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Extent: 11 microfilm reels. 

 

Provenance: Records from the Romanian National Archives fond Pretura Plasii 

Chisineu-Cris, 1872-1950, Inventar No.  187; Legiunea de Jandarmi a judetului Arad, 

1940-1948,  Inventar No.  119; and Liceul Teoretic Evreiesc Arad. 1941-1945, Inventar 

No.  668. The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the 

collection from the  Romanian State Archives  via the United States Holocaust Memorial 

Museum’s International Archives Project in  Jan. 2011. 

 

Restrictions on Access: No restrictions on use. 

  

Restrictions on Use:  Use only for scientific purposes (not for commercial use) 

 

Organization and Arrangement:  Arrangement is thematic. Organized in the following 

order: Reel 1-8, Fond Pretura Plasii Chisineu-Cris, 1872-1950, Inventar No.  187; Reel 9-

10: Legiunea de Jandarmi a judetului Arad, 1940-1948,  Inventar No.  119; Reel 11:  

Liceul Teoretic Evreiesc Arad. 1941-1945, Inventar No.  668. 

 

Language: Romanian 

 

Preferred citation: Standard citation for the United States Holocaust Memorial 

Museum, Curatorial Affairs Division, Archives 

 

Scope and Content Note: Contains records from the Pretura (police unit) of Chisineu-

Cris and includes records relating to: lists of registered Iron Guard, Jewish shops, Jewish 

enterprises, correspondence regarding Iron Guards and Jews, the situation of Jewish 

goods, indexes of Jewish addresses, and CNR goods (Aryanization) (Microfilm Reel 1-

8). Includes records from the Legion of gendarmes Arad including various files regarding 

to the Iron Guard rebellion in Arad district, surveillance of religious groups, and the 

history of religious groups in Arad district (Microfilm Reel 9-12). Also includes records 

from the Jewish Theoretical High School of Arad including minutes of meetings of 

teachers, lists of teachers and administrative personnel, orders relating to teaching 

processes, forbidding activities of certain professors, and lists of children examined by 

the Jewish high school (Microfilm Reel 13). 
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Inventory: 

ANDJ Arad 

Fond Pretura Plăşii Chişineu-Criş. 1872-1950. 
Inv. 187. 

 

Reel 1: 

116 (1941) (626 p.) 

Tabele cu funcţionarii înscrişi în mişcarea legionară, cu funcţionarii din plasă, cu 

categoriile de populaţie, corespondenţă referitoare la tipografii, teren aterizare avioane, 

mobilizare salariaţi la lucru, prăvălii evreieşti. 

 

124 (1941) (525) 

Refugiaţi, rechiziţii, rapoarte lunare, procese-verbale de şedinţe şi inspecţie, 

corespondenţă referitoare la cetăţenii străini, magazine şi întreprinderi evreieşti. 

 

Reel 2: 

124 (1941) (525) 

Refugiaţi, rechiziţii, rapoarte lunare, procese-verbale de şedinţe şi inspecţie, 

corespondenţă referitoare la cetăţenii străini, magazine şi întreprinderi evreieşti. 

 

125 (1941) (693) 

Buletinul evenimentelor, corespondenţă referitoare la mişcarea legionară, tabele cu tinerii 

care vor să se perfecţioneze în Germania. 

 

Reel 3: 

125 (1941) (693) 

Buletinul evenimentelor, corespondenţă referitoare la mişcarea legionară, tabele cu tinerii 

care vor să se perfecţioneze în Germania. 

 

142 (1942) (581) 

Procese-verbale de verificare, aprovizionarea populaţiei cu alimente, situaţie evrei, tabele 

cu populaţia religioasă, cu salariaţii, corespondenţă ref. la contabilitate. 

 

149 (1942) (4) 

Instrucţiuni referitoare la completarea dosarelor de gestiune ale unităţilor legionare. 

 

150 (1942) (591) 

Corespondenţă referitoare la respectarea preţurilor, patrimoniul organizaţiei „Mişcarea 

legionară”, procese-verbale de depunerea jurământului, de ţinerea şedinţelor, situaţia 

bunurilor evreieşti. 

 

Reel 4: 

150 (1942) (591) 

Corespondenţă referitoare la respectarea preţurilor, patrimoniul organizaţiei „Mişcarea 

legionară”, procese-verbale de depunerea jurământului, de ţinerea şedinţelor, situaţia 

bunurilor evreieşti. 
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155 (1942) (612) 

Procese verbale de inspecţie şi şedinţe, lichidarea patrimoniului „Mişcarea legionară”, 

invalizi, ajutorarea familiilor de concentraţi, decizii de numiri, corespondenţă. 

 

Reel 5: 

155 (1942) (612) 

Procese verbale de inspecţie şi şedinţe, lichidarea patrimoniului „Mişcarea legionară”, 

invalizi, ajutorarea familiilor de concentraţi, decizii de numiri, corespondenţă. 

 

156 (1942) (650) 

Procese-verbale de ţinerea şedinţelor, situaţia prăvăliilor evreieşti, imobile părăsite, tabele 

cu efectivele de animale, tabel cu lucrările din prestaţie, corespondenţă. 

