 

comunelor plăşii Teiuş, asociaţia comunelor, achitarea cotei pe ex. 1944/45, reînscrierea 

la pensie a invalizilor de război şi urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în războiul din 

1916-18 în armata română de origine etnică evreiască, alegerile administrative din plasa 

Teiuş.  

 

44/1946 (1946) 

Corespondenţă referitoare la lucrări de orice preţ care ar trebui executate în comunele 

plăşii Teiuş, la situaţia executării bugetului comunelor din plasa Teiuş, la situaţia cailor 

lăsaţi de trupele sovietice, la dobândirea cetăţeniei române pentru evrei etc.  

 

REEL #95 

 

55/1949 (1949) 

Ordine, rapoarte, tabele referitoare la şefii de sectoare ce urmează a primi cartele de 

îmbrăcăminte, la bunurile evreilor care au fost deportaţi din cuprinsul plăşii Teiuş, la 

situaţia convorbirilor telefonice efectuate în comunele plăşii în luna martie, la situaţia 

arhivelor referitoare la IOVR, la situaţia colectărilor de cereale etc. 

 

87/1949 (1949-1950) 

Dări de seamă privind activitatea Comitetului provizoriu al comunei Peţelca. Ordine, 

rapoarte întocmite în 1949 şi 1950, ale organelor centrale şi în subordine referitoare la 

reglementarea situaţiei stării civile, la situaţia bunurilor mobile şi imobile ale evreilor 

plecaţi în Israel, la situaţia terenurilor agricole, foste în folosinţa parohiilor ortodoxe şi 

reformate din comunele Teiuş şi altele. 

REEL #96  
 

ANDJ Alba 
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Fond Comisariatul de Poliţie Aiud. 1928-1949. 
Inv. 216. 

 

278 dosare. 

 

 

 

54. (1942) (220 p.) 

Chestiunea evreiască. 

 

55. (1942) (66) 

Corespondenţă referitoare la aparatele de radio. 

 

63. (1943) (7) 

Problema evreiască. 

 

70. (1943) (53) 

Inventarul din patrimoniul statului. 

 

Reel #97 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Câmpeni. 1920-1950. 
Inv. 78. 

 

 

 

2/1941 (1941) 

Instrucţiuni, ordine referitoare la confiscarea şi expedierea bunurilor existente preluate de 

la legionari prin abuz de putere care au trecut în patrimoniul statului; 145, 400, 682, 895, 

1100/1941. 

 

Reel #98 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Baia de Arieş. 1918-1950. 
Inv. 77. 

 

 

 

7/1942 (1942) 

Corespondenţă probleme administrativ-gospodăreşti, de colectări, eliberarea bunurilor 

evreieşti. 

 

12/1943 (1943) 

Probleme de învăţământ şi cultură, secte religioase. 
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Reel #99 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Abrud. 1919-1950. 
Inv. 76. 

 

 

 

12/1943 (1943) (2 p.) 

Corespondenţă muncă de folos obştesc Nr. de înregistrare 2322 la 2608. 

 

58/1943 (1943) 

Corespondenţă cu Centrul Naţional de Românizare. 

 

59/1943 (1943) 

Românizarea averilor evreieşti. 

 

11/1945 (1945) 

......... ............ ............. .............. ............... ............. ............ ........................ Problema 

evreilor eroi. 

 

Reel #100 

 

ANDJ Alba 

Fond Prefectura Judeţului Alba – Oficiul Naţinal de Românizare, 

Inspectoratul Judeţean Alba. 1942. 
Inv. 56. 

 

4 dosare. Copiat tot inventarul. 

 

 

 

1. (1942) 

Îndatoririle şi drepturile giranţilor administrativi pentru administrarea bunurilor urbane 

expropriate de la evrei; ordine şi instrucţiuni ale forurilor superioare, rapoarte ale 

inspectorului girant în legătură cu administrarea averilor evreieşti din judeţ; cereri ale 

unor persoane privind această problemă. 

 

2. (1942) 

Contracte încheiate cu ocazia vânzării unor întreprinderi, magazine etc.; tablouri model 

„B” cu privire la situaţia salariaţilor din întreprinderi, magazine, etc., precum şi alte acte 

cu privire la românizarea averilor şi bunurilor evreieşti. 

