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Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Ministrului
Nr. 2941/27 mai 1941

[Cãtre] Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Din ordinul domnului general Antonescu, rog a lua foarte urgente mãsuri:
a. internarea în lagãr a capilor comuniºti ºi a tuturor comuniºtilor din Iaºi,
Galaþi, Constanþa, Ploieºti, Bucureºti. Giurgiu.
b. De a se evacua din Bucureºti în minimum de timp toþi strãinii care nu
au domiciliu stabil în acest oraº ori care sunt periculoºi, cu excepþia ger-
manilor, italienilor, americanilor ºi în general acelor care nu reprezintã nici
un pericol pentru stat.
c. Idem sã scoatã þiganii, în special nomazii ºi ºãtrarii din marginile Bucu-
reºtiului.
Domnul general Antonescu mi-a comunicat cã a ordonat mai de mult aces-

te mãsuri ºi pânã acum nu s-au executat.

Ministrul Afacerilor Interne
General Divizie D.I. Popescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 257/1939, f.182)

147
România Secret
Ministerul Afacerilor Interne     Urgent
Cabinetul Subsecretarului de Stat                                                                   
Nr. 649/5 mai 1942

[Cãtre] Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Am onoare a vã trimite copie de pe ordinul nr. 26.756/1942 al Preºedinþiei
Consiliului de Miniºtri, dupã care vã rugãm sã binevoiþi a lua cunoºtinþã ºi a
ne comunica datele ce se cer prin acest ordin.

Secretar General
Colonel magistrat V.T. Gelep
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[ANEXÃ]

Copie de pe ordinul nr. 26.756/1942 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri,
Cab. B.B.T., cãtre Ministerul Afacerilor Interne

Secret-Urgent

În conformitate cu ordinul D-lui Mareºal Ion Antonescu, relativ la trimi-
terea peste Bug[1] a þiganilor nomazi, cu onoare vã rog sã binevoiþi a dispune
sã se trimitã acestui Cabinet, de urgenþã, un studiu care sã cuprindã: regiunile
de strângere; cum se pot organiza convoaiele; intinerarul de urmat; cine îi con-
duce ºi pãzeºte; punctele de unde urmeazã a fi trecuþi peste Prut, Nistru ºi Bug.

Secretar General al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri
O. Vlãdescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.13-14)

[1] Este vorba de limita rãsãriteanã a teritoriului numit generic „Transnistria", cuprins între
apele Nistru ºi Bug, pânã la limanul Niprului, trecut sub administraþie civilã româneascã
dupã declanºarea rãzboiului contra Uniunii Sovietice. Asupra acestei regiuni, în anii celui
de-al doilea rãzboi mondial, vezi: Al. Dallin, Odessa, 1941-1944. A case of study of Soviet
territory under foreign rule, Santa Monica, Rand Corporation, 1957; E. Völkl, Transnistrien
und Odessa (1941-1944), Regensburg, Lassleben, 1996; Rodica Solovei, Din viaþa culturalã
a Transnistriei (1941-1943), în „Revista de istorie a Moldovei”, IX, 1998, nr. 1-2, p.30-42;
Igor Niculcea, Organizarea administrativ-teritorialã a Transnistriei. 1941-1944, în vol. Relaþii
româno-ucrainiene. Istorie ºi contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p.233-235; Olivian
Verenca, Administraþia civilã românã în Transnistria. 1941-1944, ed.II, îngrijitã de ªerban
Alexianu, Bucureºti, Edit. Vremea, 2000.

148
Ministerul Afacerilor Interne. Cabinet
Nr. 33.911/17 mai 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cu onoare vi se face cunoscut cã Ministerul Afacerilor Interne are nevoie a cu-
noaºte în mod absolut precis care este numãrul þiganilor din categoriile de mai jos,
ºi anume:

1. Þigani nomazi (cãldãrari, lingurari etc).
2. Þigani stabili, ºi anume numai acei care, deºi nenomazi, sunt condamnaþi
recidiviºti sau nu au mijloace de existenþã, sau ocupaþie precisã din care sã
trãiascã în mod cinstit prin muncã ºi deci constituie o povarã ºi un pericol
pentru ordinea publicã. Toþi aceºtia vor fi înregistraþi cu familiile lor (adicã:
soþ, soþie, copii minori sau majori, dacã trãiesc sub acelaºi acoperiº).
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În acest scop, atât organele poliþiei, cât ºi ale jandarmeriei vor efectua un re-
censãmânt al tuturor acestor þigani, într-o singurã zi, ºi anume în ziua de 31
mai 1942.

Recensãmântul se va face dupã un plan bine stabilit, în scopul de a se înlã-
tura posibilitatea ca cei în cauzã sã se poatã sustrage acestui recensãmânt[1].
Fiecare autoritate poliþieneascã va întocmi apoi câte un tabel nominal în dublu
exemplar pe categorii, în care se va specifica: sãlaºul (numai pentru cei no-
mazi); numele ºi prenumele, bãrbaþi, femei, copii; animale; cãruþe; ocupaþia.
Aceste tabele vor fi pãstrate, spre a fi folosite atunci când se vor ordona
mãsurile ce se vor hotãrî contra acestora.

Pe data de 10 iunie 1942 se vor primi la Minister douã situaþii numerice –
conform modelului anexat –, una pentru þiganii nomazi ºi una pentru cei sta-
bili, care fac obiectul ordinului de faþã.

Dupã efectuarea recensãmântului ºi pânã la noi ordine, toþi þiganii specifi-
caþi în tabele nu mai pot sã se deplaseze în afara judeþului în care au fost recen-
zaþi ºi vor fi þinuþi în strictã evidenþã de organele poliþieneºti.

Ministerul Subsecretar de Stat,
General de divizie C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.6)

[1] Oferim ca exemplu un fragment din „Planul de lucru nr. 3199” elaborat de Poliþia din
Bacãu, în vederea efectuãrii recensãmântului, decis finalmente – cum se va vedea din do-
cumentele publicate de noi mai jos – pentru data de 25 mai:  „Începând de astãzi, 24 mai
1942, orele 14, se vor închide barierele oraºului ºi nu se va mai lãsa sã intre sau sã iasã
nici un þigan din oraº, inclusiv în cursul zilei de 25. Vor fi lãsaþi sã iasã din oraº numai
þiganii care n-au domiciliu în Bacãu ºi þiganii nomazi, care vor fi chiar scoºi”. Apoi, se vor
face 27 echipe de poliþiºti, care vor înscrie în tabele þiganii nomazi, pe categorii. Dupã efec-
tuarea recensãmântului „ºi pânã la noi ordine, toþi þiganii specificaþi în tabele nu se vor
mai deplasa în afara judeþului” (cf. Deportarea rromilor în Transnistria. De la Auschwitz la
Bug, ed. V. Ionescu, Bucureºti, Edit. Aven amentza", 2001, p.102-103).

274



149
România Foarte urgent
Ministerul Afacerilor Interne                                                               Secret
Cabinetul Subsecretarului de Stat                                                           
Nr. 1020/21 mai 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei

Urmare la nr. 34.050 din 17 mai 1942, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a
dispune urgentarea operaþiilor de recensãmânt ordonate, astfel ca ele sã fie ter-
minate pânã în ziua de 25 mai 1942, în loc de 31 mai 1942, aºa cum s-a dispus
prin ordinul cu nr. menþionat mai sus, iar comunicarea rezultatelor cãtre acest
departament sã se facã în ziua de 31 mai 1942, în loc de 10 iunie 1942.

Cele de mai sus sunt hotãrâte prin ordinul D-lui Mareºal Ion Antonescu
transmis acestui departament.

Secretar General
Colonel magistrat V.T. Gelep

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.16)

150
România Strict secret
Ministerul Afacerilor Interne         Foarte urgent
Cabinetul Subsecretarului de Stat                                             
Nr. 1051/24 mai 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei

Urmare la nr. 1020 din 21 mai 1942, cu onoare vã trimitem alãturat, în co-
pie, ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri nr. 70-S/1942, privitor la mo-
dul de evacuare a þiganilor nomazi, precum ºi la clasarea ºi statistica þiganilor
stabili din regiunile Bucureºti, Piteºti, Ploieºti ºi Buzãu, în primul rând, ºi ulte-
rior pentru acei din celelalte centre urbane ºi rurale ale þãrii.

Odatã cu rezultatele cerute prin ordinul nr. 1020 din 21 mai 1942, rezul-
tatele care urmeazã sã soseascã la acest departament pe ziua de 31 mai 1942,
ni le veþi comunica ºi pe acelea care decurg din executarea ordinului Preºedin-
þiei nr. 70-S/1942, ce se anexeazã.

Pentru conferinþa prevãzutã de ultimul aliniat al ordinului Nr. 70-S/1942 se
vor da dispoziþii ulterioare, în vederea trimiterii delegaþilor dvs.

Secretar General, 
Colonel magistrat V.T. Gelep
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[ANEXÃ]

Copie de pe ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri nr. 70-S/1942
cãtre Ministerul Afacerilor Interne[1].

Pentru asigurarea ordinii interne ºi eliminarea elementelor eterogene ºi parazi-
tare, am onoare a vã transmite urmãtoarele dispoziþii ale Domnului Mareºal
Antonescu:

1. Þiganii nomazi, grupaþi în ºatre din toatã þara, vor fi imediat dirijaþi pe jos
ºi pe drumurile cele mai scurte, prin organele de jandarmerie, spre Trans-
nistria, unde vor fi instalaþi prin grija guvernãmântului; legiunile de jandarmi
vor urmãri miºcarea lor lunar; se va raporta Cabinetului Militar stadiul ei.
2. Se va face o clasare ºi o statisticã a þiganilor din regiunea Bucureºti, Pi-
teºti, Ploieºti ºi Buzãu, în vederea trimiterii ºi acestora în Transnistria. Se
va stabili prin clasare categoriile ce vor fi exceptate (cei cu ocupaþii folosi-
toare) ºi se vor face studiile necesare transportului C.F. pânã la Dunãre
(Olteniþa-Giurgiu).
Paralel, S.S. al Marinei va studia transportul lor pe apã de la Giurgiu-
Oceacov-Bug ºi, dupã posibilitãþile lui de execuþie, se vor stabili grupele ºi
data plecãrii lor.
Ulterior, în raport cu posibilitãþile de transport, se vor degaja toate centrele

urbane ºi apoi cele rurale de toþi þiganii parazitari, retrograzi ºi necinstiþi,
pripãºiþi ºi toleraþi prin o condamnabilã nepãsare a conducerii treburilor noas-
tre publice de pânã acum[2].

Toate aceste mãsuri au un caracter strict secret, pentru a se evita sustrageri
ºi agitaþii de spirite. Nici organelor de execuþie, nici ºatrelor nomade nu li se
va arãta nici scopul, nici destinaþia finalã. Ridicarea þiganilor din Bucureºti se
va face în masã ºi prin surprindere, însã organizat ºi cu omenie.

Transportul pe apã se va face în ºlepuri, sub pazã militarã cu jandarmi.
Hrana pentru toatã durata transportului va fi îmbarcatã la plecare, spre a se
evita pe cât posibil opriri ºi posibilitãþi de evadare.

Operaþia va începe în luna iunie, pentru a le dea posibilitatea de instalare
pe timpul verii ºi de agonisire a mijloacelor de trai pentru iarna viitoare.

Ministerul de interne va convoca o conferinþã a tuturor organelor interesate
(poliþie, jandarmerie, C.F., marinã, sãnãtate publicã, guvernãmânt), pentru sta-
bilirea tuturor detaliilor de execuþie ºi va prezenta Domnului Mareºal planul
general al operaþiei.

D.O.
ªeful Cabinetului Militar 
Colonel Davidescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.1-3)

[1] Dintr-o altã sursã arhivisticã, dispoziþiile mareºalului Antonescu au fost publicate ºi de
Vasile Ionescu în vol. Deportarea rromilor în Transnistria. De la Auschwitz la Bug, Bucu-
reºti, Edit. „Aven amentza”, 2001, p.101-102.
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[2] Deºi nu a existat o legislaþie discriminatorie evidentã în ceea ce priveºte populaþia roma
în perioada regimului I. Antonescu, conducãtorul statului a promovat o politicã obscurã
în aceastã direcþie, în primul rând prin ordine verbale date subalternilor sau rezoluþii pe
marginea unor documente, cum rezultã ºi în cazul de faþã. 
În fapt, problema romilor s-a pus încã din ºedinþa Consiliului de Cabinet din 7 februarie
1941, chiar de I. Antonescu, din care reproducem aici partea ce ne intereseazã: „Un al
treilea aspect, foarte dureros, al vieþii oraºelor noastre, îl prezintã mahalalele, ºi aceasta
este o problemã care priveºte Ministerul de Interne, împreunã cu primãria. Din timpuri
îndepãrtate, de când s-a desfiinþat robia, ºi mai ales dupã rãzboi, a fost o invazie a tuturor
þiganilor ºi a tuturor elementelor slabe de la sate. Tot ce nu era capabil la sate sã ducã o
muncã grea a venit la oraº, unde, prin diferite mijloace, îºi câºtigã existenþa, fãrã sã mun-
ceascã. De aceea, în împrejurimile Bucureºtilor s-au creat mahalale infectate de oameni
fãrã cãpãtâi, care aþi vãzut cum au inundat în stradã zilele trecute, când a fost rebeliunea
[legionarã]. Au comis jafuri ºi erau pe punctul sã dea statul peste cap, dacã nu era energie.
Toþi þiganii din Bucureºti trebuie scoºi. Dar înainte de a-i scoate, trebuie sã ne gândim unde
îi ducem ºi ce facem cu ei. Soluþia ar fi fost sã aºteptãm pânã se asaneazã Bãlþile Dunãrii,
ca sã facem sate þigãneºti acolo ºi sã-i ocupãm cu pescuitul etc. Pânã atunci, trebuie însã
mult timp. O altã soluþie este sã intrãm în tratative cu proprietarii mari. În Bãrãgan, tot-
deauna a fost lipsã de braþe de muncã. Sã construim aceste sate, nu definitiv, dar sã facem
niºte case ºi barãci, organizaþie sanitarã, comerþ, cârciumi etc. Sã facem o statisticã a lor ºi-i
ridicãm odatã, în masã, ºi-i aducem în acele sate. Facem trei-patru sate, de câte 5-6000
familii, ºi instalãm acolo gardienii împrejurul lor, sã nu poatã sã iasã. Ei îºi trãiesc viaþa
acolo ºi gãsesc de muncã acolo” (Stenogramele ºedinþelor Consiliului de Miniºtri. Guver-
narea Ion Antonescu, II, ed. M.D. Ciucã, A. Teodorescu, B.Fl. Popovici, Bucureºti, Arhivele
Naþionale ale României, 1998, p.181). Ideea a fost reluatã ºi în ºedinþa Consiliului de
Miniºtri din 11 martie 1941, cu ocazia discutãrii Legii muncii obligatorii, lege ce trebuia
sã aibã ca bazã principiul cã „þara trebuie sã fie redresatã”, iar acest lucru nu se putea
împlini decât „prin muncã intensivã ºi coordonatã a tuturor”. Se cãuta aºadar impunerea
unei „mistici a muncii”. În acest context, Mihai Antonescu vedea rezolvatã ºi problema
þiganilor, atât prin scoaterea acestora din capitalã sau alte mari centre urbane, cât ºi prin
implicarea infractorilor în activitãþi socialmente necesare (Ibidem, p.593-595).
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151
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei Secþia a III-a

Situaþie cuprinzând efectivele þiganilor nomazi aflaþi pe întreg teritoriul
rural ºi urban al þãrii la data de 25 mai 1942

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.20)

152
M.A.N. 
Direcþia Subzistenþelor Armatei 
No. 6324/28 mai 1942

Cu onoare se face cunoscut urmãtoarele:
Domnul Mareºal Ioan Antonescu - Conducãtorul Statului - a dat urmãtorul

ordin în rezoluþie pe o notã informativã a Ministerului de Justiþie, referitor la
scoaterea þiganilor din oraºe ºi izolarea lor în tabere de muncã forþatã, din
cauza numeroaselor cazuri de furt ce le sãvârºesc:

„Sã o facã Prefectul.
– Domnul general Popescu[1] trebuie sã-mi soluþioneze aceastã problemã

cât mai curând.
– Þiganii sã fie ridicaþi ºi daþi la munci, la grãdinile armatei, proprietari.
– Sã fie puºi sã trãiascã în bordeie, unde nu sunt barãci”.
Prin ordinul în rezoluþie dat de domnul ministru subsecretar de stat al

aprovizionãrii, pe referatul no. 6324 din 23 mai 1942 al Dir. Subzistenþei Ar-
matei, s-a aprobat ca þiganii, atât cei din oraºul Piteºti, cât ºi din restul þãrii, sã
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DenumireaDenumirea
InspectoratuluiInspectoratului

NumNum ãru lã ru l
ss ãlaºelorãlaºelor

NumNum ãru lã ru l
membr i lo rmembr i lo r

VehiculeVehicule AnimaleAnimale Obs.Obs.

Alba Iulia 67 905 62 243
Craiova 63 1985 286 705
Bucureºti 36 2205 253 513
Constanþa 18 923 164 434
Galaþi 37 1.903 316 702
Chiºinãu 4 155 18 28
Cernãuþi 3 116 13 18
Iaºi 8 182 31 67
Total 236 8374 1143 2710

AflaAfla þi ulterior recenzãrii:þ i  ulterior recenzãrii:

Alba Iulia 9 463 - -
Iaºi 2 68 - -
Total general 247 8905 1143 2710



fie daþi în grãdinile de zarzavat ale armatei, unde se pot întrebuinþa cu mult
folos la lucrãri mai brute de pregãtirea terenurilor în grãdinile de zarzavat ºi
mai cu seamã sã fie întrebuinþaþi de comandamentele teritoriale la fabricarea
cãrãmizilor, atât de necesare pentru construcþii, la grãdini ºi reºedinþa coman-
damentelor ºi unitãþilor, unde urmeazã sã fie repartizaþi dupã nevoi.

Faþã cu cele de mai sus, cu onoare rugãm sã binevoiþi a lua legãturã cu
prefecþii de judeþe pentru a vi se repartiza numãrul de þigani de care aveþi ne-
voie pentru lucrãri brute la grãdini ºi fabricarea cãrãmizilor necesare în con-
strucþii[2].

Secretar General
General N. Velescu

(Arh.St.Botoºani, Prefectura jud.Botoºani, dos.  99/1942, f.162)

[1] Generalul Dumitru I. Popescu a fost ministru de interne în intervalul 21 ianuarie 1941-
23 august 1944.
[2] Documentul a fost expediat tuturor prefecturilor.

153
Legiunea Jandarmi Hotin
No. 1731/28 mai 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serv. Jandarmeriei Secþia a III-a

La ordinul nr. 3405 ºi ordinul telegrafic nr. 34.137/1942, referitor la recen-
sãmântul þiganilor nomazi ºi nenomazi aflaþi pe raza Legiunii Jandarmi Hotin
la data de 25 mai 1942.

Avem onoare a înainta alãturat urmãtoarele situaþii numerice, dupã mode-
lul dat prin ordinul nr. 34.050/1942.

1. Una situaþie numericã (anexa 1) de þiganii nomazi aflaþi pe raza Legiunii
la data de 25 mai 1942 ºi
2. Una situaþie numericã (anexa 2) de þiganii nenomazi aflaþi pe raza Legiu-
nii la data de 25 mai 1942.

Comandantul Legiunii Jand. Hotin
Maior Drãgulescu
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[ANEXA 1]

Inspect. Jandarmi Cernãuþi Legiunea Jandarmi Hotin

Situaþie (Anexa 1)
De þiganii nomazi aflaþi la data de 25 mai 1942 pe raza Legiunii Jandarmi Hotin
(teritoriul rural)

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

Comandantul Legiunii Jandarmi Hotin
Maior Drãgulescu

[ANEXA 2]

Inspect. Jandarmi Cernãuþi Legiunea Jandarmi Hotin

Situaþie (Anexa 2)
De þiganii nenomazi aflaþi la data de 25 mai 1942 pe raza Legiunii Jandarmi
Hotin (teritoriul rural)

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

Comandantul Legiunii Jandarmi Hotin
Maior Drãgulescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.90-92)

154
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 34.647/30 mai 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Bucureºti

Ca urmare a ordinului circular nr. 34.050 din 17 mai 1942,  referitor la recen-
sãmântul þiganilor, cu onoare vi se face cunoscut cã în conformitate cu ord. nr.
1051 din 24 mai 1942, al Ministerului Afacerilor Interne, se ordonã urmãtoarele:
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BãrbaþiBãrbaþ i   FemeiFemei   CopiiCopii   TotalTotal   VehiculeVehicule   AnimaleAnimale   

9 11 33 53 3 4 

 

Numãrul  Numãrul  
sãlaºelorsãlaºelor   Bãrbaþ iBãrbaþ i   FemeiFemei   CopiiCopii   TotalTotal   VehiculeVehicule   AnimaleAnimale   

3 9 8 34 51 9 13 



Toþi þiganii nomazi, adicã cei recenzaþi din categoria I, aflaþi în raza Inspec-
toratului dvs., vor fi evacuaþi treptat printr-o mãsurã de împingere în raza In-
spectoratului Galaþi, ºi anume în Legiunea Jandarmi Buzãu.

De asemenea, la fel se va proceda cu þiganii nomazi pe care Inspectoratul
Bucureºti îi va primi de la Inspectoratul Jandarmi Craiova ºi de la Inspectora-
tul Jandarmi Alba Iulia (prin punctul Bran).

Operaþiunea se va face treptat, din post în post, din legiune în legiune, sub
pãzã ºi dându-se posibilitate þiganilor în cauzã de a-ºi agonisi cele necesare
hranei pe timpul deplasãrii.

Inspectoratul va raporta telefonic Inspectoratului General al Jandarmeriei
sãptãmânal, în fiecare luni dimineaþa pânã la orele 12, câte sãlaºe ºi cu câþi
membri a primit de la Inspectoratul vecin ºi câte sãlaºe au evacuat în Inspec-
toratul Jandarmi Galaþi.

Vi se va face cunoscut de I.G.J. când Inspectoratul Craiova ºi Alba Iulia au
terminat complet evacuarea.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.57)

155
Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei Secþia a III-a
Nr. 34.647/30 mai 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu

Ca urmare ord. circular nr. 34.050 din 17 mai 1942, referitor la recen-
sãmântul þiganilor.

Cu onoare vi se face cunoscut cã în conformitate cu ord. nr. 1051 din 24
mai 1942, al Ministerului Af. Interne, se ordonã urmãtoarele:

Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu va primi toþi þiganii nomazi trecuþi de cãtre
Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi, Iaºi, Galaþi ºi Constanþa prin punctele Reni,
Cahul, Fãlciu, Albiþa, Þuþora, Sculeni, ªtefãneºti ºi prin legiunea Hotin.

Va dispune împingerea lor cãtre est în teritoriul Legiunilor Tighina, Lãpuº-
na, Orhei ºi Soroca. Împingerea se va face treptat, sub pazã ºi dându-li-se po-
sibilitatea de a-ºi agonisi mijloacele de existenþã. Inspectoratul va fixa liniile
pe care se va face circulaþia lor ºi zonele în care pot fi lãsaþi pentru poposire ºi
muncã.

Aceeaºi mãsurã se va aplica ºi tuturor sãlaºelor de þigani care se gãsesc
astãzi pe teritoriul Basarabiei.

Pe mãsurã ce aceste sãlaºe (primite ºi aflate pe teritoriul Basarabiei) ajung
la Nistru, dispuneþi trecerea lor la est ºi predarea lor Legiunilor din Inspecto-
ratul Jandarmi Transnistria.
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Punctele de trecere ºi predare vor fi: Tighina, Criuleni ºi Coºãuþi.
Se va raporta sãptãmânal telefonic Inspectoratului General al Jandarmeriei,

în fiecare luni dimineaþa pânã la orele 12, numãrul sãlaºelor de þigani (cu câþi
membri) ce a primit de la Inspectoratele vecine ºi numãrul sãlaºelor de þigani
predate Inspectoratului Jandarmi Transnistria.

Inspector General al Jandarmeriei, ªeful Serviciului Jandarmeriei 
General C.Z. Vasiliu[1] Colonel C-tin Tobescu

[Notã] Operaþiunea ordonatã are caracter strict secret. Scopul ei final nu trebuie cunos-
cut de executanþi. Ca consecinþã, trecerea convoaielor peste Nistru se va cunoaºte nu-
mai de Legiunile care executã aceastã operaþie.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.65)

[1] Constantin Z. Vasiliu a fost subsecretar de stat la Ministerul de Interne între 5 ianuarie
1942-23 auguat 1944. A îndeplinit ºi funcþia de inspector general al Jandarmeriei.

156
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
Nr. 34.647/30 mai 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Transnistria

Ca urmare a ordinului nr. 1051 din 24 mai 1942, al Ministerului Afacerilor
Interne, urmat dupã ordinul nr. 70-S/1942, al Preºedinþiei Consiliului de Mi-
niºtri, binevoiþi a cunoaºte urmãtoarele:

Þiganii nomazi colectaþi de Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu vor fi trecuþi
treptat în Inspectoratul Transnistria prin punctele: Tighina, Criuleni ºi Coºã-
uþi. Toþi aceºti þigani vor fi plasaþi în zonele indicate de Guvernãmântul Trans-
nistria (noi credem proprie zona de la nord de linia Tiraspol – Berizovca ºi fãrã
a li se permite deplasarea la sud de aceastã limitã).

În acest scop se vor lua mãsuri la punctele indicate pentru primirea, înscri-
erea ºi dirijarea acestora în zonele afectate lor.

Inspectoratul va raporta telefonic sãptãmânal I.G.J., în fiecare marþi dimi-
neaþã pânã la orele 12, pentru sãptãmâna expiratã, numeric, câte sãlaºe ºi cu
câþi membri a primit de la Inspectoratul Chiºinãu.

Totodatã, se vor întocmi la punctele de trecere tabele nominale în care sã
se þinã evidenþa tuturor celor trecuþi, indicându-se data trecerii, punctul de tre-
cere, numãrul sãlaºelor (specificându-se pe categorii pentru fiecare sãlaº, bãr-
baþi, femei, copii, cai, catâri, cãruþe).

Tabelele se vor îndosaria ºi trimite în dublu exemplar Inspectoratului Gene-
ral al Jandarmeriei la terminarea operaþiunii de primirea acestor þigani.
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Se va comunica Inspectoratului dvs. data când Inspectoratul Chiºinãu a
terminat evacuarea. 

Pentru documentare se anexeazã în copie: ordinul nr. 34.647 din 30 mai
1942 al Inspectoratului General al Jandarmeriei, dat spre executare Inspectora-
tului Chiºinãu; ordinul nr. 1051/1942 al Ministerului Afacerilor Interne; ordi-
nul nr. 70-S/1942 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, anexã la ordinul nr.
1051/1942 al Ministerului Afacerilor Interne.

Inspector General al Jandarmeriei                          ªef Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel C. Tobescu 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.67)

157
Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei Secþia a III-a                                                                  
Nr. 34.647/31 mai 1942

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet

La ord. dvs. nr. 1051 din 24 mai 1942, referitor la evacuarea þiganilor no-
mazi, am onoare a vã raporta cã Inspectoratul General al Jandarmeriei a trans-
mis tuturor formaþiunilor sale din subordine ordinele necesare pentru exe-
cutarea operaþiilor de evacuare a þiganilor nomazi de pe întreg cuprinsul þãrii
în Transnistria.

Modul cum acest Inspectorat General a conceput executarea operaþiunii
arãtate mai sus este prevãzut în darea de seamã ce se anexeazã[1].

Pentru executarea evacuãrii þiganilor nenomazi, problema este lãsatã în sus-
pensie pânã la primirea ordinului, ca rezultat al dispoziþiei Preºedinþiei Consi-
liului de Miniºtri de a se rezolva aceastã chestiune în cadrul unei conferinþe.

Inspector General al Jandarmeriei,                    ªeful Serviciului Jandarmeriei,
General C.Z. Vasiliu                                                          Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.21-22)

[1] Vezi harta de la finele volumului, cap. Ilustraþii (harta 1).
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158
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 35.031/4 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Galaþi

Ca urmare a ordinului nr. 34.647 din 30 mai 1942, referitor la evacuarea
þiganilor nomazi, cu onoare vi se face cunoscut urmãtoarea adãugare la ordinul
amintit.

„Evacuarea acestor þigani se va face de Insp. Jand. Galaþi în Insp. Jand. Chi-
ºinãu, prin punctele Reni, Oancea ºi Fãlciu, iar o parte din þiganii nomazi, ºi a-
nume din cei primiþi din Insp. Jand. Bucureºti, prin Legiunea Jandarmi Buzãu,
vor fi îndrumaþi ºi în Insp. Jand. Iaºi.

Aceasta pentru a micºora sarcinile de serviciu impuse legiunilor din sudul
Basarabiei.

S-a dat ordin în acest sens ºi Insp. Jandarmi Iaºi.
Luaþi mãsuri de executare, dând ordinele de urmare legiunilor în cauzã

spre a-i lua în primire”.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a 
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.56)

159
Inspectoratul Jandarmi Galaþi                                                                         Secret
Biroul Poliþiei
Nr. 591/4 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

La ordinul dvs. nr. 34.647 din 30 mai 1942, relativ la evacuarea þiganilor în
Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu prin punctele Oancea ºi Reni, ºi urmare la
raportul telefonic nr. 197 din 17 mai 1942 al Legiunii Jandarmi Covurlui, prin
care a raportat ruperea podului de peste râul Prut pe ºoseaua Galaþi – Reni, am
onoarea  a raporta cã pânã în prezent nu s-a reluat circulaþia pe ºoseaua Galaþi
– Reni, din cauzã cã podul de peste Prut nu s-a reparat.

Legiunea Jandarmi Covurlui, cu raportul nr. 338 din 3 iunie crt., raporteazã
cã reparaþia podului se face de cãtre ºantierele Reºiþa ºi va dura cel puþin o lunã
ºi jumãtate.
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În aceastã situaþie, evacuarea þiganilor conform ordinului dvs. de mai sus
urmeazã a se face numai prin punctul Oancea – Cahul[1].

Inspectoratul Jandarmi Galaþi ªeful Bir. 3 Poliþie
Lt. colonel Alistar Cãpitan D. Burcel

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.54)

[1] Documentul este însoþit de urmãtoarea notã: „S-a dat ordin de evacuare ca sã se verse
ºi Insp. Iaºi pentru trecere la Albiþa. De altminteri, în primul ordin s-a hotãrât ca punct de
trecere ºi Fãlciu, nu numai Reni ºi Oancea”.

160
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 35.031/4 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmeriei Iaºi

Urmare la ord. nr. 34.647 din 30 mai 1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã ordinul dat se completeazã cu urmãtoarele

dispoziþii: Inspectoratul Iaºi va primi în afarã de þiganii nomazi de la Inspec-
toratul Cernãuþi ºi þiganii nomazi de la Inspectoratul Galaþi, pe care îi va vãrsa
eventual acel Inspectorat, care a primit ordin în acest sens.

Aceºti þigani primiþi de la Inspectoratul Galaþi vor fi îndrumaþi spre punc-
tul de trecere Albiþa, prin care se vor preda Insp. Jand. Chiºinãu.

Daþi ordin pentru executare legiunilor în cauzã.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþieia a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.61)

161
No. 61.408/6 iunie 1942                                                                                Urgent
Cercul de Recrutare Botoºani

Cãtre Prefectura Judeþului Botoºani

Conform ordinului M.A.N. Direcþia Subsistenþelor Armatei no. 6324/1942, pri-
mit cu ord. Corp IV Armatã Serv. Intendenþei no. 322.796/1942, în copie mai jos,
am onoare a vã ruga sã binevoiþi a ne comunica pânã la 8 iunie 1942 urmãtoarele:

1. No. þiganilor din oraºe disponibili pentru lucru în grãdinile de zarzavat.
2. No. þiganilor din oraºe disponibili pentru fabricarea cãrãmizilor.
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3. Fabricile de cãrãmidã care s-ar putea înfiinþa sau eventual cele vechi
identificate ºi recunoscute de dv. unde ar putea lucra þiganii.
4. Mãsurile luate de dv. pentru executarea ordinului sus citat.

Comandant Cerc. Recrutare Botoºani
Lt. colonel Dimitriu I.

(Arh.St.Botoºani, Prefectura jud.Botoºani, dos. 99/1942, f.162)

162
Nr. 35.141 telefonic din 7 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Galaþi

La rap[ortul] dvs. nr. 591 din 4 iunie 1942.
Binevoiþi a cunoaºte cã în conformitate cu ord. nr. 34.647 din 30 mai a.c. ºi

nr. 35.031 din 4 mai 1942 ale I.G.J., Inspectoratul Galaþi dispune în afarã de
punctul de trecere Galaþi ºi de alte 2 puncte, la Oancea ºi Fãlciu, plus posibili-
tatea ca parte sã fie transferaþi în Insp. Jand. Iaºi.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.52)

163
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecretariatului de Stat
Nr. 1410 Cab.V/9 iunie 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Am onoarea a vã face cunoscut cã domnul ministru subsecretar de stat a
ordonat ca toþi þiganii care intrã în prevederile ordinului nostru nr. 1051 din
24 mai 1942, ºi care se gãsesc deþinuþi în diferite penitenciare, sã rãmânã acolo
pânã la executarea pedepsei, dupã care se predau unitãþilor de jandarmi, care
îi transferã direct în Transnistria.

Secretar General                                                                        Locotenent rez.
Colonel Magistrat V.T. Gelep                                                    Th. Pantazopol

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.1)
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164
Nr. ..... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu

La raportul dvs. telefonic nr. 859 din 8 iunie 1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþia dvs. nu corespunde cu cele rapor-

tate de Inspectoratul Iaºi ºi Inspectoratul Galaþi.
Astfel, dvs. raportaþi cã aþi primit 3 sãlaºe cu 164 membri, în timp ce Inspec-

toratul Galaþi aratã cã a trecut peste Prut 4 sãlaºe cu 208 membri, iar Inspecto-
ratul Iaºi alte 3 sãlaºe cu 57 membri.

Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15 iu-
nie a.c. situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. plot. Ionescu
Pr. cap. Zamfirescu
Ora 11,25.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.77)

165
No. ... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Galaþi

La raportul dvs. telefonic nr. 597 din 8 iunie 1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþia dvs. nu corespunde nici cu situ-

aþia Inspectoratului Bucureºti, de la care aþi primit þiganii nomazi, ºi nici cu
situaþia de la Chiºinãu, unde i-aþi vãrsat.

Astfel, Inspectoratul Bucureºti aratã cã a predat în Legiunea Buzãu 13
sãlaºe cu 342 membri, în timp ce dvs. arãtaþi cã aþi primit numai 2 sãlaºe cu
133 membri.

Arãtaþi apoi cã aþi trecut peste Prut în Inspectoratul Chiºinãu 4 sãlaºe cu
208 membri, în timp ce Chiºinãu raporteazã cã nu a primit decât 3 sãlaºe cu
164 membri.
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Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15
iunie a.c. situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. Plot. Ionescu, ora 11,40
Pr. Serg. Voinea

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.78)

166
No. ... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Bucureºti

Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþia înaintatã I.G.J. de þiganii nomazi
primiþi ºi evacuaþi în cursul sãptãmânii de la 1-7 iunie 1942 nu corespunde în
raport cu cele arãtate de Inspectoratul Galaþi.

Astfel, dvs. arãtaþi cã aþi predat Inspectoratului Galaþi 13 sãlaºe cu 342
membri, în timp ce Inspectoratul Galaþi raporteazã cã nu a primit de la dvs.
decât 2 sãlaºe cu 133 membri în judeþul Buzãu.

Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15
iunie a.c. situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. plot. Ionescu, ora 11
Pr. srg. Mateº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.79)
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167
No. ... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Iaºi

La raportul dvs. nr. 278 din 8 iunie 1942, telefonic.
Cu onoare vi se face cunoscut cã cele raportate în legãturã cu þiganii nomazi

nu corespund în raport cu cele arãtate de Inspectoratul Chiºinãu.
Astfel, Inspectoratul Chiºinãu raporteazã cã nu a primit decât 3 sãlaºe cu

164 membri în Legiunea Cahul, de la Legiunea Covurlui, în timp ce dvs. arã-
taþi cã aþi evacuat un numãr de 3 sãlaºe cu 57 membri prin Legiunea Fãlciu.

Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15
iunie 1942 situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

Se atrage atenþia ca þiganii trecuþi prin punctul Fãlciu sã nu fie trecuþi de 2
ori, adicã ºi de Inspectoratul Iaºi ºi de Inspectoratul Galaþi.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. plot. Ionescu, ora 11,15
Pr. serg. Negri 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.80)

168
Nr. 35.340 telefonic din 10 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cãtre  Inspectoratul Jandarmi Constanþa

Urmare la nr. 34.647/1942.
Binevoiþi a cunoaºte cã s-a dat ordin Legiunii Ialomiþa de a primi de la

Legiunea Ilfov un numãr de circa 18 sãlaºe de þigani cu 300 membri, plus 80
cãruþe predate de Prefectura Pol. Capitalei. Aceºtia urmeazã aceeaºi miºcare ca
ºi cei din Ialomiþa, adicã prin Legiunea Brãila.

D.O. Tr. plot. maj. Musat Ioan
ªeful Serviciului Jandarmeriei, Pr. serg. Grigoriu
Colonel C-tin Tobescu ora 13,40

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.71)
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169
Telefonic
Poliþia Oraºului Botoºani
Nr. 7812/11 iunie 1942

Cãtre Prefectura judeþului Botoºani

La ordinul dvs. nr. 12.865/1942 – Serviciul Administrativ – avem onoarea a
vã raporta cã în raza oraºului Botoºani se gãsesc 22 familii de þigani, care pot
fi întrebuinþaþi la lucrul grãdinilor de zarzavat, precum ºi la fabricarea cãrãmi-
zilor, cu mâna în tipare - fiind lipsã de fabrici de aceastã naturã.

În acest oraº se gãsesc patru locuri unde se poate lucra cãrãmidã cu tipare
de mânã.

De asemenea, în comuna urbanã Hârlãu se gãsesc opt familii care pot fi
întrebuinþate la lucrul grãdinilor de zarzavat, plus opt familii care pot lucra la
fabrica de cãrãmidã cu numele de Gh. Bulancea din acea comunã.

ªeful Poliþiei                                                                    ªeful Biroului Ad-tiv
Clipa Arcadie                                                                         Aristide Andrei

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 99/1942, f.164)

170
Legiunea Jandarmi Rurali Botoºani
Biroul II Jandarmerie
No. 3163/12 iunie 1942

Cãtre Prefectura judeþului Botoºani

La ordinul nr. 13.865/1942.
Am onoare a raporta cã pe teritoriul rural al judeþului avem 243 de þigani

nenomazi, care sunt lipsiþi de mijloace ºi nu au nici case de locuit ºi care pe
timpul iernii se oploºesc pe la alþi þigani ºi se ocupã cu furturi.

În prezent, aceºti þigani, cea mai mare parte, sunt angajaþi la munci agricole
pe la diferiþi proprietari.

Aceºti þigani sunt din localitãþile:
1. Comuna Corni: 46 bãrbaþi, 36 femei ºi 52 copii între vârstele 3-18 ani.

Total 134.
2. Comuna Suliþa: 3 bãrbaþi, 3 femei ºi 14 copii între vârstele 3-16 ani. 

Total 20.
3. Comuna Dãngeni: 3 bãrbaþi, 3 femei ºi 4 copii între vârstele 5-16 ani.

Total 10.
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4. Comuna Coºula: 14 bãrbaþi, 14 femei ºi 28 copii între vârsta de 5-19
ani. Total 20.

5. Comuna Rãchiþi: 14 bãrbaþi, 2 femei ºi 4 copii între vârstele 5-18 ani.
Total 20.

Total general 240 de þigani, în care intrã bãrbaþi, femei, copii de toate vârstele.

Comandantul Legiunii Jandarmi Botoºani
Locot. colonel Niculescu Paul

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 99/1942, f.166)

171
Inspectoratul  Jandarmi Iaºi
Biroul III Poliþie
Nr. 2309/12 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

La ordinul dvs. telefonic no. 34.881/1942, am onoare a vã raporta spre
ºtiinþa dvs. urmãtoarele:

Legiunea Jandarmi Bacãu, cu no. 4236/1942, raporteazã cã în urma contac-
tului luat cu Poliþia Bacãu, aceasta îi face cunoscut cã Comisariatul Poliþiei Moi-
neºti, cu no. 1625 din 1 iunie 1942, raporteazã cã þiganii nomazi vizaþi de dvs.
prin ordinul de mai sus nu mai sunt pe raza acelui Comisariat ºi cã au fost îna-
intaþi Parchetului Tribunalului Putna, fiind urmãriþi pentru furturi, unde sunt
depuºi în arestul preventiv, astfel cã aceºtia nu au mai fost predaþi acelei legiuni.

Inspectoratul de Jandarmi Iaºi
Lt. colonel C.D. Chirilovici

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.89)

172
No. 35.669 telefonic din 15.VI.1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu

La rap[ortul] dvs. telefonic nr. 945 din 13 iunie 1942, vi se face cunoscut cã
nu se aprobã trecerea prin punctul Crocmaz, pentru cã nu pot fi trecuþi în
Transnistria, nici în judeþul Ovidiopol ºi nici în sudul judeþului Tiraspol,
aceasta la cererea Inspectoratului Jandarmi Transnistria.
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Modificaþi deci ordinele ce aþi dat.
Rãmâne valabil punctul Otaci, adãugat în plus de dvs., fãcându-se cunos-

cut aceasta de I.G.J. ºi Inspectoratului Transnistria.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.66)

173
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 35.750/16 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi 1-10, inclusiv Transnistria

Urmare la ordinul nr. 34.647 ºi 35.255/1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþiile þiganilor nomazi, evacuaþi, ra-

portaþi atât pe prima sãptãmânã, cât ºi pe a doua sãptãmânã nu corespund rea-
litãþii, deoarece datele raportate de diferitele Inspectorate se contrazic.

