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Comisariatul de Politie Orsova, 1929-1948 Inv: 190, Fond Comisariatul de Politie Baile 

Herculane, 1936-1949 Inv: 1386, Fond Pretura Plasii Caransebes, 1921-1950 Inv: 
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Restrictions on Use:  Use only for scientific purposes (not for commercial use) 

 

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 sub-district of Bozovici and 

includes records relating to the confiscation of Baptist prayer houses.  Also includes 

records from the Police commissariat of Anina relating to orders concerning the capture 

of war criminals and thieves, goods of war criminals, and real estate.  This collection 

contains records from the Police commissariat of Orsova relating to orders concerning 

prohibition of peasants/ farmers to enter Jewish homes. 

 

Also contains records from the Police from Baile Herculane of orders concerning German 

and Hungarian minorities, Hungarian terrorists, German spies, forced labor of Jews, and 

surveillance of Zionists.  
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Additionally, collection contains records from the sub-district of Caransebes relating to 

name lists of various members of ethnic groups, mixed marriages, revisionism of Jewish 

citizenship, Hungarian and Nazi propaganda, confiscation of Jewish goods, naturalization 

of Isaac Goldstein who left for Jerusalem, repatriation of Jewish citizens from Palestine, 

surveillance of Baptists, and re-inscription of names of Jews that had been removed from 

public monuments. 

 

Inventory:  

Reel 1 

 

ANDJ Caraş-Severin 

Fond Comisariatul de Poliţie Orşova. 1929-1948. 

Inv. 190. 

 

3/1942 (1942) (207 p.) 

Dosarul cuprinde ordine ale primăriei privind respectarea unor legi, tabele cu localurile 

publice, ordine privind interzicerea burselor invalizilor, interzicerea ţăranilor de a intra în 

locuinţele evreilor. 

 

Reel 2 

 

CS-241.doc 

 

ANDJ Caraş-Severin 

Fond Pretura Plăşii Bozovici. 1915-1950. 

Inv. 241. 

 

49/1943 (1943) (177 p.) 

Acte Ministerul Culturii Naţionale. Predarea caselor de rugăciuni baptiste Subcentrelor 

P.P. etc. 

 

55/1944 (1944) (27) 

Acte casătorii mixte. 

 

Reel 3 

 

ANDJ Caraş-Severin 

Fond Comisariatul de Poliţie Anina. 1935-1949. 

Inv. 246. 

 

8 (1946-1947) 

Ordine ale Poliţiei de reşedinţă Oraviţa către Detaşamentul de Poliţie Anina privitor la 

combaterea speculei şi sabotajului, la urmărirea şi prinderea unor criminali de război şi 

autori de furturi, procese-verbale de anchetă pentru furturi în dauna Societăţii U.D.R., 

formulare pentru înştiinţarea accidentelor de muncă petrecute la Societatea U.D.R. 
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10 (1947-1948) 

Ordine circulare ale Direcţiei Generale a Poliţiei şi Poliţiei de reşedinţă Oraviţa către 

Detaşamentul de Poliţie Anina privitoare la regimul bunurilor mobile şi imobile părăsite, 

aparţinând criminalilor de război, celor fugiţi peste frontieră, la înfiinţarea inspectoratelor 

de siguranţă, ocuparea posturilor poliţieneşti, stăvilirea atentatelor şi jafurilor pe CFR, 

urmărirea suspecţilor, colectarea de cereale etc. 

 

Reel 4 

 

Fond Comisariatul de Poliţie Băile Herculane. 1936-1949. 

Inv. 1386. 

 

46 dosare 

 

7 (1939) 

Ordine privind minorităţile germane şi maghiare, înfiinţarea Gărzilor Naţionale ale 

Frontului Renaşterii Naţionale; prezenţa unor terorişti din organizaţia “Szabacsapat” 

pentru a recruta aderenţi; pregătirea germanilor pentru serviciul informativ al Reichului; 

înscrierea în detaşamentele de muncă; desemnarea delegaţiilor organizaţiei sioniste ş.a. 

 

8 (1940) 

Ordine circulare ale Direcţiei Generale a Poliţiei şi Chesturii Poliţiei judeţului Severin cu 

privire la refugiaţii poloni la Băile Herculane, acţiuni sioniste şi subversive ale unor evrei 

şi activitatea iredentiştilor maghiari. 

 

Reel 5 

 

ANDJ Caraş-Severin 

Fond Pretura Plăşii Caransebeş. 1921-1950. 

Inv. 333. 

 

36/1938 (1938) 

Tabele înaintate de notariatele cercuale cuprinzând populaţia pe naţionalităţi a 

localităţilor din plasa Caransebeş. 