 

3. (<1942>) 

Tabel nominal de evreii scutiţi de muncă obligatorie. 
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4. (<1942>) 

Tablou de proprietarii evrei expropriaţi cu arătarea administratorilor conducători de 

moşie. 

  

Reel #101 

 

ANDJ Alba 

Fond Pretura plăşii Alba Iulia – Documente neînregistrate. 1850-1950. 
Inv. 45. 

 

 

 

6/1935 (1935) 

Ordine, rapoarte, adrese trimise de organele superioare şi subordonate privind situaţia 

foştilor membri ai organizaţiei “Garda de Fier” reorganizată sub numele de “Totul pentru 

Ţară”, măsurile ce urmează a se lua în scopul prevenirii încercărilor de tulburare a ordinii 

publice, ajutorarea înfometaţilor din Basarabia etc. 

 

5/1937 (1937) 

Ordine, rapoarte, instrucţiuni, corespondenţă referitoare la: interzicerea editării 

calendarelor fără portretul regelui Carol II, colectarea de fonduri pentru Organizaţia 

Sionistă, cenzurarea publicaţiilor străine intrate în ţară, măsuri speciale ale poliţiei pe 

timpul manevrelor militare, măsuri luate în vederea alegerilor etc. 

    

66/1941 (1941) 

Copii de pe ordine ale Ministerului Afacerilor Interne, de pe ale Ministerului Economiei 

Naţionale, ordine şi ordine circulare de la Prefectura Judeţului Alba şi către notariatele 

din plasă, rapoarte către prefectură şi de la notariate, corespondenţă purtată cu Camera 

Agricolă a Judeţului Alba, procese verbale de expropriere referitoare la exproprierea 

averilor proprietarilor evrei din plasă. 

 

86/1941 (1941) 

Copii de pe ordine şi ordine telegrafice ale Ministerului Afacerilor Interne şi de pe 

comunicatul acestuia, raport de la notariatul Berghin referitor la reprimarea rebeliunii 

legionare. 

 

93/1941 (1941) 

Ordin de la Prefectura Judeţului Alba, rapoarte de la notariate şi către prefectură 

referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea cantinelor comunale legionare. 

 

203/1941 (1941) 

Ordine de la Prefectura Judeţului Alba şi o copie de pe adresa Ministerului Instrucţiunii, 

Subsecretariatul de Stat pentru Culte şi Arte referitoare la reglementarea activităţii 

asociaţiilor religioase. 
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209/1941 (1941) 

Copii de pe comunicatele Consiliului de Miniştri trimise de Prefectura jud. Alba şi ordine 

de la aceasta referitoare la întâlnirile generalului Antonescu cu Göring şi cu alţii, 

principiile pe baza cărora se stabilesc acordurile economice cu Germania, măsuri de 

reprimare contra celor care răspândesc ştiri alarmiste, situaţia funcţionarilor, acţiuni 

împotriva trupelor sovietice, vinderea lucrurilor evreilor. 

 

211/1941 (1941) 

Copie de pe ordinul Ministerului Afacerilor Interne trimis de Prefectura Judeţului Alba, 

ordine de la această prefectură şi alte acte fără importanţă referitoare la condiţiile în care 

pot fi ţinute şedinţe ale comunităţilor religioase, ale unităţilor cooperatiste şi diferite 

întruniri. 

 

222/1941 (1941) 

Copie de pe ordinul Ministerului Afacerilor Interne trimisă de Prefectura Judeţului Alba 

şi ordin de la această prefectură referitor la libertatea serviciilor religioase la sinagogi. 

 

238/1941 (1941) 

Copie de pe explicarea decretului lege de către Ministerul Justiţiei şi adresa de trimitere a 

acesteia de la Prefectura Judeţului Alba referitoare la obligaţia funcţionarilor publici de a 

se căsători cu femei de origine etnică română. 

 

272/1941 (1941) 

Copie de pe ordinul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri şi ordin de la Prefectura Judeţului 

Alba referitoare la interzicerea cerşetoriei, ordin referitor la schimbările de confesiuni. 