Inspectoratul General a cerut ca sã se raporteze de fiecare Inspectorat câte
sãlaºe ºi cu câþi membri a primit ºi câte a predat Inspectoratului vecin.

Ca urmare deci, fiecare Inspectorat trebuie sã stabileascã la punctele de
primire ºi predare dintr-un Inspectorat într-altul (nu în interiorul Inspectora-
tului, care nu intereseazã Inspectoratul General al Jandarmeriei) câte sãlaºe ºi
cu câþi membri a primit ºi câte a predat.

Se înþelege, deci, cã predarea ºi primirea se înregistra la punctele limitã de
Inspectorate ºi deci nu se pot admite nepotriviri între Inspectorate.

Pentru exemplificare, se dã mai jos tabelul raportat de Inspectorate a doua
oarã, dupã ce s-a dat ordin sã se refacã ºi sã se punã la punct primul tabel
trimis greºit:
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N o .N o .
crt.crt.

DenumireaDenumirea
InspectoratuluiInspectoratului

NumNum ãrul sãlaºelor ºiãrul sãlaºelor ºi
membr i lo r  p r imimembr i lo r  p r imi þiþi

NumNum ãrul sãlaºelorãrul sãlaºelor
º i  membri lor  predaþ iº i  membri lor  predaþ i Obs.Obs.

1 Timiºoara - -
2 Alba Iulia - 4 / 140
3 Craiova 1 / 17 14 / 475
4 Bucureºti 10 / 508 18 / 488
5 Constanþa - -
6 Galaþi 8 / 471 16 / 1403
7 Cernãuþi - -
8 Iaºi 1 / 45 8 / 213
9 Chiºinãu 12 / 1919 1 / 9
10 Transnistria 1 / 9 -



Rezultã deci nepotriviri evidente, deoarece este inadmisibil ca Inspectoratul
Craiova sã arate cã a trecut în Inspectoratul Bucureºti 14 sãlaºe cu 457 membri,
iar Inspectoratul Alba Iulia 3 sãlaºe cu 173 membri, în timp ce Inspectoratul Bu-
cureºti raporteazã cã a primit în total numai zece sãlaºe cu 508 membri. Sau, In-
spectoratul Bucureºti aratã cã a predat în judeþul Buzãu 18 sãlaºe cu 488 mem-
bri, iar Inspectoratul Galaþi raporteazã cã a primit numai 8 cu 471 membri. Sau,
Inspectoratul Galaþi aratã cã a predat în Basarabia 16 sãlaºe cu 1409 membri, la
care se adaugã cei predaþi de Inspectoratul Iaºi, 8 sãlaºe cu 213 membri, în timp
ce Chiºinãu raporteazã cã a primit numai 12 sãlaºe cu 1419 membri.

Se evidenþiazã, deci, cã între Inspectorate nu existã o conlucrare serioasã în
scopul de a se executa un control eficace, totul fiind lãsat la voia întâmplãrii.

Pentru luni 22 iunie 1942, orele 18, absolut toate Inspectoratele, inclusiv ace-
lea ce au ca ordin sã raporteze numai la completa terminare a evacuãrii, vor
înainta o situaþie centralizatoare, indicând câte sãlaºe ºi cu câþi membri au pri-
mit de la Inspectoratele vecine în intervalul de timp de la 1-21 iunie 1942, ºi câþi
au predat în acelaºi interval de timp Inspectoratelor vecine – cifre care trebuie sã
concorde. Se atrage atenþia cã þiganii primiþi de la Chesturi ori poliþii în raza
Inspectoratului nu fac obiectul unor înscrieri separate, deoarece ei intrã în ma-
sa þiganilor nomazi ai Inspectoratului respectiv.

Dacã ºi acestã a treia situaþie, dupã aceste explicaþii, pe care Inspectoratul
General al Jandarmeriei le gãseºte complete, se vor repeta greºelile semnalate,
cei în cauzã vor suferi consecinþele. 

ªeful Serviciului Jandarmeriei
Colonel C. Tobescu 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.83-85)

174
Nr. 150.856 telefonic din 18 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cãtre Inspectoratele de Jandarmi 1 – 10

Urmare la nr. 34.647 din 30 mai a.c.
Situaþia þiganilor nomazi ce urma a se raporta cãtre dvs. în fiecare luni pânã

la orele 12 se va înainta începând cu data de 21 iunie a.c. în fiecare duminicã
pânã la orele 12, când trebuie sã fie primit la I.G.J.

În situaþia ce se va înainta pe ziua de 21 iunie a.c. vor fi înglobate toate o-
peraþiile de primire ºi predare, dintre Inspectorate, pe întreg intervalul de timp
de la 1-21 iunie a.c.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.51)
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175
Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi
Biroul Poliþie Sig. de Stat
No. 3448 din 21 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul G-l al Jandarmeriei
Serv. Jandarmeriei

La ordinul dvs. nr. 35.750/1942, referitor la situaþia sãlaºelor de þigani eva-
cuaþi, am onoare a înainta alãturata situaþie din care se constatã numãrul sãla-
ºelor primite de la Inspectoratele vecine ºi numãrul sãlaºelor predate Inspect.
Jandarmi Chiºinãu în intervalul de timp de la 1 iunie la 21 iunie 1942, precum
ºi numãrul sãlaºelor evacuate în acelaºi interval de timp de pe raza acestui In-
spectorat.

Totodatã raportãm cã acest Inspectorat nu a primit ordin sã raporteze situa-
þia sãlaºelor de þigani în fiecare luni pânã la orele 12, dupã cum prevede ordi-
nul dvs. telefonic nr. 150.856 din 18.VI.1942, ºi prin care revine a se raporta în
loc de luni, duminica pânã la orele 12.

Inspector Jandarmi Cernãuþi, ªeful Bir. Pol. Sig. Stat
Colonel I. Mânecuþã Locot. A. Penteleianu

[ANEXÃ]

Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi

Situaþia sãlaºelor de þigani nomazi cat. I primiþi de la Inspectoratele vecine ºi
predaþi Inspect. Jandarmi Chiºinãu în intervalul de timp de la 1-21 iunie a.c.

Primiþi
1. de la Inspect. Jand. Iaºi (Leg. Botoºani)............................. 1/12
2. de la Inspect. Jand. Chiºinãu (Leg. Bãlþi)...........................2/54
Total primiþi ............................................................................3/66

Predaþi Inspect. Jand. Chiºinãu: 3/66; în plus, de pe raza Inspectoratului
Cernãuþi, s-au mai predat: 5/98.
Total predat în intervalul de la 1-21 iunie 1942: 8/164.

Adicã, din Inspectoratele vecine primiþi în intervalul de timp 1-21 iunie un
numãr de 3 sãlaºe cu 66 membri ºi predaþi în acelaºi interval de timp 8 sãlaºe cu
164 membri, în care intrã ºi 5 sãlaºe cu 98 membri de pe raza acestu Inspectorat.

ªeful Biur. Pol. Sig. de Stat
Locot. A. Penteleianu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.87-88)
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176
Nr. 36.137 telefonic din 22 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Cãtre  Inspectorate de Jandarmi 1-10

Urmare la ordinul nr. 35.750 din 16 iunie 1942.
Se face cunoscut cã în situaþiile înaintate, privitor pe þiganii nomazi, sunt

nepotriviri între cifrele arãtate de Inspectoratul care predã ºi între cifrele arã-
tate de Inspectoratul care primeºte.

Pentru a se înlãtura pe viitor astfel de nepotriviri, fiecare inspector va lua
înþelegere cu inspectorul vecin, stabilind de comun acord în urma verificãrilor
cifrele care se raporteazã I.G.J.

Pentru duminicã, 28 iunie 1942, orele 12, Inspectoratele vor înainta situaþia
þiganilor nomazi, indicând câte sãlaºe ºi cu câþi membri au primit de la Inspec-
toratul sau Inspectoratele vecine ºi câte au predat, pe întreaga perioadã de la 1-
28 iunie a.c.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.81)

177
Nr. 187 telefonic din 22 iunie 1942
Inspectoratul Jandarmi Timiºoara

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
(Serv. Jandarmeriei)

La ordinul dvs. nr. 36.119/1942
Raportãm cã þiganii nomazi primiþi de Leg. Jandarmi Arad de la Chestura

localã n-au fost nomazi ºi, dovedindu-se cã sunt originari din judeþul Arad, au
fost lãsaþi pe loc. Chestura Arad din eroare i-a raportat autoritãþilor superioare
ca þigani nomazi. Ulterior, vãzând greºeala, au cerut ºtergerea lor din evidenþa
þiganilor nomazi.

Totodatã, raportãm cã pe raza Inspectoratului nu avem cazuri din cele pre-
vãzute în ordinul dvs. nr. 35.950 din 16 iunie 1942.

Inspectoratul Jandarmi Timiºoara Tr. plot. maj. Degeratu
Colonel Sârbu Pr. plot. Ionescu. Ora 11,25

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.76)
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178
Institutul Central de Statisticã
Nr. 55.454/1942 [iulie 7]

REFERAT

La ordinul nr. 7918 c.c./1942 din 27 iunie a.c., prin care ni se transmit dis-
poziþiunile domnului Mareºal Antonescu, am onoare a referi urmãtoarele: 

I. Nu existã actualmente o statisticã privitoare la þigani, aºa dupã cum o
cere domnul mareºal. Pânã la recensãmântul general din 1930, în statistica
româneascã nu a existat noþiunea de „þigan”. La 1930 apar pentru prima oarã
în statistica româneascã þiganii. Instituþiunile au obligat înregistrarea exactã a
þiganilor, totuºi aceastã înregistrare nu a fost completã pentru mai multe
motive. Primul a fost cã înseºi autoritãþile evitau sã califice pe cineva ca fiind
þigan, acest termen fiind socotit ca pejorativ. Deci, chiar þiganii uºor de identi-
ficat erau adeseori menajaþi din sentiment de condescenþã sau milã. Al doilea
motiv a fost cã în multe cazuri – în special în cele de amestec rasial – caracte-
rul etnic þigãnesc nu se putea stabili cu certitudine. Adeseori cei declaraþi þi-
gani protesteazã energic ºi se socotesc insultaþi.

În aceste condiþiuni este firesc cã numai o parte a þiganilor a fost înregis-
tratã, urmând ca în lucrãrile ulterioare aceastã înregistrare sã se completeze.

În ce priveºte pe þiganii înregistraþi ca atare în 1930, situaþia lor numericã
este urmãtoarea: 

Deci, s-au declarat de neam þigãnesc 262.501 persoane, iar cu limbã mater-
nã þigãneascã 101.015 suflete.

La recensãmântul general din 1941, înregistrãrile s-au fãcut mai amãnunþit.
Dar acest material nu a fost prelucrat pânã acum din lipsã de personal.

Nu existã pânã astãzi decât datele din 1930 privind numãrul celor de neam
ºi de limbã maternã þigãneascã, în fiecare localitate din þarã.

Pe baza materialului existent la Institut se pot întocmi urmãtoarele lucrãri:
1. lista nominalã a familiilor de þigani la 6 aprilie 1941, cu arãtarea localitãþii,

296

DeclaraDeclara þ i  þ igani  dupã:þ i  þ igani  dupã:

ProvinciaProvincia
Neamul  dec la ra tNeamul  dec la ra t
(originea etnic(originea etnic ã)ã) L imba maternL imba matern ã þ igãneascãã þ igãneascã

România 262.501 101.015
Oltenia 22.239 8.506
Muntenia 71.784 22.886
Dobrogea 11.446 5.620
Moldova 32.194 13.598
Basarabia 13.518 6.598
Bucovina 2.164 232
Transilvania 75.342 29.106
Banat 17.919 8.688
Criºana-Maramureº 15.895 5.859



profesiei, limbii, religiei ºi a vârstei, atât pentru þiganii aºezaþi, cât ºi pentru cei
nomazi; 2. situaþia proprietãþilor lor agricole ºi industriale; 3. clãdirile ce le
posedã ºi locuinþele în care trãiesc.

Toate aceste lucrãri implicã însã examinarea întregului material de recen-
sãmânt, deci circa 6.000.000 formulare. Aceste formulare nu sunt însã disponi-
bile decât în parte, întrucât astãzi acest material se gãseºte în lucru la diferite
secþiuni. Personalul Institutului nostru a fost mãrit considerabil, astfel încât
astãzi avem foarte mulþi funcþionari noi, care nu au suficientã experienþã pen-
tru a trata un material statistic vast. Or, lipsa de experienþã poate produce o ast-
fel de confuzie în material, încât orice prelucrare viitoare sã devinã imposibilã,
fapt care ar putea produce pagube nebãnuite þãrii.

Din acest motiv, am onoare a propune ca studiul þiganilor, în momentul de
faþã, sã se limiteze la datele care pot fi extrase din rezultatele recensãmântu-
lui general din 1930 ºi care sunt suficiente pentru o orientare generalã cu pri-
vire la o populaþie care prezintã o importanþã capitalã din punct de vedere
biologic ºi rasial, dar care nu prezintã decât un interes minim din punct de
vedere economic. 

O astfel de lucrare poate fi întocmitã în termen de 15 zile.
O prelucrare completã ºi amãnunþitã a datelor privitoare la þigani nu se

poate face decât pe cale mecanicã. Date privitoare la situaþia þiganilor în agri-
culturã vor fi prezentate în trei luni. La aceastã lucrare sunt angajate actual-
mente peste 1.000 persoane. Tot atunci vor fi gata ºi datele privitoare la indus-
trie ºi comerþ. Datele cu caracter demografic ar putea fi terminate în 12 luni,
iar listele nominale în circa 4 luni.

II. În ceea ce priveºte problema evreilor, veniþi dupã 1941, se pot întocmi
liste nominale în circa una lunã.

Director general,
Dr. Manuilã

[Rezoluþie: „D-nii generali Popescu ºi Vasiliu vor aduce Nota la viitoarea ºedinþã de
lucru cu mine. Mareºal Antonescu”]

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri. Cabinet, dos. 560/1942, f.17-19)

179
România Foarte urgent
Ministerul Afacerilor Interne       Confidenþial
Cabinetul Secretarului General                                                                
Nr.  2383 Cab.V/21 iulie 1942

[Cãtre] Inspectoratul General al Jandarmeriei

La nr. 36.895/1942, privitor la situaþia înaintatã acestui departament, care
cuprinde numãrul þiganilor stabili aflaþi pe teritoriul rural.
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Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune urgenta verificare a situaþiei de
mai sus, în sensul de a se scoate din totalul lor pe acei þigani care sunt: con-
damnaþi, recidiviºti sau n-au mijloace de existenþã, ori ocupaþie precisã din
care sã trãiascã în mod cinstit. 

La capii de familie care se gãsesc în aceastã situaþie, se va socoti soþia ºi
copiii. Nu vor intra în numãrul þiganilor clasaþi dupã normele menþionate mai
sus acei care sunt mobilizaþi sau mobilizabili, precum ºi pãrinþii, soþiile ºi
copiii lor. Totuºi, se vor întocmi ºi pentru aceºtia tabele nominale separate,
pentru a se lua mãsuri de internare a lor în lagãrele de muncã din þarã.

Situaþiile numerice ºi nominale astfel întocmite se vor înainta Ministerului,
pânã la 1 august 1942, datã de la care urmeazã sã se înceapã, conform ordinu-
lui Domnului Mareºal, evacuarea þiganilor nenomazi la Bug sau internarea lor
în lagãrele din þarã.

Ministru Subsecretar de Stat
General de Corp de Armatã
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.2; o copie în
Ibidem, dos. 43/1943, f.35)

180
Foarte urgent
Telegrama cifratã nr. 38.137 din 25 iulie 1942

Cãtre toate Inspectoratele ºi Legiunile Jandarmi

Evacuarea þiganilor din categoria a II-a recenzaþi conform ordinului
34.050[1], adicã nenomazi, urmeazã sã înceapã cu cei condamnaþi pentru crime
ºi orice fel de delicte, recidiviºti, pungaºii de buzunare, pungaºii din trenuri, bâl-
ciuri, borfaºii, precum ºi toþi aceia pentru care aveþi indicii cã trãiesc din furt. 

Ei vor fi evacuaþi împreunã cu familia. Prin familie se înþelege soþia ºi copiii
minori. Bãrbaþii majori se socotesc separat în raport cu situaþia lor personalã.

Pânã la data de 3 august 1942, orele 8 dimineaþa, se vor primi la I.G.J. prin
curier, centralizate pe Inspectorat, tabelele nominale ale fiecãrei legiuni cu-
prinzând aceºti þigani, iar în tabele înscrierea se va face pe familii. Tabelele no-
minale vor fi însoþite ºi de o situaþie numericã, arãtându-se pe categorii numã-
rul bãrbaþilor, femeilor ºi copiilor. Cei care sunt mobilizaþi sau mobilizabili,
precum ºi soþiile ºi copiii acestora, vor fi trecuþi în tabele nominale separate tot
pe legiuni, însoþite de asemenea de situaþia numericã. 

Evacuarea va începe când se va ordona de I.G.J., când se vor arãta ºi detali-
ile executãrii operaþiunii[2].

ªeful Serviciului Jandarmeriei                     Ofiþer de serviciu pe Jandarmerie   
Colonel C. Tobescu                                                                Locot. C. Roºescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.3; o copie în Ibidem,
dos. 43/1943, f.76)
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[1] Acest ordin circular al Inspectoratului General al Jandarmeriei, dat la 17 mai 1942, se
referea la înregistrarea þiganilor sedentari (ce trebuia executatã la 25 mai), care aveau
cazier sau care erau suspectaþi a trãi din furturi (în general, cei „dubioºi”), indiferent dacã
erau sau nu mobilizabili. Astfel, au fost recenzaþi, pentru mediul urban ºi rural, un numãr
de 31.438 þigani sedentari (cf. Dorel Bancoº, Social ºi naþional în politica guvernului Ion
Antonescu, Bucureºti, Edit. Eminescu, 2000, p.221).
[2] Documentul acesta, dintr-o altã sursã, dar greºit datat, a fost publicat ºi în Deportarea
rromilor în Transnistria. De la Auschwitz la Bug, Bucureºti, Edit. Aven amentza”, 2001, p.107.

181
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                           Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 39.194/1942 august 11

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet Subsecretar de Stat - Poliþie

La ordinul dvs. nr. 1051 din 24 mai 1942, referitor la evacuarea þiganilor
nomazi ºi urmare la raportul nostru nr. 38.750 din 4 august 1942.

Am onoare a vã raporta cã în perioada de timp de la 1-9 august 1942 s-a
continuat de cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu cu trecerea þiganilor no-
mazi peste Nistru.

Au mai fost astfel trecuþi un numãr de 1019 þigani nomazi care, împreunã
cu cei 6939 trecuþi anterior pânã la 1 august 1942, ridicã cifra totalã la 7958,
adicã un procent de 84% din totalul de 9471 cât a fost de evacuat. Inspec-
toratul Jandarmi Chiºinãu nu a terminat încã evacuarea.

Se anexeazã alãturat ºi o schiþã arãtându-se în mod complet situaþia evacuã-
rilor þiganilor nomazi pânã la data de 9 august inclusiv.

Faþã de cele arãtate, vã rugãm sã binevoiþi a dispune de urmare.

Inspector General al Jandarmeriei                         ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                     Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 121/1942, f.7)

182
Camera de Serviciu                                                                 12 august 1942

Ora 17.50
Inspectoratul Alba Iulia
No. 23.153

La ordinul dv. f.n., telefonic, raportãm:
– La Sibiu sunt 3 þigani recidiviºti ºi condamnaþi, mobilizabili cu opt mem-
bri de familie fiecare, având câte o soþie nelegitimã.
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– La Sighiºoara sunt opt þigani recidiviºti mobilizabili, dintre care unul sin-
gur are doi membri de familie.
– La Mediaº sunt zece þigani condamnaþi, mobilizabili, cu 35 membri de
familie.
– La Turda este un singur þigan condamnat, mobilizabil, cu un copil ºi soþia
nelegitimã.
– La Alba Iulia sunt nouã þigani recidiviºti mobilizabili, având 21 membri
de familie.

Inspector,                                                                         Comisar de serviciu
Pãuºanu                                                                                     [indescifrabil]

Tr[ansmite] Comisar Antochie

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.10)

183
Direcþiunea Generalã a  Poliþiei                                            
Serviciul Radio

Radiotelegramã
Transmisã din Craiova nr. 824, cuvinte 148, luna 8, ziua 12, ora 20 minute 35
Primitã la Bucureºti, luna 8, ziua 12, ora 21, minute 40

Direcþiunea Generalã a Poliþiei Bucureºti
Domnului Director Bãdescu

La ordinul dvs. telefonic fãrã numãr de astãzi, raportãm cã dintre þiganii
prevãzuþi în tabelele înaintate dvs. cu raportul nostru no. 3876-C din 28 iulie
a.c., sunt mobilizabili:

1. Din raza chesturii poliþiei Craiova, 57 þigani mobilizabili cu 152 membri
de familie.
2. Din raza poliþiei Tr. Severin, 4 þigani mobilizabili cu 15 membri de familie.
3. Din raza poliþiei Tg. Jiu, 9 þigani mobilizabili cu 40 membri de familie.
4. Din raza poliþiei Slatina, 6 þigani mobilizabili cu 24 membri de familie.
În raza poliþiei R. Vâlcea nu sunt þigani care sã intre în prevederile ordinu-
lui dvs. no. 20.344-S din 25 iulie, a.c.
Total în regiune: 82 þigani mobilizabili cu 244 membri de familie.

Inspector Vlasie
No. of. 4516 c.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.13)
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184
Direcþiunea Generalã a Poliþiei                                             
Serviciul Radio

Radiotelegramã
Transmisã din Iaºi nr. 1686, cuvinte 190, luna 8, ziua 12, ora 19, minute 10
Primitã la Bucureºti, luna 8, ziua 12, ora 22, minute 54

Direcþiunea Generalã a Poliþiei Bucureºti
Domnului Director Bãdulescu

La ordinul dvs. telefonic fãrã numãr de astãzi 12 august a.c., avem onoare a
raporta pe poliþii situaþia numericã de þiganii recidiviºti nemobilizabili:

– Poliþia Roman are un numãr de 8 þigani recidiviºti mobilizabili, cãsãtoriþi,
cu un total de 21 copii (8 soþii ºi 21 copii).

– Poliþia Vaslui are un numãr de 4 þigani recidiviºti mobilizabili, 2 din ei
sunt cãsãtoriþi, unul cu un copil iar altul cu 2 copii, ceilalþi 2 necãsãtoriþi (2
soþii ºi 3 copii).

– Poliþia Piatra Neamþ are 2 þigani din categoria celor de mai sus, din care
unul cãsãtorit cu un copil (1 soþie, 1 copil).

– Poliþia Botoºani are un numãr de 9 þigani din aceeaºi categorie, cu nouã
soþii cu 24 copii (9 soþii ºi 24 copii).

– Poliþia Bacãu are un singur þigan recidivist mobilizabil, cu soþie ºi 6 copii
(1 soþie ºi 6 copii).

Celelalte poliþii din raza acestui inspectorat nu au nici un þigan din catego-
ria celor prevãzuþi în ordinul dvs. de mai sus.

Total pe inspectorat: 24 þigani recidiviºti mobilizabili, 21 soþii, 55 copii.

Inspector Cosma
No. of. 17.521

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.11)
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185
Inspectoratul Jandarmi Transnistria
No. 1067-S/15 august 1942

BULETIN INFORMATIV

[...]*

Þiganii

Evacuarea þiganilor din þarã continuã.
Plasarea lor în Transnistria pânã în prezent s-a fãcut pe Bug, în judeþele

Golta ºi Balta. Pânã în prezent au intrat în Transnistria 7958 þigani nomazi.
Din cauzã cã þiganii nu au respectat mãsurile de poliþie, deplasându-se din

localitãþile în care au fost plasaþi, umblând fãrã rost prin comune, Guvernã-
mântul a dispus sã li se ia cãruþele ºi caii, iar þiganii sã fie plasaþi la teren ºi
muncã.

Þiganii nomazi provoacã numeroase dificultãþi atât prin spiritul rebel ce
manifestã faþã de rigorile dispoziþiunilor, cât ºi prin aceea cã nu muncesc acolo
unde sunt puºi, contribuind prin aceasta la mãrirea mizeriei în care se com-
plac sã trãiascã.

Pe unele locuri þiganii se dedau la furturi, atrãgând îngrijorarea ºi nemulþu-
mirea din partea populaþiei locale. Unde s-au dedat la jafuri, au fost reprimaþi
imediat exemplar.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 166/1942, f.171-172)

* Fragmentele lipsã se referã la alte probleme decât cele cuprinse în tematica volumului
(Evreii, Prizonierii, Paraºutiºtii etc).

186
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 39.985/1942 august 20

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne 
Cabinet Subsecretar de Stat - Poliþie 

Am onoare a vã înainta alãturat planul evacuãrii a 12.497 þigani nenomazi,
foºti condamnaþi ºi periculoºi ordinii publice.

Vã rugãm a hotãrî: 
a. Asupra intervenirii necesare la Direcþiunea Generalã C.F.R. pentru ca sã
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se organizeze trenurile conform indicaþiilor din planul de transport ºi sã se
fixeze itinerarul (mersul) lor.
Opinãm ca toate cele 5 trenuri ce reprezintã evacuarea þiganilor de pe teri-
toriul urban sã ne fie puse la dispoziþie deodatã, dacã nu în aceeaºi zi, eºa-
lonate atunci în 5 zile consecutive. 
De asemenea, este necesar ca sã ni se lase un timp de 10 zile înaintea ple-
cãrii fiecãrui tren pentru ca în acest timp organele de poliþie ºi jandarmerie
sã execute ridicarea persoanelor ºi transportarea lor la locurile de îmbarcare. 
b. Mãsurile ce sunt necesare pentru lichidarea bunurilor lor mobile ºi imo-
bile. Opinãm ca ele sã fie predate în custodie organelor administrative ºi sã
se hotãrascã asupra modului lor de lichidare. Credem cã aceste bunuri nu
vor fi prea importante. 
c. În ceea ce priveºte bagajele ce fiecare evacuat poate sã transporte, credem
necesar a se ordona organelor de poliþie ºi jandarmerie a le pune în vedere
celor în cauzã cã nu pot transporta decât numai bagajul ce-l pot purta in-
dividual. 
d. Hrana pe timpul transportului va privi pe evacuaþi. Este însã necesar spri-
jinul autoritãþii administrative atât pentru procurarea ei, cât ºi pentru com-
pletarea la cei care nu dispun de mijloace. 
Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune[1]. 

Inspector General al Jandarmeriei                            ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                         Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.32)

[1] În cadrul Procesului marii trãdãri naþionale din 1946, la întrebãrile acuzatorului public
Stoican, C.Z. Vasiliu a declarat urmãtoarele: a) în ce priveºte organizarea în amãnunt a
deportãrilor: „Ca sã trimiþi 24.000 oameni din toate colþurile þãrii fãrã sã faci organizare
însemneazã sã-i trimiþi pe toþi la moarte. Eu am luat toate mãsurile, am dat dat trenuri
complete pentru îmbarcarea acestor þigani”; b) în privinþa bagajelor permise romilor: „Dacã
s-ar fi permis fiecãrui deportat sã ia cu el casa întreagã, n-ar fi putut sã ajungã cele 5
trenuri care ni s-au pus la dispoziþie” (cf. Procesul marii t rãdãri naþionale, Bucureºti, 1946,
p.108). Alãturi de I. Antonescu, M. Antonescu ºi Gh. Alexianu, C.Z. Vasiliu a fost condam-
nat la moarte ºi executat la 1 iunie 1946.

187
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 39.606/24 aug. 1942

Cãtre Marele Stat Major. Secþia I

La ord. dvs. nr. 69.247 din 14 august 1942, referitor la evacuarea þiganilor
nomazi, am onoare a vã face cunoscut cã aceºtia au fost evacuaþi peste Nistru
în Transnistria, din ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri nr. 6982 din 25
iunie 1942.
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Cei ce fac parte din elementele armatei, care sunt însã foarte puþini, credem
cã ar fi cazul sã fie ºterºi din controale.

Se înapoiazã întreaga corespondenþã trimisã de dvs. cu ordinul de mai sus

Inspector General al Jandarmeriei                                ªeful Serviciul Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                        Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.11)

188
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.169/1942 august 27 

Cãtre
Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi, Timiºoara, Craiova, Alba Iulia, 
Bucureºti, Constanþa, Galaþi, Chiºinãu, Iaºi

Ca urmare a ord. telefonic cifrat nr. 38.137 din 25 iulie 1942, referitor la eva-
cuarea þiganilor stabili din categoria celor raportaþi ca „nemobilizabili”. 

Cu onoare vi se face cunoscut cã s-a intervenit de I.G.J. cãtre Direcþiunea
Generalã a Cãilor Ferate pentru a ne pune la dispoziþie trenurile necesare, ur-
mând ca transportul acestora sã se facã cu trenul pânã la punctul de predare
pentru Transnistria, la Tighina. 

Orarul trenurilor ce intereseazã din punct de vedere al evacuãrii Inspec-
toratul d-vs. vi se va comunica din timp de îndatã ce ni se va face cunoscut de
Direcþiunea Generalã C.F.R. ºi aceasta cu cel puþin 5 zile libere înaintea plecãrii
primului tren.

Pentru efectuarea operaþiunilor s-au dat ordine direct Legiunilor. 
Fiecare din cele 9 trenuri cu care se face evacuarea de pe întreg teritoriul

þãrii, va avea un ofiþer comandant – ofiþer inferior – ajutat de un subofiþer.
Acest ofiþer va fi numit de Inspectoratul de pe raza cãruia se formeazã

trenul ºi el se îngrijeºte de formarea trenului în gara iniþialã de plecare, de
ataºarea pe traseu a vagoanelor, precum ºi de primirea ºi îmbarcarea evacua-
bililor, pãstrând tabelele celor îmbarcaþi în tren ºi ia mãsurile de pazã pânã la
efectuarea predãrii la Tighina. 

D-vs. veþi numi acest ofiþer, la urmãtoarele trenuri .........................................
În afarã de aceasta, d-vs. veþi numi un ofiþer superior care va supraveghea

modul cum se executã operaþiunile ordonate Legiunilor din interiorul
Inspectoratului, luând mãsurile necesare ca atât colectarea, cât ºi îmbarcarea
ºi evacuarea cu trenul sã se facã dupã programul fixat, deci la timp ºi complet. 

Misiunea acestuia va fi terminatã de îndatã ce toþi þiganii propuºi pentru
îmbarcare au fost evacuaþi, trecând de limita Inspectoratului în Inspectoratul
vecin, când se va raporta I.G.J. executarea. 
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Se anexeazã un numãr de ....... ordine date Legiunelor din Inspectoratul d-vs. 

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                            Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXÃ]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Instrucþiuni
pentru ofiþerul comandant al trenului

– Fiecare tren ce evacueazã în Transnistria va avea un comandant al trenu-
lui un ofiþer inferior, ajutat de un subofiþer, precum ºi o gardã ce s-a fixat în ra-
port cu numãrul vagoanelor.

– Comandantul trenului se îngrijeºte de formarea trenului la punctul iniþial,
iar apoi pe traseu ca sã i se ataºeze vagoanele ce compun trenul (nota de alcãtu-
ire a trenului s-a trimis legiunii cu ordinul nr. 40.169 din 26 august 1942).

– Þine evidenþa tuturor oamenilor ce compun garda trenului (nominal), sta-
bileºte consemnele ºi supravegheazã ca paza sã se aplice conform acelor con-
semne. 

– Ia în primire în dublu exemplar tabelele nominale ale þiganilor îmbarcaþi
de legiuni ºi efectueazã predarea dupã aceste tabele Legiunii Jandarmi
Tiraspol, pe la punctul Tighina. Câte un tabel, certificate de primire îmborde-
rate pentru întreg trenul, însoþite de o situaþie numericã, se va înainta Inspec-
toratului General al Jandarmeriei. 

– Se îngrijeºte de hrana atât a evacuaþilor, cât ºi a oamenilor din gardã, pen-
tru tot timpul cât dureazã transportul. Pentru þiganii evacuabili, cât ºi pentru
jandarmii din gardã, s-a dat ordin legiunilor în ce priveºte procurarea hranei. 

– Dupã efectuarea predãrii, formeazã un detaºament cu toþi jandarmii ce au
format garda trenului, cere foaie de drum pentru ei de la Legiunea Jandarmi
Tighina, îi îmbarcã ºi se înapoiazã cu ei, lãsându-i pe fiecare la legiunile lor
respective.

– Pentru orice nepotriviri în ceea ce priveºte formarea trenurilor, ataºarea
vagoanelor pe traseu, mersul trenului, va lua mãsuri de a semnala din timp
cazul, þinând în acest scop un contact permanent cu ofiþerii superiori destinaþi
de fiecare Inspectorat de Jandarmi de a supraveghea executarea evacuãrii în
raza fiecãrui Inspectorat. 

Consemn pe timpul evacuãrii ºi transportului

Faþã de dispoziþiile R.J. 2, art. 126 ºi 127, jandarmii în executarea serviciului
lor sunt consideraþi ca santinele. Deci ºi în cazul de faþã ei vor fi consideraþi ca
atare. Iar art. 104 din R.S.G. prevede cã santinela are toatã rãspunderea executã-
rii consemnului postului ce i s-a încredinþat pentru pazã. Tot în acelaºi articol se
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prevede cã în timpul serviciului în post, santinela nu poate fi insultatã, bruscatã
sau lovitã de nimeni. Cãlcarea acestor dispoziþiuni dã dreptul santinelei de a face
uz de armã cu somaþiune sau chiar fãrã când nu ar mai avea timp. 

În acest scop, se va pune în vedere gãrzii ºi santinelelor de la fiecare vagon
consemnul particular ce-l au, dându-li-se ordin ca în caz de nesupunere a trans-
feraþilor la aceste consemne ºi încercare de bruscare fie în scopul evadãrii, fie
în orice alt scop, atrage intervenþia armatã a santinelei care va întrebuinþa arma
conform prevederilor R.S.G., în afarã de dispoziþiunile privitoare la legitima
apãrare. 

Întrebuinþarea armei desigur cã se va putea face numai când restul somaþi-
unilor au rãmas fãrã rezultat ºi se cautã a se înfrânge consemnele trecându-se
peste santinelã.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                              Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.60-62)

189
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.169/1942 august 28

Cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei

Am onoarea a vã face cunoscut urmãtoarele:
Þiganii stabili prevãzuþi în tabelele înaintate de dvs. cu nr. 147062 din 4

august 1942 Ministerului Afacerilor Interne, categoria nemobilizabili în numãr
de 652, vor fi evacuaþi odatã cu cei din suburbanele Bucureºti (Legiunea Bu-
cureºti)[1] ºi cei din Legiunea Jandarmi Ilfov cu trenul nr. 4 ce se formeazã în
acest scop în Bucureºti pentru distanþa Bucureºti-Tighina. 

Inspectoratul General al Jandarmeriei a intervenit cãtre Direcþiunea Gene-
ralã C.F.R. spre a ne pune la dispoziþie trenul cu numãrul de vagoane necesare,
urmând a ni se comunica data ºi orarul acestuia. 

De îndatã ce vom primi aceste date din partea Dir. G-lã C.F.R., vi le vom co-
munica cu cel puþin 5 zile libere înainte de plecarea trenului. 

Þiganii evacuaþi de dvs. vor fi ridicaþi ºi îmbarcaþi prin Reg. Jandarmi Pe-
deºtri în 16 vag. ale trenului. 

Garda: Comandantul trenului va fi un ofiþer inferior dat de Reg. Jandarmi
Pedeºtri, ajutat de un subofiþer. 

Paza se va efectua de un numãr de 24 jandarmi socotiþi câte unul de fiecare
vagon plus o rezervã, un numãr de jandarmi egal din jumãtate cu numãrul va-
goanelor.
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Jandarmii aceºtia vor însoþi vagoanele pânã la punctul terminus de predare,
care este Tighina. Se va organiza ºi o pazã suplimentarã atât cât este necesar în
locurile unde sunt colectaþi ºi în punctul de îmbarcare. 

Se vor întocmi tabele nominale în dublu exemplar, specificând pe cei îm-
barcaþi, tabele ce vor fi centralizate de comandantul trenului la plecare, din
care un exemplar se predã la punctul Tighina Inspectoratului Jandarmi Trans-
nistria, iar al doilea exemplar vizat de predare ºi primire se înainteazã Inspec-
toratului General al Jandarmeriei, ca act justificativ al executãrii transportului. 

Bagaje: Evacuabilii nu au voie a transporta ca bagaje decât atât cât poate
transporta în mod normal o persoanã.

Hrana necesarã pe timpul transportului se va procura de cei ce se evacu-
eazã, socotit la 4 zile. Pentru procurare se va interveni eventual la autoritãþile
administrative, care au primit ordinul Ministerului Af. Interne în acest sens. 

Cu acelaºi numãr s-a dat ordin ºi Reg. Jand. Pedeºtri pentru executarea
acestor operaþiuni. 

D.O.                                                                               Pentru conformitate:
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                             Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.57)

[1] Pe la mijlocul lunii august 1942, Ion Antonescu a inspectat Bucureºtiul ºi a constatat,
printre altele, urmãtoarele: „Suburbanele pline de þigani. În capitalã de asemenea mulþi þi-
gani, unii fãrã nici un rost, alþii vânzãtori de flori, vânzãtoare de porumb fiert, femei cu bi-
dinele pe umeri, cerºetori, copii vãxuitori de ghete în picioarele goale ºi murdari; la Bãnea-
sa, chiar în faþa locuinþei Domnului Mareºal, un cartier de þigani, într-o stare de murdãrie
de nedescris, atât ei, cât ºi locuinþele lor”. În consecinþã, prin ordinul nr. 2994 din 19
august 1942, se ordonã: „Toþi þiganii nomazi, acei fãrã o ocupaþie bine definitã ºi acei cu
condamnãri, vor fi adunaþi prin grija Prefecturii Poliþiei Capitalei ºi Legiunii Jandarmi Bu-
cureºti (pentru suburbane) ºi vor fi trimiºi pânã la 1 octombrie 1942 în Transnistria.
Aceeaºi dispoziþiune se va aplica ºi þiganilor aflaþi azi în lagãrul de la Jilava” (Arh.St.Bucu-
reºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.4-6).

190
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.716/1942 august 31

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Am onoarea a vã face cunoscut cã în conformitate cu ordinul Ministerului
Afacerilor Interne, þiganii nemobilizabili periculoºi ordinii publice vor fi eva-
cuaþi în Transnistria, începând de la data de 12 septembrie 1942. 

Evacuarea acestora se va face prin Legiunile de Jandarmi care au primit or-
dinul I.G.J. nr. 40.169 din 26 august 1942, pentru a lua contact cu poliþiile
urbane în vederea primirii þiganilor. 
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Aceºtia vor fi predaþi legiunii cu tabele nominale întocmite în dublu exemplar. 
Numãrul total al þiganilor ce urmeazã a fi predaþi de dvs., este de 4920 ºi

sunt cei prevãzuþi în tabelul numeric înaintat de dvs. Inspectoratului General
al Jandarmeriei.

Vã rugãm sã binevoiþi a da dispoziþiuni urgente poliþiilor care urmeazã a-i
preda, pentru a lua contact cu legiunile de jandarmi ºi a efectua predãrile în
timpul prevãzut în raport cu orarul trenurilor, cunoscând cã orice întârziere în
predare ar face inoperantã execuþia evacuãrii. 

Pentru aceste considerente am dat ordin ca legiunile de jandarmi sã pro-
cedeze la luarea în primire a þiganilor de la poliþii cu 24 ore înainte de ora fixa-
tã pentru îmbarcare. 

Totodatã vi se face cunoscut cã pentru hrana evacuaþilor s-a intervenit de
noi la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii ca sã se dea aprobarea de a
pune la dispoziþia legiunilor de jandarmi contra cost raþiile de pâine necesare
acestor þigani pe timpul transportului. Dvs. veþi pune în vedere ca fiecare sã-ºi
procure hrana pe timp de 5 zile. 

Þiganii evacuaþi nu pot lua cu ei ca bagaje decât bagajul de mânã strict
necesar, în greutatea ce este accesibilã în mod obiºnuit unui cãlãtor. 

În ce priveºte averea lor imobilã ºi mobilã, ea se va inventaria de cãtre dvs.
ºi preda în custodie cu proces-verbal Oficiului de Românizare din oraºul
respectiv. 

Vã rugãm a da dispoziþiuni în acest sens formaþiunilor dvs. de poliþie, care
au de evacuat. 

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                              Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.55)

191
România                          Foarte Urgent
Prefectura Poliþiei Capitalei                                         Confidenþial - Personal  
Serviciul Poliþiei Administrative                                               31 august 1942
Biroul Administrativ

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Domnului Subsecretar de Stat

Ca urmare la raportul nostru nr. 147.062 din 4 august a.c. ni s-a comunicat
de cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei cu nr. 40.169/28.VIII. a.c.,
indicându-ni-se în general normele potrivit cãrora urmeazã sã trecem la ridi-
carea ºi evacuarea þiganilor stabili, din categoria nemobilizaþi ºi nemobiliza-
bili, aflaþi pe teritoriul municipiului Bucureºti.
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În consecinþã, aceastã prefecturã a trecut la mãsurile de pregãtire a exe-
cutãrii ºi care constau în verificarea tabelelor pe teren, studierea centrelor de
colectarea ºi armonizarea acþiunilor de viitor pentru o realizare integralã a
mãsurii ordonate.