 

37/1938 (1938) 

Corespondenţă cu Prefectura judeţului Severin, rapoarte şi situaţii ale notariatelor relativ 

la evidenţa căsătoriilor mixte contractate în localităţile plasei. 

 

47/1938 (1938) 

Corespondenţă confidenţială cu Prefectura judeţului Severin şi autorităţile militare relativ 

la instituirea stării de asediu, eliberarea autorizaţiilor pentru întruniri, revizuirea evreilor, 

confiscarea unor manuale maghiare şi manifeste antimonarhice. 

 

56/1938 (1938) 
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Ordine, rapoarte cu privire la percheziţiile efectuate legionarilor şi afişe confiscate de la 

aceştia, propaganda hitleristă. 

 

57/1938 (1938) 

Corespondenţă, rapoarte cu privire la mişcarea legionară, activitatea Partidului Naţional 

Creştin. 

 

56/1939 (1939) 

Ordine şi rapoarte cu privire la mişcarea legionară, iredentismul maghiar şi răspândirea 

de manifeste contra statului etc. 

 

28/1940 (1940) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin, rapoarte ale notariatelor relativ la evidenţa 

bunurilor susceptibile de rechiziţionare din casele de agrement, situaţia bunurilor 

cumpărate şi sechestrate de la evrei. 

 

45/1940 (1940) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin relativ la naturalizarea lui Goldstein Isac, născut 

în comuna Var şi stabilit la Ierusalim, la repatrierea unor cetăţeni evrei aflaţi în Palestina. 

 

49/1940 (1940) 

Ordine relativ la mişcarea legionară şi hitleristă în localităţile plasei Caransebeş. 

 

14/1941 (1941) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin, rapoarte şi situaţii, corespondenţă cu Ocolul 

silvic de regium Orşova, Industria de lemn Mundus-Borlova-Armeniş relativ la 

cuprinderea în bugetele comunale a sumelor pentru întreţinerea pădurilor, exploatarea lor, 

situaţia bunurilor evreieşti expropriate, terenurile de vânătoare existente etc. 

 

29/1941 (1941) 

Ordine circulare ale Prefecturii judeţului Severin relativ la autorizarea funcţionării unor 

culte religioase. 

 

30/1941 (1941) 

Corespondenţă cu Prefectura judeţului Severin relativ la intensificarea activităţii cultului 

baptist, ţinerea congresului bisericesc din Sibiu, activitatea episcopilor în teritoriile cedate 

Ungariei, refacerea bisericii din Bucoşniţa. 

 

32/1941 (1941) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin relativ la organizarea recensământului general al 

populaţiei. 

 

34/1941 (1941) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin, rapoarte şi situaţii întocmite de notariate relativ 

la administrarea bunurilor mobile şi imobile ale evreilor şi bunurilor care au aparţinut 

fostei mişcări legionare. 
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35/1941 (1941) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin şi rapoarte şi ale notariatelor relativ la 

administrarea averilor preluate de la evrei. 

 

39/1941 (1941) 

Corespondenţă confidenţială cu Prefectura judeţului Severin relativ la atrocităţile 

săvârşite de unguri în teritoriile cedate, închiderea magazinelor evreilor internaţi în 

lagăre, cenzurarea apariţiei unor ştiri în ziarele locale etc. 

 

49/1941 (1941) 

Ordine, rapoarte cu privire la mişcarea hitleristă, mişcarea legionară, transportarea 

evreilor. 

 

42/1942 (1942) 

Ordinul Prefecturii judeţului Severin relativ la reglementarea activităţii asociaţiilor 

religioase baptiste. 

 

45/1942 (1942) 

Corespondenţă cu Biroul bunurilor expropriate din Lugoj şi primăria comunei 

Caransebeşul-Nou relativ la administrarea imibilelor preluate de la evrei. 

 

46/1942 (1942) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin, rapoarte, situaţii privind licitarea şi administrarea 

imibilelor preluate de la evrei. 

 

47/1942 (1942) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin relativ la preluarea unor bunuri mobiliare care au 

aparţinut evreilor, aprovizionarea populaţiei evreieşti, evacuarea evreilor din localurile de 

şcoală. 

 

8/1945 (1945) 

Ordine ale Prefecturii judeţului Severin şi corespondenţă cu ocolul silvic de regim Orşova 

relativ la dotarea locuitorilor cu pluguri, valorificarea produselor de pe moşiile 

expropriate de la criminalii de război, transportul lemnelor din exploatările silvice. 

 

25/1945 (1945) 

Ordine circulare ale Prefecturii judeţului Severin relativ la verificarea şi stabilirea 

naţionalităţii unor minoritari, trecerea preotului român din Mehadia pe o listă cu 

populaţie germană, reînscrierea evreilor căzuţi pentru patrie pe monumente. 

 