 

320/1941 (1941) 

Ordine de la Prefectura Judeţului Alba şi rapoarte de la notariatele din plasă referitoare la 

reglementarea comerţului cu piese de radio şi evidenţa aparatelor. 

 

329/1941 (1941) 

Ordine de la Prefectura Judeţului Alba referitoare la interzicerea eliberării autorizaţiei de 

circulaţie pentru ursari şi ţigani nomazi. 

 

340/1941 (1941) 

Ordine de la Prefectura Judeţului Alba şi raport către aceasta referitoare la cercetarea 

chestiunii lui Popa Mihăilă din comuna Cricău care a trecut de la religia ortodoxă la 

baptism. 

 

43/1943 (1943) 

Ordin de la Prefectura Judeţului Alba privind interzicerea comerţului ambulant pentru a 

opri activitatea legionarilor, camuflată sub această formă. 

 

86/1943 (1943) 

Copii de pe ordine ale Ministerului Afacerilor Interne, procese verbale încheiate cu 

ocazia şedinţelor Consiliului de Colaborare a plăşii Alba Iulia, adrese de la Protopopiatul 
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Ortodox Alba Iulia etc. referitoare la dezbaterea diferitelor probleme ale plăşii: 

desfiinţarea actelor religioase, activitatea atelierelor comunale, aprovizionarea populaţiei, 

exploatările de parchete.  

Reel #102 

 

ANDJ Alba 

Fond Prefectura Judeţului Târnava Mică. 1684-1948. 
Inv. 70. 

 

 

 

5/1937 (1937-1938) 

Tabele cu membrii organizaţiilor legionare, Garda de Fier, din Iernut şi Micăsasa. 

 

1/1940 (1940-1941) 

Dosar privind lichidarea averii mişcării legionare din localitatea Beşinău şi decizia 

Ministerului Afacerilor Interne de a se acorda alocaţia zilnică refugiaţilor polonezi. 

 

1/1941 (1941) 

Dosar privind inventarierea bunurilor care au aparţinut Mişcării Legionare din comuna 

Crăciunelul de Jos, anchetarea unor cetăţeni care au rămas în teritoriul cedat, manifest 

prin care se cere a nu se uita cedarea Ardealului. 

 

Reel #103 

 

ANDJ Alba 

Fond Comisariatul de poliţie Târnăveni. 1921-1949. 
Inv. 74. 

 

94 dosare. 

 

 

 

32 (1939) 

Informaţii privind mişcările comuniste, fasciste, antisemite, antimasonice. Dări de seamă 

privind situaţia culturală, socială, politică şi economică din judeţ. 

 

34 (1939-1940) 

Lucrări confideţiale privind propaganda iredentistă maghiară; urmărirea unor membri 

mascaţi ai partidelor existente în judeţ; activitatea antiromânească a unor conţi şi 

proprietari maghiari; tabel cu legionarii existenţi în Diciosânmartin; note privind situaţia 

din Germania. 

 

37 (1940) 
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Ordine, instrucţiuni, rapoarte şi situaţii referitoare la: evrei; clasificarea cetăţeniei unor 

evrei; organizarea lor politică; activitatea organizaţiilor sioniste din România; situaţia 

ruşilor şi a rutenilor domiciliaţi în Diciosânmartin. 

 

38 (1940) 

Crime şi delicte. Interziceri de a se purta arme; note informative despre influenţele 

legionarilor în rândul armatei. 

 

Reel #104 

 

38 (1940) (cont.) 

Crime şi delicte. Interziceri de a se purta arme; note informative despre influenţele 

legionarilor în rândul armatei. 

 

64 (1943) 

Plan general de informaţii pe anul 1944; Starea de spirit a populaţiei în urma 

evenimentelor de la Stalingrad; conflicte de muncă la Târnăveni; organizarea Grupului 

Etnic German şi recrutarea de voluntari pentru armatele SS; manifestaţii ale organizaţiilor 

maghiare, a comuniştilor, mişcări legionare; situaţia sectelor religioase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