Independent de acestea, am constatat cã în adresa sus-menþionatã, a In-
spectorului General al Jandarmeriei, au rãmas neclarificate 3 probleme:

1. Cum urmeazã sã se procedeze cu averea mobilã ºi imobilã pe care o au
aceºti þigani ºi pe care, în situaþia de evacuaþi, nu o vor putea lua cu ei. Unii
dintre aceºtia sunt proprietari de terenuri sau clãdiri. Ce soluþie legalã se
poate gãsi pentru aceastã pãrãsire de bunuri?
2. Credem cã este nevoie sã se rezolve tot de minister ºi problema hrãnirii
acestor þigani pe timpul de la ridicarea lor de cãtre organele poliþieneºti ºi
pânã la predarea la locul de destinaþie. Aceasta, pentru considerentul cã
majoritatea celor în cauzã sunt lipsiþi de mijloace materiale ºi vor fi nevoiþi
sã aºtepte în capitalã 4-5 zile pânã la organizarea mijloacelor de transport,
iar alte 4-5 zile vor trebui socotite pentru drumul pânã la destinaþie. 
Deci, va fi nevoie sã se asigure materialmente hrana unei colectivitãþi de
circa 1.000 persoane, calculatã pe timp de aproximativ 10 zile. 
3. Se propune de Inspectoratul General al Jandarmeriei ca transportul aces-
tor þigani sã se facã cu trenul, afectându-se în acest scop 16 vagoane. Nu-
mãrul vagoanelor însã, cât ºi numãrul jandarmilor repartizaþi pentru pazã
este insuficient, þinându-se seama de faptul cã numãrul þiganilor care ur-
meazã sã fie evacuaþi în Transnistria se ridicã la aproximativ 1.000 persoa-
ne, la care trebuie adãugat ºi bagajul fiecãruia. Cât priveºte paza, un singur
jandarm repartizat la un vagon nu poate asigura ordinea, având în vedere
temperamentul ºi pericolul pe care-l prezintã aceºti þigani. 
În aceastã situaþie, credem cã ar fi mult mai practic ca transportul lor sã se

facã pe apã, urmând a fi îmbarcaþi de prefecturã pe un ºlep la unul din por-
turile Giurgiu sau Olteniþa. Astfel s-ar asigura mai multã securitate ºi o mai
bunã executare a mãsurilor preconizate.

Raportându-vã cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã ni se dea
ordine urgente de urmare. 

Prefectul Poliþiei Capitalei                                                                  Director
General N. Pãlãngeanu                                                                       Gr. Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.65)
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192
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.718/1942 aug. 31

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Transnistria. Tiraspol

În conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne, þiganii neno-
mazi (stabili), de pe teritoriul urban ºi rural al þãrii, care intrã în categoria celor
nemobilizabili ºi periculoºi ordinii publice prin antecedentele lor, vor fi evacu-
aþi în Transnistria.

Evacuarea acestora se va face cu 9 trenuri, în care scop s-a intervenit de noi
cãtre Direcþiunea Generalã C.F.R. a ne pune la dispoziþie aceste trenuri cu nu-
mãrul de vagoane necesare.

Cifra totalã a celor ce se evacueazã în prezent este de 12.497 þigani.
Predarea ºi luarea în primire a acestora se va face de Legiunea Jandarmi

Tiraspol, numai prin punctul de trecere Tighina, unde veþi lua din timp
mãsurile necesare pentru executarea acestor operaþiuni, care vor începe pe data
de 12 septembrie 1942.

Þiganii se predau cu tabele nominale de comandanþii trenurilor (fiecare tren
are un ofiþer inferior). Inspectoratul dvs. va centraliza toate aceste tabele spre a
se verifica dacã numãrul celor trecuþi corespunde cu cel ce trebuie evacuat ºi
specificat mai sus. 

În afarã de þiganii evacuaþi cu trenuri complete, unele legiuni vor evacua
direct dvs. Aceste legiuni sunt: Hotin, Tighina, Ismail ºi Cahul, însumând un
total de 285 þigani.

Dvs. veþi da instrucþiuni Legiunii Tiraspol asupra modului de primire ºi
pazã, cum ºi escortarea lor peste punctul de frontierã. Idem veþi lua înþelegere
ºi cu Guvernãmântul Transnistriei, în ceea ce priveºte plasarea lor în zonã.

Se va raporta Inspectoratului General al Jandarmeriei telefonic predarea
fiecãrui tren, iar la sfârºitul operaþiunilor se va înainta o situaþie numericã a
celor primiþi, specificându-se pe categorii: bãrbaþi, femei, copii.

Pentru supravegherea modului cum se efectueazã aceste operaþiuni de tre-
cere, dvs. veþi numi un ofiþer superior din inspectorat care va avea misiunea
de a verifica modul cum se efectueazã trecerea acestor þigani din Basarabia în
Transnistria.

Orarul trenurilor vi se va trimite de îndatã ce-l vom primi de la Direcþiunea
Generalã a C.F.R. În orice caz, primirea sã fie pregãtitã pentru data de 12
septembrie 1942.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmi                                                 ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                            Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.71)
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193
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                            Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Comunicat:
– Inspectorate
– Legiuni 
– Pref. Pol. Capitalei

Ordin circular nr. 40.700
din 1 septembrie 1942

Urmare la ordinul I.G.J. nr. 40169 din 26 august 1942, referitor la pregãtirea e-
vacuãrii în Transnistria a þiganilor stabili mobilizabili periculoºi ordinii publice.

Binevoiþi a cunoaºte noi dispoziþiuni în legãturã cu evacuarea ce urmeazã
a se executa. 

1. Dupã cum s-a precizat anterior, þiganii nu au voie a-ºi lua cu ei decât baga-
jul de mânã strict necesar în greutatea pe care în mod normal îl poate trans-
porta personal un cãlãtor. Restul bunurilor mobile ºi imobile se vor inven-
taria prin grija autoritãþilor administrative (pe teritoriul rural primãriile) ºi
prin poliþii pe teritoriul urban ºi lãsa în custodie cu procese-verbale orga-
nelor Centrului Naþional de Românizare din judeþul respectiv. Un exemplar
din procesul verbal se va preda þiganului cap familie ce se evacueazã.
2. Hrana pe timpul transportului atât pentru þiganii ce se evacueazã, cât ºi
pentru jandarmii ce formeazã garda se va procura în modul urmãtor: 

a) Pentru þiganii evacuabili
Se va pune în vedere fiecãruia a-ºi procura pe cât posibil hrana necesa-
rã pe timp de 5 zile. Cum însã majoritatea vor fi lipsiþi de mijloace, se
va procura pâinea necesarã tuturor acestora de legiuni. 
Inspectoratul General al Jandarmeriei a intervenit la Subsecretariatul de
Stat al Aprovizionãrii în scopul ca acesta sã dea dispoziþiuni a pune
contra cost la dispoziþie legiunilor raþiile de pâine necesarã în oraºele
unde se face îmbarcarea (raþia pe 5 zile; în afarã de Iaºi 4 zile, Chiºinãu
3 zile, Bucureºti 3 zile).
Fiecare legiune va putea procura deci, la locul unde se face îmbarcarea,
pâinea necesarã pentru totalul þiganilor ce se îmbarcã în acel punct
(oraº). Aceasta se va plãti din fondul disponibil, legiunile înaintând
I.G.J. actele pentru rambursare. 
b) Pentru jandarmii în termen
Fiecãrui jandarm i se va da hrana calculatã pe numãrul de zile câte
apreciazã ca necesar comandantul de legiune, pentru dus ºi înapoiat,
aceasta variind în raport cu distanþa de la care se face transferarea. 
Jandarmii vor avea asupra lor hrana calculatã astfel:
– Hrana rece pe numãrul de zile pânã ajunge la destinaþie. 
– Hrana în bani pe un numãr de 5 zile în plus. 
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Pentru hrana rece, legiunile vor cere de la garnizoane cutii de conserve,
iar în caz când nu vor putea obþine, atunci vor procura slãninã afumatã
ºi brânzã. 
Alocaþia este cea normalã care se plãteºte de legiune, la care se va mai
adãuga ºi un supliment de hranã de 60 (ºasezeci) lei pe zi, sumã care se
va plãti tot de legiune cu state separate care se vor înainta pentru ram-
bursare I.G.J.
c) Pentru ofiþeri ºi subofiþeri
Legiunile vor plãti anticipat misia reglementarã pentru 10 (zece) zile. 

Luaþi mãsuri în consecinþã, cunoscând cã orarul trenului vi se va comuni-
ca ulterior, evacuarea începând probabil la 12.IX. a.c.

Inspector General al Jandarmeriei                                       Serv. Jandarmeriei
General de Corp de Armatã C.Z. Vasiliu                                         C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.136)

194
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.700/1942 septembrie 1

Cãtre Regimentul Jandarmi Pedeºtri

Urmare la ordinul nr. 40169 din 28 august 1942, referitor la evacuarea þiga-
nilor nenomazi de cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei.

Cu onoare vi se face cunoscut cã toþi aceºti þigani vor fi îmbarcaþi în trenul
E.3 (care este egal cu trenul nr. 4, cum se specificase anterior de noi).

Îmbarcarea are loc în staþia Bucureºti Mãrfuri în ziua de 12 septembrie
1942, în 16 vagoane, plecarea trenului fiind la ora 20,10. 

Orarul trenului, împreunã cu instrucþiunile pentru ofiþerul comandant al
trenului, vi se anexeazã alãturat, spre a fi predate acestuia.

Hrana pe timpul transportului atât pentru þiganii ce se evacueazã, cât ºi
pentru jandarmii ce formeazã garda, se va procura în modul urmãtor:

a) Pentru þiganii evacuabili
S-a intervenit de noi cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei, cu acelaºi numãr,
pentru a pune în vedere fiecãruia de a-ºi procura pe cât posibil hrana nece-
sarã pentru trei zile. 
Cum însã se prevede cã marea lor majoritate nu vor dispune de mijloace,
se va procura de cãtre dvs. pentru toþi aceºtia câte trei raþii de pâine pentru
fiecare individ, pâine ce li se va preda la plecare. Aceastã  pâine se va pro-
cura contra cost de cãtre dvs., iar actele justificative se vor înainta Inspec-
toratului General al Jandarmeriei pentru rambursare. 
Totodatã I.G.J. a intervenit cu adresa nr. 40.627 din 31 august 1942 cãtre

312



Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrei, pentru a pune la dispoziþie can-
titãþile de pâine necesare. 
b) Pentru jandarmii în termen
Fiecãrui jandarm i se va da hrana calculatã pe numãrul de zile câte se apre-
ciazã ca necesar de dvs. pentru dus ºi înapoiat. Aceasta variind însã în
raport cu distanþa de la care se face transferarea. 
Jandarmii vor avea asupra lor hrana calculatã astfel:
– Hrana rece pe numãrul de zile pânã la destinaþie. 
– Hrana în bani pe un numãr de 5 zile în plus.
Pentru hrana rece, dvs. veþi cere de la garnizoanã cutii de conserve, iar în
caz când nu veþi putea obþine, atunci veþi procura slãninã afumatã ºi brânzã. 
Alocaþia este cea normalã, care se va plãti de dvs., la care se va mai adãu-
ga un supliment de hranã de 60 (ºasezeci) lei pe zi, sumã care se va plãti
de dvs. cu state separate, care se vor înainta pentru rambursare I.G.J.
c) Pentru ofiþeri ºi subofiþeri
Li se vor plãti anticipat de dvs. misia regulamentarã pe timp de 10 (zece) zile. 

Lichidarea bunurilor
S-a fãcut cunoscut Prefecturii Poliþiei Capitalei, cu acelaºi numãr, ca toate

bunurile mobile ºi imobile ale celor evacuabili sã fie inventariate ºi predate în
custodie Oficiului Naþional de Românizare. Execuþiunea operaþiunii priveºte
pe Prefectura Poliþiei Capitalei. 

Faþã de cele de mai sus, luaþi contact cu Prefectura Poliþiei Capitalei pentru
executare. 

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.69)

195
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.700/1942 septembrie 1

Cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei

Urmarea la adresa noastrã nr. 40.169 din 28 august 1942, referitoare la eva-
cuarea þiganilor nenomazi, am onoarea a vã face cunoscut urmãtoarele:

Toþi þiganii evacuabili vor fi îmbarcaþi în trenul E.3 (care este egal cu trenul
nr. 4 cum se specificase anterior de noi). 

Îmbarcarea are loc în staþia Bucureºti Mãrfuri în ziua de 12 septembrie
1942, în 16 vagoane, plecarea trenului fiind la orele 20,10. 

Orarul trenului se transmite în copie alãturat. 
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Se va pune în vedere de dvs. tuturor þiganilor evacuabili de a-ºi procura
hrana necesarã pe timp de 3 (trei) zile. Cum însã se prevede cã marea lor ma-
joritate nu vor dispune de mijloace, se va procura în acest caz contra cost de
Regimentul Jandarmeriei Pedeºtri raþiile de pâine necesare pentru trei zile,
pâine ce li se va preda la plecare. 

Averea mobilã ºi imobilã a celor ce urmeazã a fi îmbarcaþi pentru evacuare
trebuie inventariatã prin organele dvs. ºi predatã cu proces-verbal în custodie
Oficiului Naþional de Românizare din Bucureºti, cunoscând cã nelichidarea
acestor bunuri nu poate fi un motiv de neevacuare sau de întârzierea evacuãrii.

De cãtre noi s-au fãcut intervenþiile necesare cãtre Subsecretariatul de Stat
al Românizãrii cu nr. 40.741 din 1 septembrie 1942, pentru ca sã dea dispozi-
þiuni în acest sens. Cu acelaºi numãr s-a transmis ºi Regimentului Jandarmi Pe-
deºtri ordinul de a lua înþelegere cu dvs. în privinþa executãrii operaþiunilor. 

ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                             Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.63)

196
România 1 septembrie 1942
Prefectura Poliþiei Capitalei                                                    
Serviciul Poliþiei Administrative
Biroul Administrativ

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Domnului Subsecretar de Stat

Avem onoarea a vã înainta odatã cu prezenta o situaþie numericã cuprinzând
þiganii stabili (bãrbaþi, femei ºi copii) aflaþi actualmente în Capitalã ºi care nu au
o ocupaþie bine definitã, ori sunt condamnaþi, recidiviºti, internaþi în lagãr etc. 

Toþi aceºtia urmeazã sã fie evacuaþi în Transnistria, în conformitate cu
ordinul dvs.

Vã rugãm sã binevoiþi a aproba ca aceºti þigani sã fie adunaþi, de la ridicarea
ºi pânã la îmbarcarea lor în tren, la urmãtoarele ºcoli evreieºti din Capitalã:

1. ªcoala evreiascã din str. Bradului nr. 19.
2. [ªcoala evreiascã din] str. Romulus nr. 55.
3. [ªcoala evreiascã din] str. Logofãt Udriºte nr. 14.
4. [ªcoala evreiascã din] str. Sft. Ion Nou nr. 9.
5. [ªcoala evreiascã din] str. Sft. Ion Nou nr. 25.
6. [ªcoala evreiascã din] str. F.C. Robescu nr. 25.
7. [ªcoala evreiascã din] str. Sfinþilor nr. 11.
De asemenea, vã rugãm a dispune sã fim anunþaþi cu cel puþin cinci zile înain-

te de îmbarcarea acestor þigani, pentru a-i putea strânge în condiþiunile cele mai
bune (adresa Inspectoratului General al Jandarmeriei nr. 40169 din 28 august a.c.). 
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Raportãm totodatã cã în tabelul alãturat sunt cuprinºi ºi þiganii din cartie-
rul „Barbã Rasã” ºi „Valea Plângerii”, a cãror evacuare în Transnistria a fost de
asemenea aprobatã de dvs., cu ordinul nr. 32.037-A din 25 august a.c. 

Prefectul Poliþiei Capitalei                                                                   Director
General Pãlãngeanu N.                                                                Grigore Ionescu

[ANEXÃ]

Prefectura Poliþiei Capitalei
Direcþiunea Poliþiei Administrative

Situaþie numericã a þiganilor fãrã ocupaþie definitã, condamnaþi, recidiviºti
etc, aflaþi în cuprinsul Capitalei ºi care urmeazã sã fie evacuaþi în Transnistria

Întocmitã la data de 29 august 1942, dupã datele comunicate de chesturi ºi servicii. 

Prefectul Poliþiei Capitalei                                                                Director
General N. Pãlãngeanu                                                                     Gr. Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.66-67)

197
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                      [septembrie 1942]
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Notã privitoare la executarea operaþiunilor de evacuare a þiganilor nenomazi
(stabili), periculoºi ordinii publice – din categoria celor nemobilizabili.

Inspect. G-l al Jandarmeriei, cu ord. nr. 40.169 din 26 august, nr. 40.700 din
1 septembrie ºi nr. 40.671 din 1 septembrie 1942, a ordonat ºi dat detaliile nece-
sare pentru efectuarea operaþiunilor de evacuare ce se vor executa, spre deose-

315

ExplicaExplica þ iuniþ iuni BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal ObservaObserva þ iuniþ iuni

Chestura I. Galben 115 96 159 370
Chestura II. Negru 90 89 78 257 În acest numãr intrã ºi þiganii

din cartierul „Barbã Rasã”

Chestura III. Albastru 24 31 23 78 În acest numãr intrã ºi þiganii
din „Valea Plângerii”

Chestura IV. Verde 55 53 56 164
Þigani vagabonzi ºi
cerºetori, aflaþi depuºi
la Triajul Vagabonzilor

19 5 - 24

Þigani aflaþi în lagãrul
Jilava ºi cei eliberaþi
din acest lagãr

30 8 - 38

Total  GeneralTotal  General 333 282 316 931



bire de cei nomazi, cu trenul. Organizarea transporturilor trebuie sã se facã con-
form orarului stabilit de Direcþiunea Generalã C.F.R., cunoscând cã orice în-
târziere din partea vreunei Legiuni rãstoarnã întreg mersul normal al operaþiunii.

Inspectoratele, prin ofiþerii superiori ce s-a ordonat a se da, vor veghea ca
executarea tuturor operaþiunilor sã se facã la timp într-o sincronizare perfectã
între toate formaþiunile ce evacueazã. Dupã ce se vor efectua aceste transporturi,
Inspectoratele vor ordona o nouã verificare în teren, stabilind pe cei ce eventu-
al s-au sustras evacuãrii, urmând ca aceºtia sã fie trimiºi pe urma celorlalþi.

În ce priveºte pe cei care la data evacuãrii, deºi fuseserã trecuþi în tabele
pentru evacuare, se gãseau ori se gãsesc încã în prezent depuºi în diferitele pe-
nitenciare, aceºtia vor fi þinuþi în evidenþã de legiunile respective ºi de îndatã
ce se vor elibera vor fi evacuaþi direct prin serviciul de transferare în Trans-
nistria, raportând Inspectoratului General al Jandarmeriei pentru a se putea þi-
ne la curent datele celor ce au fost evacuaþi.

În acest sens I.G.J. a dat ordin circular nr... din... ce se va primi.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.134)

198
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                      [septembrie 1942]
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Notã privitoare la evacuarea þiganilor nomazi

În conformitate cu ord. nr. 2383 din 22 iulie 1942, al Cabinetului
Subsecret. de Stat Poliþie din Ministerul Af[acerilor] Interne, s-a procedat la o
triere a þiganilor nenomazi (stabili) recenzaþi la 25 mai 1942, conform ordinu-
lui nr. 33911 din 17 mai 1942, al aceluiaºi departament.

Situaþia actualei trieri, faþã de numãrul recenzat anterior, se prezintã astfel:
– Recenzat la 25.V. pe terit. urban ºi rural.........................31.438
– Se propune pentru evacuarea cu primul lot 

dintre cei mai periculoºi ºi indizerabili ºi 
care sunt nemobilizabili..................................................12.497

– Rãmas pentru evacuare în reprizele urmãtoare..............18.941
Studiindu-se posibilitatea evacuãrii în Transnistria a acestui prim eºalon

compus din 12.497 þigani, s-a ajuns la urmãtorul calcul.
– Evacuarea se poate face cu 9 trenuri, folosindu-se un numãr de 316 va-

goane ºi o gardã de 9 ofiþeri, 9 subofiþeri ºi 476 trupã, afarã de legiunea Hotin,
Tighina ºi Ismail care evacueazã cu vagoane direct în Transnistria.

– Orarul trenurilor este cel anexat în tabel, arãtându-se ºi compunerea, cât
ºi numãrul celor ce se îmbarcã.

Cifra celor ce se evacueazã pe judeþe este arãtatã în tabelul anexã, iar
afluirea trenurilor se aratã în schiþa ce însoþeºte lucrarea[1] .
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei 
Nr. 40.801/1942 septembrie 2                                                                           

Cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei

La nr.  167.813/1942, cãtre Ministerul Afacerilor Interne.
Avem onoarea a comunica:
1. Cu nr. 40.700 din 1 septembrie a.c., Inspectoratul General al Jandarme-
riei a comunicat domniei voastre modul cum se va proceda la primirea ºi
predarea averii mobile ºi imobile ce aparþine þiganilor ce se evacueazã, cum
ºi asupra mãsurilor de hrãnire pe timpul transportului.
2. Din orarul de transport, ce s-a înaintat dvs., se constatã cã transportul se
efectueazã în ziua de 12 septembrie crt. ºi durata transportului de la Bucu-
reºti la Tiraspol este de 1 (una) zi.
3. Pentru paza pe timpul transportului, Inspectoratul General al Jandarme-
riei a stabilit 1 jandarm de fiecare vagon, plus o rezervã de întãrire ºi schimb
egalã cu 1/2 din efectivul total.
Dacã însã domnia voast- socotiþi cã pentru paza vagoanelor destinate dvs.
acest efectiv nu este suficient, el poate fi mãrit cu încã 16 jandarmi, adicã
1 jandarm în plus de fiecare vagon. Þinem însã a preciza cã un efectiv de
pazã mai mare ar depãºi posibilitãþile de platã a indemnitãþii suplimentare
de misie ce trebuie sã se plãteascã.
4. Numãrul de vagoane puse la dispoziþia dvs. este rezultat din efectivul ce
ni s-a comunicat în situaþiile numerice întocmite chiar de prefectura Poli-
þiei ºi care cuprind 650 persoane.

Am intervenit la regia autonomã C.F.R. cerând un plus de vagoane, care se
vor putea aproba numai dacã tonajul trenului format va permite.

Vã vom comunica la timp rezultatul acestor intervenþiuni.

Inspectoratul General al Jandarmeriei                               ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                               Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.68-69)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 40.805/1942 sept.2

Cãtre Direcþiunea Generalã C.F.R.
Direcþia Miºcãrii

Urmare la adresa noastrã nr. 40.673 din 1 septembrie 1942, referitoare la
formarea trenurilor pentru evacuarea þiganilor.

Am onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã se facã urmãtoarele recti-
ficãri ºi adãugiri în compunerea unor trenuri ºi anume:

1. Trenul nr. E.3, cu plecarea din Bucureºti Sud la 12 sept. orele 20.10, sã
se formeze în Bucureºti cu 42 vagoane de marfã în loc de 34, adicã un plus
de 8 vag., astfel cã totalul trenului va fi de 60 vagoane.
2. Trenul nr. E.6 Alba Iulia-Tighina, care se forma în Alba Iulia cu 11 vag.,
se va forma numai cu 9 vag. Diferenþa de 2 vag. se va ataºa la Orãºtie la tr.
E.9 (tr. nr. 7), care circulã pe distanþa Deva-Alba Iulia-Thigina, cu plecarea
din Deva în 15.9, orele 21.
3. La trenul E.11 sã se prevadã în compunerea trenului în staþia Bulgãrica 3
vag. în loc de 2, cât a fost dat iniþial.
4. La trenul E.7 Iaºi-Tighina sã se prevadã 8 vag. în loc de 5, câte fuseserã
prevãzute iniþial.

Vã rugãm sã binevoiþi a face rectificãrile necesare dând dispoziþiuni staþiilor în
cauzã.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.51)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.924/1942 septembrie 3

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Transnistria, Tiraspol

Urmare la ordinul nr. 40.718 din 31 august 1942.
Dupã cum s-a specificat în ordinul amintit, evacuarea þiganilor nenomazi

începe în ziua de 12 septembrie 1942. 



Pentru a se putea cunoaºte de dvs. ºi urmãri primirea tuturor acestora, se
transmite mai jos modul cum ei se evacueazã:

1. Trenul nr. E.3 Bucureºti-Tighina, pleacã din Bucureºti la 12.IX. ora 20.10
ºi soseºte în Tighina la 13.IX. ora 23.42, cu 1922 þigani. 
2. Trenul nr. E.4 Piteºti-Tighina, pleacã din Piteºti la 12.IX. ora 8.45 ºi
soseºte în Tighina la 13.IX. ora 15.21, cu 1544 þigani[1]. 
3. Trenul nr. E.5 Timiºoara-Tighina, pleacã din Timiºoara la 13.IX. ora 9.00
ºi soseºte în Tighina la 15.IX. ora 13.58, cu 1624 þigani. 
4. Trenul nr. E.6 Alba Iulia-Tighina, pleacã din Alba Iulia la 13.IX. ora 8.00
ºi soseºte în Tighina la 15.IX. ora 2.58, cu 845 þigani.
5. Trenul nr. E.7 Iaºi-Tighina, pleacã din Iaºi la 14.IX. ora 22.55 ºi soseºte
în Tighina la 15.IX. ora 8.56, cu 1681 þigani.
6. Trenul nr. E.8 Tr. Severin-Tighina, pleacã din Tr. Severin la 14.IX. ora
18.40 ºi soseºte în Tighina la 16.IX. ora 13.58, cu 1530 þigani.
7. Trenul nr. E.9 Deva-Tighina, pleacã din Deva la 15.IX. ora 21.00 ºi soseºte
în Tighina la 17.IX. ora 20.34, cu 1424 þigani.
8. Trenul nr. E.10 Constanþa-Tighina, pleacã din Constanþa la 15.IX. ora
10.00 ºi soseºte în Tighina la 16.IX. ora 12.31, cu 857 þigani.
9. Trenul nr. E.11 Chiºinãu-Tighina, pleacã din Chiºinãu la 16.IX. ora 10 ºi
soseºte în Tighina la 16.IX. ora 12.38, cu 821 þigani[2].
10. În afarã de aceste trenuri mai sunt urmãtoarele legiuni care vor evacua
direct ºi anume:

– Legiunea Hotin 33 þigani. 
– Legiunea Ismail 96 þigani. 
– Legiunea Tighina 130 þigani[3]. 

Totalul deci, al celor ce urmeazã a fi evacuaþi, se ridicã la 12.507 þigani,
deci cu o diferenþã în plus de 10 persoane faþã de cifra comunicatã dvs. cu or-
dinul nr. 40.718/1942, diferenþã care provine din unele modificãri survenite
între timp la legiuni.

Luaþi mãsuri pentru ca Inspectoratul dvs. prin Legiunea Tiraspol sã facã fa-
þã tuturor acestor primiri, ca operaþiunile sã se desfãºoare în mod normal.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                             Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.70)

[1] În realitate, trenul a fost încãrcat cu 1728 de romi (cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul
General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.308).
[2] În afara garniturilor de tren menþionate aici, mai existau alte douã, E.1 ºi E.2, care
transportau evrei: E.1 conþinea 1474 persoane, iar E.2 – 611 persoane (cf. Arh.St.Bucureºti,
Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.86). Aceleaºi informaþii în ce pri-
veºte numãrul trenului, destinaþia ºi efectivele de þigani deportaþi la fila 132.
[3] Pentru tabelul nominal cu romii nemobilizabili din raza Legiunii de Jandarmi Tighina
propuºi pentru evacuare vezi Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
126/1942, f.171-173. Pentru aceeaºi acþiune au mai fost propuºi alþi 94 romi mobilizabili
(27 bãrbaþi, 22 femei ºi 45 copii). Lista nominalã în Ibidem, f.175-176.
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Secret

Telegramã Cifratã

Prefectura Judeþului Timiº-Torontal, Arad, Severin, Mehedinþi, Gorj, Dolj,
Romanaþi, Vâlcea, Olt, Alba, Cluj-Turda, Sibiu, Tr. Mare, Fãgãraº, Hunedoara,
Tr. Micã, Braºov, Muscel, Argeº, Teleorman, Dâmboviþa, Vlaºca, Ilfov, Prahova,
Buzãu, Constanþa, Tulcea, Ialomiþa, Brãila, Covurului, Putna, Dorohoi, Storo-
jineþ, Hotin, Iaºi, Botoºani, Baia, Neamþ, Bacãu, Vaslui, Roman, Fãlciu, Lãpuº-
na, Bãlþi, Cahul, Ismail, Tighina.

Luaþi legãtura cu legiunea de jandarmi respectivã ºi puneþi imediat la dis-
poziþia sa, contra cost, de la primãriile respective, numãrul de pâini necesare
þiganilor ce se evacueazã, socotind cinci raþii de pâine de om. 

Prezentul ordin þine loc de justificarea pâinilor distribuite.
Urmeazã ordin detaliat.

Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii                                           Nr.  429
Secretar General                                                                              3 sept. 1942
Int. col. N. Bârjovanu

[ANEXA 1]

Notã privind calculul referitor la indemnizaþiile cerute în legãturã cu eva-
cuarea evreilor ºi þiganilor nenomazi.

Pentru þigani 62.485 raþii pâine x cu 7.50 lei = 468.637 
Misie ofiþeri 12 x 10 x 900 lei = 108.000
Misie subofiþeri 29 x 10 x 600 lei = 174.000
Trupã 600 x 60 (plus hrana) =   39.600
Se mai adaugã eventualele cheltuieli de transport ºi diverse  = 100.000
Total general  = 890.237

[ANEXA 2]

Prefectul General al Jandarmeriei 
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Tabel. Indicarea localitãþilor unde urmeazã a se pune la dispoziþie legiunilor
de jandarmi pâinea necesarã pentru þiganii ce se evacueazã
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Se certificã de noi prezentul tabel. 
ªeful Serviciului Jandarmeriei
Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.42-45)
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1 Timiºoara Timiºoara 410 2.050
2 Arad Arad 149 745
3 Turnu Severin Lugoj 93 465
4 Turnu Severin Caransebeº 84 420
5 Turnu Severin B[ãile] Herculane 23 115
6 Turnu Severin Orºova 208 1.040
7 Mehedinþi Tr. Severin 523 2.615
8 Gorj Trg. Jiu 229 1.145
9 Dolj Craiova 874 4.370

10 Romanaþi Caracal 376 1.880
11 Vâlcea Râmnicu Vâlcea 45 255
12 Olt Slatina 140 700
13 Alba Alba Iulia 621 3.105
14 Cluj-Turda Turda 370 1.850
15 Sibiu Sibiu 195 975
16 Tr. Mare Sighiºoara 277 1.385
17 Tr. Mare Mediaº 39 195
18 Fãgãraº Fãgãraº 134 670
19 Hunedoara Deva 179 895
20 Tr. Micã Blaj 48 240
21 Braºov Braºov 9 45
22 Muscel C[âmpu]lung 44 220
23 Argeº Piteºti 1.087 5.435
24 Teleorman Tr. Mãgurele 349 1.745
25 Dâmboviþa Târgoviºte 108 540
26 Vlaºca Giurgiu 274 1.370
27 Ilfov Bucureºti 1.341 6.705
28 Prahova Ploieºti 92 460
29 Buzãu Buzãu 100 500
30 Constanþa Constanþa 525 2.625
31 Tulcea Tulcea 111 555
32 Ialomiþa Cãlãraºi 386 1.930
33 Brãila Brãila 137 685
34 Covurului Galaþi 99 495
35 Putna Focºani 179 895
36 Dorohoi Dorohoi 161 805
37 Storojineþ Storojineþ 64 320
38 Hotin Hotin 33 165
39 Iaºi Iaºi 255 1.275
40 Botoºani Botoºani 215 1.075
41 Baia Fãlticeni 317 1.585
42 Neamþ P. Neamþ 70 350
43 Bacãu Bacãu 139 695
44 Vaslui Vaslui 58 290
45 Roman Roman 129 645
46 Fãlciu Huºi 151 755
47 Lãpuºna Chiºinãu 590 2.950
48 Bãlþi Bãlþi 114 570
49 Cahul Cahul 117 585
50 Ismail Ismail 96 480
51 Tighina Tighina 130 650

Total General 12.497 62.485
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Preºedinþia Consiliului de Miniºtri
Subsecretariatul de Stat al Românizãrii, 
Colonizãrii ºi Inventarului. 
Centrul Naþional de Românizare
Serviciul Secretariatului      

D-lui Administrator General al bunurilor intrate în patrimoniul statului
din judeþul ............................

Din motive de siguranþã, Ministerul Afacerilor Interne a hotãrât evacuarea
în Transnistria a unui numãr de 12.497 þigani nenomazi stabiliþi pe întreg teri-
toriul urban ºi rural al þãrii. 

Data la care este hotãrâtã aceastã evacuare fiind foarte apropiatã, cei vizaþi
de mãsura guvernului nu vor avea timp suficient pentru lichidarea bunurilor
lor mobile ºi imobile. Ca atare, toate aceste bunuri urmeazã a fi preluate de
C.F.R. ºi predate în custodia organelor noastre.

Statutul juridic al acestor bunuri este acela stabilit de Legea nr. 315 din 30
ianuarie 1942 („Monitorul Oficial” nr. 26, [p.I], din 31 ianuarie 1942) pentru
bunurile pãrãsite ºi formele de preluare, administrarea ºi lichidarea acestor
bunuri se vor face dupã normele acolo prevãzute cu urmãtoarele derogãri, im-
puse de urgenþa executãrii mãsurii luate de Guvern ºi de caracterul ei. 

Acolo unde avem administratori giranþi, preluarea bunurilor se va face de
aceste organe. În comunele rurale, ca ºi în toate localitãþile unde nu avem or-
gane de ale noaste, aceastã operaþiune se va face de cãtre primari sau notari cu
proces-verbal încheiat în numãrul legal de exemplare ºi inventar de descrierea
ºi starea bunurilor. 

Cum localitãþile unde se gãsesc aceste bunuri nu ne sunt cunoscute, vã
rugãm sã daþi imediat dispoziþiuni – acolo unde este cazul telegrafic sau telefo-
nic – ca primarii sau notarii în comunele rurale ºi administratorii giranþi acolo
unde sunt, ca reprezentanþi ai Centrului Naþional de Românizare[1], la cererea
organelor de poliþie, sã procedeze la luarea în primire cu paza formelor legale
a bunurilor ce le vor fi indicate ºi care vor fi date în custodia sau administraþia
unor oameni corecþi ºi de încredere. 

Dupã centralizarea tuturor acestor procese-verbale, din care ne veþi înainta,
pentru Direcþiunea Bunurilor ºi Direcþiunea Inventarului, exemplarele necesare,
ne veþi propune mãsurile indicate pentru administrarea sau lichidarea lor. 

Nu trebuie sã disparã, sã se înstrãineze sau sã scape vigilenþei celor dele-
gaþi de dvs. nici unul din aceste bunuri. 

Termenul fixat pentru evacuarea în Transnistria a celor vizaþi fiind ziua de
12 septembrie a.c., vã rugãm sã luaþi mãsuri ca dispoziþiunile dvs. sã ajungã în
timp util, astfel ca preluarea bunurilor sã se poatã efectua la timp, nelãsând
celor interesaþi rãgaz de dosire sau înstrãinare. 
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Urgent. Confidenþial
Strict Secret 

4 septembrie 1942



Ne folosim de acest prilej pentru a vã ruga sã luaþi mãsuri similare pentru
identificarea ºi preluarea tuturor bunurilor rãmase fãrã stãpân. 

Vã rugãm sã ne confirmaþi data primirii acestei circulare[2].

Director General
Cardaº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.10-11)

[1] Prin Decretul-lege nr. 1216 s-a înfiinþat din 3 mai 1941 Centrul Naþional de Româniza-
re, reorganizat apoi prin Decretul-lege nr. 179 din 6 martie 1942, prin trecerea în subor -
dinea Subsecretariatului de Stat al Românizãrii, Colonizãrii ºi Inventarului. Scopul prin-
cipal al acestui centru a fost de administrare ºi revânzare în special a bunurilor evreieºti. 
[2] Ordinul telegrafic cifrat a fost trimis la 7 septembrie 1942.
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Direcþia Generalã a Poliþiei
Serviciul Radio. Radiotelegramã
Transmisã din Iaºi, nr. 1810, cuvinte 75, septembrie 4, ora 16,55
Primitã la Bucureºti, septembrie 4, ora 22,48

Direcþiunea Generalã a Poliþiei Bucureºti

Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã ni se comunice urgent
mãsurile ce urmeazã a fi luate faþã de þiganii din Tg. Frumos, unde se gãsesc
un numãr de 535, dintre care 100 intrã în dispoziþiunile ordinului de evacuare
în Transnistria, întrucât în ordinul primit de Legiunea de Jandarmi Iaºi se pre-
vãd numai 6 vagoane pentru cei 238 þigani din Iaºi.

Chestor Leahu                                                                             Nr.  of.15.017 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.257)

205
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                           Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.543/1942 septembrie 5

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecretariatului de Stat

La ord. dvs. nr. 3017 din 18 august 1942, cu care se trimitea în copie 2 note
informative ale M. St. Major, cerându-se totodatã a se raporta condiþiile în care
au fost evacuaþi þiganii în Transnistria.
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Am onoarea a vã raporta urmãtoarele:
1. Toþi þiganii nomazi, fãrã excepþie, au fost evacuaþi în Transnistria din or-
dinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri. 
Între aceºtia au fost foarte puþin mobilizabili, dar aceºtia nu au putut fi
excluºi operaþiunii, deoarece trãiesc în sãlaºe, de care nu se puteau ºi nu
voiau a se despãrþi, iar în cazul când ar fi fost lãsate totuºi familiile vreunuia
dintre aceºtia, ele nu ºi-ar fi putut câºtiga existenþa, despãrþite de sãlaº. 
Aceeaºi situaþie ºi a unora dintre þiganii nomazi care se gãseau mobilizaþi,
dar ale cãror familii trãind în sãlaº nu au vroit a se despãrþi de aceºtia, ºi ca
urmare au fost evacuate cu sãlaºul respectiv. 
2. Evacuarea acestor þigani nomazi – cãci numai aceºtia s-au evacuat pânã
în prezent –, nu putea fi anunþatã din timp, pentru cã în acest fel au fost
ordinele, sã nu li se comunice nici unde merg, ceea ce de altminteri nici nu
era necesar, ei neavând domiciliu stabil ºi avere imobilã de lãsat. 
Acest lucru nu ar fi fost posibil nici când se vor evacua cei stabili periculoºi
ordinii publice, pentru cã în acest caz ar dispare fãrã sã-i mai putem prinde. 
3. Tot ce gãsim sustras acestor evacuãri – nu rãtãciþi cum se susþine –, se
trimit pe urma celorlalþi în Transnistria.
4. Peste Nistru, cei evacuaþi trebuie sã munceascã pentru a-ºi câºtiga exis-
tenþa, fãrã a aºtepta ca statul sã le asigure în permanenþã hrana. 
5. Inspectoratul General al Jandarmeriei, apreciind însã cã familiile celor ca-
re la data evacuãrii se gãseau mobilizaþi meritã a li se crea o situaþie excep-
þionalã faþã de restul þiganilor nomazi evacuaþi, a dispus ca prin Inspecto-
ratul Jandarmi Transnistria sã se stabileascã care sunt aceste familii ºi în ca-
zul când ele consimt sã fie adunate ºi colonizate în mod deosebit. 
Se înþelege prin aceasta a li se crea avantaje materiale – pãmânt, casã, posi-

bilitãþi de muncã –, care sã-i punã într-o situaþie mai bunã decât au avut-o
înaintea evacuãrii, aducându-se în acest mod ºi o recunoaºtere din partea sta-
tului pentru serviciile prestate de unii dintre þiganii pe front. 

Operaþiunea aceasta este în curs de executare. 
Faþã de cele raportate, vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã se comunice M.

St. Major cele ce veþi crede necesar în sensul raportului de faþã[1]. 

Inspector General al Jandarmeriei                     ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                     Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.6)

[1] O informare similarã, sub nr. 41.826, a fost trimisã ºi Marelui Stat Major, secþia II
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.1-3).
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 41.096/6 sept. 1942

Cãtre Legiunea Jandarmi C.F.R. Bucureºti

Binevoiþi a cunoaºte cã începând din 8 septembrie 1942 vor circula pe dis-
tanþele ce se aratã, un numãr de 2 trenuri cu evreii evacuaþi ºi un numãr de 9
trenuri cu þiganii ce se evacueazã. Evacuarea se face prin îngrijirea Inspectora-
tului General al Jandarmeriei.

Luaþi imediat mãsuri ca toate posturile jandarmi C.F.R. de pe traseele pe
care circulã aceste trenuri sã concure în mod efectiv cu legiunile de jandarmi
atât la pregãtirea îmbarcãrii, cât ºi în ceea ce priveºte paza pe timpul staþio-
nãrii, ataºarea vagoanelor pe traseu conform orarului stabilit de Direcþiunea
Generalã C.F.R.

Vi se anexeazã orarul tuturor celor 11 trenuri spre a lua mãsuri în consecinþã.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu
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România
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri
Institutul Central de Statisticã
Nr. 084.891/7 septembrie 1942

Domniei Sale
Domnului Mareºal Ion Antonescu
Conducãtorul Statului

Referat

La ordinul Domniei Voastre nr. 7918 c.c./1942 ºi urmare la raportul nostru
nr. 55.454/1942, avem onoare a vã prezenta o analizã statisticã a situaþiei popu-
laþiei þigãneºti din þara noastrã în actualele ei frontiere, pe baza rezultatelor
recensãmântului general al populaþiei din 1930[1]. Am arãtat în raportul
amintit imposibilitatea în care ne gãsim de a vã prezenta date recente[2], pre-
cum ºi motivele pentru care rezultatele din 1930 sunt totuºi dãtãtoare de
seamã asupra problemei, mai ales dacã avem în vedere, odatã cu trecerea tim-
pului, tendinþa tot mai accentuatã a acestui grup etnic de a se dispersa ºi topi
în masa populaþiei majoritare. Bineînþeles însã cã de îndatã ce vom obþine
rezultate noi, privitoare la situaþia din 1941, vom avea grija de a vi le prezen-
ta cât mai neîntârziat.

Materialul documentar pe care se sprijinã referatul de faþã, ºi care se anex-
eazã, este compus dintr-o serie de 9 grafice ºi un numãr de 12 tablouri statis-
tice, din care 7 privesc situaþia populaþiei þigãneºti aflate în 1930 pe teritoriul
actual al României, iar restul de 5 tablouri oferã date comparative asupra nu-
mãrului þiganilor la 1893*[3] faþã de cele obþinute de recensãmântul general
din 1930 pe teritoriul istoric al celor 3 provincii de dincolo de Carpaþi, adicã
Transilvania, Banatul ºi Criºana-Maramureº.

