
Selected records from the collections of the  
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Scope and content of collection 
Records relating to the confiscation of Iron Guard goods, the Iron Guard rebellion, neo-Protestant 

Churches, prisoners of war, Romanies sent to Transnistria; confiscation of properties of 
Romanies; taxes and goods for Jews, the hunt for those accused of war crimes, the round up of 
nomadic Romanies, refugees, deportation to Transnistria of Jews, deportation of Romanies, and 
Jewish affairs. Included are lists of properties of Romanies, and lists of Jews. 
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Acquisition information: Source of acquisition is the Arhivele Naţionale ale României (National 
Archives of Romania). The United States Holocaust Memorial Museum received the filmed 
collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archival Programs 
Division in Sept. 2015. 

 
Existence and location of originals: Arhivele Naţionale ale României 
 
 
System of arrangement 
Arranged in three series: 1. Câmpulung-Muscel (Cîmpulung) Prefecture, 1939-1945 (Reel #1-10); 2. 

Gendarmerie Inspectorate and Police in Piteşti, 1940-1949 (Reel #11-15; 3. Arges County 
Prefecture, 1941-1943 (Reel #16-19) 

 
 
Indexing terms 

Antonescu, Ion, 1882-1946. 
Garda de Fier. 
World War, 1939-1945--Confiscations and contributions--Romania. 
World War, 1939-1945--Deportations from Romania. 
Jews--Legal status, laws, etc.--Romania--History--Registers. 
Romanies--Romania--History--20th century--Registers. 
Police--Piteşti--Romania 
Cîmpulung (Romania) 
Pitești (Romania) 
Argeș (Romania : Județ) 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Correspondence. 
Minutes. 
Registers. 
Reports. 
Circulars. 

 
 

CONTAINER LIST 
 
Reel #1 

 
Fond Prefectura Judeţului Muscel. 1941-1950. 
Inv. 11. 
 
98/1941 (1941-1942) 
Corespondenţă şi procese-verbale referitoare la lichidarea bunurilor mişcării legionare. (Vol. I). 
 
99/1941 (1941-1942) 
Actele de gestiune ale mişcării legionare (inventare, procese-verbale, tabele) (vol. II). 
 

Reel #2 
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99/1941 (1941-1942) (continued) 
 
177/1941 (1941) 
Corespondenţă şi rapoarte referitoare la rebeliunea legionarilor de la 21-23 ianuarie 1941. 
 
116/1942 (1942) 
Corespondenţă şi memorii referitoare la sectanţi. 
 
118/1942 (1942) 
Corespondenţă, ordine, planuri de lucru etc. privind mobilizarea pentru lucru, prizonierii de 

război, ţiganii trimişi în Transnistria, măsurile de prevenire a înzăpezirilor pe drumul 
naţional Piteşti-Câmpulung-Braşov, a incendiilor şi înlăturarea urmărilor cutremurelor. 

 
Reel #3 

 
Fond Primăria oraşului Câmpulung-Muscel. 1831-1938. 
Inv. 13. 
 
64/1938 (1938) 
Corespondenţă cu Prefectura judeţului Muşcel referitoare la întocmirea tabelului de cetăţenii 

români de origine etnică evreiască. Tabel de persoanele respective. 
 
Fond Primăria oraşului Câmpulung-Muscel. 1939-1950. 
Inv. 14. 
 
45/1939 (1939) 
Corespondenţă, memoriu, deviz şi planuri referitoare la lucrările edilitare de executat în 

campania de lucru din anii 1939-1943, la exproprierea ţiganilor şi construirea de case 
grupate pentru aceştia. 

 
89/1939 (1939) 
Ordine circulare şi instrucţiuni referitoare la întocmirea tabelelor nominale de locuitorii 

îndreptăţiţi a avea cetăţenia română. Cereri de înscriere, tabele etc. 
 
90/1939 (1939) 
Corespondenţă referitoare la înscrierea în listele de cetăţenie română. 
 
95/1939 (1939) 
Decizii şi ordonanţe de plata terenurilor expropriate în cartierul Ţigăniei pentru cauză de utilitate 

publică. 
 
96/1939 (1939) 
Chitanţe de primirea sumelor de bani pentru exproprierea proprietăţilor de pe str. Fierarilor. 