 

Reel 6: 

156 (1942) (650) 

Procese-verbale de ţinerea şedinţelor, situaţia prăvăliilor evreieşti, imobile părăsite, tabele 

cu efectivele de animale, tabel cu lucrările din prestaţie, corespondenţă. 

 

Reel 7: 

151 (1942) (544) 

Tabele cu casele evreieşti, primirea gratuită a gazetei „Cuvântul Mareşalului”, magazii 

particulare, tabele cu echipele de dezăpezire, incendii şi inundaţii, deputaţii partidelor 

politice, văduve de război, corespondenţă. 

 

166 (1943) (531) 

Buletin de evenimente, tabele cu colecte, situaţii cetăţeni străini, culte religioase, 

braconaj, aprovizionare cu pâine pentru popote, corespondenţă. 

 

Reel 8: 

166 (1943) (531) 

Buletin de evenimente, tabele cu colecte, situaţii cetăţeni străini, culte religioase, 

braconaj, aprovizionare cu pâine pentru popote, corespondenţă. 

 

173 (1943) (804) 

Program de perfecţionare, apărare pasivă, bunuri C.N.R., tăbăcării existente, bunuri 

evreieşti părăsite, ordine şi circulări, corespondenţă. 

 

151 (1942) (544) 

Tabele cu casele evreieşti, primirea gratuită a gazetei „Cuvântul Mareşalului”, magazii 

particulare, tabele cu echipele de dezăpezire, incendii şi inundaţii, deputaţii partidelor 

politice, văduve de război, corespondenţă. 

 

Draft Finding Aid for first 2011 accretion of Reels 9 and 10 

 

ANDJ Arad 
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Fond Legiunea de Jandarmi a judeţului Arad. 1940-1948. 

Inv. 119. 

 

Reel 9 

 

6 (1941) (53 p.) 

Dosar cu rebeliunea legionarilor care au dezarmat toate gărzile din garnizoana Hălmagiu. 

 

7 (1941) (19) 

Buletine de evenimente, referate, procese-verbale privind cercetarea tentativei de crimă 

cu ocazia rebeliunii din comunele Dezna, Buteni şi Laz. 

 

9 (1941-1942) (130) 

Istoricul problemei legionare din zona Ghiorocului, tabele privind suspecţii şi răzvrătiţii 

din 21-24 ianuarie 1941; ordine, circulare, comunicate secţiilor şi posturilor de jandarmi. 

 

11 (1941-1942) (31) 

Ordine informative referitoare la mişcarea legionară. 

 

12 (1941-1942) (-) 

Ordine şi note informative, procese-verbale referitoare la „mişcarea subversivă” legionară 

în zona Bârsa, Aldeşti şi Voievodeni. 

 

Reel 10 

 

12 (1941-1942) (-) (continued) 

Ordine şi note informative, procese-verbale referitoare la „mişcarea subversivă” legionară 

în zona Bârsa, Aldeşti şi Voievodeni. 

 

 

15 (1942-1943) (172) 

Ordine, adrese, procese-verbale ale Legiunii de Jandarmi Arad şi secţiilor de jandarmi din 

judeţ, referitoare la trecerea frontierei, verificarea sectelor religioase, la muncile agricole, 

la turmele de oi, la otrăvirea apelor de către inamici.  

 

27 (1943-1945) (504) 

Ordine circulare cu caracter secret şi confidenţial; istoricul sectelor religioase din Arad. 

 

Draft Finding Aid for second 2011 accretion of Reel 11 

Reel 11 
 

ANDJ Arad 

Fond Liceul Teoretic Evreiesc Arad. 1941-1945. 

Inv. 668. 

 

8 dosare. Inventar copiat integral. 
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1. (16.11.1941-15.09.1943) (61 p.) 

Registru de procese-verbale ale Consiliului Profesoral. 

 

2. (15.06.-25.09.1941) (20) 

Corespondenţă în legătură cu cererile pentru înfiinţarea liceului evreiesc şi liste cu corpul 

didactic şi personalul administrativ cât şi liste cu mobilierul liceului. 

 

3. (1942) (59) 

Ordine, instrucţiuni, circulare şi corespondenţă referitore la organizarea procesului de 

învăţământ. 

 

4. (1943) (354) 

Idem. 

 

5. (31.10.1943-28.10.1944) (78) 

Procese-verbale dresate de Corpul Profesoral. 

 

6. (1944) (383) 

Ordine, corespondenţă, instrucţiuni circulare, rapoarte de activitate, referate trimestriale 

despre limba predată în cadrul liceului şi repartiţia orelor cât şi decizii de interzicere să 

ţină cursuri privind pe unii profesori. 

 

7. (1944) (73) 

Ordine, instrucţiuni, corepondenţă şi borderouri de înscriere ale elevilor particulari cât şi 

tabele cu elevii din Sighişoara care urmează a fi examinaţi de Liceul Teoretic Evreiesc. 

 

8. (1945)  

Buletine şcolare ale Inspectoratului din Timişoara. (De la nr. 1 la nr. 10/1945.) 

 