A. Situaþia numericã a þiganilor în 1930 pe teritoriul actual al þãrii

Repartiþia þiganilor pe provincii ºi medii. Cu rezervele fãcute în referatul
precedent asupra cifrei reale a þiganilor ºi imposibilitãþilor de ordin material,
social ºi psihologic de a o determina exact, precizãm cã în 1930, pe suprafaþa
României Mari, s-au înregistrat la recensãmânt 262.501 þigani în total. Cifra
ceasta s-a redus însã prin pierderile teritoriale din 1940, cãtre Ungaria ºi
Bulgaria, cu 53.801 þigani, câþi se aflau în 1930 în judeþele ocupate de aceste
douã state[4]. Au mai rãmas deci pe teritoriul actual – fãrã a se þine seamã de
eventualele deplasãri interioare de populaþie ºi miºcarea naturalã a populaþiei
– un numãr de 208.700 þigani. Þiganii, prin soarta lor istoricã ºi natura ocu-
paþiei lor, pãstreazã încã o accentuatã predilecþie ruralã, aºa încât, din acest

333

* Dupã Rezultatele recensãmântului þiganilor din 31 ianuarie 1893, Budapesta, 1893.



total de 208.700, marea lor majoritate, 176.370 sau 84,5%, trãia în satele þãrii
ºi numai 32.330, sau 15,5%, în oraºe. Totuºi, în ceea ce priveºte proporþia lor
faþã de totalul populaþiei respective, diferenþa între cele douã medii este mai
puþin accentuatã, de vreme ce procentul lor este 1,0% la oraºe ºi de 1,4% în
mediul rural, procent de altfel identic cu cel deþinut de þigani în sânul întregii
populaþii a þãrii (graficul I).

Ca valoare absolutã, provincia cu cel mai mare numãr de þigani este
Muntenia, 71.784, care se remarcã ºi prin cei 16.711 þigani din oraºele sale,
cifrã cu mult superioarã oraºelor din oricare altã provincie ºi care reprezintã
mai mult de jumãtate, 51,7%, din totalul þiganilor trãind în toate oraºele þãrii.
Cifre absolute importante de þigani mai dau: Transilvania (37.055), Moldova
(32.194), Oltenia (22.239) ºi Banatul (17.919), restul celorlalte 4 provincii la un
loc neînsemnând decât 27.509 þigani (graficul II).

Deºi Muntenia apare cu cel mai ridicat numãr de þigani, aceastã provincie
se aºeazã numai în locul al treilea în ceea ce priveºte proporþia lor faþã de totalul
populaþiei, 1,8%, fiind depãºitã de Transilvania cu 2,3% ºi de Banat cu 1,9% þi-
gani. Urmeazã Oltenia cu 1,5%, Moldova ºi Criºana cu aceeaºi proporþie de 1,3%
þigani, celelalte provincii având mai puþin de 1,0% þigani, proporþia cea mai
scãzutã întâlnindu-se în Bucovina (0,3%). Considerând în sfârºit (graficul III)
proporþiile pe medii, se observã cã singura excepþie o face Oltenia, care nu
numai cã dã cea mai mare proporþie 2,2% de þigani în mediul urban, dar, spre
deosebire de toate celelalte provincii, în aceastã provincie procentul þiganilor în
sânul populaþiei orãºeneºti este mult mai ridicat decât în mediul rural.

Dificultãþile înregistrãrii statistice a þiganilor . Încercând acum o grupare a
provinciilor dupã proporþia þiganilor faþã de totalul populaþiei lor, vom remarca
trei mari regiuni caracteristice, ºi anume: a) provinciile de dincolo de Carpaþi,
în special Transilvania ºi Banatul, în care procentul þiganilor este cel mai ridi-
cat, b) Vechiul Regat, în care acest procent este mijlociu ºi, în sfârºit, c) Basara-
bia ºi Bucovina, unde proporþia lor este minimã.

S-ar putea susþine cã aceste trepte deosebite de importanþã numericã a
þiganilor în cele trei grupe de provincii sã fie expresia evoluþiei istorice dis-
tincte a acestor provincii pânã la înfãptuirea României Mari, cu ceea ce a adus
ca specific în structura populaþiilor respective aceastã evoluþie istoricã, prin
graniþele puse în calea deplasãrilor normale de populaþie. Este însã foarte pro-
babil cã proporþia mai ridicatã de þigani, înregistratã în 1930, în provinciile de
peste munþi, se datoreºte într-o mãsurã foarte mare unui fenomen de segregare,
de identificare ºi izolare mai riguroasã a þiganilor în sânul populaþiei provinci-
ilor. Intensitatea luptelor naþionale duse, solidaritatea de grup etnic ºi consti-
tuirea unei conºtiinþe naþionale intransigente, au fãcut ca noþiunea de neam sã
aibã un conþinut bine definit, iar apartenenþa la un anumit grup etnic sã fie cu
mai multã stricteþe reglementatã, sã aparã ca o stare bine precizatã, de notori-
etate publicã. Atât românii, cât ºi minoritãþile importante de dincolo de Car-
paþi constituiau grupuri etnice bine delimitate ºi relativ impenetrabile pentru
celelalte populaþiuni alogene. „Valah puturos” era desigur o insultã, dar pen-
tru membrii conºtienþi ai grupului constituia o calitate plinã de demnitate ce
nu putea fi acordatã oricãrui nou venit. Din aceste motive, la care se adaugã o
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condiþie socialã inferioarã, au fãcut ca þiganii sã fie mult mai riguros izolaþi de
masa celorlalte neamuri, ceea ce a dus, cu prilejul recensãmântului din 1930,
la o mai exactã înregistrare a lor.

Nu tot aºa se prezintã situaþia cu Vechiul Regat, unde robirea þiganilor pe
moºiile boiereºti ºi mãnãstireºti, îndelunga lor convieþuire cu românii iobagi pe
aceleaºi moºii, standardul de viaþã redus ºi relativ apropiat al ambelor categorii,
inexistenþa acelor lupte cu caracter de afirmare naþionalã, ortodoxia lor, formalã,
rãspândirea ulterioarã a þiganilor, dupã dezrobire, de-a lungul satelor ca posesori
a câtorva meserii primitive indispensabile activitãþii agricole a pãturii þãrãneºti,
împroprietãrirea lor la rând cu românii – toate acestea au avut drept rezultat o
atenuare a repulsiunii românilor pentru aceastã populaþie strãinã de neamul lor,
au dus în unele locuri la un amestec de populaþie, au permis o camuflare sau
pierdere a þiganilor în masa populaþiei majoritare, care i-a acceptat, prin acea
excepþionalã omenie, caracteristicã poporului nostru, care îl face ca ºi termenul
peiorativ de „þigan” sã-l acorde cu rezervã ºi ezitare, mai curând la mânie, spre
a sancþiona o comportare, decât spre a caracteriza o condiþiune bio-etnicã realã,
adicã de a indica pe adevãratul þigan. Se înþelege deci pricinile pentru care la
recensãmântul din 1930, în Vechiul Regat, nu se poate afirma categoric cã toþi
þiganii au fost înregistraþi. Este sigur cã cifra lor este mai mare, iar împreunã cu
cea a locuitorilor cu amestec de sânge þigãnesc încã mult mai ridicatã. Pentru a
putea determina satisfãcãtor regiunile contaminate, cifra probabilã, precum ºi
intensitatea amestecului sângelui þigãnesc în populaþia noastrã, ar trebui pornitã
o vastã ºi îndelungatã anchetã care sã punã la contribuþie: sursele istorice, datele
numerice existente ºi o laborioasã serie de cercetãri antropologice ºi serologice
pe teren. Bineînþeles, consideraþiunile de mai sus privesc pe þiganii sedentari,
fixaþi locului, ºi nu sunt valabile pentru þiganii nomazi, al cãror numãr – deºi
cuprins în totalurile date – ne este necunoscut. În orice caz, numãrul þiganilor
nomazi este cu mult inferior celorlalþi, însã deplasãrile lor continue ºi „pitores-
cul” lor îi fac sã aparã mai numeroºi decât sunt în realitate.

Repartiþia þiganilor pe judeþe ºi plãºi. Revenind la repartiþia lor teritorialã în
1930, vom observa cã judeþul cu cea mai mare proporþie de þigani (5,0%) este
Târnava Micã. În cadrul României Mari mai existau alte douã judeþe, acum rã-
mase dincolo de graniþã, cu procente ridicate de populaþie þigãneascã: Nãsãud
(4,1%) ºi Mureº (3,9%). În tot restul þãrii proporþia þiganilor este sub 3,0%.
Dintre cele 60 judeþe actuale ale þãrii, un numãr de 15 acuzã totuºi procente
însemnate, între 2,0% ºi 2,9%, de þigani (graficul IV). Aceste 15 judeþe pot fi
împãrþite în patru regiuni distincte, ºi anume:

a) podiºul Moldovei ºi valea Siretului, pe cursul sãu mijlociu ºi inferior, cu
judeþele Roman, Vaslui, Tutova ºi Tecuci, la care se poate adãuga ºi judeþul
Râmnicu Sãrat (în care proporþia þiganilor este ridicatã din pricina unei sin-
gure plãºi „Muntele”, cu 6,0% þigani),
b) mijlocul Munteniei, cuprins între vãile rãurilor Argeº, Dâmboviþa ºi Ialo-
miþa, de la izvoare ºi pânã la vãrsarea lor, cu judeþele Muscel, Dâmboviþa,
Vlaºca ºi Ialomiþa, la care trebuie adãugat de fapt ºi Ilfovul (în care proporþia
þiganilor apare redusã din pricina marei mase de populaþie concentratã în
Bucureºti),
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c) platoul Transilvaniei, cu valea Oltului, Târnavelor, Mureºului ºi cursul
superior al Someºului Mic (ºi Someºul Mare pentru teritoriul ocupat de
Ungaria), cu judeþele Fãgãraº, Sibiu, Târnava Mare (ºi Târnava Micã despre
care s-a vorbit mai sus) ºi Cluj-Turda,
d) în sfârºit, a patra regiune este constituitã din zonã muntoasã a Banatului
ºi cuprinde judeþele Severin ºi Caraº.
Pãstrând totuºi aceeaºi distribuþie regionalã, amãnuntele ºi mai ales varia-

þia de intensitate a proporþiei þiganilor se precizeazã dacã coborâm la dimen-
siunea plãºii (graficul V). În graniþele actuale ale României se gãseau în 1930
un numãr de 72 plãºi[5], având o proporþie de cel puþin 2,0% þigani, din care
30 plãºi chiar între 3,0% ºi 6,6%, faþã de totalul populaþiei rurale a acestor
plãºi. Acestea ultime, cu denumirea ºi întinderea lor teritorialã din 1930, sunt:

Rãspândirea pe sate. În afarã de stabilirea cifrei totale exacte a þiganilor,
problema cea mai dificilã, în cadrul unei politici de populaþie, este extrema lor
dispersiune în mediul nostru rural. În 1930 au fost înregistraþi þigani, în numãr
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N r .N r . Plasa (rural)Plasa (rural) JudeJude þu lþu l %  %  þ iganiþ igani

1 Diciosânmartin Târ. Micã 6,6
2 Titu Dâmboviþa 5,9
3 Dumbrãveni Târ. Micã 5,8
4 Bocºa-Montanã Caraº 5,4
5 Sãrmãºel* Cluj 5,1
6 Sãruleºti Ilfov 5,1
7 Vlahuþã Tutova 5,1
8 Câmpia Turzii Turda 4,9
9 Bozovici Caraº 4,7

10 Homocea Tecuci 4,6
11 Bãneasa Ilfov 4,3
12 Iernut Târ. Micã 4,2
13 Orãºtie Hunedoara 3,7
14 ªtefan cel Mare Vaslui 3,7
15 Blaj Târ. Micã 3,6
16 Filipeºti Prahova 3,6
17 Mociu** Cluj 3,6
18 Olteniþa Ilfov 3,5
19 ªercaia Fãgãraº 3,5
20 Sighiºoara Târ. Mare 3,5
21 Ocna Mureºului Alba 3,4
22 Arpaºul de Jos Fãgãraº 3,2
23 Drãgãºani Vâlcea 3,2
24 Reºiþa Caraº 3,2
25 Buzãul Ardelean Braºov 3,1
26 Mediaº Târ. Mare 3,1
27 Fãgãraº Fãgãraº 3,0
28 Jimbolia Timiº 3,0
29 Periam Timiº 3,0
30 Sf. Ana Arad 3,0

*   Pe teritoriul rãmas României ºi încorporat în judeþul Cluj-Turda.
** Pe teritoriul rãmas României ºi încorporat în judeþul Cluj-Turda.



variabil bineînþeles, în nu mai puþin de 5.015 sate din totalul de 13.051 sate
câte existau în þara noastrã la acea datã pe teritoriul actual (tabloul 2 anexe).

Chiar dacã am alege deoparte satele cu cel puþin 50 suflete þigani ºi tot s-ar
ridica numãrul acestor sate la cifra de 951 (tabloul 3 anexe). E drept cã în
aceste 951 sate, reprezentând 19% din tabloul satelor cu populaþie þigãneascã,
trãiau 118.260 þigani, adicã mai mult de jumãtate, exact 56,7%, din numãrul
lor total de 208.700 suflete, ºi mai mult de douã treimi: 67,1% dacã ne rapor-
tãm numai la þiganii locuind în mediul rural, de 176.370 suflete. În satele cu
cel puþin 50 þigani, proporþia lor este de 6,6%.

Pe provincii situaþia þiganilor în satele locuite de ei este urmãtoarea:

Punând în paralel fie totalul satelor (tabloul 2 anexe) cu satele în care s-au
gãsit þigani, fie acestea din urmã cu satele în care trãiau cel puþin 50 þigani, con-
cluzia este aceeaºi, anume cã în provinciile de peste munþi dispersiunea þiga-
nilor în sate este mai mare, adicã proporþional în mai multe sate vom întâlni þi-
gani decât în restul provinciilor þãrii. Din aceastã pricinã, în satele cu peste 50
þigani, proporþia þiganilor faþã de totalul populaþiei aceloraºi sate este mai ridi-
catã în cazul provinciilor din Vechiul Regat, deci ne gãsim în faþa unei relative
concentrãri a lor; în schimb, mai mult de 70% din totalul þiganilor din Tran-
silvania, Banat ºi Criºana sunt adunaþi în cele 362 sate cu cel puþin 50 þigani.

În sfârºit, tabloul 4, din anexe, ne aratã cã existau în România actualã 39
sate, din care 22 în Moldova, în care þiganii deþineau majoritatea absolutã sau
relativã, mergând de la 49,1% pânã la 100% din totalul populaþiei satelor
respective.

Þiganii în mediul urban. În mediul urban, dupã cum am arãtat la început,
numãrul þiganilor înregistraþi în 1930 a fost de 32.330, iar proporþia lor numai
de 1,0%, adicã mai redusã decât în cadrul populaþiei rurale. Proporþia aceasta
poate sã fie în realitate mult mai ridicatã, dacã þinem seama de cele spuse mai
înainte cu privire la amestecul acestora cu populaþia þãrii noastre, oraºele
oferind condiþiile cele mai prielnice de camuflare sau topire, voite sau de fapt,
în sânul populaþiei româneºti majoritare. În orice caz, din cele 145 oraºe exis-
tente în 1930 pe teritoriul de astãzi al României, în 11 oraºe nu s-a declarat nici
un þigan. Acestea sunt: Govora, Filipeºtii Târg, Sinaia, Techirghiol, Hârlãu, Cos-
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Sate cu 50 Sate cu 50 þigani ºi pesteþigani ºi peste

ProvinciaProvincia
Sa t e  cuSa t e  cu
þ iganiþ igani

TotalulTotalul
populapopula þieiþiei
þigãneºtiþigãneºti

NumNum ãru lã ru l
satelorsatelor

TotalulTotalul
populapopula þieiþiei

NumNum ãru lã ru l
þ iganilorþ iganilor

ProcentulProcentul
þ iganilorþ iganilor

România 5015 176370 951 1788422 118260 6,6
Oltenia 623 17907 100 176036 10455 5,9
Muntenia 1319 55073 270 493117 38293 7,8
Dobrogea 143 3228 16 20386 1617 7,9
Moldova 826 28430 141 171344 20401 11,9
Basarabia 676 12736 50 147690 5127 3,5
Bucovina 75 2002 12 38826 1160 3,0
Transilvania 802 33525 217 364918 24055 6,6
Banat 348 15909 99 230964 11815 5,1
Criºana 203 7560 46 145141 5337 3,7



meni, Sadagura, Solca, Vijniþa, Zastavna ºi Beiuº. În restul de 134 oraºe s-au
numãrat între 1 þigan – Ocnele Mari, Sulina ºi Sãveni – ºi maximum 6.797
þigani în Bucureºti. Acelaºi numãr de 134 oraºe poate fi împãrþit în douã grupe:
53 oraºe care au mai puþin de 50 þigani ºi 81 oraºe în care numãrul lor este de
50 sau mai mulþi. Ultimele însumeazã 31.224 þigani sau 96,6%, adicã aproape
unanimitatea þiganilor trãind în mediul urban (tablourile 5 ºi 6 anexe).

Oraºele cu peste 500 locuitori þigani sunt în numãr de 15, ºi anume:

Aceste oraºe totalizeazã la rândul lor 18.103 þigani, sau 56,0 % din numãrul
de 32.330 þigani locuind în întreg mediul urban al þãrii. Ca aºezare, se observã
cã majoritatea acestor oraºe se gãsesc în aºa numita Câmpie a Dunãrii.

Numãrul mare de þigani înregistraþi în cele 15 oraºe de mai sus nu însem-
neazã întotdeauna ºi o proporþie ridicatã de þigani în sânul populaþiei respec-
tive. Este drept cã Bucureºti se detaºeazã net cu cifra absolutã cea mai impor-
tantã de 6797 þigani, însã proporþia lor în Capitalã este de numai 1,1%.

În schimb, altele sunt centrele urbane cu procente însemnate de þigani. Nu-
mãrul oraºelor în care proporþia þiganilor depãºeºte 2,0% din totalul populaþiei
respective se ridicã la 39 ºi acestea, în ordinea de mãrime a procentului, sunt:
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Þigan iÞ igan i
N r .N r . OraOra ºeºe NumNum ãrãr %%
1 Bucureºti 6797 1,1
2 Craiova 1782 2,8
3 Urziceni 1153 13,4
4 Ploieºti 1072 1,4
5 Alexandria 910 4,7
6 Cãlãraºi 860 4,8
7 Giurgiu 753 2,4
8 Orºova 693 8,5
9 Olteniþa 689 6,6
10 Roman 606 2,1
11 Tg. Jiu 602 4,6
12 Brãila 585 0,9
13 Caracal 567 3,8
14 Mizil 523 8,1
15 Turnu Mãgurele 511 3,0

N r .N r . OraOra ºeºe      %     %
1 Urziceni 13,4
2 Orºova 8,5
3 Târgu Frumos 8,3
4 Mizil 8,1
5 Dumbrãveni 7,4
6 Diciosânmartin 6,9
7 Olteniþa 6,6
8 Vãlenii de Munte 6,2
9 Orãºtie 5,3
10 Cãlãraºi 4,8
11 Alexandria 4,7
12 Târgu Jiu 4,6
13 Urlaþi 4,3



Reiese din înºiruirea de mai sus, indiferent la ce limitã inferioarã ne-am
opri, cã cele mai þigãneºti oraºe din þarã sunt: Urziceni, Orºova, Târgu Frumos
ºi Mizil, primul detaºându-se net cu proporþia impresionantã de 13,4% þigani.

B. Declararea limbii materne þigãneºti la þigani în 1930

Deºi în 1930, pe teritoriul actual al þãrii s-au înregistrat 208.700 þigani, ceva
mai mult de o treime numai, adicã 77.714 sau 37,2%, au declarat drept limbã
maternã limba þigãneascã. Ne gãsim deci în faþa unui fenomen de asimilare de
lungã duratã ºi foarte înaintat de vreme ce restul de douã treimi dintre þigani
au adoptat altã limbã maternã, cea româneascã acolo unde convieþuiau cu
românii, în special în Vechiul Regat, sau maghiarã în localitãþile de peste munþi
cu majoritãþi ungare.

Se constatã apoi (tabloul 1 ºi 7 anexe) cã proporþia populaþiei þigãneºti de lim-
bã maternã þigãneascã este mai ridicatã în mediul urban, 42,1%, decât în cel
rural, 36,3%. Observaþia aceasta este generalã, adicã valabilã pentru toate
provinciile, cele douã provincii care fac excepþie, Dobrogea ºi Criºana, nefiind
semnificative din pricina numãrului neînsemnat de þigani înregistraþi în me-
diul lor urban. Ar pãrea deci cã populaþia relativ mai evoluatã a oraºelor izo-
leazã cu mai multã stricteþe pe þigani, cel puþin în primele generaþii, când
aceastã populaþie abordeazã oraºele, înainte de a apãrea fenomenul de camu-
flare ºi dizolvare despre care s-a vorbit.
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14 Cãlimãneºti 4,1
15 Caracal 3,8
16 Strehaia 3,6
17 Corabia 3,3
18 Baia de Aramã 3,2
19 Caransabeº 3,2
20 Drãgãºani 3,2
21 Sebeº 3,2
22 Turnu Mãgurele 3,0
23 Vaslui 3,0
24 Abrud 2,8
25 Craiova 2,8
26 Hârºova 2,7
27 Sighiºoara 2,7
28 Roºiorii de Vede 2,6
29 Calafat 2,4
30 Cernavodã 2,4
31 Giurgiu 2,4
32 Turda 2,4
33 Moineºti 2,3
34 Gãeºti 2,2
35 Mediaº 2,2
36 Piteºti 2,2
37 Pucioasa 2,1
38 Roman 2,1
39 Zimnicea 2,1



În ceea ce priveºte provinciile, fenomenul de însuºire a limbii materne a
populaþiilor majoritare în mijlocul cãrora trãiesc, de cãtre þigani, este variabil
ca intensitate. Lãsând la o parte Bucovina ºi Dobrogea unde, deºi procentele de
þigani cu limba maternã þigãneascã sunt foarte mici, fenomenul nu prezintã o
importanþã deosebitã din pricina cifrei absolute reduse de þigani – provinciile
în care þiganii de limba maternã þigãneascã dau proporþiile cele mai reduse
sunt: Muntenia 31,9%, Transilvania 35,6%, Criºana 37,2%. Spre deosebire de
acestea, în Banat, Basarabia, Moldova ºi Oltenia se pare cã populaþia þigãneas-
cã este þinutã mai izolatã de vreme ce proporþiile de þigani cu limba maternã
þigãneascã sunt peste media þãrii: 37,2%, adicã respectiv: 48,5%, 48,2%, 42,2%
ºi 38,3% (graficul VI).

Dintre judeþe, numai în 17 mai mult de jumãtate de þigani ºi-au pãstrat
limba maternã þigãneascã (tabloul 6). Aceste judeþe sunt:

În schimb, existã unele judeþe cu mase importante de þigani, în care aceºtia
ºi-au pierdut aproape complet limba, proporþia celor care au pãstrat limba
maternã þigãneascã fiind extrem de redusã, ºi anume:

Alte judeþe, deºi dau procente chiar mai mici sau de aceeaºi ordine de mã-
rime de þigani cu limba maternã þigãneascã, cum ar fi: Storojineþ 4,5 %, Câm-
pulung 7,3 %, Suceava 9,1 %, Dorohoi 12,9 %, Rãdãuþi 15,3 %, nu prezintã o
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N r .N r . JudeJude þu lþu l
Þigani  cu l imba maternãÞigani  cu l imba maternã

þigãneascã %þigãneascã %

1 Tecuci 69,4
2 Baia 61,3
3 Tighina 58,2
4 Neamþ 58,1
5 Timiº 58,1
6 Târnava Micã 57,4
7 Dolj 57,1
8 Fãlciu 56,2
9 Iaºi 55,5

10 Cahul 54,9
11 Vlaºca 53,7
12 Turda-Cluj 53,6
13 Soroca 51,5
14 Bãlþi 51,5
15 Bihor 51,0
16 Dâmboviþa 50,6
17 Lãpuºna 50,5

N r .N r . JudeJude þu lþu l
L imba maternL imba matern ãã

þigãneascã %þigãneascã %
1 Sibiu 10,3
2 Fãgãraº 10,7
3 Braºov 11,5
4 Gorj 13,0
5 Prahova 16,0
6 Vâlcea 17,7



importanþã prea mare, din acest punct de vedere, din pricina numãrului abso-
lut foarte redus de þigani (între 287 ºi 935 suflete).

Considerând, în sfârºit, procentul þiganilor de limbã maternã þigãneascã fa-
þã de totalul populaþiei pe judeþe sau plãºi (cartogramele VII ºi VIII), vom con-
stata aproximativ aceeaºi distribuþie spaþialã, bineînþeles cu intensitãþi mai re-
duse ºi cu modificãrile semnalate anterior, pe care procesul de adoptare a lim-
bii materne majoritare de cãtre þigani le aduce tabloului, în special în Þara
Oltului ºi regiunile învecinate, precum ºi în Muntenia.

C. Evoluþia þiganilor în Transilvania, Criºana, Maramureº ºi Banat 
între 1893-1930

S-a arãtat în raportul precedent citat cã cel dintâi recensãmânt la care s-au
înregistrat þigani pe întinsul þãrii întregi a fost cel din 1930. De unde imposi-
bilitatea de a se face o cercetare completã asupra evoluþiei lor numerice în timp.
În lipsa unor asemenea date pentru întreaga þarã, ne vom mulþumi sã urmãrim
aceastã evoluþie numai pe spaþiul redus al celor trei provincii de peste munþi.

Într-adevãr, la 31 ianuarie 1893 s-a efectuat o numãrãtoare a þiganilor în
Ungaria, iar rezultatele din cele trei provincii de dincolo de Carpaþi, compara-
tiv cu cele din 1930, sunt expuse în diagrama IX ºi tablourile 8-12 din anexe.
Deºi cifrele din 1893 se referã la teritoriile judeþelor din vremea stãpânirii ma-
ghiare, totuºi prin compararea cifrelor respective se pot face câteva observaþi-
uni concludente ºi perfect valabile, în general, pentru problema care ne intere-
seazã[6].

Vom remarca în primul rând cã în cele trei provincii amintite, în 1893, erau
151.711 þigani, pe când în 1930 s-au numãrat numai 109.156 þigani, deci o
reducere cu 42.555 suflete, sau de 28,1%. Se poate ca diferenþa în minus între
cifrele celor douã date, cu rezerva fãcutã mai sus asupra teritoriilor luate în
considerare, sã se datoreze ºi unor anumite deplasãri a acestei populaþii, dar
este mai probabil cã scãderea numãrului þiganilor se explicã prin procesul fatal
de asimilare din aceºti 38 ani. Câteva judeþe fac însã excepþie, adicã dimpotrivã
acuzã o creºtere simþitoare, cum ar fi cazul judeþelor Sãlaj, Nãsãud, Târnava
Micã ºi Mureº, în care þiganii au crescut respectiv cu 44,4%, 23,0%, 11,1% ºi
8,8% între 1893 ºi 1930. Faptul trebuie sã se datoreze unor deplasãri de popu-
laþie prin cauze de ordin economic-social locale, care rãmân de stabilit, cu atât
mai mult cu cât judeþul foarte apropiat, Târnava Mare, care în 1893 avea cea
mai mare cifrã de þigani, 13.483, numãrã în 1930 numai 3804 suflete, adicã cu
71,8% mai puþin. La nici unul dintre celelalte judeþe nu se observã o atât de
importantã reducere a numãrului þiganilor (Maramureºul neputând fi luat în
considerare, întrucât în 1893 cuprindea ºi restul judeþului, care a revenit fos-
tei Cehoslovacii, odatã cu Rutenia Subcarpaticã). 

Procesul acesta de scãdere a numãrului þiganilor poate fi considerat ca ge-
neral. Într-adevãr, din cele 462 comune de dincolo de Carpaþi, în care în 1893
s-au numãrat cel puþin 50 þigani, în 127 cifra lor absolutã este staþionarã sau în
creºtere, în 266 comune este în scãdere, iar în 69 comune þiganii au dispãrut
complet. 
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În sfârºit, s-ar putea susþine cã între 1893 ºi 1930 s-au desfãºurat douã pro-
cese paralele ºi contrarii, ºi anume: pe de o parte þiganii care se strãduiesc sã
disparã în masa înconjurãtoare, iar pe de alta populaþiile majoritare, care
încearcã sã-i izoleze, sã stãvileascã aceastã contopire. Într-adevãr, se observã
cã în general procentul þiganilor de limbã maternã þigãneascã este mai ridicat
în 1930 decât în 1893. Aceasta pentru Banat ºi Criºana-Maramureº, fiindcã în
Transilvania procentul este uºor mai redus în 1930.

Din cele spuse pânã acum, în cursul referatului de faþã, se pot desprinde
urmãtoarele concluzii privitoare la problema populaþiei þigãneºti în România:

1. Nu se poate cunoaºte numãrul exact al þiganilor din þara noastrã, pentru
cã în trecut nu a existat o asemenea preocupare ºi nu s-au fãcut înregistrãri
periodice sistematice.
2. Singura cifrã existentã ºi cea mai apropiatã de realitate, cel puþin ca
punct de plecare numeric, este cea datã de recensãmântul general al popu-
laþiei din 1930.
3. Existã o tendinþã accentuatã de contopire a acestui grup etnic þigãnesc în
masa populaþiei româneºti; procesul este vechi ca duratã ºi continuã ºi în
prezent.
4. În afarã de recensãmânt ºi alte înregistrãri numerice, pentru a identifica
marea majoritate a þiganilor, se impune cu necesitate completarea acestor
date prin cercetãri prealabile de ordin istoric, pentru identificarea vechilor
aºezãri de þigani, în special a celor mãnãstireºti sau boiereºti, urmate de
atente, îndelungate ºi laborioase cercetãri bio-antropologice ºi serologice.
5. Problema identificãrii þiganilor jumãtate sânge sau cu mai puþin, adicã a
celor probabil foarte numeroºi amestecaþi cu români sau alte neamuri în
proporþii variabile, constituie o dificultate în plus ºi practic vorbind
aproape de nerezolvat
Deºi pãstrãtori prin împrumut a unora din vechile tradiþii ºi anumitor ele-

mente de folclor românesc, mai mult sau mai puþin curate, pe lângã pose-
siunea câtorva meºteºuguri primitive, þiganii rãmân totuºi non-valori sociale ºi
naþionale ºi o primejdie rasialã, în mãsura în care, în viitor, neamul nostru îºi
cautã ºi îºi pãzeºte o substanþã biologicã mai purã ºi tinde conºtient la un mai
înalt ideal românesc de umanitate.

Primiþi, Vã rugãm, Domnule Mareºal, mãrturia celui mai desãvârºit ºi adânc
devotament.

Director General,
Sabin Manuilã
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Grafic I. Populaþia þigãneascã pe medii în 1930 – pe teritoriul României din 1942

Grafic II. Numãrul þiganilor pe provincii ºi medii în 1930 – 
pe teritoriul României din 1942
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Grafic III. Procentul þiganilor pe provincii ºi medii, faþã de totalul populaþiei
în 1930 - pe teritoriul României din 1942

Hartã IV. Þiganii (neam). Procentul pe judeþe din totalul populaþiei. 
Recensãmântul 1930
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Hartã V. România. Densitatea pe plãºi a populaþiei de neam þigãnesc în 
mediul rural 1930

Grafic VI. Procentul þiganilor care au declarat limba maternã þigãneascã în 1930.
Pe teritoriul României din 1942
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Hartã VII. Þiganii (limba maternã). Procentul pe judeþe din totalul populaþiei.
Recensãmântul 1930

Hartã VIII. România. Densitatea pe plãºi a populaþiei cu limba maternã 
þigãneascã în mediul rural – 1930
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Hartã IX. Þiganii din Transilvania, Banat ºi Criºana-Maramureº în 1893 ºi 1930
(procentul din totalul populaþiei judeþelor)
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1. Repartiþia populaþiei þigãneºti pe provincii 
Teritoriul din 1942 al României, pe baza rezultatelor recensãmântului din 1930

2. Populaþia de neam þigan, din România, pe judeþe, mediul rural, în cadrul
fruntariilor din anul 1942, ºi numãrul satelor locuite de þigani, în conformi-
tate cu rezultatele recensãmântului din 1930
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Þ i g a n iÞ i g a n i L i m b a  m a t e r nL i m b a  m a t e r n ã  a  p o p .  þ i g ã n e º t iã  a  p o p .  þ i g ã n e º t i

Þ i g ã n e a s c ãÞ i g ã n e a s c ã R o m â nR o m â n ã ,  magh ia rã  º iã ,  magh ia rã  º i
a l t e  l i m b ia l t e  l i m b i

To ta lu lTo ta lu l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

C i f reCi f re
a b s o l u t ea b s o l u t e

%%
FaFa þã deþã de
t o t a l u lt o t a l u l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
C i f reCi f re

a b s o l u t ea b s o l u t e

%%
FaFa þã deþã de
t o t a l u lt o t a l u l

þ i gan i lo rþ i gan i lo r
C i f reCi f re

a b s o l u t ea b s o l u t e

%%
 F a F a þ ã  d eþ ã  d e
t o t a l u lt o t a l u l

þ i gan i lo rþ i gan i lo r

Total 15.305.380 208.700 1,4 77.714 37,2 130.986 62,8
Urban 3.121.312 32.330 1,0 13.604 42,1 18.726 57,9România
Rural 12.184.068 176.370 1,5 64.110 36,3 112.260 63,7
Total 1.513.175 22.239 1,5 8.506 38,3 13.733 61,7
Urban 198.223 4.332 2,2 1.955 45,1 2.377 54,9Oltenia
Rural 1.314.952 17.907 1,4 6.551 36,6 11.356 63,4
Total 4.029.008 71.784 1,8 22.886 31,9 48.898 68,1
Urban 1.101.766 16.711 1,5 6.613 39,6 10.098 60,4Muntenia
Rural 2.927.242 55.073 1,9 16.273 29,6 38.800 70,4
Total 452.601 3.819 0,8 1.108 29,0 2.711 71,0
Urban 126.376 591 0,5 168 28,4 423 71,6Dobrogea
Rural 326.225 3.228 1,0 940 29,1 2.288 70,9
Total 2.433.596 32.194 1,3 13.598 42,2 18.596 57,8
Urban 592.127 3.764 0,6 1.820 48,4 1.944 51,6Moldova
Rural 1.841.469 28.430 1,5 11.778 41,4 16.652 58,6
Total 2.864.402 13.518 0,5 6.520 48,2 6.998 51,8
Urban 370.971 782 0,2 398 50,9 384 49,1Basarabia
Rural 2.493.431 12.736 0,5 6.122 48,1 6.614 51,9
Total 853.009 2.164 0,3 232 10,7 1.932 89,3
Urban 228.056 162 0,1 37 22,8 125 77,2Bucovina
Rural 624.953 2.002 0,3 195 9,7 1.807 90,3
Total 1.591.212 37.055 2,3 13.197 35,6 23.858 64,4
Urban 254.830 3.530 1,4 1.622 45,9 1.908 54,1Transilvania
Rural 1.336.382 33.525 2,5 11.575 34,5 21.950 65,5
Total 939.958 17.919 1,9 8.688 48,5 9.231 51,5
Urban 167.489 2.010 1,2 959 47,7 1.051 52,3Banat
Rural 772.469 15.909 2,1 7.729 48,6 8.180 51,4
Total 628.419 8.008 1,3 2.979 37,2 5.029 62,8
Urban 81.474 448 0,6 32 7,1 416 92,9

Criºana-
Maramureº

Rural 546.945 7.560 1,4 2.947 39,0 4.613 61,0

N u mN u m ã r u l  þ i g a n i l o rã r u l  þ i g a n i l o r
N u mN u m ã r u l  s a t e l o r  c uã r u l  s a t e l o r  c u

þ i g a n iþ i g a n i

J u d eJ u d e þ eþ e
T o t a l u lT o t a l u l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
C i f reCi f re

a b s o l u t ea b s o l u t e
Î nÎ n

p r o c e n t ep r o c e n t e

N u mN u m ã r u lã r u l
t o t a l  a lt o t a l  a l

s a t e l o r  d i ns a t e l o r  d i n
j u d ej u d e þþ T o t a lT o t a l

Din  ca re  cuDin  ca re  cu
majori tatemajori tate

abso lu tabso lu t ã sauã sau
relativrelativ ãã

R O M Â N I AR O M Â N I A 12.184.068 176.370 1,4 12.472 1 5.015 39
O L T E N I AO L T E N I A 1.314.952 17.907 1,4 1.742 623 1
Dolj 393.361 6.025 1,5 389 155 -
Gorj 193.309 2.753 1,4 436 131 1
Mehedinþi 273.440 3.316 1,2 369 147 -
Romanaþi 241.788 2.244 0,9 247 87 -
Vâlcea 213.054 3.569 1,7 301 103 -

1   Numãrul total al satelor este în realitate de 13.051, deorece în numãrul satelor arãtate în tabel
se cuprind 338 unitãþi administrative compuse din câte 2-11 sate, în total încã 579 sate, peste
numãrul din tablou; pentru aceste sate componente nu avem distibuþia populaþiei dupã neam. 
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M U N T E N I AM U N T E N I A 2.927.242 55.073 1,9 3.127 1.319 11
Argeº 231.037 3.213 1,4 446 135 -
Brãila 151.484 2.691 1,8 105 62 1
Buzãu 267.278 3.740 1,4 432 109 -
Dâmboviþa 276.278 5.904 2,1 341 122 5
Ialomiþa 259.092 5.182 2,0 195 134 -
Ilfov 350.133 9.744 2,8 214 139 -
Muscel 135.929 3.326 2,4 146 77 -
Olt 172.352 2.162 1,3 256 93 -
Prahova 359.652 5.706 1,6 344 113 3
R. Sãrat 169.949 4.740 2,8 236 90 2
Teleorman 288.662 2.959 1,0 176 118 -
Vlaºca 265.396 5.706 2,1 236 127 -
D O B R O G E AD O B R O G E A 326.225 3.228 1,0 344 143 -
Constanþa 183.819 1.641 0,9 222 85 -
Tulcea 142.406 1.587 1,1 122 58 -
M O L D O V AM O L D O V A 1.841.469 28.430 1,5 2.765 826 22
Bacãu 210.677 3.584 1,7 377 105 5
Baia 129.437 1.748 1,4 171 63 -
Botoºani 167.938 1.578 0,9 221 63 2
Covurlui 109.395 1.074 1,0 97 39 -
Dorohoi 167.647 856 0,5 211 45 1
Fãlciu 97.925 1.874 1,9 140 43 2
Iaºi 167.992 2.421 1,4 286 70 2
Neamþ 150.266 1.221 0,8 233 63 -
Putna 135.422 1.826 1,3 158 68 1
Roman 122.727 2.918 2,4 204 68 3
Tecuci 139.233 2.982 2,1 245 73 1
Tutova 118.617 3.540 3,0 245 72 5
Vaslui 124.193 2.808 2,3 177 54 -
B A S A R A B I AB A S A R A B I A 2.493.431 12.736 0,5 1.836 676 5
Bãlþi 356.151 1.896 0,5 343 105 -
Cahul 178.784 1.300 0,7 190 660 -
Cetatea Albã 303.545 1.545 0,5 189 70 -
Hotin 377.096 639 0,2 208 55 -
Ismail 149.649 343 0,2 69 34 -
Lãpuºna 299.949 2.950 1,0 238 105 4
Orhei 264.013 2.015 0,8 214 107 1
Soroca 301.367 894 0,3 241 66 -
Tighina 262.877 1.154 0,4 144 68 -
B U C O V I N AB U C O V I N A 624.953 2.002 0,3 339 75 -
Câmpulung 63.562 750 1,2 50 21 -
Cernãuþi 174.765 97 * 94 7 -
Rãdãuþi 134.085 325 0,2 67 21 -
Storojineþ 151.064 266 0,2 67 10 -
Suceava 101.477 564 0,6 61 16 -

T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 1.336.382 33.525 2,5 1.268 8,2 -
Alba 179.384 3.215 1,8 152 84 -
Braºov 118.187 2.209 1,9 58 36 -
Fãgãraº 78.198 2.493 3,2 86 59 -
Hunedoara 290.884 4.471 1,5 413 226 -
Sibiu 145.274 4.676 3,2 89 74 -
Tîrnava Mare 126.744 3.374 2,7 118 59 -
Târnava Micã 133.194 6.667 5,0 132 108 -
Turda-Cluj 264.517 6.420 2,4 220 156 -
B A N A TB A N A T 772.469 15.909 2,1 588 348 -
Caraº 171.476 5.177 3,0 124 90 -
Severin 199.130 4.087 2,1 224 113 -
Timiº 401.863 6.645 1,7 240 145 -
C R IC R I ª . - M A R A M .ª . - M A R A M . 546.945 7.560 1,4 463 203 -
Arad 346.468 5.435 1,6 225 116 -
Bihor 200.477 2.125 1,1 238 87 -

* Sub 0.1%



3. Satele din þarã cu peste 50 þigani
Teritoriul din 1942 al României, pe baza rezultatelor recensãmântului din 1930
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Þ i g a n iÞ i g a n i

N r .N r .
J u d eJ u d e þu lþu l
S a t u lS a t u l P l a s aP l a s a

T o t a l u lT o t a l u l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

s a t u l u is a t u l u i N u mN u m ã rã r

%  F a%  F a þ ã  d eþ ã  d e
to ta lu lto ta lu l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