Acte de dovedirea drepturilor asupra proprietăşilor expropriate. 
 
97/1939 (1939) 
Idem, vol. II. 
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98/1939 (1939) 
Idem, vol. II. 
 
99/1939 (1939) 
Idem, vol. III. 
 

Reel #4 
 
102/1939 (1939) 
Corespondenţă referitoare la exproprierea ţiganilor de pe str. Fierarilor pentru cauză de utilitate 

publică. Liste de cei ce au făcut apel contra hotărârii Consiliului de igienă şi de sumele 
plătite pentru exproprieri. 

 
103/1939 (1939-1948) 
Deciziile primăriei referitoare la exproprierea locuitorilor de pe str. Fierarilor pentru cauză de 

utilitate publică. Corespondenţă referitoare la respingerea contestaţiilor şi la începerea 
dărâmării imobilelor. 

 
Reel #5 
 
103/1939 (1939-1948) (continued) 
 
104/1939 (1939) 
Procese-verbale şi deciziile Comisiei de igienă şi salubritate industrială referitoare la dărâmarea 

imobilelor insalubre. 
 
105/1939 (1939) 
Decizii şi ordonanţe de plată pentru exproprierile făcute în cartierul Ţigăniei. Listă de plata 

lucrătorilor folosiţi la dărâmarea imobilelor din acest cartier. 
 
125/1939 (1939-1941) 
Corespondenţă şi instrucţiuni referitoare la recunoaşterea asociaţiilor religioase. 
 
132/1939 (1939) 
Procese-verbale şi cereri referitoare la evacuarea şi dărâmarea imobilelor insalubre de pe str. 

Fierari, la închideri, deschideri, alinieri şi reparări de străzi. 
 
104/1940 (1940) 
Ordonanţe de plată pentru exproprierea făcută în cartierul Ţigăniei. Liste de plata lucrătorilor 

angajaţi cu ziua la lucrările de dărâmare a imobilelor din acest cartier. 
 
14/1941 (1941) 
Corespondenţă referitoare la strângerea fondurilor pentru ajutorul legionar. Proces-verbal de 

sechestrarea obiectelor de la restaurantul legionarilor. 
 

Reel #6 
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24/1941 (1941) 
Ordine circulare de la Ministerul Afacerilor Interne şi prefectură referitoare la verificarea 

gestiunei judeţelor, a municipiilor, oraşelor de reşedinţă şi a organzaţiilor legionare, la 
prevenirea epidemiilor de tifos exantematic şi la interzicerea completării fondului 
mişcării legionare. 

 
41/1941 (1941) 
Corespondenţă, procese-verbale şi memorii referitoare la inventarierea imobilelor evreieşti 

trecute în patrimoniul statului. 
 
47/1941 (1941) 
Corespondenţă referitoare la strângerea obiectelor pe care evreii erau obligaţi să le predea 

gratuit statului. Tabel nominal de evreii din Câmpulung Muşcel. 
 
105/1941 (1941) 
Decizii şi ordonanţe referitoare la plata imobilelor expropriate din str. Fierari (cartierul Ţigăniei). 
 
123/1941 (1941) 
Corespondenţă şi adeverinţe referitoare la prestarea muncii de folos obştesc. 
 
124/1941 (1941) 
Ordine circulare şi corespondenţă referitoare la executarea muncii de folos obştesc cu evreii. 
 
15/1942 (1942) 
Corespondenţă referitoare la eliminarea din rândul clerului a preotului Constantin Savu de la 

parohia Chilii, pentru participarea la rebeliunea din anul 1941, .... ..... ..... 
 

Reel #7 
 
Fond Comitetul de patronaj al operelor sociale judeţul Arges 
 
1/1941 
 

Reel #8 
 
Fond Poliţia oraşului Câmpulung Muscel. 1908-1954. 
Inv. 537. 
 
1/1942 (1942-1945) 
Ordine, corespondenţă, publicaţii referitoare la străini, recensământul refugiaţilor, al rechiziţiilor, 

întocmirea lucrărilor de mobilizare, IOVR, locuitorii care au cerut repatrierea în Basarabia 
şi Bucovina, evrei, germanii şi maghiarii din oraş, internaţi, măsuri pentru urmărirea 
persoanelor învinuite de crimă de război.  