R O M Â N I AR O M Â N I A 1.788.422 118.260 6,6
AA O L T E N I AO L T E N I A 176.036 10.455 5,9
II J u d .  D o l jJ u d .  D o l j 91.027 4.269 4,7
1 Bãicanu Amaradia 382 98 25,7
2 Filiaºu " 4.322 158 3,7
3 Þãnþãreni " 1.656 260 15,7
4 Bârca Bârca 4.632 264 5,7
5 Catanele Nou " 714 70 9,8
6 Drãnicu " 2.114 56 2,7
7 Imelele " 456 58 12,7
8 Sãlcuþa " 569 137 24,1
9 Segarcea " 6.406 270 4,2

10 Siliºtea Crucii " 2.396 51 2,1
11 Urzicuþa " 2.550 104 4,1
12 Cetate Calafat 5.474 286 5,2
13 Ciupercenii Noi " 3.524 70 2,0
14 Ciupercenii Vechi " 2.473 60 2,4
15 Poiana Mare " 10.566 163 1,5
16 Rastu " 3.880 110 2,8
17 Bratovoeºti Gânciova 1.239 115 9,3
18 Horziu-Poenari " 2.355 75 3,2
19 Mârºani " 5.640 66 1,2
20 Orãºani " 2.285 158 6,9
21 Piscu " 1.355 134 9,9
22 Raeþi " 688 133 19,3
23 Argetoaia Ocolu 1.388 58 4,2
24 Breasta " 784 65 8,3
25 Gabru " 546 76 13,9
26 Marioara " 244 56 23,0
27 Mihãiþã " 905 88 9,7
28 Obedinu " 499 108 21,7
29 Predeºti " 1.715 54 3,2
30 Sopotu " 1.422 80 5,6
31 Caraula Pleniþa 3.119 197 6,3
32 Gubancea " 992 133 13,4
33 Moþãþei " 6.363 51 0,8
34 Orodelu " 2.703 55 2, 0
35 Plopºoru " 856 158 18, 5
36 Sãlcuþa " 1.492 63 4,2
37 Vârtopu " 2.323 131 5,6
I II I J u d .  G o r jJ u d .  G o r j 12.399 1.415 11,4

38 Comãneºti Gilortul 536 97 18,1
39 Duþeºti Gilortul 295 59 20,0
40 Rugetu " 333 71 21,3
41 Tg. Cãrbuneºti " 846 51 6,0
42 Þicleni " 868 50 5,8
43 Ohaba Jiu 1.044 70 6,7
44 Peºteana-Jiu " 1.327 161 12,1
45 Pisteºti " 519 107 20,6
46 Satul Nou " 473 73 15,4
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47 Ursoaia " 572 51 8,9
48 Polovragi    Novaci 1.684 67 4,0
49 Pãrãu de sub Pripor Vulcan 317 187 59,0
50 Peºtiºani " 1.110 57 5,1
51 Runcu " 1.215 73 6,0
52 Tismana " 740 185 25,0
53 Tãlpãºeºti " 520 56 10,8
IIIIII J u d .  M e h e d i nJ u d .  M e h e d i n þ iþ i 25.432 1.563 6,2

54 Aurora Câmpu 949 147 15,5
55 Burila Micã " 879 99 11,3
56 Cujmiru " 3.299 52 1,6
57 Dãnceu " 1.528 79 5,2
58 Gârla Mare " 2.967 182 6,1
59 Gogoºu " 1.654 58 3,5
60 Jina Veche " 675 63 9,3
61 Pâþulele " 4.305 56 1,3
62 Punghina " 1.496 98 6,6
63 Stircoviþa " 777 71 9,1
64 Valea Anilor " 1.182 119 10,0
65 Vrata " 1.583 109 6,8
66 Glogova Cloºani 687 74 10,8
67 Stroeºti " 563 61 10,8
68 Jirovu Motru 1.021 63 6,2
69 Miluta " 651 83 12,8
70 Valea Rea " 434 94 21,7
71 Negreºti Ocolu 782 55 7,0
IVIV J u d .  R o m a n aJ u d .  R o m a n a þ iþ i 22.747 1.164 5,1
72 Celciu Dunãrea 1.992 53 2,7
73 Cilieni " 3.257 57 1,8
74 Islaz " 5.958 296 5,0
75 Orlea Nouã " 802 64 8,0
76 Amãrãºtii de Jos Ocolu 3.865 180 4,7
77 Potopinu " 523 162 31,0
78 Scãriºoara " 2.047 61 3,0
79 Stoeneºti " 2.237 91 4,1
80 Drãgoteºti Oltul deSus 1.004 69 6,9
81 Ghioºani " 404 76 18,8
82 Racoviþa " 658 55 8,4
VV J u d .  V â l c e aJ u d .  V â l c e a 24.431 2.044 8,4

83 Episcopia Cerna 329 84 25,5
84 Laloºu " 1.821 59 3,2
85 Brezoiu Cozia 3.183 207 6,5
86 Cãlineºti " 533 54 10,1
87 Câineni " 750 72 9,6
88 Bãluþoaia Drãgãºani 2.442 75 3,1
89 Bucºani " 407 82 20,2
90 Lungeºti " 1.370 228 16,6
91 Petculeºti " 461 198 43,0
92 Stãneºti " 1.104 90 8,2
93 ªcoala " 839 67 8,0
94 Striminoasa " 637 148 23,2
95 Valea Bisericii " 1.544 76 4,9
96 Voiceºtii de Mijloc " 1.161 77 6,6
97 Mãgura Horezu 2.436 133 5,5
98 Ungureni " 2.723 223 8,2
99 Vaideeni " 2.272 106 4,7

100 Bâroiu Zãtreni 419 65 15,5
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BB M U N T E N I AM U N T E N I A 493.117 38.293 7,8
II J u d .  A r g eJ u d .  A r g e ºº 18.336 1.609 8,8

101 Albeºtii-Ungureni Argeº 1.347 125 9,3
102 Bãdiceni " 981 80 8,2
103 Buteºti " 277 50 18,1
104 Popeºti " 973 64 6,6
105 Vãleni " 490 56 11,4
106 Slobozia Dâmbovnic 3.511 156 4,4
107 Bercioiu Oltul 726 86 11,9
108 Fedeleºoiu " 709 147 20,7
109 Galicea " 1.034 225 21,8
110 Jiblea Veche " 994 79 8,0
111 Linia " 597 97 16,3
112 Mlãceni " 478 55 11,5
113 Sâmbotin " 244 76 31,2
114 Hârºeºti Teleorman 2.886 70 2,4
115 Isvorul de Sus " 2.087 67 3,2
116 Poiana Lacului Uda 355 84 23,7
117 Smeura de Jos " 647 92 14,2

I II I J u d .  B rJ u d .  B r ã i l aã i l a 38.123 1.901 5,0
118 Ruºeþu Cãlmãþui 3.805 109 2,9
119 Gemenele Ianca 2.175 50 2,3
120 Mircea Vodã " 1.822 57 3,1
121 Periºoru " 1.104 50 4,5
122 Suteºti " 4.119 436 10,6
123 Gropeni Silistratu 3.682 130 3,5
124 Muchea " 757 426 56,3
125 Scorþaru Vechi Silistratu 1.414 58 4,1
126 Berteºtii de Jos Viziru 1.007 84 8,3
127 Cioara-Doiceºti " 2.180 55 2,5
128 Cuza Vodã " 1.349 71 5,3
129 Golãºei " 2.402 57 2,4
130 Insurãþei " 4.668 156 3,3
131 Viziru " 4.848 87 1,8
132 Zãvoaia " 2.791 75 2,7

IIIIII J u d .  B u zJ u d .  B u z ãuãu 24.179 2.623 10,8
133 Cislãu Buzãu 1.895 89 4,7
134 Cronari " 1.062 261 24,6
135 Tulburea " 482 65 13,5
136 Zeletin " 483 216 44,7
137 Luciu Câmpu 1.334 52 3,9
138 Pietrosu " 957 211 22,1
139 Pogoanele " 5.389 102 1,9
140 Balta Plopului Slãnic 435 214 49,2
141 Blãjani " 1.902 54 2,8
142 Fundeni " 1.778 141 7,9
143 Gãvãneºti " 1.893 62 3,3
144 Valea Hotarului " 820 50 6,1
145 Cândeºti Tohani 1.853 141 7,6
146 Pietroasa de Jos " 1.406 69 4,9
147 Simileasca " 2.490 896 36,0

IVIV J u d .  D â m b o v iJ u d .  D â m b o v i þ aþ a 31.573 4.751 15,0
148 Boteni Finta 1.062 51 4,8
149 Fântânele " 871 871 100,0
150 Poiana de Sus " 2.027 270 13,3
151 Rãcari " 2.290 50 2,2
152 Pãtroaia-Vale Gãeºti 1.169 487 41,7
153 Viºina " 3.057 130 4,3
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154 Glodeni Pucioasa 2.121 53 2,5
155 Bãleni-Români Târgovi ºte 2.310 176 7,6
156 Racoviþa " 812 80 9,9
157 Þigãnia " 150 92 61,3
158 Braniºtea Titu 3.095 53 1,7
159 Dâmbovicioara " 803 296 36,9
160 Gura Suþii " 2.402 157 6,5
161 Meriºu " 261 229 87,7
162 Mircea Vodã " 829 62 7,5
163 Nucetu " 1.773 109 6,2
164 Perºinari " 1.765 136 7,7
165 Poºta " 81 71 87,7
166 Romaneºti " 2.230 1.218 54,6
167 Titu Târg " 707 90 12,7
168 Vlãºceni " 1.758 70 4,0

VV J u d .  I a l o m iJ u d .  I a l o m i þ aþ a 65.983 3.621 5,5
169 Ciocãneºti Cãlãraºi 3.829 143 3,7
170 Cocargeana Cãlãraºi 4.340 163 3,8
171 Feteºti " 5.353 156 2,9
172 Gâldãu " 1.601 53 3,3
173 Roseþi " 4.666 59 1,3
174 Smârdan " 1.195 70 5,9
175 Arþari Lehliu 1.245 80 6,4
176 Lehliu " 2.237 51 2,3
177 Potcoava " 1.552 96 6,2
178 Rãsvani " 1.099 234 21,3
179 Vlad Þepeº " 2.514 77 3,1
180 General Dragalina Slobozia 2.374 141 5,9
181 Ghimpaþi " 758 77 10,2
182 Poiana " 1.091 128 11,7
183 Reviga " 1.881 75 4,0
184 Rovine " 1.329 57 4,3
185 Sudiþi " 2.738 74 3,1
186 Traian " 2.708 338 12,5
187 Borduºani Þândãrei 2.683 186 6,9
188 Cegani " 1.934 199 10,3
189 Fãcãeni " 4.379 79 1,8
190 Sãveni " 2.678 60 2,2
191 Þândãrei " 2.933 323 11,0
192 Alexeni Urziceni 2.482 135 5,4
193 Bãrcãneºti " 2.285 70 3,1
194 Broºteni " 1.576 374 23,7
195 Eliza-Stoeneºti " 1.152 56 4,8
196 Speteni " 1.371 67 4,9

V IV I Jud .  I l fovJud .  I l fov 112.734 8.222 7,3
197 Bobeºti Bãneasa 1.259 407 32,3
198 Cernica " 1.156 84 7,3
199 Chitila " 1.626 147 9,0
200 Ciocãneºti " 2.725 375 13,8
201 Ciolpani " 1.754 140 8,0
202 Crevedia " 1.614 74 4,6
203 Islaz " 875 116 13,2
204 Mogoºoaia " 1.472 60 4,1
205 Piteasca " 984 297 30,2
206 Poenari-Vulpeºti " 2.363 294 12,4
207 Stefãneºti " 2.550 446 17,5
208 Tamaº " 1.028 56 5,5
209 Tunari " 2.542 88 3,5
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210 Buciumeni Budeºti 719 59 8,2
211 Budeºti " 2.474 146 5,9
212 Dorobanþu " 1.253 188 15,0
213 Hotarele " 5.026 102 2,0
214 Isvoarele " 3.086 85 2,8
215 Lãmoteºti-Gãlbinaº " 2.037 71 3,5
216 Progresu Budeºti 2.019 105 5,2
217 Radovanu " 6.100 121 2,0
218 Vasilaþi " 2.641 103 3,9
219 Bolintin Domneºti 2.758 551 20,0
220 Bolintineanu " 5.064 241 4,8
221 Dârvari " 1.418 62 4,4
222 Gãºteºti " 1.816 50 2,8
223 Trestieni " 3.614 264 7,3
224 Cãtruneºti Fierbinþi 1.965 50 2,5
225 Hagieºti " 1.215 230 18,9
226 Cãscioarele Olteniþa 1.946 70 3,6
227 Chirnogi " 5.147 133 2,6
228 Curcani " 3.351 130 3,9
229 Mãnãstirea " 2.397 58 2,4
230 Nana " 2.437 111 4,6
231 Stancea " 1.444 406 28,1
232 Ulmeni " 4.153 64 1,5
233 Valea Stânei " 762 99 13,0
234 Brâncoveni Sãmleºti 2.587 169 6,5
235 Fundulea " 2.320 150 6,5
236 Gurbãneºti " 1.625 144 8,9
237 Pârlita " 1.075 75 7,0
238 Preasna " 1.547 645 41,7
239 Berceni Vidra 2.890 70 2,4
240 Câmpurel " 1.293 196 15,2
241 Dobreni " 1.796 293 16,3
242 Jilava " 2.458 55 2,2
243 Prundu " 2.958 176 6,0
244 Valea Dragului " 2.256 110 4,9
245 Vidra " 3.139 56 1,8
VIIVII J u d .  M u s c e lJ u d .  M u s c e l 23.385 2.293 9,8

246 Conþeºtii de Jos Podgoria 895 174 19,4
247 Jupãneºti " 938 95 10,1
248 Negreºti " 897 126 14,1
249 Târgu Dealului " 529 139 26,3
250 Valea Nandrei " 696 72 10,3
251 Boteni Radu Negru 2.496 157 6,3
252 Bughia de Sus " 1.705 249 14,6
253 Dragoslavele " 1.714 68 4,0
254 Gãmãceºti " 180 72 40,0
255 Groºani " 475 108 22,7
256 Hârtieºti " 1.181 62 5,3
257 Lãzãreºti " 965 105 10,9
258 Lereºti " 2.609 81 3,1
259 Lucieni " 454 83 18,3
260 Mihãeºti " 481 105 21,8
261 Reteoveºti " 1.884 69 3,7
262 Rumâneºti " 530 60 11,3
263 Slatina " 327 78 23,9
264 Þiþeºti " 1.136 109 9,6
265 Valea Mare-Dâmboviþa " 928 104 11,2
266 Vlãdeºtii de Sus " 2.365 177 7,5
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VI I IV I I I J u d .  O l tJ u d .  O l t 21.477 1.208 5,6
267 Bârsãºtii de Jos Drãgãneºti 936 57 6,1
268 Crãciunenii de Sus " 1.430 62 4,3
269 Drãgãneºti " 4.680 269 5,8
270 Seaca " 2.971 58 2,0
271 Serbãneºtii de Jos " 1.988 79 4,0
272 Câmpenii de Jos " 2.334 216 9,3
273 Brebenii-Sârbi Dumitreºti 1.318 58 4,4
274 Ipoteºti " 1.135 124 10,9
275 Verguleasa " 671 51 7,6
276 Corbu-Ungheni Spineni 1.167 59 5,1
277 Cornãþelu " 1.088 124 11,4
278 Optaºi " 1.759 51 2,9

I XI X J u d .  P r a h o v aJ u d .  P r a h o v a 36.617 4.605 12,6
279 Plaiul Câmpinei Câmpina 494 132 26,7
280 Adâncata Drãgãneºti 2.205 55 2,5
281 Cornu de Sus " 573 70 12,2
282 Drãgãneºti " 1.216 144 11,8
283 Fulga de Jos " 1.495 109 7,3
284 Dâmbu Filipeºti 762 97 12,7
285 Ghirdoveni " 3.274 152 4,6
286 Mãrginenii de Jos " 1.941 1.157 59,6
287 Vlãdeni " 1.914 314 16,4
288 Vornicu-Mãrgineanu " 2.048 283 13,8
289 Zalhanaua " 438 76 17,4
290 Berceni Ploieºti 1.148 80 7,0
291 Buda-Palanca " 2.000 149 7,5
291 Varniþa " 943 131 13,9
293 Bãlteºti Urlaþi 790 92 11,7
294 Boldeºti " 1.114 74 6,6
295 Buzota " 334 137 41,0
296 Degeraþi " 632 142 22,5
297 Izeºti " 197 160 81,2
298 Mehedinþa " 1.338 204 15,3
299 Moceºti " 984 51 5,2
300 Podul lui Galben " 258 233 90,3
301 Sângeru " 1.630 155 9,5
302 Ariceºti-Zeletin Vãleni 1.937 88 4,5
303 Bertea " 3.296 83 2,5
304 Isvoarele " 1.750 84 4,8
305 Vâlcãneºti " 1.906 153 8,0

XX J u d .  R â m n i c u  SJ u d .  R â m n i c u  S ã ra tã ra t 24.008 3.636 15,1
306 Boldu Câmpu 2.893 130 4,5
307 Ceauºu " 658 268 40,7
308 Joiþa-Cuculeasa " 1.188 94 7,9
309 Ciorãºti Dealu 2.542 75 3,0
310 Costandoiu " 701 78 11,1
311 Gugeºti " 1.809 85 4,7
312 Odobasca-Coteºti " 500 69 13,8
313 Sihlele " 2.129 174 8,2
314 Buda Muntele 1.453 65 4,5
315 Budrea " 666 141 21,2
316 Cândeºti " 1.681 104 6,2
317 Cornetu " 484 423 87,4
318 Dediuleºti " 1.301 266 20,5
319 Drãgheºti " 412 101 24,5
320 Flãmânda " 526 501 95,3
321 Grebãnu " 1.963 500 25,5
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322 Homeºti " 666 66 9,9
323 Muceºti-Dãmileºti " 626 179 28,6
324 Sãrile " 381 64 16,8
325 Tâmboeºti " 1.136 126 11,1
326 Toropãleºti " 293 127 43,3

X IX I J u d .  T e l e o r m a nJ u d .  T e l e o r m a n 31.490 1.263 4,0
327 Buzescu Alexandria 2.914 191 6,6
328 Lãceni " 1.933 53 2,7
329 Orbeasca de Sus " 2.999 73 2,4
330 Þigãneºti " 4.707 83 1,8
331 Rãsfiraþi Balaci 715 69 9,7
332 Tãtãrãºtii de Sus " 1.295 75 5,8
333 Udupu " 2.024 65 3,2
334 Vãcãreºti Roºiorii de Vede 681 168 24,7
335 Balta Sãratã Turnu Mãgurele 1.405 73 5,2
336 Liþa " 4.067 73 1,8
337 Piatra Zimnicea 5.732 182 3,2
338 Smârdioasa " 2.097 74 3,5
339 ªoimu " 921 84 9,1
X I IX I I J u d .  V l aJ u d .  V l a º c aº c a 65.212 3.824 5,9

340 Bãneasa Cãlugãreni 1.842 68 3,7
341 Crucea de Piatrã " 475 50 10,5
342 Grãdiºtea " 1.537 68 4,4
343 Popeºti " 1.103 50 4,5
344 Singureni " 2.259 379 16,8
345 Strâmba " 2.376 118 5,0
346 Copaciu Câlniºtea 1.499 67 4,5
347 Drãgãneºti " 3.773 54 1,4
348 Litca Veche Câlniºtea 1.933 162 8,4
359 Naipu " 2.226 299 13,4
350 Rãsucenii de Jos " 952 63 6,6
351 Rãsucenii de Sus " 2.210 88 4,0
352 Arsachi Dunãrea 3.898 214 5,5
353 Beiu " 1.933 71 3,7
354 Cucuruz " 2.845 91 3,2
355 Frãteºti " 2.287 119 5,2
356 Gãujani " 2.627 101 3,8
357 Malu " 3.473 103 3,0
358 Pietroºani " 4.890 337 7,0
359 Plopºoru " 893 64 7,2
360 Putineiu " 2.932 267 9,1
361 Blejeºti Glavacioc 3.003 70 2,3
362 Ciuperceni " 1.744 98 5,6
363 Frãsinet " 2.115 107 5,1
364 Mârºa " 1.907 67 3,5
365 Cãscioarele Neajlov 1.787 147 8,2
366 Cartojani " 2.960 109 3,7
367 Grozãveºti " 261 65 24,9
368 Obislav " 1.037 106 10,2
369 Preajba " 580 159 27,4
370 Purani " 1.855 63 3,4

CC D O B R O G E AD O B R O G E A 20.386 1.617 7,9
II J u d .  C o n s t a nJ u d .  C o n s t a n þ aþ a 9.270 714 7,7

371 Chirnogeni Mangalia 2.159 75 3,5
372 Palazu Mare Ovidiu 942 117 12,4
373 Aliman Traian 1.083 112 11,3
374 Cãrpiniºu " 605 70 11,6
375 Negureni " 994 145 114,6
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376 Oltina " 2.895 125 4,3
377 Valea Rea " 592 70 11,8

I II I J u d .  T u l c e aJ u d .  T u l c e a 11.116 903 8,1
378 Cârjelari Mãcin 1.097 150 13,5
379 General Dragalina " 220 52 23,6
380 Medanchioi " 1.744 127 7,3
381 Nicoliþel " 4.165 202 4,8
382 Regina Maria " 1.305 71 5,4
383 Atmagea Topologu 579 56 9,7
384 Ceauºchioi " 341 70 20,5
385 Ciucurova " 1.000 68 6,8
386 Neatârnarea " 665 107 16,1

DD M O L D O V AM O L D O V A 171.344 20.401 11,9
II J u d .  B a cJ u d .  B a c ãuãu 24.685 2.565 10,4

387 Gura Vãii Bistriþa 605 58 9,6
388 Pãdureni " 448 72 16,0
389 Poiana - Negustorului " 169 169 100,0
390 Sãuceºti " 1.337 57 4,3
391 ªipotele " 1.039 350 33,7
392 Asãu Muntele 3.608 109 3,0
393 Dãrmãneºti " 7.091 76 1,1
394 Lupanu " 1.369 276 20,2
395. Dofteana Oituz 4.789 110 2,3
396 Pãltinata de Sus " 479 255 53,2
397 Bãluºa Siret 177 59 33,3
398 Bota " 96 96 100,0
399 Pãdureni " 212 110 51,9
400 Pãuceºti " 1.092 103 9,4
401 Sohodolul " 183 183 100,0
402 Bãlãneasa Tazlãu 593 138 23,3
403 Cetãþuia " 671 107 15,9
404 Orãºa-Avram " 187 93 49,7
405 Prãjoaia " 540 144 26,7

I II I Jud .  Ba iaJud .  Ba ia 12.240 1.307 10,7
406 Ciohoreni Paºcani 1.513 134 8,9
407 Cosmeºti " 1.443 122 8,5
408 Moþca " 1.836 121 6,6
409 Navrãpeºti " 1.171 118 10,1
410 Budeni Siret 1.290 187 14,5
411 Dolheºtii Mici " 1.259 85 6,8
412 Gulia " 1.286 242 18,8
413 Gura Bãdiliþii " 496 96 19,4
414 ªiriþel " 1.265 144 11,4
415 Valea Bourei " 681 58 8,5

IIIIII J u d .  B o t oJ u d .  B o t o º a n iº a n i 6.074 910 15,0
416 Cordun Botoºani 1.384 51 7,3
417 Pârlita " 317 162 51,1
418 ªupitca " 871 264 30,3
419 Albeºti Jijia 1.418 73 5,1
420 Truºeºti " 1.420 53 3,7
421 Balta Arsã Siret 242 237 97,9
422 Feteºti " 422 70 16,6
IV .IV . J u d .  C o v u r l u iJ u d .  C o v u r l u i 20.806 635 3,1

423 Bãneasa Horincea 1.653 118 7,1
424 Golãºei " 1.301 54 4,2
425 Tudor Vladimirescu " 2.014 63 3,1
426 Cudalbi Prutul de Jos 6.148 81 1,3
427 Frumuºiþa " 1.491 146 9,8
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428 Independenþa " 3.998 57 1,4
429 Pechea " 4.201 116 2,8

VV J u d .  D o r o h o iJ u d .  D o r o h o i 3.406 475 13,9
430 Baranca Herþa 329 286 86,9
431 Proboteºti " 2.025 127 6,3
432 Buda Siret 1.052 62 5,9

V IV I Jud .  FJud .  F ã l c i uã l c i u 10.503 1.322 12,6
433 Berezeni Dim. Cantemir 2.420 60 2,5
434 Deleni " 1.176 58 4,9
435 Hoceni " 795 172 21,6
436 Mãlãeºti-Corbu " 579 59 10,2
437 Tãietura Barboºi " 87 74 85,1
438 Bazga M. Kogãlniceanu 1.394 50 3,6
439 Pietriº " 1.046 729 69,7
440 Rãducãneni " 3.006 120 4,0
VIIVII Jud.  IaJud.  Ia º iº i 10.745 1.517 14,1

441 Buda Bahlui-Cârligãtura 259 180 69,5
442 Crucea " 943 148 15,7
443 Podu Iloaiei " 3.783 164 4,3
444 Zmeu " 996 652 65,5
445 Comarna Codru 2.181 116 5,3
446 Dumitreºti Gãlãþei " 637 146 22,9
447 Tomeºti " 872 56 6,4
448 Hermeziu " 1.074 55 5,1
VI I IV I I I J u d .  N e a mJ u d .  N e a m þþ 10.814 722 6,7
449 Calu Bistriþa 2.110 50 2,4
450 Frumoasa " 1.676 167 9,9
451 Mãrgineni De Mijloc 2.076 69 3,3
452 Þibucanii de Sus " 2.146 61 2,8
453 Vad " 731 127 17,4
454 Crãcãoani Neamþ 1.778 169 9,5
455 Poiana " 297 79 26,6

I XI X J u d .  P u t n aJ u d .  P u t n a 14.221 1.066 7,5
456 Suraia Mãrãºeºti 2.585 53 2,1
457 Vulturul de Sus " 2.919 115 3,9
458 Coþofãneºti Trotuº 808 61 7,5
459 Drãguºani " 1.470 344 23,4
460 Heret. Modruzeni " 440 60 13,6
461 Parava " 856 82 9,6
462 Pãlãmida " 290 290 100,0
463 Pãuneºti " 4.853 61 1,3

XX J u d .  R o m a nJ u d .  R o m a n 16.156 2.346 14,5
464 Bãlniºoara Miron Costin 476 197 41,4
465 Galbeni " 1.256 82 6,5
466 Hãlãuceºti " 2.637 113 4,3
467 Moreni " 567 67 11,8
468 Muntenii - Ghirãeºti " 507 173 34,1
469 Ruptura " 1.420 178 12,5
470 Trifeºti Miron Costin 1.804 81 4,5
471 Bãbuºa Roman Vodã 564 179 31,7
472 Bãceºti Târg " 1.086 74 6,8
473 Bãluºeºti " 1.310 114 8,7
474 Chilii " 954 110 11,5
475 Mânãstirea " 1.076 137 12,7
476 Pietrosul " 150 51 34,0
477 Roºiori " 927 110 11,9
478 Sãcãtura " 95 55 57,9
479 Slobozia " 875 278 31,8
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480 Solca " 195 99 50,8
481 Ursari " 257 248 96,5

X IX I J u d .  T e c u c iJ u d .  T e c u c i 13.391 2.187 16,3
482 Bãcioiu Homocea 1.052 1.041 99,0
483 Huþu " 571 75 13,1
484 Buciumeni Iveºti 805 114 14,1
485 Cozmeºti Vale " 927 68 7,3
486 Drãgãneºti " 1.341 120 8,9
487 Iveºti " 2.421 100 4,1
488 Movilenii de Jos " 1.054 71 6,7
489 Movilenii de Sus " 1.097 153 13,9
490 Nicoreºti " 1.456 53 3,6
491 Podoleni " 682 120 17,6
492 Talpigi " 1.267 218 17,2
493 Buda Podu  Turcului 718 54 7,5
X I IX I I J u d .  T u t o v aJ u d .  T u t o v a 14.235 2.886 20,3

494 Costeºti Manolache-Epurescu 2.260 90 4,0
495 Fruntiºeni " 815 74 9,1
496 Fundul Vãii " 288 249 86,5
497 Nuþeºti " 974 248 25,5
498 Zorleni " 2.543 194 7,6
499 Ciocani Vasile Pârvan 805 90 11,2
500 Ghidigeni " 1.370 179 13,1
501 Angheluþa Vlãhuþã 187 178 95,2
502 Bãcani " 648 119 18,4
503 Belzeni " 217 217 100,0
504 Budeºti " 309 126 40,8
505 Cotârlaci " 138 52 37,7
506 Floreºti " 958 68 7,1
507 Fundu Tutovei " 582 199 32,8
508 Mãnoiu " 304 212 59,7
509 Morãreni " 486 63 13,0
510 Plopana Târg " 715 116 16,2
511 Strãminoasa de Sus Vlãhuþã 234 234 100,0
512. Tunseºti " 402 186 46,3
X I I IX I I I J u d .  V a s l u iJ u d .  V a s l u i 14.068 2.463 17,5
513 Codãeºti Movila lui Burcel 2.017 57 2,8
514 Coropceni " 1.338 90 6,7
515 Gãunoasa " 316 55 17,4
516 Lunca " 330 148 44,8
517 Cuza Vodã ªtefan cel Mare 1.020 79 7,8
518 Doagele " 705 188 26,7
519 Dumeºti " 1.726 194 11,2
520 Fâstâci " 1.234 330 26,7
521 Mãlosu " 534 259 48,5
522 Negreºti " 2.140 369 17,2
523 Poiana Mãnãstirii " 200 69 34,5
524 Porcãreþ " 221 67 30,3
525 Valea Hogei " 1.240 305 24,6
526 Valea Mare (Hârºoveni) " 463 173 37,4
527 Valea Mare (Negreºti) " 584 80 13,7

EE B A S A R A B I AB A S A R A B I A 147.690 5.127 3,5
II J u d .  BJ u d .  B ã l þ iã l þ i 31.510 843 2,7

528 Balatina Fãleºti 3.012 79 2,6
529 Cãlineºti " 2.556 90 3,5
530 Cubani " 2.327 60 2,6
531 Todireºti " 1.816 54 3,0
532 Baraboi Rãºcani 3.781 57 1,5
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533 Danul Vechi " 1.946 54 2,8
534 Mihãileni " 4.523 80 1,8
535 Ciºcãreni Slobozia-Bãlþi 3.374 55 1,6
536 Ghiliceni " 1.609 79 4,9
537 Mândreºti " 2.622 146 5,7
538 Sângerii " 3.944 89 2,3

I II I J u d .  C a h u lJ u d .  C a h u l 28.469 568 2,0
539 Filipeni Cantemir 2.070 67 3,2
540 Colibaºi Ion Voievod 3.896 56 1,4
541 Zãrneºti " 953 93 9,8
542 Baimaclia ªtefan cel Mare 2.639 60 2,3
543 Cârpeºti " 1.601 51 3,2
544 Congazi " 6.018 55 0,9
545 Lãrguþa " 1.992 77 3,9
546 ªamalia " 793 55 6,9
547 Taraclia Traian 8.507 54 0,6

IIIIII J u d .  C e t a t e a  A l bJ u d .  C e t a t e a  A l b ãã 22.612 510 2,3
548 Cair Cazaci 2.013 133 6,6
549 Cazaci " 4.184 159 3,8
550 Ciiºia Taºlâc 6.222 53 0,9
551 Mihãileni Tatar Bunar 2.379 62 2,6
552 Culevcea Tuzla 4.388 51 1,2
553 Ivãneºtii Vechi Volintiri 3.426 52 1,5

IVIV Jud .  I sma i lJud .  I sma i l - - -
VV Jud .  LJud .  L ã p u º n aã p u º n a 23.370 1.842 7,9

554 Leordoaia Cãlãraºi 271 133 49,1
555 Parcani " 273 249 91,2
556 Ursari " 485 357 73,6
557 Volcineþ " 4.310 171 4,0
558 Durleºti Chiºinãu 4.215 69 1,6
559 Cãrpineni Hânceºti 5.678 60 1,1
560 Horotca " 574 139 24,2
561 Bolþun Nisporeni 879 91 10,4
562 Ciuciuleni " 6.203 91 1,5
563 Volcãneºti " 482 482 100,0

V IV I J u d .  O r h e iJ u d .  O r h e i 14.416 839 5,8
564 Schinoasa Bravicea 183 176 96,2
565 Seliºtea " 1.459 100 6,9
566 Slobozia-Seliºtea " 252 120 47,6
567 Tabora " 830 129 15,5
568 Ciocâlteni Ciocâlteni 2.260 99 4,4
569 Izbeºtea Maºcãuþi 2.664 53 2,0
570 Susleni " 4.288 109 2,5
571 Rãspopeni Rezina 2.480 53 2,1
VIIVII J u d .  S o r o c aJ u d .  S o r o c a 7.146 237 3,3

572 Chietrosu Bãdiceni 4.365 62 1,4
573 Cãpreºti Sat Cotigenii Mari 407 123 30,2
574 Pohoarna " 2.374 52 2,2
VI I IV I I I J u d .  T i g h i n aJ u d .  T i g h i n a 20.167 288 1,4
575 Talmazi Cãuºani 6.240 146 2,3
576 Ceadâr Lunga Ceadâr Lunga 7.365 68 0,9
577 Cimiºlia Cimiºlia 6.562 74 1,1

FF B U C O V I N AB U C O V I N A 38.826 1.160 3,0
II J u d .  C â m p u l u n gJ u d .  C â m p u l u n g 8.836 568 6,4

578 Dorna Cândrenilor Dornei 2.379 73 3,1
579 Capu Câmpului Homorului 1.688 61 3,6
580 Capu Codrului " 2.072 113 5,5
581 Frasin " 2.124 134 6,3
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582 Miron " 573 187 32,6
I II I J u d .  RJ u d .  R ã d ã u þ iã d ã u þ i 8.552 90 1,1

583 Vicovul de Sus ªtefan Vodã 8.552 90 1,1
IIIIII J u d .  S t o l o j i n eJ u d .  S t o l o j i n e þþ 10.060 143 1,4

584 Banila pe Siret Flondoreni 6.845 64 0,9
585 Crasna Ilschi " 3.215 79 2,5

IVIV J u d .  S u c e a v aJ u d .  S u c e a v a 11.378 359 3,2
586 Pârteºtii de Jos Arbore 3.302 57 1,7
587 Pãtrãuþii Sucevei Dragomirna 3.132 150 4,8
588 Urdeºti " 2.273 73 3,2
589 Bãlãceana Iliºeºti 2.671 79 3,0

GG T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 364.918 24.055 6,6
II J u d .  A l b aJ u d .  A l b a 40.778 2.414 5,1

590 Cârpiniº Abrud 1.495 51 3,4
591 Aiudul de Sus Aiud 1.862 158 8,5
592 Ciombrud " 1.013 119 11,8
593 Miraslãu " 1.039 105 10,1
594 Bãrãbanþi Ighiu 1.420 80 5,6
595 Cricãu " 1.625 79 4,9
596 Ighiu " 1.552 119 7,7
597 ªard " 1.826 76 4,2
598 Zlatna " 3.811 176 4,6
599 Cisteiul de Mureº Ocna Mureºului 789 124 15,7
600 Decea " 945 53 5,6
601 Ocna Mureºului " 5.322 227 4,3
602 Uioara de Sus " 1.014 70 6,9
603 Câlnic Sebeº 1.872 82 4,4
604 Petreºti " 2.617 105 4,0
605 Rãchita " 508 116 22,8
606 Sebeºel " 958 76 7,9
607 Vingrad " 2.136 121 5,7
608 Acmariu Vinþul de Jos 1.015 50 4,9
609 Berghin " 1.874 148 7,9
610 Cioara " 1.981 135 6,8
611 Vinþul de Jos " 4.104 144 3,5

I II I J ud .  B raJud .  B ra º o vº o v 30.354 1.573 5,2
612 Râºnov Bran 5.347 200 3,7
613 Satu Nou " 1.092 59 5,4
614 Vulcan " 2.582 80 3,1
615 Budila Buzãul Ardelean 2.057 241 11,7
616 Teliu " 3.725 215 5,8
617 Apaþa Sãcele 2.061 165 8,0
618 Feldioara " 2.505 202 8,1
619 Nãeruº " 1.626 82 5,0
620 Prejmer " 5.085 108 2,1
621 Târlungeni " 3.021 138 4,6
622 Zizin " 1.253 83 6,6

IIIIII J u d .  C l u j - T u r d aJ u d .  C l u j - T u r d a 70.247 4.192 6,0
623 Frata Mociu 2.720 115 4,2
624 Mociu Mociu 2.660 87 3,3
625 Soporul de Câmpie " 978 130 13,3
626 Suatu " 2.329 97 4,2
627 Cãmãraºul Sãrmaºul 1.230 116 9,4
628 Rãzoare " 1.592 101 6,3
629 Sâmpetrul de Câmpie " 1.505 247 16,4
630 Silvaºul de Câmpie " 1.684 75 4,5
631 Sãrmaºu " 2.943 119 4,0
632 Tuºinu " 1.035 70 6,8
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633 Sãlciua de Sus Baia de Arieº 1.199 51 4,3
634 Ponorel Câmpeni 1.976 50 2,5
635 Cãlãraºi Câmpia Turzii 1.874 76 4,1
636 Câmpia Turzii " 4.124 227 5,5
637 Iacobeni " 964 72 7,5
638 Luna " 1.791 124 6,9
639 Lunca Mureºului " 1.778 186 10,5
640 Luncani " 1.348 72 5,3
641 Poiana " 1.405 186 13,2
642 Unirea " 2.960 228 7,7
643 Viiºoara " 3.530 187 5,3
644 Iara Iara 1.954 59 3,0
645 Aþintiº Luduº 881 77 8,7
646 Cipãeni " 1.777 63 3,5
647 Luduº " 5.085 129 2,5
648 Valea Largã " 2.878 124 4,3
649 Zaul de Câmpie " 1.774 196 11,0
650 Corneºti Mihai Viteazul 910 127 13,9
651 Mãhãceni " 967 87 8,9
652 Mihai Viteazul " 2.392 79 3,3
653 Plãieºti " 954 53 5,6
654 Vâlcele " 1.447 59 4,1
655 Lechinþa Band 1.267 103 8,1
656 ªãulia " 2.143 110 5,1
657 Moreºti Mureº 621 101 16,3
658 Pogãceana Râciu 2.288 100 4,4
659 Ulieº " 1.284 109 8,5
IV .IV . Jud .  FJud .  F ã g ã r a ºã g ã r a º 22.399 1.916 8,6

660 Arpaºul de Sus Arpaºul de Jos 1.542 111 7,2
661 Bruiu " 1.026 121 11,8
662 Oprea Cârþiºoara " 952 59 6,2
663 Porumbacul de Jos " 1.421 52 3,7
664 Porumbacul de Sus " 1.658 144 8,7
665 ªomartin " 1.215 136 11,2
666 Bãrcut Fãgãraº 1.162 53 4,6
667 Cincºor Fãgãraº 881 75 8,5
668 Copãcel " 1.067 82 7,7
669 Dejani " 548 63 11,5
670 Felmer " 1.396 177 12,7
671 Rodbav " 596 62 10,4
672 Sâmbãta de Sus " 1.825 115 6,3
673 Sebeº " 791 75 9,5
674 Comãna de Jos ªercaia 1.186 141 11,9
675 Comãna de Sus " 849 103 12,1
676 Mândra " 1.148 70 6,1
677 Perºani " 997 135 13,5
678 ªinca Veche " 1.304 90 6,9
679 Toderiþa " 835 52 6,2

VV J u d .  H u n e d o a r aJ u d .  H u n e d o a r a 50.780 1.950 3,8
680 Bulzeºti Avram Iancu 2.435 56 2,3
681 Blãjeni Brad 3.463 60 1,7
682 Brad " 4.308 66 1,5
683 Criºcior " 2.026 53 2,6
684 Mihãleni " 712 87 12,2
685 Simeria Deva 3.897 50 1,3
686 Vãrmaga " 1.045 71 6,8
687 Geoagiu Geoagiu 2.497 176 7,1
688 Bucova Haþeg 1.526 131 8,6
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689 Hãºdat Hunedoara 510 67 13,1
690 Dobra Ilia 1.671 65 3,9
691 Cãstãu Orãºtie 1.001 87 8,7
692 Cugir " 4.674 173 3,7
693 Romos " 1.511 137 9,1
694 Romoºel " 1.232 65 5,3
695 Spini " 403 75 18,6
696 Sibiºelul Vechi " 1.148 71 6,2
697 Turdaº " 658 64 9,7
698 Iscroni Petroºeni 1.422 135 9,5
699 Jiu-Paroºeni " 1.339 70 5,2
700 Livezeni " 2.806 102 3,6
701 Petrila " 10.496 89 0,9

V IV I J u d .  S i b i uJ u d .  S i b i u 57.901 3.879 6,7
702 Dobârca Mercurea Sibiului 1.506 171 11,4
703 Gârbova " 1.988 57 2,9
704 Ungurei " 1.464 137 9,4
705 Armeni Ocna Sibiului 1.705 59 3,5
706 Haºag " 1.199 62 5,2
707 Ocna Sibiului " 3.969 142 3,6
708 Ruºi " 1.291 86 6,7
709 Slimnic " 3.465 93 2,7
710 ªura Micã " 1.633 114 7,0
711 Amnaº Sãliºte 1.991 110 5,5
712 Galeº " 614 50 8,1
713 Sãliºte Sãliºte 3.767 70 1,9
714 Bradu Sibiu 1.240 121 9,8
715 Bungard " 751 53 7,1
716 Caºolþ " 876 155 17,7
717 Chirpãr " 1.666 163 9,8
718 Cisnãdie " 3.408 132 3,9
719 Daia " 595 61 10,3
720 Fofeldea " 979 94 9,6
721 Guºteriþa " 2.315 58 2,5
722 Hamba " 1.145 98 8,6
723 Hosman " 1.115 220 19,7
724 Marpod " 1.502 77 5,1
725 Nochrich " 1.313 235 17,9
726 Noul " 1.189 193 16,2
727 Porceºti " 1.491 57 3,8
728 Roºia " 1.050 220 21,0
729 Sadu " 2.333 84 3,6
730 Sebeºul de Sus " 1.039 75 7,2
731 ªelimbãr " 1.144 78 6,8
732 ªura Mare " 2.343 138 5,9
733 Tãlmãcel " 1.503 75 5,0
734 Þichindeal " 505 59 11,7
735 Veºtem " 1.408 64 4,6
736 Vurpãr " 2.399 218 9,1
VIIVII J u d .  T â r n a v a  M a r eJ u d .  T â r n a v a  M a r e 27.426 2.639 9,6