 
1/1945 (1945) 
Rapoarte, procese-verbale, corespondenţă, referitoare la comportamentul populaţiei faţă de 

paraşutiştii americani, abuzuri, starea de spirit a populaţiei, măsuri pentru identificarea 
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şi arestarea celor ce s-au făcut vinovaţi în timpul războiului, a legionarilor, atacarea 
sediului UTC. 

 
Reel #9 

 
Fond Legiunea de Jandarmi Muscel. 1920-1948. 
Inv. 527. 
 
436 dosare 
 
1/1940 (1940-1941) 
Ordine, rapoarte şi situaţii statistice privind sectele religioase. 
 
7/1941 (1941-1942) 
Ordine, rapoarte, situaţii şi tabele privind activitatea sectelor religioase interzise. 
 

Reel #10 
 
Fond Comitetul de patronaj al operelor sociale judeţul Muscel. 1941-1945. 
Inv. 1366. 
 
163 dosare. Am scos doar dosarele care se referă special la Ion Antonescu. 
 
13 (1941-1942) 
Corespondenţă cu primăriile, referate, tabele referitoare la donarea a 5 vagoane de porumb de 

către Maria Mareşal Antonescu sătenilor din judeţul Muscel. 
 
45 (1942) 
Corespondenţă cu primăriile, procese-verbale referitoare la donaţia de 10 vagoane de porumb a 

mareşalului Ion Antonescu. 
 
108 (1944) 
Tabele pe comuni cu cei cărora li s-a distribuit porumb din donaţia lui Ion Antonescu. 
 
109 (1944) 
Idem referitoare la donaţia de zahăr a lui Ion Antonescu. 
 

Reel #11 
 
ANDJ Argeş 
Fond Inspectoratul de Jandarmi Piteşti. 1944-1948. 
Inv. 525. 
 
235 dos. 
 
17/1944 (1944) 
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Registru note telefonice privind cetăţenii supuşi străini, internarea în lagărul de la Târgu Jiu a 
supuşilor străini (germani şi unguri) de pe teritoriul rural, arestarea unor ofiţeri, 
exceptarea ungurilor şi germanilor de origine evrei de a fi internaţi  

 
11/1945 (1945-1946) 
Ordine de la Minister şi corespondenţă cu subunităţile privind probleme de poliţie generală: 

modul de eliberare a permiselor de port armă de vânătoare, tabele de persoanele asupra 
cărora s-a găsit armament clandestin, razii pentru depistarea sălaşelor de ţigani nomazi, 
tabele cu ţiganii care au fost în Transnistria, corespondenţă privind organizarea şi 
funcţionarea organelor de control cetăţenesc, reînfiinţarea posturilor de guarzi 
comunali, situaţii de obiectele ridicate de la anglo-americanii căzuţi pe teritoriul 
inspectoratului cu ocazia bombardamentelor din 1943-1944, ordine şi informaţii privind 
activitatea bandelor legionare în munţi şi nemulţumiri legate de aplicarea reformei 
agrare etc. 

 
Reel #12 

 
11/1945 (1945-1946) 
 
63/1945 /1945-1946) 
Ordine, rapoarte, corespondenţă referitoare la starea de spirit a populaţiei, cifruri, carnete de 

identitate pentru agenţii informatori, criminali de război, infracţiuni cu caracter politic, 
etc. 

 
Reel #13 

 
ANDJ Argeş 
Fond Inspectoratul Regional de Jandarmi Piteşti. 1944-1948. 
Inv. 535. 
 
182 dosare. 
 
5/1944 (1944-1946) 
Ordine, publicaţii, tabele, instrucţiuni, corespondenţă referitoare la adunări populare, întruniri, 

serbări, cântece interzise, broşuri interzise, conferinţe, manifestări, evadări, atitudinea 
soldaţilor sovietici faţă de populaţie, refugiaţi evrei, organizaţii şi ziare interzise, bunuri 
provenite din URSS etc. 