737 Moardãº Agnita 628 55 8,8
738 Netuº " 641 79 12,3
739 Alma Mediaº 670 60 9,0
740 Aþel " 1.788 78 4,4
741 Buzd " 1.088 232 21,3
742 Dârlos " 2.206 182 8,3
743 Richiºul " 1.262 101 8,0
744 ªaroº " 1.661 112 6,7
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745 ªoala " 816 85 10,4
746 Vorumloc " 1.521 76 5,0
747 Beia Rupea 944 162 17,2
748 Dãiºoara " 1.037 189 18,2
749 Mesendorf " 814 75 9,2
750 Roadãº " 749 88 11,8
751 ªtenia (Decia) " 1.281 116 9,1
752 Viscri " 787 78 10,0
753 Albeºti Sighi ºoara 2.367 293 12,4
754 Apold " 1.302 98 7,5
755 Boiu " 1.692 57 3,4
756 Heþiur " 1.194 148 12,4
757 Mãlãucrav " 1.446 120 8,3
758 Seleuºul " 1.532 155 10,1
VI I IV I I I J u d .  T â r n a v a  M i cJ u d .  T â r n a v a  M i c ãã 65.033 5.492 8,4
759 Bâleaciu Blaj 1.710 141 8,3
760 Bucerdea Grânoasã " 2.185 92 4,2
761 Cenade " 2.184 114 5,2
762 Cergãul Mare " 1.258 60 4,8
763 Cergãul Mic " 830 58 7,0
764 Mãnãrade " 1.048 63 6,0
765 Mãcãsase " 1.725 65 3,8
766 Proºtia Mare " 1.817 260 14,3
767 Sâncel " 1.878 64 3,4
768 Sânmiclãuº " 1.559 83 5,3
769 ªona " 1.367 87 6,4
770 ªoroºtin " 1.647 70 4,3
771 Þapu " 1.232 127 10,3
772 Veza " 666 92 13,8
773 Adãmuº Diciosânmartin 1.911 236 12,3
774 Bechnea " 1.590 121 7,6
775 Bazna " 1.776 238 13,4
776 Bãgaciu " 1.224 227 18,6
777 Blãjel " 2.027 183 9,0
778 Boian " 2.045 130 6,4
779 Boziaº " 1.136 128 11,3
780 Cetatea de Baltã " 1.859 116 6,2
781 Ceuaº " 793 81 10,2
782 Corneºti " 1.217 78 6,4
783 Crãeºti " 1.465 143 9,8
784 Deaj " 980 188 19,2
785 Gãneºti " 1.897 52 2,7
786 Idrifaia " 1.002 61 6,1
787 Jidveiu " 1.437 129 9,0
788 Velt " 1.255 203 16,2
789 Veseuº " 1.155 84 7,3
790 Agriºtiu Dumbrãveni 714 53 7,4
791 Coroisânmartin " 757 75 9,9
792 Curciu " 1.236 114 9,2
793 Ernea " 872 60 6,9
794 Hoghilag " 1.099 174 15,8
795 Laslãul Mare " 825 55 6,7
796 Nadeº " 1.546 115 7,4
797 Prod " 576 92 16,0
798 Sântioana " 919 116 12,6
799 Senereuº " 1.372 100 7,3
800 Þigmandru " 1.182 78 6,6
801 Zagãr " 1.500 102 6,8
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802 Chirileu Iernut 644 54 8,4
803 Iernut " 2.464 127 5,2
804 Orga " 1.525 98 6,4
805 Ozd " 887 54 6,1
806 Sânpaul " 1.040 251 24,1

HH C R IC R I ª A N Aª A N A 145.141 5.337 3,7
II J u d .  A r a dJ u d .  A r a d 120.805 4.128 3,4

807 Curtici Aradul Nou 8.199 159 1,9
808 Sânnicolaul Mic " 2.936 59 2,0
809 Adea Chiºineu Criº 1.806 702 4,0
810 Cintei " 1.668 50 3,0
811 Grãniceri " 3.117 57 1,8
812 Nãdab " 2.202 57 2,6
813 Pãdureni " 2.405 118 4,9
814 Socodor " 4.723 101 2,1
815 Sepreuº " 4.046 171 4,2
816 Zeriud " 2.355 72 3,1
817 Hãlmagiu Hãlmagiu 1.233 68 5,5
818 Bocºig Ineu 2.764 133 4,8
819 Gurba " 2.431 92 3,8
820 Ineu " 6.483 158 2,4
821 ªicula " 3.617 97 2,7
822 Nãdlac Pecica 12.467 75 0,6
823 Pecica " 8.625 127 1,5
824 Rovine " 6.976 388 5,7
825 ªemlac " 5.308 154 2,9
826 ªeiþin " 4.539 82 1,8
827 Bârzava Radna 1.534 61 4,0
828 Groºii Noui " 720 52 7,2
829 Milova " 625 89 14,2
830 Odvoº " 985 52 5,3
831 Comlãuº Sfânta Ana 5.197 653 12,6
832 Sânmartin " 2.965 104 3,5
833 Zãrand " 3.481 134 3,9
834 Arãneag ªiria 1.041 66 6,3
835 Covãsinþ " 3.128 50 1,6
836 Drãuþ " 1.952 122 6,3
837 Pâncota " 5.235 272 5,2
838 ªiria " 6.042 183 3,0

I II I J u d .  B i h o rJ u d .  B i h o r 24.336 1.209 5,0
839 Cãbeºti Beiuº 1.191 63 5,3
840 Ioaniº " 590 59 10,0
841 Meziad " 1.937 53 2,7
842 ªoimi " 516 72 14,0
843 Tãgãdãu Beliu 810 55 6,8
844 Tãºad Ceica 1.459 134 9,2
845 Tãmaºda Salonta 1.962 141 7,2
846 Tulea " 3.673 59 1,6
847 Tarãsãu Tinca 1.275 50 3,9
848 Gepiº " 970 87 9,0
849 Ginta " 2.011 60 3,0
850 Gurbediu " 1.959 68 3,5
851 Talpoº " 2.153 128 6,0
852 Tinca " 3.830 180 4,7

II B A N A TB A N A T 230.964 11.815 5,1
II J u d .  C a r aJ u d .  C a r a ºº 63.457 4.090 6,4

853 Berzovia Bocºa Montanã 1.735 92 5,3
854 Biniº 1.527 60 3,9
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855 Bocºa Montanã " 3.202 406 12,7
856 Bocºa Românã " 3.005 92 3,1
857 Docliu " 1.064 54 5,1
858 Doinecea " 2.838 435 15,3
859 Ezeriº " 1.318 63 4,8
860 Iersig " 851 99 11,6
861 Ramna " 2.221 92 4,1
862 Vasiova " 1.392 53 3,8
863 Vermeº " 2.125 60 2,8
864 Barlovenii Vechi Bozovici 912 58 6,4
865 Bozovici " 3.644 421 11,6
866 Gârbovãþ " 1.549 93 6,0
867 Lãpuºnicul Mare " 2.155 227 10,5
868 Prilipeþ " 1.549 64 4,1
869 Rudãria " 2.359 100 4,2
870 Radima Moldva Nouã 832 53 6,4
871 Socol " 1.747 160 9,2
872 Zlatiþa " 1.367 132 9,7
873 Cacova Oraviþa 1.565 87 5,6
874 Comoriºte " 1.277 62 4,9
875 Forotic " 1.267 62 4,9
876 Guoni " 1.422 96 6,8
877 Mercina " 1.393 63 4,5
878 Nicolinþ " 1.093 50 4,6
879 Vãrãdia " 2.231 55 2,5
880 Vrani " 1.505 65 4,3
881 Apadia Reºiþa 862 92 10,7
882 Bubul " 1.282 108 8,4
883 Caraºova " 2.940 83 2,8
884 Câlnic " 2.081 105 5,1
885 Târnova " 3.603 114 3,2
886 Þerova " 806 81 10,1
887 Zorlenþul Mare " 2.738 153 5,6

I II I J u d .  S e v e r i nJ u d .  S e v e r i n " 35.091 2.742 7,8
888 Cãpâlnaº Birchiº 1.407 81 5,8
889 Dubeºti " 915 51 5,6
890 Buchin Caransebeº 705 127 18,0
891 Glimboca " 2.262 239 10,6
892 Iaz " 806 77 9,6
893 Pãdurani Fãget 544 179 32,9
894 Cireºu Lugoj 1.365 405 29,7
895 Costeiu " 1.516 59 3,9
896 Fârliug " 2.436 64 2,6
897 Peºtere " 763 234 30,7
898 Tincova " 800 110 13,8
899 Viºag " 1.822 50 2,7
900 Eºelniþa Orºova 1.278 50 3,9
901 Iablaniþa " 1.658 92 5,6
902 Mehadia " 2.162 166 7,7
903 Topleþ " 2.092 95 4,5
904 Armeniº Teregova 3.042 188 6,2
905 Rusca " 1.437 113 7,9
906 Slatina Timiºului " 2.094 161 7,7
907 Teregova " 3.764 67 1,8
908 Verendin " 2.222 134 6,0

IIIIII J u d .  T i m iJ u d .  T i m i ºº 132.416 4.983 3,8
909 Buziaº Buziaº 2.935 80 2,7
910 Sârbova " 772 51 6,6
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911 Becicherecul Mic Centralã 3.318 83 2,5
912 Beºenova Nouã " 2.400 141 5,9
913 Sânandrei " 2.456 110 4,5
914 Obad Ceacova 982 72 7,3
915 Pãdureni " 1.698 70 4,1
916 Petroman " 1.735 71 4,1
917 Rudna " 2.144 119 5,6
918 Denþa Deta 2.979 75 2,5
919 Gâtaia " 3.401 108 3,2
920 Cãrpiniº Jimbolia 2.944 64 2,2
921 Cenci " 2.661 171 6,4
922 Checia " 3.045 152 5,0
923 Comloºul Mare " 4.389 299 6,8
924 Grabaþ " 2.364 149 6,3
925 Iecia Mare " 2.289 130 5,7
926 Jimbolia " 10.873 213 2,0
927 Belotinþ Lipova 1.015 83 8,2
928 Brestovãþ " 852 71 8,3
929 Biled Periam 3.791 127 3,4
930 Bulgãruº " 2.350 87 3,7
931 Gottlob " 1.976 55 2,8
932 Igriº " 2.760 115 4,2
933 Periam " 5.147 138 2,7
934 Pesac " 2.721 177 6,5
935 Sâmpetru German " 2.628 126 4,8
936 Sâmpetru Mare Periam 2.493 168 6,7
937 Secuºigiu " 2.636 134 5,1
938 Variaº " 4.233 91 2,2
939 Bazoº Recaº 1.587 103 6,5
940 Bucovãþ " 1.223 61 5,0
941 Recaº " 4.210 84 2,0
942 Topolovãþul Mare " 1.287 112 8,7
943 Beºenova Veche Sânnicolaul Mare 6.073 209 3,4
944 Cenadul Mare " 5.594 123 2,2
945 Cenadul Vechi " 1.642 104 6,3
946 Saravele " 3.714 154 4,2
947 Sânnicolaul Mare " 9.107 162 1,8
948 Tomnatic " 3.296 78 2,4
949 Murani Vinga 1.266 58 4,6
950 Satchinez " 2.666 141 5,3
951 Vinga " 4.764 64 1,3



4. Satele din România, fruntariile anului 1942, la recensãmântul din 1930.
Populaþia de neam þigan deþinea majoritatea absolutã sau relativã
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NumNum ãrul þiganilorãrul þiganilor

N r .N r .  Sa tu l Sa tu l JudeJude þu lþu l
TotalulTotalul

populapopula þieiþiei Cifre absoluteCifre absolute În procenteÎn procente
1 Pârâu de sub Pripor Gorj 317 187 59,0
2 Muchea Brãila 757 426 56,3
3 Fântânele Dâmboviþa 871 871 100,0
4 Þigãnia Dâmboviþa 150 92 61,3
5 Meriºu Dâmboviþa 261 229 87,7
6 Pºta Lãzãrescu Dâmboviþa 81 71 87,7
7 Româneºti Dâmboviþa 2.230 1.218 54,2
8 Mãrginenii de Jos Prahova 1.941 1.157 59,6
9 Izeºti Prahova 197 160 81,2

10 Podul lui Galben Prahova 258 233 90,3
11 Cornetu Râmnicu Sãrat 484 423 87,4
12 Flãmânda Râmnicu Sãrat 526 501 95,2
13 Pãltinata de Sus Bacãu 479 255 53,2
14 Bota Bacãu 96 96 100,0
15 Pãdureni Bacãu 212 110 51,9
16 Sohodolul Bacãu 183 183 100,0
17 Orãºa-Avram Bacãu 187 93 49,7
18 Pârlita Botoºani 317 162 51,1
19 Balta Arsã Botoºani 242 237 97,9
20 Baranca Dorohoi 329 286 86,9
21 Tãietura-Barboºi Fãlciu 87 74 85,1
22 Pietriº Fãlciu 1.046 729 69,7
23 Buda Iaºi 259 180 69,5
24 Zmeu Iaºi 996 652 65,5
25 Pãlãmida Putna 290 290 100,0
26 Sãcãtura Roman 95 55 57,9
27 Solca Roman 195 99 50,8
28 Ursari Roman 257 248 96,5
29 Bãcioiu Tecuci 1.052 1.041 98,9
30 Fundul Vãii Tutova 288 249 86,4
31 Angheluþa Tutova 187 178 95,2
32 Belzeni Tutova 217 217 100,0
33 Mãnoiu Tutova 304 212 69,7
34 Strãminoasa de Sus Tutova 234 234 100,0
35 Leordoaia Lãpuºna 271 133 49,1
36 Parcani Lãpuºna 273 249 91,2
37 Ursari Lãpuºna 485 357 73,6
38 Volcãneºti Lãpuºna 482 482 100,0
39 Schinoasa Orhei 183 176 96,2
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5. Populaþia de neam þigan în oraºele din România, fruntariile din 1942, 
în conformitate cu rezultatele recensãmântului din 1930

N u mN u m ã r u l  þ i g a n i l o rã r u l  þ i g a n i l o rO r aO r a º e  î n  o r d i n eº e  î n  o r d i n e
a l f a b e t i ca l f a b e t i c ã  p eã  p e
p r o v i n c i ip r o v i n c i i J u d eJ u d e þu lþu l

T o t a l u lT o t a l u l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i C i f r e  a b s o l u t eC i f r e  a b s o l u t e Î n  p r o c e n t eÎ n  p r o c e n t e

R O M Â N I AR O M Â N I A 3.121.312 32.330 1,0
O L T E N I AO L T E N I A 198.223 4.332 2,2
Baia de Aramã Mehedinþi 1.461 47 3,2
Bãileºti Dolj 13.169 55 0,4
Balº Romanaþi 5.501 4 *

Calafat Dolj 7.633 186 2,4
Cãlimãneºti Vâlcea 2.876 119 4,1
Caracal Romanaþi 14.950 567 3,8
Corabia Romanaþi 8,857 289 3,3
Craiova Dolj 63.215 1.782 2,8
Drãgãºani Vâlcea 7.002 227 3,2
Govora Vâlcea 910 - -
Ocnele Mari Vâlcea 7.223 1 *
Pleniþa Dolj 7.771 17 0,2
Râmnicu Vâlcea Vâlcea 15.648 81 0,5
Strehaia Mehedinþi 7.870 281 3,6
Târgu Jiu Gorj 13.030 602 4,6
Turnu Severin Mehedinþi 21.107 74 0,4
M U N T E N I AM U N T E N I A 1.101.766 16.711 1,5
Alexandria Teleorman 19.350 910 4,7
Brãila Brãila 68.347 585 0,9
Bucureºti Ilfov 639.040 6.797 1,1
Buzãu Buzãu 35.687 429 1,2
Cãlãraºi Ialomiþa 18.083 860 4,8
Câmpina Prahova 16.918 70 0,4
Câmpulung Muscel 13.868 124 0,9
Curtea de Argeº Argeº 6.809 32 0,5
Filipeºtii de Târg Prahova 1.915 - -
Gãeºti Dâmboviþa 5.328 115 2,2
Giurgiu Vlaºca 31.016 753 2,4
Mizil Buzãu 6.440 523 8,1
Olteniþa Ilfov 10.389 689 6,6
Piteºti Argeº 19.532 422 2,2
Ploieºti Prahova 79.149 1.072 1,4
Pucioasa Dâmboviþa 5.772 124 2,1
Râmnicu Sãrat Râmnicu Sãrat 15.007 230 1,5
Roºiorii de Vede Teleorman 11.453 294 2,6
Sinaia Prahova 4.072 - -
Slãnic Prahova 6.306 3 *
Slatina Olt 11.243 52 0,5
Slobozia Ialomiþa 7.591 33 0,4
Târgoviºte Dâmboviþa 22.298 207 0,9
Turnu Mãgurele Teleorman 16.950 511 3,0
Urlaþi Prahova 5.501 234 4,3
Urziceni Ialomiþa 8.616 1.153 13,4
Vãlenii de Munte Prahova 4.237 263 6,2
Zimnicea Teleorman 10.879 226 2,1

                                                

* Sub 0.1%
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D O B R O G E AD O B R O G E A 126.376 591 0,5
Babadag Tulcea 4.626 26 0,6
Carmen Sylva Constanþa 872 5 0,6
Cernavodã Constanþa 6.744 164 2,4
Constanþa Constanþa 59.164 165 0,3
Hârºova Constanþa 3.665 100 2,7
Isaccea Tulcea 4.576 19 0,4
Mãcin Tulcea 5.628 28 0,5
Mangalia Constanþa 2.764 29 1,0
Medgidia Constanþa 6.466 24 0,4
Ostrov Constanþa 3.113 3 0,3
Sulina Tulcea 6.399 1 *
Techirghiol Constanþa 1.956 - -
Tulcea Tulcea 20.403 21 0,1
M O L D O V AM O L D O V A 592.127 3.764 0,6
Adjud Putna 6.748 28 0,4
Bacãu Bacãu 31.138 96 0,3
Bârlad Tutova 26.204 209 0,8
Botoºani Botoºani 32.355 153 0,5
Buhuºi Neamþ 8.655 53 0,6
Darabani Dorohoi 10.748 10 *
Dorohoi Dorohoi 15.866 22 0,1
Fãlticeni Baia 14.096 17 0,1
Focºani Putna 32.481 211 0,6
Galaþi Covurlui 100.611 287 0,3
Hârlãu Botoºani 9.074 - -
Herþa Dorohoi 8.454 12 0,1
Huºi Fãlciu 17.130 13 *
Iaºi Iaºi 102.872 340 0,3
Mãrãºeºti Putna 4.532 75 1,7
Mihãileni Dorohoi 3.686 34 0,9
Moineºti Bacãu 6.616 150 2,3
Odobeºti Putna 8.106 67 0,8
Panciu Putna 6.816 43 0,6
Paºcani Baia 13.968 65 0,5
Piatra Neamþ Neamþ 29.827 131 0,4
Roman Roman 28.823 606 2,1
Sãveni Dorohoi 4.953 1 *
Stefãneºti Botoºani 8.891 20 0,2
Târgu Frumos Iaºi 4.932 410 8,3
Târgu Neamþ Neamþ 9.475 33 0,3
Târgu Ocna Bacãu 12.588 56 0,4
Tecuci Tecuci 17.172 164 1,0
Vaslui Vaslui 15.310 458 3,0
B A S A R A B I AB A S A R A B I A 370.971 782 0,2
Bãlþi Bãlþi 30.570 33 0,1
Bolgrad Ismail 14.280 17 0,1
Cahul Cahul 11.370 91 0,8
Cãlãraºi Târg Lãpuºna 4.776 31 0,6
Cetatea Albã Cetatea Albã 34.485 39 0,1
Chilia Nouã Ismail 17.245 9 *
Chiºinãu Lãpuºna 114.896 128 0,1
Comrat Tighina 12.331 108 0,9
Hotin Hotin 15.334 4 *
Ismail Ismail 24.998 28 0,1
Leova Cahul 6.539 75 1,1
Orhei Orhei 15.279 47 0,3
Reni Ismail 11.923 52 0,4
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Soroca Soroca 15.001 66 0,4
Tighina Tighina 31.384 24 *
Tuzla Cetatea Albã 3.146 19 0,6
Vâlcov Ismail 7.414 11 0,1
B U C O V I N AB U C O V I N A 228.056 162 0,1
Câmpulung Câmpulung 10.071 4 *
Cernãuþi Cernãuþi 112.427 15 *
Cozmeni Cernãuþi 4.918 - -
Gura Humorului Câmpulung 6.042 5 *
Rãdãuþi Rãdãuþi 16.788 10 *
Sadagura Cernãuþi 8.968 - -
Siret Rãdãuþi 9.905 17 0,2
Solca Suceava 2.822 - -
Storojineþ Storojineþ 8.695 15 0,2
Suceava Suceava 17.028 42 0,2
Vama Câmpulung 5.315 12 0,2
Vãscãuþi Storojineþ 6.336 6 *
Vatra Dornei Câmpulung 9.826 36 0,4
Vijniþa Storojineþ 3.799 - -
Zastavna Cernãuþi 5.116 - -
T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 254.830 3.530 1,4
Abrud Alba 2.468 70 2,8
Aiud Alba 9.478 150 1,6
Alba Iulia Alba 12.282 35 0,3
Blaj Târnava Micã 4.618 19 0,4
Braºov Braºov 59.232 58 *
Deva Hunedoara 10.509 69 0,7
Diciosânmartin Târnava Micã 6.567 455 6,9
Dumbrãveni Târnava Micã 4.067 302 7,4
Fãgãraº Fãgãraº 7.841 20 0,3
Haþeg Hunedoara 3.383 29 0,9
Hunedoara Hunedoara 4.600 47 1,0
Mediaº Târnava Mare 15.505 345 2,2
Orãºtie Hunedoara 7.337 391 5,3
Petroºani Hunedoara 15.405 121 0,8
Sebeº Alba 9.137 292 3,2
Sibiu Sibiu 49.345 285 0,6
Sighiºoara Târnava Mare 13.033 356 2,7
Turda Turda 20.023 486 2,4
B A N A TB A N A T 167.489 2.010 1,2
Caransebeº Severin 8.704 277 3,2
Lipova Timiº-Torontal 6.000 60 1,0
Lugoj Severin 23.593 264 1,1
Oraviþa Caraº 9.585 122 1,3
Orºova Severin 8.159 693 8,5
Reºiþa Caraº 19.868 257 1,3
Timiºoara Timiº-Torontal 91.580 337 0,4
C R IC R I ª . - M A R A M .ª . - M A R A M . 81.474 448 0,5
Arad Arad 77,181 448 0,6
Beiuº Bihor 4.293 - -



6. Oraºele cu peste 50 þigani. Teritoriul din 1942 al României, 
pe baza rezultatelor recensãmântului din 1930
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Þ i g a n iÞ i g a n i

N r .N r . O r aO r a º u lº u l J u d eJ u d e þu lþu l

T o t a l u lT o t a l u l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
oraora º u l u iº u l u i N u mN u m ã rã r

% fa% fa þ ã  d eþ ã  d e
to ta lu lto ta lu l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
R O M Â N I AR O M Â N I A 2 . 4 3 5 . 0 2 92 . 4 3 5 . 0 2 9 3 1 . 2 2 43 1 . 2 2 4 1,31,3

II O L T E N I AO L T E N I A 175.357 4.263 2,4
1 Municipiul Craiova Dolj 63.215 1.782 2,8
2 Oraºul Bãileºti " 13.169 55 0,4
3       "    Calafat " 7.633 186 2,4
4       "    Târgu Jiu Gorj 13.030 602 4,6
5       "    Turnu Severin Mehedinþi 21.107 74 0,4
6       "    Strehaia " 7.870 281 3,6
7       "    Caracal Romanaþi 14.950 567 3,8
8       "    Corabia " 8.857 289 3,3
9       "    Râmnicu Vâlcea Vâlcea 15.648 81 0,5

10       "    Cãlimãneºti " 2.876 119 4,1
11       "    Drãgãºani " 7.002 227 3,2
II.II. M U N T E N I AM U N T E N I A 1.075.073 16.643 1,6

12 Oraºul Piteºti Argeº 19.532 422 2,2
13 Municipiul Brãila Brãila 68.347 585 0,9
14 Oraºul Buzãu Buzãu 35.687 429 1,2
15      "     Mizil " 6.440 523 8,1
16      "     Târgoviºte Dâmboviþa 22.298 207 0,9
17      "     Gãeºti " 5.328 115 2,2
18      "     Pucioasa " 5.772 124 2,2
19      "     Cãlãraºi Ialomiþa 18.053 860 4,8
20      "     Urziceni " 8.616 1.153 13,4
21 Municipiul Bucureºti Ilfov 639.040 6.797 1,1
22 Oraºul Olteniþa " 10.389 689 6,6
23     "      Câmpulung Muscel 13.868 124 0,9
24     "      Slatina Olt 11.243 52 0,5
25 Municipiul Ploieºti Prahova 79.149 1.072 1,4
26 Oraºul Câmpina " 16.918 70 0,4
27     "      Urlaþi " 5.501 234 4,3
28     "      Vãlenii de Munte " 4.237 263 6,2
29     "      Râmnicu Sãrat Râmnicu Sãrat 15.007 230 1,5
30     "     TurnuMãgurele Teleorman 16.950 511 3,0
31     "      Alexandria " 19.350 910 4,7
32     "      Roºiori de Vede " 11.453 294 2,6
33     "      Zimnicea " 10.879 226 2,1
34     "      Giurgiu Vlaºca 31.016 753 2,4
IIIIII D O B R O G E AD O B R O G E A 69.573 429 0,6

35 Municipiul Constanþa Constanþa 59.165 165 0,3
36 Oraºul Cernavodã " 6.744 164 2,4
37 Oraºul Hârºova Constanþa 3.665 100 2,7
IVIV M O L D O V AM O L D O V A 476.190 3.531 0,7

38 Municipiul Bacãu Bacãu 31.138 96 0,3
39 Oraºul Moineºti " 6.616 150 2,3
40      "     Târgu Ocna " 12.588 56 0,4
41      "     Paºcani Baia 13.968 65 0,5
42      "     Botoºani Botoºani 32.355 153 0,5
43 Municipiul Galaþi Covurlui 100.611 287 0,3
44 Oraºul Iaºi Iaºi 102.872 340 0,3
45      "     Târgul Frumos " 4.932 410 8,3
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46      "     Piatra Neamþ Neamþ 29.827 131 0,4
47      "     Buhuºi " 8.655 53 0,6
48      "     Focºani Putna 32.481 211 0,7
49      "     Mãrãºeºti " 4.532 75 1,7
50      "     Odobeºti " 8.106 67 0,8
51      "     Roman Roman 28.823 606 2,1
52      "     Tecuci Tecuci 17.172 164 1,0
53      "     Bârlad Tutova 26.204 209 0,8
54      "     Vaslui Vaslui 15.310 458 3,0

VV B A S A R A B I AB A S A R A B I A 172.060 520 0,3
55 Oraºul Cahul Cahul 11.370 91 0,8
56      "     Leova " 6.539 75 1,2
57      "     Reni Ismail 11.923 52 0,4
58 Municipiul Chiºinãu Lãpuºna 114.896 128 0,1
59 Oraºul Soroca Soroca 15.001 66 0,4
60      "     Comrat Tighina 12.331 108 0,9
V IV I B U C O V I N AB U C O V I N A - - -

VIIVII T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 222.106 3.380 1,5
61 Oraºul Abrud Alba 2.468 70 2,8
62      "     Aiud " 9.478 150 1,6
63      "     Sebeº " 9.137 292 3,2
64 Municipiul Braºov Braºov 59.232 58 0,1
65 Oraºul Deva Hunedoara 10.509 69 0,7
66      "     Orãºtie " 7.337 391 5,3
67      "     Petroºani " 15.405 121 0,8
68 Municipiul Sibiu Sibiu 49.345 285 0,6
69 Oraºul Sighiºoara Târnava Mare 13.033 356 2,7
70      "     Mediaº " 15.505 345 2,2
71      "     Diciosânmartin Târnava Micã 6.567 455 6,9
72      "     Dumbrãveni " 4.067 302 7,4
73      "     Turda Turda 20.023 486 2,4
VI I IV I I I B A N A TB A N A T 167.489 2.010 1,2
74 Oraºul Oraviþa Caraº 9.585 122 1,3
75      "     Reºiþa " 19.868 257 1,3
76      "     Lugoj Severin 23.593 264 1,1
77      "     Caransebeº " 8.704 277 3,2
78 Oraºul Orºova Severin 8.159 693 8,5
79 Municipiul Timiºoara Timiº-Torontal 91.580 337 0,4
80 Oraºul Lipova " 6.000 60 1,0
I XI X C R IC R I ª A N A - M A R A M U R E ªª A N A - M A R A M U R E ª 77.181 448 0,6

81 Municipiul Arad 77.181 448 0,6
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12. Comune din Transilvania, Banat ºi Criºana-Maramureº cu populaþie
þigãneascã în scãdere în perioada 1893 ºi 1930 
Comune cu peste 50 þigani stabili în 1893

1 8 9 31 8 9 3 1 9 3 01 9 3 0

C o m u n eC o m u n e
T o t a l u lT o t a l u l

p o p .p o p . Þ i g a n iÞ i g a n i %%
T o t a l u lT o t a l u l

p o p .p o p .

I n d i c e l e  d eI n d i c e l e  d e
crecre º t e r e  aº t e r e  a
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

( f( f ã r ã  þ i gan i )ã r ã  þ i gan i )

Total 82.250 8.592 10,4 87.487 118,8
Transilvania 67.920 7.286 10,7 73.934 121,9
Banat 9.762 953 9,8 8.792 99,8
Criºana-Maramureº 4.568 353 7,7 4.761 112,9
T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A
Jud. Alba 2.412 331 13,7 2.954 141,4
Cãpud 478 55 11,5 710
Ciuciu 504 61 12,1 541
Gãmbaº 473 61 12,9 567
Gãureni 317 58 18,3 371
Preasca Ampoiului 640 96 15,0 765
Jud. Braºov 15.284 737 4,8 16.362 112,5
Baciu 1.973 126 6,4 2.152
Hãrman 2.271 170 7,5 2.968
Râºnov 4.801 148 3,1 5.347
Satu Lung 6.239 293 4,7 5.895
Jud. Fãgãraº 4.845 621 12,8 4.679 110,8
Lovnic 797 87 10,9 763
Nerghindeal 1.245 120 9,6 1.258
Soerº 1.101 195 17,7 1.137
Ucea de Jos 1.076 95 8,8 868
Veneþia de Sus 626 124 19,8 653
Jud. Hunedoara 832 154 18,5 713 105,2
Balomir 427 86 20,1 359
Uric 405 68 16,8 354
Jud. Orhei 4.206 608 14,4 4.374 121,6
Bezidul Nou 731 120 16,4 604
Chedia Micã 197 52 26,4 174
Dârjiu 1.349 147 10,9 1.496
Goagiu 589 86 14,6 678
Mihãileni 458 60 13,1 418
Simoneºti 882 143 16,2 1.004
Jud. Sibiu 9.697 532 5,5 11.515 125,6
Gura Râului 2.564 186 7,2 3.109
Jina 3.177 218 10,0 3.728
Poiana Sibiului 3.956 128 3,2 4.678
Jud. Târnava Mare 29.527 4.156 14,1 31.813 125,4
Agostin 840 92 10,9 948
Aposul 622 128 20,6 608
Archita 1.334 243 18,2 1.346
Bogata Olteanã 411 75 18,2 391
Cloasterf 374 79 21,1 380
Criº 1.352 126 9,3 1.389
Cuciulata 1.493 171 11,4 1.358
Dopca 619 79 12,8 673
Fiºer 839 129 15,4 882
Hendorf 1.066 185 17,3 1.183
Homorod 1.514 194 12,8 1.704
Hundrubechiu (Movila) 773 97 12,5 744



(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, dos. 42/1940)

[1] Aceste rezultate, elaborate de Institutul Central de Statisticã, în vol. Recensãmântul
general al populaþiei României din 29 decembrie 1930, publicat de dr. Sabin Manuilã, II
(Neam, limbã maternã, religie), Bucureºti, Monitorul Oficial-Imprimeria Naþionalã, 1938.
[2] În Recensãmântul populaþiei României din 6 aprilie 1941, þiganii nu mai figurau într-o
rubricã aparte, fiind incluºi în categoria „alþii ºi nedeclaraþi”, iar rezultatele preliminarii au
apãrut abia în 1944 (cf. Institutul Central de Statisticã, Recensãmântul general al României
din 1941, 6 aprilie. Date sumare ºi provizorii, Bucureºti, Monitorul Oficial-Imprimeria Na-
þionalã, 1944; vezi ºi D.C. Georgescu, Populaþia þãrii la 6 aprilie 1941, în  „Geopolitica ºi geo-
istoria”, I, 1941, nr. 1, p.83-90).
[3] Vezi A Magyarországon az 1893 január 31-én végrehajtott cigányösszeírás eredménye,
Budapest, 1895 („Magyar Statisztikai Közlemények. Új Folyam”).
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Jibert 1.376 209 15,2 1.521
Mosora 1.792 219 12,2 2.142
Noiºtat 706 95 13,5 700
Peliºor 1.019 240 23,5 1.059
Petiº 415 52 12,5 522
Rãcaºul de Jos 1.657 200 12,1 2.253
Randola 547 74 13,5 594
Ruja 1.075 182 16,9 1.168
Saschiz 2.163 403 18,6 2.001
Serca Mare 1.593 142 8,9 1.733
Serca Micã 1.864 188 10,1 2.121
Stenea 451 56 12,4 586
Ticuºul Nou 420 106 14,7 663
Valchid 1.044 102 9,8 1.056
Vard 685 90 13,1 714
Veºeud-Argnita 567 100 17,6 585
Zlagna 613 100 16,3 789
Jud. Târnava Micã 543 72 13,3 781 165,8
Idiciul 543 72 13,3 781
Jud. Turda 574 75 13,1 743 148,9
Filea de Jos 574 75 13,1 743
B A N A TB A N A T
Jud. Caraº 2.268 179 7,9 2.292 109,7
Divici 707 60 8,5 650
Liubeova 1.561 119 7,6 1.642
Jud. Severin 1.149 279 24,3 1.058 121,6
Coºaviþa 140 86 61,4 159
Homoºdia 381 60 15,7 326
Maciova 628 133 21,2 573
Jud. Timiº 6.345 495 7,8 5.442 93,0
Banloc 2.755 137 5,0 2.361
Hitiaº 1.789 125 7,0 1.527
Ictar 848 120 14,1 645
Opatiþa 953 113 11,9 909
C R IC R I ª A N A - M A R A M U R E ªª A N A - M A R A M U R E ª
Jud. Arad 1.999 158 7,9 1.847 100,3
Igneºti 350 52 14,9 399
ªoimoº 1.649 106 6,4 1.448
Jud. Bihor 2.003 115 5,7 2.424 128,4
Aleºd 2.003 115 5,7 2.424
Jud. Satu Mare 566 80 14,1 490 100,8
Bãbeºti 566 80 14,1 490



[4] Comparativ cu recensãmântul din 1930, în urma pierderilor teritoriale ale României
din 1940, au rãmas în afara graniþelor 68.000 de þigani: 46.000 în nord-vestul Transilvani-
ei, 8.000 în Cadrilater, 14.000 în Basarabia ºi Bucovina (cf. Anton Golopenþia, Populaþia te-
ritoriilor româneºti desprinse în 1940, în „Geopolitica ºi geoistoria”, 1941, nr. 1, p.36-37; re-
publicat în A. Golopenþia, Opere complete, II, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã ºi Edit. Uni-
vers Enciclopedic, 2001, p.547-562).
[5] Plasa era o subdiviziune a judeþului, în vechea împãrþire administrativ-teritorialã.
[6] Vezi ºi I. Bolovan, Consideraþii demografice asupra þiganilor din Transilvania la sfârºitul
veacului al XIX-lea, în  „Anuarul Institutului de istorie din Cluj”, XXXII, 1993, p.187-193.
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 41537/1942 sept. 11

Cãtre Direcþiunea Generalã C.F.R.
Dir. Miºcãrii

Urmare la adresa noastrã nr. 40.805 din 2 sept. 1942 referitoare la formarea
trenurilor pentru evacuarea þiganilor.

Am onoare a vã ruga sã binevoiþi a da dispoziþiuni urgente staþiei Focºani
ca cele 3 vagoane cerute în gara Focºani cu foi de drum sã fie îndrumate ur-
gent la Galaþi, pentru a putea ca þiganii transferaþi în acest mod sã poatã fi îm-
barcaþi în trenul E.3, care pleacã din Bucureºti în ziua de 12 sept. 1942 orele
20.10.

Aceste 3 vagoane nu se ataºeazã trenului E.3, ci ele circulã numai pe dis-
tanþa Focºani-Galaþi, unde se va efectua transbordarea, urmând ca în Galaþi
acestea sã fie cel mai târziu pânã mâine searã 12 sept. 1942.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                             ªeful Secþiei III-a
Colonel C-tin Tobescu                                                 Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.53)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III-a
No. 41.456/1942 septembrie 11

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecret. de Stat Poliþie

Am onoare a vã raporta urmãtoarele, rugând sã binevoiþi a dispune sã se
facã de cãtre dvs. intervenþiile necesare cãtre Preºedinþia Consiliului de Miniº-
tri, spre a da ordin Guvernãmântului Transnistria pentru aducere la îndeplini-
re a propunerilor arãtate mai jos:

În urma efectuãrii operaþiunilor de evacuare a þiganilor nomazi în Trans-
nistria, printre cei evacuaþi au fost ºi unele familii ai cãror capi de familie se
gãseau la data evacuãrii mobilizaþi pe front. Aceste familii au fost evacuate pe
motivul cã trãiau în sãlaºul de care au refuzat a se despãrþi, pe motivul cã fãrã
sprijinul sãlaºului nu ºi-ar fi putut câºtiga singure existenþa.

Considerând însã cã aceste familii, prin faptul cã unii din membrii lor au
luptat pe front ori se gãsesc mobilizaþi în prezent la diferite unitãþi, meritã un
tratament deosebit faþã de restul þiganilor, care nu au adus nici un aport patriei
ºi pentru a se vedea cã statul face o distincþie între þiganii nomazi ce luptã pe
front ºi marea masã a celorlalþi, Inspectoratul General al Jandarmeriei gãseºte
oportun a face urmãtoarele propuneri:

1. Guvernãmântul Transnistria sã separe familiile þiganilor mobilizaþi de
ceilalþi ºi sã acorde prin îngrijirea administraþiilor locale tuturor acestor fa-
milii avantaje materiale deosebite, adicã pãmânt, casã, posibilitate de trai
ºi muncã, urmând ca prin aceastã colonizare în condiþii excepþionale sã se
dovedeascã cã statul nu ignorã pe cei care îºi fac cu conºtiinþã datoria cãtre
þarã ºi nici pe familiile lor.
2. Trierea celor ce ar intra în aceastã categorie urmeazã a se face de organele
jandarmeriei din Transnistria, în unire cu ale Guvernãmântului, dupã criterii
juste ºi egale pentru toþi, în scopul de a se înlãtura orice încercare de abuz.
3. Localitatea sau localitãþile alese în acest scop de Guvernãmânt vor fi
indicate Inspectoratului General al Jandarmeriei, pentru a se ºti de cãtre
noi unde îndrumãm pe toþi þiganii veniþi de pe front ºi care ar intra în cate-
goria celor semnalaþi.
Faþã de cele arãtate mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune de urmare[1].

Inspector General al Jandarmeriei ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.12)

[1] Un document similar a fost înaintat la 18 septembrie 1942 ºi subsecretarului de stat de
la Ministerul de Interne (vezi Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
77/1943, f.47).
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 41.537/1942 sept.12

Cãtre Direcþiunea Generalã a Cãilor Ferate
Direcþia Miºcãrii

Urmare la adresa Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la compunerea
trenurilor de evacuarea þiganilor.

Am onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã se facã urmãtoarea adãugare
în compunerea trenului E.6, care pleacã din Alba Iulia în ziua de 13 septem-
brie 1942, orele 8.

Inspectoratul General al Jandarmeriei necesitã în gara Ploieºti Sud în loc de
2 vagoane, cât s-a repartizat iniþial, 4 vagoane.

Ca urmare, vã rugãm sã binevoiþi a da dispoziþiuni telegrafice staþiei Plo-
ieºti Sud spre a pune la dispoziþia Legiunii Jandarmi Prahova plusul acesta de
2 vagoane ºi a le ataºa trenului E.6, care conform orarului trece prin Ploieºti în
ziua de 14 septembrie ora 2.45.

Trenul E.6 este compus din 24 vagoane, astfel cã suportã aceastã majorare.

D. O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                      Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.57)
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România
Prefectura Poliþiei Capitalei
Serviciul Poliþiei Administrative
Biroul administrativ
Nr. 175.706/1942 septembrie 12

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Domnului Subsecretar de Stat

În executarea ordinului domnului mareºal Antonescu, comunicat cu ordi-
nul d-lui ministru al Afacerilor Interne, nr. 2994 din 19 august a.c., ºi ca urma-
re la dispoziþiile ce ne-au fost transmise prin Inspectoratul General al Jandar-
meriei, în legãturã cu evacuarea în Transnistria a tuturor þiganilor stabili con-
damnaþi, recidiviºti ºi fãrã ocupaþie bine definitã, avem onoarea a vã raporta
urmãtoarele:
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Astãzi, 12 septembrie a.c., cu începere de la orele 10 dimineaþa, s-a proce-
dat la îmbarcarea metodicã a tuturor þiganilor ridicaþi anterior ºi colectaþi în
cele douã garaje ale acestei prefecturi.

S-au îmbarcat un numãr de 655 (ºase sute cincizeci ºi cinci) þigani (bãrbaþi,
femei ºi copii).  

Întregul lot de þigani a fost predat comandantului militar al trenului prin
dresare de procese-verbale ºi tabele nominale, din care, câte unul, se înain-
teazã cu prezentul raport.

Prin Regimentul de Jandarmi Pedeºtri s-au asigurat raþiile de pâine necesarã
pentru 3 (trei) zile, în conformitate cu dispoziþiile Inspectoratului General al
Jandarmeriei, comunicate acelui Regiment.

Întreaga operaþie a decurs în ordine. 
Se anexeazã un numãr de 17 procese-verbale[1].

Prefectul Poliþiei Capitalei Director
General  N. Pãlãngeanu Gr. Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.240)

[1] Procesele-verbale, însoþite de listele nominale ale þiganilor îmbarcaþi pentru deportare, în
Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.241-274, 282-296).
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Nr. 1859 telefonic din 16 septembrie 1942

De la Inspectoratul Jandarmi Transnistria

La ordinul d-voastrã nr. 40.718/1942, raportãm cã pânã în prezent au intrat
în Transnistria urmãtoarele trenuri cu þigani evacuaþi din þarã:

– Trenul E.4 cu 1.724 membri
– Trenul E.3 cu 2.188 membri
– Trenul E.6 cu 866 membri
Aceste trenuri au fost îndrumate cãtre staþia de destinaþie Grigoreºti,

judeþul Oceacov.
În afarã de aceºti þigani au mai fost expediaþi:
– 52 de þigani de la Legiunea Ismail
– 125 de þigani de la Legiunea Tighina

Inspector Jandarmi Transnistria                                   Transmis: serg. Drãghici
Col. Iliescu                                                              Primit: plot. Sima, ora  21

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.260)
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No. 12.600                                                                        1942 septembrie 18
Inspectoratul de Poliþie Constanþa

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei 
(Dir. Pol. de Siguranþã). Bucureºti

La ordinul d-vstrã radiotelegrafic cifrat no. 28.440-S din 2 septembrie a.c.
Am onoare a raporta cã evacuarea þiganilor nemobilizabili, periculoºi ordi-

nii publice, a fost efectuatã în regiunea acestui inspectorat, dupã cum urmeazã:
– În raza Chesturii de Poliþie Constanþa au fost predaþi Legiunii de Jandarmi
Constanþa un numãr de 29 þigani, pentru a fi trimiºi în Transnistria[1].
– În raza Chesturii de Poliþie Brãila au fost predaþi Legiunii de Jandarmi
Brãila 11 þigani nemobilizabili.
– În raza Poliþiei Tulcea au fost predaþi Legiunii de Jandarmi Tulcea 139 þi-
gani, care au fost îmbarcaþi în 3 vagoane, cu destinaþia Transnistria.
De asemenea, detaºamentul de poliþie Mãcin a predat Legiunii de Jandarmi
Brãila un numãr de 36 þigani în acelaºi scop.
– În raza Poliþiei Cãlãraºi au fost predaþi Legiunii de Jandarmi Ialomiþa 12
þigani[2], pentru a fi trimiºi în lagãrele de muncã din Transnistria.
Cu aceastã ocazie, raportãm cã domnul prefect al judeþului Ialomiþa, cu or-

dinul no. 32.289 din 12 septembrie a.c., a dispus ca sã nu se evacueze þigãnci-
le Suzana Stãnescu ºi fiica sa Gherghina Stãnescu, care intrã în aceeaºi ca-
tegorie, deoarece þiganca Suzana Stãnescu are mobilizat pe front pe fiul sãu
Gheorghe, iar un alt fiu al sãu, soldatul Vasile Stãnescu, a decedat pe front
dupã cum a comunicat poliþiei Cãlãraºi Regimentul 23 Infanterie P.S. cu ad-
resa no. 26.184/1942.

Averea celor evacuaþi în Transnistria a fost inventariatã de cãtre organele
noastre, dându-se în custodia Centrelor Naþionale de Românizare respective,
prin dresare de procese-verbale, în trei exemplare, dintre care un exemplar s-a
înmânat evacuatului, unul delegatului C.N.R.-ului ºi unul se pãstreazã în arhi-
va poliþiei respective.

S-a permis celor evacuaþi sã-ºi ia cu ei strictul necesar, precum ºi bagaje în
greutate accesibilã în mod obiºnuit unui cãlãtor.

Din raza poliþiei Cãlãraºi nu a putut fi evacuat þiganul Trifu Ioan, vagabond,
care se aflã pus pe tabelul de evacuaþi pentru Transnistria, întrucât a dispãrut
din oraºul Cãlãraºi ºi fiind pus în urmãrire nu a putut fi prins pânã în prezent.

De asemenea, din cercetãrile fãcute de organele poliþiei Cãlãraºi s-a con-
statat cã din eroare a fost trecutã în tabel ca fiind þigancã numita Miþa M.
Constantin, care în realitate este româncã.

Dupã evacuarea þiganilor din raza chesturii de poliþie Brãila s-au mai
prezentat la acea chesturã un numãr de 3 familii de þigani, din cei care nu sunt
prevãzuþi în categoria I sau a II-a ºi au fãcut cereri pentru a li se aproba ºi lor
evacuarea în Transnistria, întrucât nu mai au legãturi sociale la Brãila, cãci
rudele lor erau dintre þiganii evacuaþi.
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Aceste cereri le-am înaintat d-vstrã cu raportul nostru no. 12.640-S din 16
septembrie a.c., pentru soluþionare.

Inspector de Poliþie ªeful Serviciului de Siguranþã
S. Strãtilescu Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.141-142)

[1] În fapt, tabelul nominal conþine 30 de romi (12 bãrbaþi, 9 femei ºi 9 copii). Cf.
Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.299.
[2] Lista nominalã la Ibidem, f.301.
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No. 3103 din 21 septembrie 1942
Inspectoratul de Jandarmi Timiºoara

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Bucureºti

La ordinul d-voastrã nr. 42050 din 18 sept.1942, telefonic, privind þiganii
nenomazi evacuaþi în Transnistria, am onoare a înainta anexat urmãtoarele:

1. Una situaþie numericã de þiganii de pe teritoriul rural al Inspectoratului,
care au fost evacuaþi în Transnistria,
2. Idem, una situaþie de cei de pe teritoriul urban, din raza acestui Inspectorat.
Ambele situaþii cuprind toate datele prevãzute în ordinul d-voastrã menþio-

nat mai sus, cu excepþie justificarea celor care n-au fost trimiºi din diferite mo-
tive ºi care se aratã în prezentul raport, ºi anume:

a) Legiunea jandarmi Arad:
A evacuat de pe teritoriul rural un numãr de 62 þigani, în loc de 58. Deci,
în plus cu 4 þigani faþã de numãrul stabilit de Inspectoratul General al Jan-
darmeriei.
Legiunea justificã cã un numãr de 19 þigani au cerut foarte insistent ca sã fie
evacuaþi în Transnistria, având legãturi de rudenie, prietenie ºi alte interese
cu unii dintre cei care erau stabiliþi pentru evacuare.
Întrucât un numãr de 15 þigani, din cei 58 ce erau trecuþi în tabele pentru a
fi evacuaþi, nu s-au putut evacua din diferite motive (unii fiind la închisoare,
alþii dispãruþi etc), legiunea a luat în locul lor alþi 19 care, dupã cum am arã-
tat mai sus, au cerut foarte insistent ca sã fie evacuaþi. Astfel, s-a completat
numãrul de 62 þigani, de pe teritoriul rural, care au fost evacuaþi.
De pe teritoriul urban nu s-a evacuat nici un þigan, pentru cã organele
Chesturii Arad au întocmit lucrãrile anterioare greºit ºi fãcându-se ulterior
verificarea þiganilor s-a stabilit cã nici unul dintre cei trecuþi în tabelele de
evacuare nu îndeplinesc condiþiile cerute ºi raportând cazul Direcþiei
Generale a Poliþiei au primit dispoziþii ca sã-i lase pe loc. 
ªi Legiunea de Jandarmi Arad a trecut greºit în tabele pe doi þigani, arãtând
cã nu sunt mobilizabili ºi trebuie evacuaþi, iar ulterior s-a constatat cã
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aceºtia fac parte din elementele armatei ºi chiar între timp au ºi fost mobi-
lizaþi. Am dat ordin ca sã se ia mãsuri disciplinare contra ºefilor de posturi
care au sãvârºit acest fapt.

b) Legiunea Jandarmi Bihor:
A evacuat un numãr de 28 þigani de pe teritoriul rural al legiunii. Faþã de
numãrul stabilit de cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei, legiunea a
evacuat cu unul în plus.
Legiunea raporteazã cã pe tabel au fost trecuþi pentru evacuare 27 þigani.
Dintre aceºtia, un numãr de cinci þigani n-au putut fi evacuaþi, pentru cã
unii erau bolnavi netransportabili, unul a dispãrut în loc necunoscut, iar o
femeie s-a stabilit ulterior cã nu intrã în categoria celor care urmeazã sã fie
evacuaþi.
În locul celor 5 þigani în minus, legiunea fãcând o nouã verificare a gãsit pe
alþi 5, pe care având legãturi de rudenie, prietenie ºi alte interese cu cei pro-
puºi pentru evacuare, i-a trecut pe tabel pe aceºtia ºi au fost evacuaþi odatã
cu ceilalþi.
În plus, legiunea a mai evacuat o þigancã care trãia în concubinaj cu unul
dintre þiganii evacuaþi, cerând ea foarte insistent ca sã fie evacuatã împreu-
nã cu concubinul ei.
În felul acesta, legiunea a putut sã completeze numãrul de 27 þigani, stabi-
liþi de I.G.J., ºi în plus a mai evacuat o þigancã pentru motivul specificat la
aliniatul precedent.
De pe teritoriul oraºului Beiuº s-au evacuat 17 þigani; deci în plus cu 4 faþã
de numãrul stabilit prin ordinele superioare. Aceºti 4 þigani în plus au fost
prinºi ulterior pe teritoriul urban ºi din verificãrile fãcute s-a stabilit de cãtre
organele poliþiei cã se încadreazã în dispoziþiile superioare ºi astfel i-a tre-
cut pe tabel ºi evacuat.

c) Legiunea Jandarmi Caraº: 
De pe teritoriul rural n-a fost evacuat nici un þigan, pentru cã n-au fost dintre
aceia care sã se încadreze în dispoziþiile superioare cu privire la evacuare.
Au fost evacuaþi de pe teritoriul urban un numãr de 37 þigani.
Þiganii de pe raza oraºului Oraviþa, în numãr de 6, propuºi pentru evacua-
re, au fost prinºi toþi ºi evacuaþi.
De pe raza oraºului Reºiþa trebuiau evacuaþi 52 þigani ºi s-au evacuat numai
31; deci în minus cu 21.
În total, de pe raza oraºului Oraviþa ºi Reºiþa trebuiau evacuaþi 58 þigani.
Comisariatul de poliþie din Reºiþa justificã predarea unui numãr de 21
þigani în minus cu faptul cã a întocmit lucrãrile greºite, pentru cã ordinele
n-au fost categorice ºi clare. Cei 21 þigani în minus, nu au intrat în catego-
ria celor care urmau sã fie evacuaþi.

d) Legiunea Jandarmi Severin:
Au fost evacuaþi de pe teritoriul rural un numãr de 13 þigani; deci mai puþin
cu 28 faþã de cei raportaþi de legiune prin tabelele înaintate Inspectoratului
General al Jandarmeriei.
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Din numãrul de 13 þigani evacuaþi, 6 n-au fost dintre cei trecuþi pe tabelele
anterioare întocmite de legiune, ci cu ocazia evacuãrii au cerut ei acest
lucru, fiindcã aveau legãturi de rudenie, 2 fiind pãrinþii unora din cei eva-
cuaþi, iar 2 femei, cu 2 copii mici, fiind concubinele a 2 þigani dintre cei
evacuaþi.
Legiunea n-a putut sã trimitã numãrul de 41 þigani pentru motivul cã unii se
gãsesc prin diferite închisori, iar alþii au fost trecuþi greºit pe tabelele de eva-
cuare de cãtre legiune, ei fiind dintre cei mobilizabili, care au rãmas pe loc.
S-a dat ordin legiunii sã verifice ºi sã stabileascã numele ºefilor de posturi
care au întocmit lucrãrile greºite ºi sã li se aplice sancþiuni disciplinare.
De pe raza oraºelor Lugoj, Caransebeº, Orºova ºi Bãile Herculane s-au eva-
cuat numai 21 þigani, în loc de 309, deci mai puþin cu 288[1].
Organele poliþieneºti respective au motivat cã lucrãrile au fost întocmite
greºit, pentru cã ordinele n-au fost clare ºi la verificãrile fãcute ulterior s-a
constatat cã mulþi dintre þiganii propuºi pentru evacuare nu intrã în aceastã
categorie ºi astfel au rãmas pe loc.

e) Legiunea Jandarmi Timiº-T[o]r[ontal]:
Au evacuat de pe teritoriul rural 78 þigani, în loc de 346, deci mai puþin cu 268.
Legiunea justificã cele de mai sus cu aceea cã mulþi dintre þiganii ce urmau
sã fie evacuaþi au dispãrut în loc necunoscut ºi cã ulterior fãcând o nouã
verificare a constatat cã s-au trecut de posturi în tabele ºi þigani care nu
intrau în categoria celor ce s-au evacuat, lãsându-i astfel pe loc.

Am luat mãsuri sã se stabileascã cine sunt ºefii de posturi vinovaþi de acest
fapt ºi sã li se aplice aspre sancþiuni disciplinare.

De pe teritoriul urban, din cei 64 þigani propuºi pentru evacuare, la veri-
ficãrile fãcute ulterior de organele poliþiei, s-a constatat cã nici unul nu intrã
în categoria celor ce trebuie evacuaþi ºi astfel toþi au fost lãsaþi pe loc.

Ordinele superioare au fost înþelese greºit de cãtre organele poliþiei.

Inspector de Jandarmi Timiºoara
Sârbu Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.233-235)

[1] Numãrul evacuaþilor este infim comparativ cu prezenþa lor în aceste localitãþi: Caran-
sebeº avea 32 romi; Orºova - 418; Bãile Herculane - 33 (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã
a Poliþiei, dos. 185/1942, f.197-206).
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No. 8439/22 IX.1942
Legiunea Jand. Ruralã Botoºani
Biroul II Jandarmerie

Cãtre Prefectura judeþului Botoºani

La nr. 21.437/1942, am onoare a comunica cã în comunele rurale, inclusiv
ªtefãneºti, din acest judeþ avem un numãr de 1620 þigani nemobilizabili ºi 406
þigani mobilizabili, în total 2026 de þigani existenþi pe teritoriul rural.

Comandantul Legiunii Jand. Botoºani
Lt. colonel P. Niculescu

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 54/1942, f.87)

216
Poliþia oraºului Botoºani
Nr. 21.946/24 septembrie 1942

Domnule Prefect,

La ordinul dvs. nr. 21.437/1942, am onoarea a raporta cã numãrul þiganilor
existenþi în oraºul Botoºani, cât ºi în comuna urbanã nereºedinþã Hârlãu, este
urmãtorul:

La Botoºani 226 suflete.
La Hârlãu 225 suflete.
Între aceºtia sunt trecuþi ºi profesioniºti ca muzicanþi, fierari, pieptãnari ºi

muncitori manuali necalificaþi.

ªeful Poliþiei Botoºani
Dr. A. Clipa

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 54/1942, f.86)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                           Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Ordin circular nr. 42.383
din 25 septembrie 1942

Urmare la ordinul circular nr. 41.081 din 6 septembrie 1942.
Vi se face cunoscut cã toate formaþiunile jandarmeriei vor trebui sã þinã evi-

denþa þiganilor aflaþi în diferite penitenciare pentru executarea diverselor con-
damnãri ºi a acelora care au fost înscriºi pe tabelele înaintate Inspectoratului
General al Jandarmeriei, dar care nu s-au putut evacua, sustrãgându-se evacu-
ãrilor de pânã acum.

De îndatã ce unii dintre aceºti þigani vor fi eliberaþi din închisori sau vor fi
prinºi (cei ce dispãruserã cu ocazia mãsurilor de evacuare) se vor raporta no-
minal Inspectoratului General al Jandarmeriei, cerându-se aprobarea pentru a
fi evacuaþi pe urma celorlalþi în Transnistria. Se va arãta totodatã dacã aceºtia
figureazã sau nu în tabelele înaintate Inspectoratului General al Jandarmeriei
de cei ce fuseserã propuºi pentru evacuare.

Evacuarea se va face cu escortã ºi cu foi de drum, toþi cei în cauzã fiind pre-
daþi Legiunii de Jandarmi Tiraspol, dupã care se va raporta I.G.J. de executare,
înaintându-se tabelele de predare ºi primire.

Cu aceastã ocazie se mai atrage atenþiunea ºi asupra faptului cã unele for-
maþiuni poliþieneºti (jandarmerie ºi poliþie) au alarmat nemotivat unele cate-
gorii de þigani care nu intrã în categoria celor de evacuat, infiltrându-se teama
continuã cã vor fi evacuaþi, în scopul probabil de a putea obþine în acest mod
avantaje materiale din lichidãrile bunurilor lor.

Inspectoratul General al Jandarmeriei þine sã precizeze cã evacuarea þiganilor
se face numai în cadrul ordinelor date ºi numai dupã ce s-au înaintat I.G.J.
tabelele pentru aprobare ºi cã nu au fost sau nu se vor evacua decât foºtii con-
damnaþi pentru crime ºi orice fel de delicte, recidiviºtii, pungaºii de buzunare ºi
din trenuri, bâlciuri, borfaºii, precum ºi toþi acei pentru care existã indicii serioase
cã trãiesc numai din furt ºi aceasta numai în cazul când sunt nemobilizabili.

De asemenea, se vor mai putea evacua þiganii nomazi ce s-ar fi sustras eva-
cuãrii iniþiale. Toate aceste operaþiuni trebuie sã se facã cu cea mai desãvârºitã
bunã credinþã, evitându-se interpretãrile greºite, în care scop toþi comandanþii
inspectoratelor ºi legiunilor vor controla neîncetat modul cum se aplicã toate
dispoziþiunile date privitoare la evacuãri, rãmânând rãspunzãtori de orice ne-
regularitãþi ce s-ar comite în raza formaþiunilor lor.

Daþi ca urmare ordine în consecinþã.

Inspector General al Jandarmeriei
General de Corp de Armatã
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 77/1943, f.48)
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Domnule Prefect,

Subsemnatul Isache Supu, de profesie muzicant, înscris în Sindicatul In-
strumentiºtilor, Filiala Botoºani, domiciliat în oraºul Botoºani, strada Alecsan-
dru cel Bun no. 55, fruntaº în Reg. 37 Inf. B.T. ºi vãrsat la Reg. 7 Vânãtori, am
luat parte în concentrare de la sept. 1939, luptând pe front la punctul „Tatarea”,
unde am fost rãnit la 12 oct. 1941 la mâna dreaptã, astãzi fiind desconcentrat,
urmând ca dupã 3 luni sã fiu revizuit conf. procesului-verbal no. 73 al Comisiei
Medicale Mixte H.107 a Comandamentului 4 Teritorial, Talon II din 13 iulie
1942, fiind cãsãtorit legitim, având 3 copii nãscuþi în Botoºani, loc natal de
naºtere al meu ºi al soþiei mele, având casã proprie în strada sus arãtatã, pentru
care plãtesc impozitele cãtre stat, judeþ ºi comunã, precum ºi pentru meseria de
muzicant.

Ca unul ce mi-am fãcut datoria cãtre Patrie ºi Tron când am fost chemat,
gata a mã duce când voi fi chemat sã-mi fac datoria, cu cel mai profund respect
vin a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã nu fiu clasificat ca parvenit, vagabond
sau fãrã a-mi putea câºtiga existenþa mea, a familiei ºi a plãti dãrile cerute cãtre
stat, judeþ sau comunã, ºi a nu fi trecut în categoria celor ce urmeazã a fi trimiºi
în Transnistria, spre a-mi lãsa casa din mica copilãrie, avându-mi aici toatã fa-
milia mea, iar parte din fraþi au luat de asemenea parte pe front în rãzboiul din
1941, ºi pânã în prezent nu am suferit nici o condamnaþiune, neavând cazier
asupra mea.

Apelez la bunãtatea Domniei Voastre cu aceastã justã rugãminte, rugându-vã
sã binevoiþi a dispune ca atât eu cu soþia ºi copii mei, cât ºi fraþii mei, Lupu
Toader, Lupu Gheorghe, sã rãmânem pe loc în oraºul Botoºani, ºi ne obligãm sã
respectãm în totul legile ºi regulamentele þãrii, plãtind ºi impozitele ce servesc
cãtre stat, judeþ ºi comunã, ºi a ne face datoria cãtre Patrie ºi Tron atunci când
vom fi chemaþi.

Sã trãiþi Domnule Prefect                                                                25.9.1942
Isache Lupu Botoºani  

Domniei Sale, Domnului Prefect al Judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.14)
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Domnule Prefect,

Subsemnatul Bogdan Gheorghe, legitim Sârbu, de profesiune muzicant,
caporal în Regimentul 8 Roºiori, contig. 1933, domiciliat în Botoºani, strada
Petru Maior nr. 9, cu cel mai profund respect vin a vã supune la cunoºtinþa
Domniei Voastre urmãtoarele:

Am fost concentrat de la 10 iulie 1940, luând parte în rãzboiul din 1941,
luptând pânã la Kastronca pe malul Niprului, când am fost lãsat în concediu
pentru a fi operat de hemoroizi. Sunt de meserie muzicant, înscris în Sindi-
catul Instrumentiºtilor, Filiala Botoºani, plãtind dãrile cerute cãtre stat, judeþ
ºi comunã ca oricare cetãþean român, avându-mi existenþa asiguratã prin mese-
ria de muzicant; am sub drapel astãzi 2 fraþi, ºi anume: Ioan Sârbu, depozit de
Armament Român, ºi Toader Sârbu în Reg. 37 Infanterie B.T., iar Mihai Sârbu,
contig. 1945, urmeazã a fi încorporat, iar Ilie Sârbu ºi Adela Sârbu minori. Ca
unul ce mi-am fãcut datoria cãtre Patrie ºi Tron atunci când am fost chemat,
gata oricând voi fi chemat sã-mi fac datoria de cetãþean român, cu cel mai pro-
fund respect vã rog sã binevoiþi a dispune sã nu fiu clasificat, de a fi trimis în
Transnistria, deoarece pânã în prezent nu am suferit nici o condamnaþiune, nu
sunt vagabond spre a nu-mi putea câºtiga existenþa mea ºi a familiei, sunt nãs-
cut ºi crescut în oraºul Botoºani, atât eu cât ºi familia ºi pãrinþii mei, ºi mã
oblig a plãti toate dãrile cãtre stat, judeþ ºi comunã, ce mi se vor cere, ºi a-mi
face datoria cãtre Patrie ºi Tron ori de câte ori voi fi chemat.

Sã trãiþi Domnule Prefect

Bogdan Gh., leg. Sârbu                                                       Botoºani, 25.9.1942  

Domniei Sale, Domnului Prefect al Judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.15)

220
[înregistrat: 28 septembrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii, caporal Alise Florea, Petre Nicolae ºi Muþi Ioan, domiciliaþi în
Giurgiu ºi rãniþi pe front în timpul campaniei în contra bolºevicilor, vã rugãm
sã binevoiþi a lua în consideraþie prezenta plângere.

Subsemnaþii spoitori, domiciliaþi din vechime în oraºul Giurgiu, cu familii,
copii, domiciliu stabil, case, cu vite pentru lãptãrit, ostaºi ai acestei þãri, foºti
luptãtori care ne-am fãcut datoria din prima zi pânã în momentul în care am
cãzut rãniþi în Rusia, astãzi ne vedem în situaþia de a fi trimiºi în Transnistria
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pentru a fi colonizaþi. Deoarece nu suntem vagabonzi sau nomazi, ci ne-am
asimilat complet cu viaþa ºi comunitatea româneascã a oraºului în care trãim,
vrem sã rãmânem pe loc, ca cetãþeni paºnici ai acestui oraº.

Vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã nu fim trimiºi în Transnistria pentru
toate sus arãtatele motive.

Cu cel mai profund respect,
Caporal Alise Florea, fruntaº Muþi Ioan, soldat Petre Nicolae

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.101)
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Domnule Prefect,

Subsemnatul Porumbicã Petru, de profesie muzicant, contig. 1935, soldat
în Reg. 6 Vânãtori, domiciliat în Botoºani, strada I. Creangã nr. 31, cu cel mai
profund respect vin a vã supune la cunoºtinþa Domniei Voastre urmãtoarele:

Am fost concentrat de la sept. 1939, luând parte în rãzboiul 1941 pânã la
Odessa, când am fost rãnit. Am pe fratele meu, Vasile Balahur, care de aseme-
nea a luat parte în rãzboi, astãzi fiind pentru a doua oarã pe front, luptând con-
tra bolºevicilor. Atât eu, cât ºi el ne-am fãcut datoria cãtre Patrie ºi Tron, am
plãtit toate dãrile cãtre stat, judeþ ºi comunã ce ni s-au cerut, sunt înscris în
Sindicatul Instrumentiºtilor, Filiala Botoºani, sunt de origine etnicã românã,
nãscut ºi crescut în oraºul Botoºani, pentru care cu cel mai profund respect vã
rog sã binevoiþi a dispune sã nu fiu clasificat printre cei ce urmeazã a fi trimiºi
în Transnistria, obligându-mã a plãti toate dãrile cãtre stat, judeþ ºi comunã ce
mi se vor cere, avându-mi existenþa asiguratã prin meseria de muzicant, obli-
gându-mã a-mi face ºi mai departe datoria cãtre Patrie ºi Tron ori de câte ori
voi fi chemat.

Sã trãiþi Domnule Prefect.

Porumbicã Petru                                                                 Botoºani, 28.9.1942

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.16)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 32.231-S din 28 septembrie 1942

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei
Dir. Pol. Sig. Bucureºti

La ordinul domniei voastre no. 32952-S din 23 septembrie 1942, am onoare
a înainta anexat tablouri nominale în dublu exemplar, pe poliþii, cu situaþia
þiganilor evacuaþi din raza acestui inspectorat la data de 12 septembrie 1942.

Cu aceastã ocazie raportãm cã în aceste situaþii nu sunt trecuþi caii ºi caru-
rile romilor care s-au evacuat.

Inspector de Poliþie ªeful Serviciului
Valeriu Popovici Stãnilã Ioan

[ANEXÃ]

Inspectoratul de poliþie „Mureº” Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã

Situaþia numericã de þiganii evacuaþi, centralizatã pe poliþii ºi inspectorat[1]

Inspector de Poliþie ªeful Serviciului
Valeriu Popovici Stãnilã Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.71-72)

[1] Tabelul nominal în acelaºi fond, f.73-85.
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N r .N r .
crt.crt.

PoliPoli þ ia  de pe raza cãre ia  auþ ia  de pe raza cãre ia  au
fost  evacuafost  evacua þi þiganiiþi þ iganii BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal Obs.Obs.

1. Chestura Alba Iulia 48 76 97 221
2. Chestura Sibiu 18 20 72 110
3. Poliþia Blaj 4 8 6 18
4. Poliþia Deva 25 26 62 113
5. Poliþia Sighiºoara 22 31 57 110
6. Poliþia Turda 44 76 67 187

Total 161 237 361 759
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 6549-C/1942 septembrie 30

Domnule Director General,

La ordinul dvs. nr. 32.952-S din 23 septembrie crt., am onoare a înainta alã-
turat, în dublu exemplar, urmãtoarele lucrãri:

a. Situaþia numericã a þiganilor evacuaþi din regiunea Inspectoratului de
poliþie Craiova, centralizatã pe poliþii ºi inspectorat.
b. Câte o situaþie numericã ºi un tablou nominal de þiganii evacuaþi în Trans-
nistria de pe raza Chesturii Poliþiei Craiova, Comisariatului de poliþie Bãi-
leºti ºi poliþiilor T. Severin, Tg. Jiu, Slatina ºi Caracal[1].
Totodatã raportãm cã pe raza poliþiei oraºului R. Vâlcea nu a fost nici un þi-

gan care sã fi îndeplinit condiþiile pentru a fi evacuat în Transnistria.
Mai raportãm cã nici un þigan din cei evacuaþi nu au luat cu ei animale ºi

cãruþe, ei fiind trimiºi numai cu bagajul ce poate duce un cãlãtor în mod
obiºnuit, aºa cum s-a dispus prin ordinele anterioare referitoare la trimiterea
lor în Transnistria.

Inspector Regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie, Craiova

Situaþia numericã de þiganii evacuaþi din regiunea Inspectoratului de Poliþie
Craiova, centralizatã pe poliþii ºi Inspectorat

Se certificã de noi exactitatea prezentului tabel.

Inspector Regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.1-2)

[1] Lista nominalã în acelaºi fond, f.4-26.
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P o l iP o l i þ i a  d e  p e  r a z a  c ã r e i aþ i a  d e  p e  r a z a  c ã r e i a
a u  f o s t  e v a c u aa u  f o s t  e v a c u a þ iþ i BB ã r b a þ iã r b a þ i F e m e iF e m e i C o p i iC o p i i T o t a lT o t a l A n i m a l eA n i m a l e CC ã r u þ eã r u þ e O b s .O b s .
Chestura Craiova 82 90 225 397 - -
Comisariatul Bãileºti 46 41 127 214 - -
Poliþia T. Severin 9 17 28 54 - -
Poliþia Tg. Jiu 11 18 31 60 - -
Poliþia Slatina 19 24 20 63 - -
Poliþia Caracal 6 6 11 23 - -
Total 173 196 442 811 - -
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 13.811-S                                                                     30 septembrie 1942

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti 

La ordinul dvs. nr. 32.952 din 23 septembrie a.c., avem onoare a vã înainta
alãturat tablouri nominale în dublu exemplar, pe poliþii, cu situaþia þiganilor eva-
cuaþi din raza acestui inspectorat, întocmite conform ordinului dvs. de mai sus.

Alãturat se anexeazã ºi câte o situaþie numericã centralizatã pe poliþii ºi
una pe inspectorat.

Director Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi

Situaþie numericã de þiganii evacuaþi din raza acestui Inspectorat.

Se certificã de noi prezenta situaþie.

ªeful Serviciului Siguranþei
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.277-278)

De unde  sun tDe  unde  sun t
evacuaevacua þiþi BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii

A lA l þiþi
m e m b r im e m b r i TotalTotal AnimaleAnimale VehiculeVehicule

Galaþi 47 54 85 - 186 15 14
Buzãu 34 35 65 - 134 20 19
Rm. Sãrat 20 28 30 - 78 21 10
Focºani 38 28 69 6 131 1 3
Tecuci 55 14 71 13 153 22 11
Bârlad 30 29 16 - 75 - -
Total general 224 188 326 19 757 79 57
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[30 septembrie 1942]

Situaþia numericã a þiganilor evacuaþi din raza Inspectoratului Regional de
Poliþie Chiºinãu[1]

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

Neamþu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.132)

[1] Nominal, lista cu þigani de pe raza inspectoratului de poliþie Chiºinãu, în acelaºi fond,
f.125-131.
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Categoria/UnitateaCategoria/Unitatea
PoliPoli þ ieneascãþ ieneascã BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal CC ãruþeãruþe AnimaleAnimale
Chestura Pol. Chiºinãu 3 2 - 5 - -
Poliþia oraºului Ismail 8 13 23 44 - -
Poliþia oraºului Orhei - - - - - -
Poliþia oraºului Soroca - - - - - -
Poliþia oraº. Cetatea Albã - - - - - -
Poliþia oraºului Bãlþi 44 51 153 248 21 27
Poliþia oraºului Cahul 16 16 20 52 - -
Poliþia oraºului Tighina - - - - - -
Poliþia oraº. Chilia Nouã 1 1 - 2 - -
Total general 72 83 196 351 21 27



226
[septembrie 1942]  

Inspectoratul Jandarmi Iaºi                                          Legiunea Jandarmi Iaºi

Situaþie cu þiganii, evreii, numãrul vagoanelor ºi a gãrzilor ce formeazã trenul E.7 [1]

Se certificã  de noi prezenta situaþie.

Com. L.J. Iaºi-Judeþ
Maior A. Alexandrescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.255)

[1] Plecarea trenului a avut loc pe 16 septembrie. 
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Nr.Nr. Fo rmaFo rma þiuneaþiunea

N r .N r .
þ iganiþ igani
dupdup ãã
ordinordin

N r .N r .
realreal

primitprimit

VagoaneVagoane
dupdup ãã
ordinordin

VagoaneVagoane
realreal

primiteprimite

N r .N r .
gg ãrziãrzi
dupdup ãã
ordinordin

 N r . N r .
gg ãrziãrzi
realreal

primiteprimite Ev re iEv re i Obs.Obs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

L.J. Iaºi
L.J.Botoºani
L.J.Dorohoi
L.J.Baia
L.J.Storojineþ
L.J.Neamþ
L.J.Bacãu
L.J.Vaslui
L.J.Roman
L.J.Fãlciu
L.J.Românaºi

255
215
161
317
64
70

139
58

129
151

-

339
358
152
307
72

100
70
43
93

169
5

7
8
4
7
2
2
4
2
3
4
-

7
8
4
8
2
2
2
1
3
4
-

9
7
6
12
3
3
6
3
5
6
-

8
12
5
8
2
3
4
2
5
8
-

-
10
1
-
-
8
-
-
4
-
-

1 v.
clasã

TotalTotal 15591559 17081708 4444 4141 6060 6161 2323
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                  [septembrie 1942]
Serviciul Siguranþã  

Situaþia trenurilor ce evacueazã þigani nomazi

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.366)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara Secret
Serviciul Poliþiei de Siguranþã 
No. 15.564-S/1942 octombrie 1                

Domnului Director General al Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti.

La ordinul domniei voastre no. 32.952-S din 23 septembrie 1942, avem
onoare a înainta alãturat în dublu exemplar tabel nominal[1] ºi situaþie nume-
ricã pe poliþii despre þiganii evacuaþi în Transnistria de pe teritoriul urban din
aceastã regiune. În total au fost evacuaþi un numãr de 56 þigani din oraºele
Oraviþa, Reºiþa, Beiuº ºi Lugoj.

Din oraºele Timiºoara, Lipova, Arad, Caransebeº ºi Orºova nu s-a evacuat
nici un þigan.

Chestura Poliþiei Timiºoara a predat Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal
un numãr de 73 þigani. Legiunea de jandarmi i-a triat ºi i-a lãsat pe toþi liberi.

Poliþia Oraviþa a predat Legiunii de Jandarmi Caraº un numãr de 6 þigani.
Legiunea de Jandarmi, dupã triere, a evacuat numai 2 þigani.

Comisariatul de poliþie Reºiþa a predat Legiunii de Jandarmi Caraº un numãr
de 31 þigani. Legiunea de Jandarmi i-a triat ºi a evacuat dintre ei 16 þigani.

Inspector Regional de Poliþie                                         ªeful Serv. Pol. de Sig.
Berescu Grigore Comisar ºef A. Lupuþiu
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N r .N r .
DenumireaDenumirea
t renuluit renului Dis tanDis tan þaþa

Data,Data,
ora plecora plec ãriiãrii

Data,Data,
ora sosiri iora sosiri i

TotalTotal
zilezile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tren E.3/tren nr. 4
Tren E.4/tren nr. 2
Tren E.5/tren nr. 1
Tren E.6/tren nr. 3
Tren E.7/tren nr. 5
Tren E.8/tren nr. 6
Tren E.9/tren nr. 7
Tren E.10/tren nr. 8
Tren E.11/tren nr. 9

Bucureºti-Tighina
Piteºti-Tighina
Timiºoara-Tighina
Alba Iulia-Tighina
Iaºi-Tighina
T.Severin-Tighina
Alba Iulia-Tighina
Constanþa-Tighina
Chiºinãu-Tighina

12.IX; 20,10
12.IX; 8,45
13.IX; 9
13.IX; 8
14.IX; 22,55
14.IX; 18,40
15.IX; 21
15.IX;10
16.IX;10

13.IX; 23,45
13.IX; 15,21
15.IX; 13,58
15.IX; 2,58
15.IX; 8,56
16.IX; 13,58
17.IX; 20,34
16.IX; 12,31
16.IX; 12,38

1
2
3
3
1
2
2
2
1



[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara

Situaþia numericã despre þigani evacuaþi în Transnistria de pe teritoriul urban

Inspector Regional de Poliþie                                                 ªeful Serv. de Sig.
Berescu Grigore                                                          Comisar ºef A. Lupuþiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.167, 171)

[1] În acelaºi fond arhivistic, f.168-170.
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþia Generalã a Poliþiei                                                                    
Inspectoratul Reg. de Pol. Bucureºti
No. 12.819-S/1942 octombrie 1

Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

Avem onoare a vã înainta alãturat un numãr de 10 tabele nominale în dublu
exemplar cu situaþia þiganilor evacuaþi din regiunea acestui inspectorat, cuprin-
zând toate datele cerute cu ordinul dvs. no. 32.952 din 23 septembrie 1942.

Þiganii prevãzuþi în tabelele anexate au fost evacuaþi fãrã animale ºi cãruþe,
ci numai cu bagaj de mânã, cât au putut duce fiecare, afarã de þiganii din Bra-
ºov, care la evacuare au luat cu ei 13 cai ºi 11 cãruþe.

Anexãm ºi situaþia numericã centralizatã pe inspectorat a þiganilor evacu-
aþi, cerutã în acelaºi ordin de mai sus.

Inspector Regional ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]
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N o .N o .
curentcurent JudeJude þu lþu l OraOra ºu lºu l

No.  capi lorNo.  capi lor
de familiide familii

N o .N o .
soso þiilorþiilor

N o .N o .
fiilorfiilor

N o .N o .
fi icelorf i icelor

Alte rude,Alte rude,
membri i  demembri i  de

familiifamilii Obs.Obs.

1. Caraº Oraviþa 1 1 - - 2
2. Caraº Reºiþa 5 4 3 4 16
3. Bihor Beiuº 5 2 4 3 17
4. Severin Lugoj 6 2 5 5 21

 Total 17 9 12 12 56



[ANEXÃ]

Tabel numeric de þiganii evacuaþi în Transnistria, întocmit în conformitate cu
ordinul Direcþiei Generale a Poliþiei no. 32.952/1942

Se certificã de noi.

ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.133-134)
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Inspectoratul de Poliþie Constanþa
Serv. Poliþiei de Siguranþã

Situaþia numericã a þiganilor evacuaþi din regiunea Inspectoratului de Poliþie
Constanþa, pe poliþii ºi categorii, întocmitã conform ordinului Direcþiei Gene-
rale a Poliþiei no. 32.952-S din 23 septembrie 1942[1]

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

ªeful Serviciului de Siguranþã
Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.62)

[1] Tabloul nominal în Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.54-61.
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N r .N r . Autori tatea poliAutori tatea poli þ ieneascãþ ieneascã BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal C a iC a i CC ãruþeãruþe Obs.Obs.
1 Chestura Braºov 11 8 34 53 13 11
2 Chestura Ploieºti 33 38 98 169 - -
3 Poliþia Târgoviºte 9 4 16 29 - -
4 Poliþia C-lung Muscel - 1 - 1 - -
5 Poliþia Piteºti 246 282 479 1007 - -
6 Poliþia Tr. Mãgurele 119 138 369 626 - -
7 Poliþia Giurgiu 4 13 17 34 - -

Total 422 484 1013 1919 - -

N r .N r . PoliPoli þ ia care i-a evacuatþia care i-a evacuat BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii AnimaleAnimale CC ãruþeãruþe Obs.Obs.
1 Chestura Pol. Constanþa 14 8 7 - -
2 Chestura Pol. Brãila 20 28 51 27 14
3 Poliþia Cãlãraºi 4 6 2 - -
4 Poliþia Tulcea 33 41 102 - -

Total general 71 83 162 27 14
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi   
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 25.433/1942 octombrie 3

Domnule Director General, 

La ordinul dvs. nr. 32.952-S. din 23 septembrie 1942, avem onoare a înain-
ta alãturat:

1. Tabelele nominale întocmite în dublu exemplar, pe poliþii, de þiganii eva-
cuaþi în Transnistria de pe raza acestui inspectorat.
Poliþia Huºi n-a avut nici un þigan care sã intre în prevederile ordinului dvs.
de mai sus.
2. Situaþia numericã în dublu exemplar, pe poliþii ºi centralizatã pe inspec-
torat, pentru þiganii de la punctul 1.
Totodatã raportãm cã în raza inspectoratului nostru nu am avut þigani din

categoria celor evacuaþi cu animale ºi cãruþe.

Inspector regional, ªeful Serv. de Sig.
Cosma Matei ªt. Micle

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi

Situaþia numericã de þiganii evacuaþi din regiunea Insp. Reg. de Sig. Iaºi,
întocmitã conform ordinului nr. 32.952-S din 1942 septembrie 23

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii.