 
10/1945 (1945-1946) 
Ordine comunicate, rapoarte, decizii, note informative, corespondenţă referitoare la legionari, 

întruniri politice, comitetele cetăţeneşti pentru stăvilirea speculei, starea de spirit a 
populaţiei, reorganizarea birourilor speciale din cadrul poliţiilor, repatrierea cetăţenilor 
sovietici, legionari, evrei, bunuri provenite din URSS, manifestaţii, alegeri etc. 

 
27/1945 (1945) 
Corespondenţă şi procese-verbale referitoare la executarea (sic!) unor ţigani care comit diverse 

infracţiuni. 
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23/1946 (1946) 
Corespondenţă referitoare la preluarea stocurilor de unelte agricole existente în magazie, 

depozite şi întreprinderi, exceptarea de la descongestionarea oraşelor a evreilor care au 
fost deportaţi. Tabele cu evidenţa uneltelor agricole existente la deţinători. 

 
Reel #14 

 
Fond Poliţia oraşului Piteşti. 1832-1956. 
Fond nr. 181. 
Inv. nr. 539. 
 
2059 dosare (+ alte câteva la urmă), numerotate în continuare. 
 
1/1940 (1940-1942) 
Ordine, rapoarte, declaraţii, corespondenţă referitoare la starea de spirit a populaţiei, sabotaje, 

evrei, măsuri pentru asig. ordinei şi liniştei în oraş, speculă, legionari, lagăre, refugiaţi 
etc. 

 
1/1942 (1942-1944) 
Ordine, rapoarte, Corespondenţă referitoare la refugiaţi, evrei, evacuări în Transnistria, memoriu 

al locuitorilor pentru evacuarea ţiganilor din oraş, ordine de urmărire, confiscarea unor 
publicaţii şi ziare etc. 

 
2/1942 (1942-1943) 
Ordine, rapoarte, declaraţii, tabele, corespondenţă referitor la străini, starea de spirit a 

muncitorilor, refugiaţi, legionari, sectanţi etc. 
 

Reel #15 
 
Fond Primăria oraşului Piteşti. 1947-1950. (Vol. 5) 
Fond nr. 26 
Inv. nr. 19 
 
Fond aranjat pe ani. 
Văzut 1947-1950. 
 
45/1949 (1949) 
Corespondenţă privind……….. ……………. …………….. ………. ………….., proces-verbal cu bunurile aflate 

sub sechestru ale fostului general Nicolae Ghemaru – criminal de război, etc. 
 

Reel #16 
 
ANDJ Argeş 
Fond Legiunea de Jandarmi Argeş. 1923-1948. 
Inv. nr. 526 
 
Fond aranjat pe ani. 
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6/1942 (1942) 
Ordine şi instrucţiuni privind modul plasărei ţiganilor nomazi în Transnistria, tabele şi situaţii de 

sălaşele şi familiile acestora. 
 
19/1942 (1942-1943) 
Ordine ale Ministerului Apărării Naţionale referitoare la evrei şi corespondenţă privind 

concentrarea rezerviştilor. 
 

Reel #17 
 
19/1942 (1942-1943) (continued) 
 

Reel #18 
 
19/1942 (1942-1943) 
 
36/1942 (1942-1943) 
Corespondenţă în legătură cu trimiterea în Transnistria a unor ţigani din oraşul Piteşti şi din 

judeţul Argeş. 
 

Reel #19 
 
Fond Prefectura Judeţului Argeş. 1931-1942. 
Fond nr. 2 
Inv. nr. 3 & 4 
 
404/1941 (1941-1942) 
Acte justificative şi state de plata salariilor şi a altor drepturi băneşti cuvenite funcţionarilor 

Centrului Naţional de Românizare şi ai comisiei judeţene pe perioada noiembrie 1941-
septembrie 1942 şi Corespondenţă respectivă. 

 
38/1942 (1942) 
Corespondenţă cu preturile şi primăriile din cadrul judeţului şi cu alte autorităţi referitor la 

trimiterea ţiganilor în Transnistria, dobândiri şi pierderi de naţionalitate română, 
evidenţa populaţiei etc. 

 
179/1943 (1943) 
Schiţă cu terenurile expropriate de la ţiganii evacuaţi în Transnistria, tabele cu proprietăţile luate 

de la ţiganii evacuaţi şi trecute în patrimoniul Centrului de Românizare şi corespondenţa 
respectivă. 

 
 