ªef Serv. Sig. Com. adj
[indescifrabil] 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.237-238)
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Nr. crt .Nr. crt . PoliPoli þiaþia BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal Obs.Obs.
1 Chestura Iaºi 87 122 113 322
2 Vaslui 5 2 1 8
3 Botoºani 12 22 59 93
4 P. Neamþ 29 23 47 99
5 Bacãu 11 17 17 45
6 Roman 9 9 31 49

Total 153 195 268 616

Nu s-a evacuat 
cu animale sau
cãruþe.
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Inspectoratul Jandarmi Craiova
Strada Sf. Gheorghe Nou no. 8
No. 771/8 oct. 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei, Secþia a III-a

La ordinul dvs. nr. 152.196/1942, am onoare a raporta urmãtoarele:
1. Legiunea Jandarmi Gorj, când a efectuat recensãmântul þiganilor conform
ordinului dvs. nr. 34.050 din 17 mai a.c., a trecut în categoria I (þigani no-
mazi) ºi 3 familii de þigani lingurari cu un numãr de 75 membri, care nu
aveau un domiciliu stabil, ci exercitând meseria de lingurari umblau prin
judeþ, din comunã în comunã, ºi unde gãseau lemn bun de lucru pe la di-
feriþi proprietari se stabileau acolo pentru un an, doi, îºi fãceau bordeie în
pãmânt ºi stãteau pânã ce terminau lemnele de lucru, dupã care plecau în
altã parte.
2. În aceeaºi situaþie a fost ºi numitul Ilie Bleºcãu, care era cãsãtorit, avea
copii ºi deci forma o familie aparte de sine stãtãtoare, fãrã sã trãiascã sub
îngrijirea tatãlui sãu, care avea domiciliul stabil în comuna Baia de Fier ºi
la care s-a dus în prezent numitul Ilie Blescãu, pânã ce i se stabileºte situ-
aþia lui, dacã pleacã în Transnistria dupã familie sau nu.
3. Când s-au evacuat þiganii nomazi, recenzaþi în categoria I, la care era tre-
cut ºi numitul Ilie Bleºcãu, nu se dãduse nici un ordin ca cei mobilizabili
sau mobilizaþi sã nu fie evacuaþi, aceastã dispoziþie fiind datã la evacuarea
þiganilor din categoria II (nenomazi) ºi când operaþiunea de evacuarea þiga-
nilor nomazi era terminatã.
4. De altfel, numitul Ilie Bleºcãu, chiar dacã nu trebuia trecut în categoria I,
totuºi intra în prevederile ordinului dvs. nr. 41.703 din 16 septembrie a.c.,
pe baza cãruia s-a efectuat al treilea recensãmânt al þiganilor aºa-ziºi semi-
nomazi, el trãind în bordei ºi într-o stare de mizerie, munca lui fiind specu-
latã de diferiþii proprietari la care lucra.

Inspectoratul opineazã ca ºi acesta sã fie trimis în Transnistria dupã familia
sa, odatã cu cei recenzaþi pe baza ordinului dvs. nr. 41.703 din 16 septembrie a.c.

Inspector Jandarmi Craiova                                                 ªeful Bir. 3 Poliþie
Colonel Stroescu Ioan                                                          Locot. A. Ciulescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.22)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret  
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 43.074/1942 octombrie 9

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecret. de Stat

La ordinul dvs. no. 17.369 Cab. din 28 septembrie 1942, referitor la rapor-
tarea datelor cerute prin ordinul no. 13.436 C.B.B.T. al Preºedinþiei Consiliului
de Miniºtri, trimis în copie[1], am onoare a vã raporta urmãtoarele:

Pânã în prezent s-au evacuat 2 (douã) categorii de þigani, ºi anume:

1. Þigani nomazi
Toþi þiganii nomazi aflaþi în þarã. Aceºtia au fost evacuaþi fãrã nici o dis-

tincþie, indiferent cã unii dintre ei au fost mobilizaþi sau mobilizabili, deoarece
trãiau în sãlaºe ºi nu se puteau despãrþi familiile componente.

Din aceastã categorie s-au evacuat:
Bãrbaþi..................2352
Femei....................2375
Copii.....................6714
Total...................11.441

Operaþiunea de evacuare a þiganilor nomazi a fost terminatã pânã la 15
august 1942 ºi dupã aceastã datã nu s-au mai evacuat decât cei ce s-au gãsit a
se fi sustras evacuãrilor[2].

2. Þigani nenomazi (stabili)
Din aceastã categorie de þigani nu s-au evacuat decât acei periculoºi ordinii

publice, ºi anume: criminalii ºi delicvenþii, hoþii de buzunare ºi din trenuri, cei
ce trãiau numai din furt. Toþi aceºtia au fost evacuaþi cu familiile lor.

Au fost evacuaþi însã din aceastã categorie numai cei nemobilizabili,
deoarece acei care erau mobilizaþi nu au fost evacuaþi nici ei ºi nici familiile
lor, dupã cum nu au fost evacuaþi nici familiile celor aflaþi la data evacuãrii
mobilizaþi la vreuna din unitãþile armatei.

Evacuarea s-a terminat pe data de 16 septembrie 1942, evacuându-se:
Bãrbaþi................. 3187
Femei................... 3780
Copii.................... 6209
Total...................13.176

Toþi aceºtia au fost plasaþi în Transnistria prin îngrijirea Guvernãmântului
care le-a dat posibilitate de muncã ºi de trai.

Evacuarea lor s-a fãcut cu trenul, îmbarcându-se în 9 trenuri.
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Dislocarea acestora s-a fãcut de pe întreg cuprinsul þãrii, atât de pe terito-
riul rural, cât ºi de pe cel urban.

În prezent, prin ordinul nr. 17.682 Cab. din 2 octombrie 1942 al Ministeru-
lui Afacerilor Interne, s-a dispus ca sã se suspende alte evacuãri pânã în pri-
mãvara anului 1943.

Având în vedere cã prin recensãmântul întocmit se prevedea a se evacua
un numãr de 31.438 þigani nenomazi ºi având în vedere cã s-au evacuat
13.176, rãmâne cã ar mai fi posibil a se evacua un rest de 18.262 þigani.

Faþã de restricþiunile impuse mobilizabililor ºi mobilizaþilor, care nu s-au
evacuat, urmeazã cã în cazul când se va aplica aceastã regulã ºi pentru cei
rãmaºi, numãrul acestora va fi cu mult mai mic.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune de urmare.

Inspector General al Jandarmeriei ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel  C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.204-205)

[1] Ordinul nr. 13.436 C.B.B.T. al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri cãtre Ministerul Afa-
cerilor Interne solicita informaþii cu privire evacuarea þiganilor în Transnistria: câþi þigani
s-au evacuat (bãrbaþi, femei, copii); judeþele ºi localitãþile de unde au fost dislocaþi;
itinerariile de evacuare; câþi þigani susceptibili de a fi evacuaþi au mai rãmas în þarã (pe
localitãþi) ºi data când vor fi evacuaþi (cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandar-
meriei, dos. 126/1942, f.207).
[2] În ceea ce priveºte deportarea þiganilor nomazi, sursele arhivistice sunt destul de
sãrace. Operaþiunea a început la 1 iunie 1942 – în baza ordinului Ministerului Afacerilor
Interne nr. 1051 din 24 mai 1942 –, prin concentrarea þiganilor nomazi în reºedinþele de
judeþ ºi trimiterea lor în Transnistria. Încã cu un an înaintea acestei acþiuni, prin Regula-
mentul nr. 36 al serviciului poliþienesc pe teritoriul rural, la art.109, se impuseserã sarcini
speciale în ceea ce priveºte þiganii nomazi, mai ales cu referire la supravegherea ºi con-
trolul permanent al acestora, evidenþa numericã pe ºatre, verificarea averilor, urmãrirea
deplasãrilor ºi stabilirea traseelor etc (cf. „Monitorul Oficial”, nr. 166, p. I, din 16 iulie
1941). Aºadar, la data începerii operaþiunii de deportare, posturile locale de jandarmi ar fi
trebuit sã posede evidenþe clare în ce priveºte numãrul þiganilor nomazi, cifra prezentatã
în document fiind apropiatã de cuantumul total al acestei categorii.

234
PROCES-VERBAL

Astãzi, anul 1942, luna octombrie, ziua 11.
Noi, locot. colonel Ioan Braia, ajutorul Inspect. Jand. Timiº, având în vede-

re ord. no. 3337 din 1 oct. 1942 al Insp. de Jandarmi Timiº, urmat dupã ord.
no. 42.465 din 27 sept. 1942 al Insp. General al Jandarmeriei.

Astãzi, data de mai sus, am procedat la verificarea lucrãrii cu privire la
þigani a Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal dupã cum urmeazã:

În conformitate cu ord. Insp. General al Jandarmeriei no. 38.137/1942 tele-
grafic cifrat, Legiunea de Jandarmi Timiº a propus pentru evacuare în Trans-
nistria 346 þigani.

436



Conform ord. Inspectoratului General al Jandarmeriei no. 40.169/1942, Le-
giunea de Jandarmi Timiº-Torontal a trimis în Transnistria numai un numãr de
78 þigani, rãmânând ca urmare neevacuaþi un total de 268 þigani.

Procedând la controlul acestor þigani dupã actele existente la Legiune, am
stabilit motivele de neevacuare cele arãtate în dreptul fiecãruia din tabelul
anexat la prezentul proces-verbal despre þiganii de mai sus. Aceste motive
analizate, ele se împart în urmãtoarele capitole:

I. Þigani reþinuþi intrând în categoria mobilizabililor ºi aceastã categorie s-a
creat în urma ord. no. 40.169/1942 al III, care prevede cã þiganii destinaþi
pentru evacuare sã fie din nemobilizabili, expresie categoricã care în ord.
no. 38.137/1942 nu a fost prevãzutã.
II. Este categoria „nu a fost condamnat”, calificativ creat la verificarea þiga-
nilor înainte de a fi trimiºi, când ei s-au prezentat cu certificat de la cazierul
judiciar cã nu au fost condamnaþi ºi deci a rãsturnat bãnuielile vagi ºi învi-
nuirile fãrã probe dupã care s-au ghidat ºefii de posturi când i-au raportat
conf. ord. no. 38.137/1942.
III. Este categoria þiganilor în curs de executare a pedepselor, care prin forþa
lucrurilor trebuiesc lãsaþi sã-ºi isprãveascã pedeapsa ºi de care noi, la exe-
cutarea ord. no. 38.137/1942, nu puteam dispune.
IV. Cu calificativul „are avere” au fost luaþi în considerare þiganii înstãriþi
despre care se poate presupune pânã la proba contrarie cã trãiesc din
îndeletniciri cinstite, dar pe care ºefii de posturi, din interpretare greºitã a
ordinelor primite, i-a raportat pentru evacuare.
V. Calificativul „are serviciu în comunã”, se înþelege ca hingher etc, deci de
utilitate obºteascã ºi ocupaþie cu existenþã, care trebuia sã se ia în conside-
rare, greºind ºi aici ºefii de posturi când au raportat.
VI. „Dispãruþi sau lipsã de la domiciliu”, se înþelege acei þigani care în sezo-
nul de varã pornesc în toate pãrþile þãrii cu diferite meserii sau comerþ ºi se
înapoiazã numai vremelnic. Aceºti þigani fiind lipsã nu au putut fi triaþi ºi
verificaþi pentru a se stabili dacã este caz de evacuare ºi ca urmare a trebuit
sã lipseascã din numãrul celor raportaþi.
VII. Constatarea cu boala surdo-mut justificã rãmânerea pe loc, cã acest
þigan scos din mediul familiei, fãrã nici un sprijin, ar fi fost condamnat
pieirii de la început, iar rãmânerea lui pe loc nu lezeazã cu nimic ordinea
publicã din cauza tarurilor fizice ce le are.

Fãcând o recapitulare numericã dupã categoriile de mai sus, reiese cã
Legiunea a reþinut urmãtorii þigani:

I. Mobilizabili (ºi familiile lor).................................76 persoane
II. Fãrã condamnãri (idem) .......................................14 persoane
III. În curs de execut. pedepsei (idem)................ .......6 persoane
IV. Cu avere (idem)......................................................6 persoane
V. Serviciu în comunã (idem).....................................2 persoane
VI. Bolnav surdo-mut.................................. ...............1 persoanã
VII. Lipsã de la domiciliu (idem)................. ..........163 persoane
Total.........................................................................268 persoane
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Procedând la luarea declaraþiei, rezultã:
Mã numesc maior Peºchir Ioan, comandantul Legiunii Jd. Timiº-Torontal ºi

declar:
Pentru executarea ordinului no. 38.137/1942 al Insp. General al Jandarme-

riei am înaintat tabelele cu þiganii propuºi pentru evacuare, în numãr de 346,
dupã datele raportate de ºefii de posturi ºi ºefii de secþii.

Pentru executarea ord. no. 40.169/1942 s-au adunat toþi þiganii din tabelã ºi
gãsiþi pe teritoriu, procedând apoi pentru fiecare caz în parte la trierea lor,
înainte de a fi îmbarcaþi.

Trierea am fãcut-o personal, împreunã cu ofiþerul ajutor al Legiunii ºi am
gãsit cu aceastã ocazie cã nu toþi care erau trecuþi în tabele pentru evacuare ur-
meazã a fi evacuaþi, fiindcã ºefii de posturi, dintr-o aversiune faþã de þigani sau
greºita interpretare a ordinului de întocmire a tabelelor, au trecut ºi pe acei
care nu erau în categoria de a fi evacuaþi. Astfel am gãsit:

Mobilizabili pe care i-am verificat dupã livretul de serviciu militar ºi ordi-
nele de chemare, care conform ord. trebuiau sã rãmânã acasã.

Necondamnaþi, care trãiesc prin muncã ºi nu sunt povarã pe seama comu-
nelor, dupã cum specifica ord. I.G.J. no. 34.050/1942 iniþial. Verificarea s-a fã-
cut cu ºefii de posturi, care erau prezenþi cu oamenii lor ºi cu certificate de la
cazier cã nu au suferit condamnãri.

În executarea pedepselor, care nu s-au prezentat pânã când nu-ºi vor exe-
cuta pedeapsa.

Cu avere ºi care deºi trecuþi la categoria cu indicii cã ar trãi ºi din furturi,
nefãcându-se dovada furturilor cu probe, iar pe de altã parte având situaþie,
care nu-l face sã rãmânã în sarcina comunei, au fost lãsaþi de asemenea acasã.

Serviciul în comunã justificaþi de necesitatea în interesul salubritãþii publi-
ce ºi dovediþi cu acte de la primãrie.

Lipsa de la domiciliu; þiganii din judeþul Timiº pleacã primãvara în Vechiul
Regat, unde îºi câºtigã existenþa cu comerþul ambulant ºi diferite meserii, ºi
care erau plecaþi la data executãrii ordinului.

Totodatã, mai declar cã mai toþi aceºti þigani, care au rãmas din categoriile
de mai sus, aveau unul sau doi copii pe front.

Trierea fãcutã personal de mine cu rezultatele de mai sus a avut în vedere
o justã încadrare în spiritele ordinelor existente.

Aceasta îmi este declaraþia pe care o dau ºi semnez.

Maior,
Peºchir Ioan

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal spre cele legale.

Ajut. Insp. Jand. Timiºoara
Lt. colonel Ioan Braia

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.221-222)
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România
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Nr. 3072/1942 octombrie 12

Detaºamentul de poliþie Ocnele Mari
Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei Judiciare

În referire la ordinul circular nr. 17.503/88.738 J. din 21.9.1942, avem onoa-
re a vã raporta urmãtoarele:

În circ. noastrã ni s-au ivit mai multe cazuri de furturi sãvârºite de þigani,
care se ocupã mai mult cu furturile prin trenuri ºi din casele pãrinþilor lor când
nu pot sã dea lovituri în altã parte.

Acestor indivizi, conform ordinului de mai sus, am voit sã le întocmim acte
pentru a fi trimiºi în lagãrul de þigani din Transnistria, dar am fost opriþi de
cãtre d-l secretar al poliþiei R. Vâlcea, arãtându-ne cã numai justiþia poate or-
dona acest lucru dupã ce vor fi judecaþi.

Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a ne lãmuri dacã infractorii ce cad în
prevederile acestui ordin trebuie trimiºi justiþiei, care trebuie sã dispunã de-
portarea lor, sau se exercitã de noi pe cale administrativã.

ªeful detaºam. de poliþie                                                 ªeful Biroului Ad-tiv
Comisar [indescifrabil]                                                   Comisar aj. I. Stãnescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.109)
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Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4635 din 14 octombrie 1942 

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei

Urmare hotãrârii Consiliului de Miniºtri, binevoiþi a cunoaºte cã pânã la
noi dispoziþii nu se mai ridicã ºi nu se mai trimit evrei în Transnistria, din cei
ce au fost trecuþi pe tabele ca activanþi comuniºti sau au cerut repatrierea în
U.R.S.S., ori sunt trecuþi pe tabele de Cercurile de recrutare, Comandamente
teritoriale sau Marele Stat Major, ca contravenienþi la munca de folos obºtesc.

Veþi binevoi a verifica actele ºi datele ce aveþi asupra evreilor activanþi în pre-
zent în miºcarea comunistã ºi care prezintã un pericol pentru siguranþa de stat.

Pentru aceºtia se vor cere Ministerului de Interne, cu justificarea respecti-
vã, internarea într-un lagãr, intervenire pe baza cãreia acest departament va
decide internarea, precum ºi repartizarea lor în lagãrul Tg. Jiu sau Vapniarka
în Transnistria. Ei vor fi trimiºi în conformitate cu normele ce vã vom indica.
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De asemenea, nu se mai trimite nici o categorie de þigani în Transnistria, fie
rãmaºi dintre cei nomazi, fie dintre cei cu cazier judiciar[1].

Totuºi, pentru þiganii neevacuaþi, care prin prezenþa lor prezintã un pericol
contra ordinii publice, veþi binevoi a cere ministerului evacuarea lor, care se
va executa dupã normele indicate mai sus.

Dispoziþiile prevãzute în ordinul de faþã nu împieteazã asupra dreptului ce
acest departament are, de a ordona internarea în lagãr – în condiþiile de pânã
acum – a tuturor indivizilor care se fac culpabili de fapte ce vin în atingere cu
ordinea publicã ºi siguranþa statului. 

Ministru Subsecretar de Stat                                             Director de cabinet
General de Corp de Armatã                                                  Loc. col. magistrat 
C.Z. Vasiliu                                                                                Al. Mãdârjac

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.27; un document identic ºi
în fondul Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 121/1942, f.337-338)

[1] Decizia de a nu se mai face deportãri a fost luatã în ºedinþa Consiliului de Miniºtri din
13 octombrie 1942 (cf. „Timpul”, VI, 1942, nr. 1954, 16 oct., p.3).

237
14 octombrie 1942

Domnule Mareºal

Subsemnatul, soldat Stoica Zoltán, din Batalionul 14 Vânãtori de Munte,
invalid de rãzboi, clasat cu 80% (optzeci), având lipsã membrul inferior stâng,
1/3 sup. a coapsei, prin amputaþie, cu domiciliul în comuna Sebeº-Alba, jude-
þul Alba Iulia.

Actualmente sunt internat în spitalul Z.G. 327 ortopedic Bucureºti. Soþia
mea a fost trimisã cu primul transport de la Sebeº-Alba în Transnistria, se nu-
meºte Eva Stoica.

Vã rog cãlduros sã binevoiþi a da dispoziþiuni ca soþia mea sã fie trimisã îna-
poi în þarã, eu fiind invalid de rãzboi[1].

Cu deosebit respect
Stoica Zoltán
Spitalul 327, str. Traian 17. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.122)

[1] În urma investigaþiei întreprinsã de poliþia din Sebeº, soþia lui Stoica Zoltán plecase de
bunãvoie în Transnistria cu concubinul ei, Stoica Ion, zis Iobãgãu (Ibidem, f.121; o copie
a documentului de faþã ºi în Ibidem, dos. 190/1942, f.151).
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Reg. de Poliþie Bucureºti
No. 13.658-S/1942 octombrie 15

Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

Avem onoare a vã raporta rezultatul ordinului dvs. no. 34.166 din 2 octom-
brie a.c.

Chestura Ploieºti raporteazã cã au fost evacuaþi în Transnistria un numãr de
169 þigani, dintre care 33 bãrbaþi, 38 femei ºi 98 copii[1].

Organele Chesturii au predat Legiunii de Jandarmi Prahova pe toþi þiganii în
ziua de 13 septembrie a.c. ora 12 a.m. în gara Ploieºti Sud ºi apoi au fost îmbar-
caþi în 3 vagoane C.F.R. cu destinaþia Inspectoratul de gardieni Tiraspol.

Primãria municipiului Ploieºti, la intervenþia Chesturii, a dat fiecãrui þigan
mâncare rece pe 5 zile, întrucât nu aveau ce mânca. Nu li s-a permis sã ia decât
bagaje de mânã ºi strictul necesar, iar averea mobilã ºi imobilã a þiganilor eva-
cuaþi s-a inventariat ºi predat cu proces-verbal Oficiului Naþional de Români-
zare Ploieºti.

Chestura Braºov a predat Legiunii de Jandarmi un numãr de 53 þigani: 9
bãrbaþi, 10 femei ºi 34 copii. Evacuarea s-a fãcut conform ordinelor ºi nu s-a
întâmpinat nici o greutate cu ocazia acestor operaþiuni.

Poliþia Tr. Mãgurele a evacuat un numãr total de 540 þigani de pe raza ora-
ºului Tr. Mãgurele, Alexandria, R[oºiorii] de Vede ºi Zimnicea. Din cei 540 þi-
gani evacuaþi de pe teritoriul urban al judeþului Teleorman au fost: 103 bãrbaþi,
117 femei ºi 320 copii[2].

În ziua de 5 septembrie a.c., a avut loc la Legiunea de jandarmi Teleorman
o consfãtuire la care au luat parte comandantul Legiunii, ºefii de secþie, dele-
gaþii Pol. Tr. Mãgurele ºi comisariatelor din judeþ. Cu aceastã ocazie s-a stabilit
ca þiganii sã fie îmbarcaþi din gara Tr. Mãgurele în ziua de 11 septembrie a.c.

În legãturã cu primãria oraºului Tr. Mãgurele s-a hotãrât ca stadionul spor-
tiv al comunei sã fie loc de adunare ºi de adãpostire al þiganilor, care a avut loc
cu 24 ore înainte de îmbarcare.

Legiunea de Jandarmi a dat personalul necesar pentru ca împreunã cu echi-
pele de poliþiºti sã poatã face strângerea þiganilor în condiþiile cele mai bune.
În ziua îmbarcãrii Legiunea de jandarmi a distribuit fiecãrui þigan pâine pen-
tru 4 zile.

Dificultãþi s-au ivit cu ocazia îmbarcãrii în dimineaþa zilei de 11 septembrie
a.c., deoarece vagoanele, care se destinaserã în acest scop, au fost insuficiente
faþã de numãrul þiganilor. Cu multã greutate au fost îmbarcaþi în cele 8 vagoane
aprobate de organele C.F.R.-ului. Averea mobilã ºi imobilã rãmasã a fost predatã
Oficiului C.N.R. cu proces-verbal.
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Poliþia oraºului Piteºti raporteazã cã de comun acord cu Prefectura jud.,
Garnizoana Piteºti ºi Legiunea de Jandarmi Argeº s-a procedat în noaptea de
10/11 septembrie a.c. la evacuarea a 1002 þigani: 275 bãrbaþi, 319 femei ºi 408
copii, prevãzuþi în tabele întocmite din timp. Legiunea de Jandarmi a mai eva-
cuat încã 5 þigani, care au cerut sã fie ºi ei trimiºi cu ceilalþi[3].

S-au întocmit echipe de poliþiºti sub conducerea unui ofiþer de poliþie ºi cu
concursul armatei au început evacuarea la ora 1 noaptea ºi a durat pânã
dimineaþa la ora 7. În timpul operaþiunii de evacuare unii au fugit, însã orga-
nizându-se razii pe tot teritoriul oraºului, toþi care s-au sustras evacuãrii au
fost prinºi, predaþi organelor Legiunii de Jandarmi ºi îmbarcaþi. Operaþia eva-
cuãrii s-a fãcut în liniºte, în timpul nopþii, fãrã sã fi avut loc vreun incident.

Poliþia Târgoviºte a predat în ziua de 11 septembrie a.c., la ora 18, Legiunii
de Jandarmi Dâmboviþa un numãr de 8 bãrbaþi, 4 femei ºi 12 copii, în total 24
þigani.

În ziua de 12 septembrie a.c., la ora 6 dimineaþa, la trenul de persoane Târ-
goviºte-Titu s-au ataºat 4 vagoane de marfã închise, în care au fost îmbarcaþi toþi
þiganii. Evacuarea s-a efectuat în perfectã ordine.

Poliþia Giurgiu a predat Legiunii de Jandarmi Vlaºca pentru evacuare 4 bãr-
baþi, 13 femei ºi 15 copii, în total 32 þigani[4].

Ca ºi la Piteºti, organele Legiunii de Jandarmi Vlaºca au evacuat în plus 2 þi-
gani, care s-au þinut de convoi, solicitând sã fie trimiºi ºi ei, fiindcã nu au pe
nimeni.

Pentru uºurarea evacuãrii, þiganii au fost ridicaþi cu 24 ore înainte ºi þinuþi
în arestul Poliþiei, iar în dimineaþa zilei de 11 septembrie a.c. au fost predaþi
Legiunii de Jandarmi Vlaºca. Bunurile mobile ºi imobile ale acestora au fost
inventariate ºi predate cu proces-verbal administratorului Oficiului de Româ-
nizare Giurgiu.

Poliþia oraºului C[âmpu]lung Muscel a predat Legiunii de Jandarmi Muscel
numai o singurã þigancã[5].

În toatã regiunea acestui inspectorat evacuarea s-a fãcut în condiþii optime,
ºi fãrã nici un incident.

Inspector Regional ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.42-43)

[1] Tabelul nominal în Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.137-139.
[2] În acelaºi fond arhivistic (dos. 190/1942, f.236-238) se aflã un tabel nominal cu romii de
pe teritoriul urban al judeþului Teleorman, care aveau caziere poliþieneºti sau judiciare, cu
adresã, profesie, vârstã, natura delictului ºi membrii de familie.
[3] Tabelul nominal în Ibidem, dos. 185/1942, f.143-151, 309-317.
[4] Tabelul nominal în Ibidem, dos. 185/1942, f.142, 319. Cifra din tabel este 34.
[5] Deºi a fost evacuatã numai o persoanã, poliþia acestui oraº a întocmit un tabel cu romii
ce aveau cazier, în numãr de 22 persoane (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei,
dos. 190/1942, f.235).
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15 octombrie 1942

Domnule Mareºal

Subsemnatul, Grant Balotã, concentrat, având 4 copii minori, cu lacrimi în
ochi ºi în genunchi vin a vã ruga urmãtoarele:

Prin luna iulie 1942, fiica mea Lenuþa Grant Balotã, în etate de 17 ani, du-
cându-se la mãtuºa sa în Ploieºti, a fost ridicatã de autoritãþi ºi trimisã împre-
unã cu un convoi de þigani din Craiova în Transnistria. Fiica mea era cãsãtoritã
nelegitim cu Georgescu B. Ion, care ºi el fãcea parte din convoi împreunã cu
mama sa Lenuþa B. Ion.

Pentru completa identificare, menþionez cã tot în acest convoi se mai aflau
ºi muncitorii þigani: Constantin Mezu Sîrdam, Iorgu Mezu Sãrdan ºi Titeº Bota.

Cu lacrimi în ochi, vã rog în genunchi, D-le Mareºal, a da ordin sã fie pusã
în libertate fiica mea Lenuþa Grant Balotã ºi soþul sãu, întrucât ei munceau pe
lângã casa mea, fiind serioºi ºi neavând absolut nici o vinã[1].

Sã trãiþi Domnule Mareºal.

Grant Balotã
Strada ªcolii Intrarea G. M. 52
Comuna Herãstrãu, Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.69)

[1] În urma anchetei a rezultat cã concubinul Lenuþei Balotã fusese condamnat pentru mai
multe furturi, fapt pentru care a fost propus la evacuare. Însã cu puþin timp înainte, cei doi
au încercat sã se sustragã, plecând spre Ploieºti. În aceste condiþii, Direcþia Poliþiei de
Siguranþã nu-ºi dã avizul pentru readucerea lor. O copie a cererii de faþã ºi în Ibidem, dos.
190/1942, f.165).
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[15 octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Gheorghe Ioniþã din Ploieºti, str. Valter Mãrãcineanu nr. 23,
am onoare a aduce la cunoºtinþa dvs. urmãtoarele:

Sunt om bãtrân în etate de 63 ani, am fost postat în rãzboiul din anul 1913-
1916, neavând nici o pedeapsã la activul meu, neavând nici soþie decât o sin-
gurã fiicã, care are 5 bãieþi ºi care a fost trimisã în Transnistria, iar doi dintre
aceºti copii fiind gemeni, urmând a fi acum încorporaþi. Singurul meu ajutor
îl aveam de la fiica mea ºi de la copiii sãi. Greºeala a fost cã fiica mea trãind în
concubinaj cu un oarecare Gheorghe, care a avut cazier, a fost luatã ºi ea din
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greºealã, ºi deci vã rog D-le Mareºal a dispune ca fiica mea împreunã cu ne-
poþii mei sã se dea dispoziþie sã fie trimiºi înapoi, cãci altfel eu rãmân muritor
de foame, neavând nici cine mã îngriji. Ginerele meu adevãrat este mort, cu
acesta trãind doar în concubinaj, nefiind legitim.

Cu distinsã stimã 
Gheorghe Ioniþã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.154)

241
Copie

Domnule Ministru[1],

Subsemnatul Ciurariu Ioan, zis Burenci, locuitor din comuna Reºiþa, stra-
da Lent II, judeþul Caraº, cu supunere vin înaintea Domniei Voastre a vã ruga
ca sã binevoiþi a dispune sã se revinã asupra internãrii în lagãrul din Trans-
nistria a surorii mele Cârãaci Maria Ghizela ºi a copilului meu Cãldãraº Iosif,
zis Lici, care în ziua de 11 septembrie 1942 au fost trimiºi în convoi ºi cu alþi
þigani în lagãrele din Transnistria.

Cererea mea o bazez pe urmãtoarele motive:
Sora mea, ca ºi copilul, arãtaþi mai sus, în Reºiþa s-au bucurat de o purtare

bunã, nefiind niciodatã condamnaþi, urmãriþi ori cercetaþi pe la vreo autoritate
poliþieneascã pentru furt sau alte fapte penale ºi credem cã eronat poliþia din
Reºiþa i-a trimis cu alþi þigani infractori spre internare într-un lagãr din Trans-
nistria.

Supunând cunoºtinþelor Dvs. cele de mai sus, vã rog cu supunere D-le
Ministru a permite surorii ºi copilului meu reîntoarcerea lor la domiciliu spre a
putea întreþine pe cei 2 pãrinþi ai noºtri în etate de peste 60 ani, deoarece eu în
prezent sunt mobilizat ºi îmi fac datoria cãtre Patrie.

Supus la ordine              Reºiþa, la 15 octombrie 1942
Ciurariu Ioan, zis Burenci

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.148)

[1] Ministrul Afacerilor Interne.
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Regia Autonomã a Cãilor Ferate Române
Nr. 332/387

Direcþiunii Generale a Poliþiilor. Loco

Avem onoare a vã aduce la cunoºtinþã: ªefii atelierelor noastre ne raportea-
zã cã toþi meseriaºii ºi lucrãtorii de origine etnicã þigani, care lucreazã în aces-
te ateliere, au fost avizaþi de organele poliþieneºti sau de posturile de jandarmi
din raza municipiului ºi suburbane cã potrivit dispoziþiilor date de guvern ur-
meazã a fi trimiºi în Transnistria.

Cum majoritatea acestora sunt meseriaºi bine calificaþi, în special în mese-
ria de fierari, unde sunt aproape de neînlocuit, iar pe de altã parte în împre-
jurãrile actuale, faþã de mãrirea producþiei ºi a lipsei acute de personal (mese-
riaºi ºi lucrãtori) – lipsã care ne-a obligat sã intervenim chiar la M.St.Major pen-
tru demobilizarea unui însemnat numãr de personal C.F.R. mobilizat –, trimi-
terea lor în Transnistria ar produce un gol prea mare, care ar lãsa urme adânci
în realizarea programului impus, mai ales cã în atelierele din Bucureºti (Griviþa-
Vagoane, Bucureºti Triaj, Inspecþia Formãrii Trenurilor etc.) numãrul lor se ridi-
cã la circa 150 de meseriaºi ºi lucrãtori.

Considerând pe de altã parte cã majoritatea acestora fac parte ca personal
în cadre, cu drepturi câºtigate pentru pensie, pe baza vechimii lor în serviciu,
ºi cã numai foarte puþini sunt temporari, cã sunt mobilizaþi la lucru în ateliere
pe baza Decretului-lege de militarizare, cã sunt elemente de ordine, discipli-
nate, ºi care aduc un aport deosebit în realizarea producþiei de rãzboi.

Avem onoare a propune, cu rugãmintea ca în cazul când hotãrârea guver-
nului cu privire la þigani ar permite lãsarea lor pe loc, sã binevoiþi a interveni
sã fie lãsaþi mai departe la C.F.R., în situaþia de mobilizaþi la lucru, în care scop
urmeazã sã se dea ºi cuvenitele ordine.

Bucureºti, 16 octombrie 1942

Director General C.F.R. Directorul Atelierelor C.F.R.
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.72)
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 25.667/1942 octombrie 16

Domnule Director General,

La ordinul dvs. nr. 34.166-S din 2 octombrie 1942, avem onoare a vã rapor-
ta mai jos modul în care a decurs în regiunea acestui inspectorat evacuarea þi-
ganilor în Transnistria.

La Iaºi, începând din dimineaþa zilei de 11 septembrie a.c. s-a procedat la
ridicarea tuturor þiganilor evacuabili ºi predarea lor la ºcoala evreiascã din
strada Aron Vodã nr. 5, în seama unei gãrzi instituitã în acest scop. Paralel cu
aceastã operaþie s-a ordonat ºi inventarierea bunurilor mobile ºi imobile, care
s-au predat în custodie cu proces-verbal Oficiului local de Românizare.

Predarea þiganilor Legiunii de Jandarmi Iaºi pentru evacuare s-a fãcut în di-
mineaþa zilei de 13 septembrie a.c. orele 6, pe bazã de tabele nominale întoc-
mite în dublu exemplar, însoþite de proces-verbal, evacuându-se un total de
322 þigani[1].

La Bacãu s-a evacuat un numãr de 45 þigani din cei nemobilizabili ºi peri-
culoºi ordinii publice ºi siguranþei statului[2]. Din numãrul de mai sus nu au
putut fi evacuaþi la data de 13 septembrie a.c. un numãr de 11 þigani. În plus
s-a evacuat un numãr de 10 þigani din categoria celor care au cerut ulterior sã
plece în Transnistria de bunã voie ºi din cei eliberaþi din închisori. Totodatã ra-
portãm cã în afarã de þiganca Niþoiu Maria, care nu a putut fi gãsitã, bãnuindu-
se cã ºi-ar fi dat un nume fals, alþi þigani din categoria celor evacuabili nu au
mai rãmas de evacuat.

La Botoºani, încã din noaptea de 11 spre 12 septembrie a.c. organele poli-
þieneºti au procedat la ridicarea familiilor þiganilor care urmau sã fie trimiºi în
Transnistria ºi au fost adunaþi la ºcoala evreiascã din strada Griviþei, de unde
apoi au fost predaþi Legiunii de Jandarmi Botoºani cu procese-verbale în-
cheiate în dublu exemplar. Aceºti þigani, deºi dupã tabelele înaintate anterior
erau în numãr de 77, între care intrau ºi cei de la Hârlãu, totuºi la ridicarea lor
s-a mai adãugat un numãr de 25 þigani de la Hârlãu, veniþi din alte pãrþi la ru-
dele lor din Botoºani, totalizându-se în felul acesta un numãr de 93 de þi-
gani[3]. Averile mobile ºi imobile ale þiganilor evacuaþi au fost inventariate ºi
date în primirea Centrului Naþional de Românizare.

La Vaslui, în dimineaþa zilei de 13 septembrie a.c., întreg personalul poli-
þienesc, cum ºi delegatul Oficiului Naþional de Românizare din acea localitate,
s-au prezentat la locuinþele þiganilor, de unde i-au ridicat ºi trimis oficiului
poliþienesc. De asemenea, s-a procedat la inventarierea averii mobile ºi imobile
ale acestora, care cu procese-verbale în dublu exemplar a fost predatã Oficiului
Naþional de Românizare.
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La Piatra Neamþ, în ziua de 9 septembrie a.c., s-au strâns þiganii, în numãr
de 99, ce urmau sã fie evacuaþi, ºi au fost trimiºi sub pazã într-un lagãr special
improvizat, procedându-se la inventarierea averii mobile ºi imobile. Aceastã
avere s-a predat cu procese-verbale în custodia Oficiului local de Românizare.

În ziua de 13 septembrie a.c. s-a fãcut predarea þiganilor din Piatra Neamþ
ºi Tg. Neamþ, Legiunii de Jandarmi Neamþ. Cum majoritatea nu aveau hranã ºi
nici bani cu ce sã ºi-o procure, Legiunea de Jandarmi Neamþ, în conformitate
cu ordinele primite, a dat fiecãrui þigan câte 5 porþii de pâine pentru 5 zile.

La Roman, în ziua de 13 septembrie a.c., organele poliþieneºti împreunã cu de-
legaþii Oficiului Naþional de Românizare au adunat toþi þiganii ce aveau sã fie e-
vacuaþi în Transnistria, întocmindu-li-se inventariile de bunurile mobile ºi imo-
bile, care cu procese-verbale au fost predate Oficiului Naþional de Românizare din
acea localitate. În total au fost evacuaþi în Transnistria un numãr de 49 þigani.

Poliþiile Huºi ºi Fãlticeni nu au avut de evacuat în Transnistria nici un þigan
din categoriile mai sus amintite.

Evacuarea þiganilor, în regiunea acestui Inspectorat, a decurs în liniºte,
neînregistrându-se nici un incident, rãmânând pe loc numai þiganii mobiliza-
bili ºi familiile lor.

Inspector Regional ªeful Serv. de Siguranþã
I. Cuptor ªt. Micle

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.74-76)

[1] Tabelul nominal cu þiganii evacuaþi din Iaºi la 13 septembrie, în Arh.St.Bucureºti, Dir-
ecþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.239-246.
[2] Tabelul nominal cu þiganii evacuaþi din Bacãu la 13 septembrie, în Ibidem, f.253.
[3] Nominal, aceºti þigani se gãsesc în Ibidem, f.247-248. Ei au fost evacuaþi la 14 septembrie.

244
România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
No. 38.322-S/17 octombrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Subsecretariatul de Stat al Poliþiilor

Am onoare a raporta cã în ziua de 7 octombrie a.c. ºi-au fãcut apariþia pe
teritoriul oraºului R[âmnicu] Sãrat 94 þigani nomazi, spoitori, care în mod
obiºnuit iarna se stabilesc în acel oraº, în diferite case de pe strãzile mãrginaºe,
pe care le închiriazã, fapt pentru care în anii trecuþi au fost înscriºi la Cartea
de imobil ºi Biroul populaþiei, eliberându-li-se buletine de înscriere. Aceºti þi-
gani, atât la data recensãmântului þiganilor nomazi, cât ºi la data evacuãrii lor,
nu se gãseau pe teritoriul oraºului R. Sãrat.
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Legiunea de jandarmi localã, la care s-a intervenit de cãtre poliþia R. Sãrat
pentru trimiterea lor în Transnistria, a fãcut cunoscut cã nu poate face aceasta
fãrã ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune[1].

Director General Director
[indescifrabil] [indescifrabil] 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.41)

[1] Prin adresa nr. 49.341-S din 5 decembrie 1942, directorul general al poliþiei, col. N. Dia-
conescu, comunicã decizia ministerului de a nu fi evacuaþi cei 94 de þigani menþionaþi în
document (cf. Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.29, 31, 32).

245
România Confidenþial
Ministerul de Interne
Poliþia Municipiului Iaºi
No. 18.575/1942 octombrie 18

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

La ordinul dvs. nr. 35.520-S din 8 octombrie 1942, Maria Vasiliu a fost ridi-
catã pentru a fi evacuatã în Transnistria, întrucât intra în categoria þiganilor
evacuabili, fiind þigancã, care nu avea alt mijloc de existenþã decât proxenetis-
mul ºi exploatarea prostituþiei, cu care se ocupã de 10 ani.

Cu ocazia mãsurilor de evacuare, a fãcut dovadã cã este pensionarã, luân-
du-ºi angajamentul cã desfiinþeazã ºi bordelul clandestin ce-l þinea, angajament
ce l-a executat, motiv pentru care a fost lãsatã pe loc.

În consecinþã, reclamaþia este fãrã obiect, iar teama cã va fi evacuatã mai
târziu este nejustificatã, deoarece conform ultimilor ordine internarea în lagãre
a þiganilor nu se poate face din iniþiativa noastrã, ci de cãtre Ministerul Aface-
rilor Interne, pe bazã de rapoarte întemeiate ºi bine motivate.

Chestorul Poliþiei Iaºi                                                          ªeful Bir. Pol. Sig.
[indescifrabil] Comisar A. Zglobiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.103)
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
No. 38.482-S/19 octombrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Cabinetul d-lui Subsecretar de Stat

În ordinul dvs. nr. 4349 Cab. din 5 octombrie 1942, am onoare a vã rapor-
ta urmãtoarele:

Prefectura judeþului Dâmboviþa a solicitat la 21 septembrie 1942 poliþiei
oraºului Târgoviºte numãrul þiganilor din acel oraº. Poliþia Târgoviºte a dispus
efectuarea unui recensãmânt al þiganilor[1], comunicând rezultatul susmenþio-
natei prefecturi, care la 30 septembrie 1942 a înaintat poliþiei copie de pe adre-
sa nr. 46/1942 a primãriei oraºului Târgoviºte.

Considerând cã adresa nr. 46/1942 a primãriei oraºului Târgoviºte a fost
fãcutã de cãtre dl. primar Lazãr D. Petrescu cu scopul de a-ºi crea anumite
simpatii printre þigani, ºi cum adresa în cuprinsul ei nu avea nici un temei de
adevãr în afarã de acela al unei nedrepte calomnii, poliþia Târgoviºte a cerut
prefecturii judeþului ca primãria oraºului Târgoviºte – dl. Lazãr Petrescu – sã
arate cazuri concrete ºi sã indice persoane pentru a putea proceda la cercetãri.

Necomunicându-se nimic pânã la data de 9 octombrie a.c., s-a revenit în
acelaºi sens la prefectura judeþului, dar pânã în prezent nu au primit nici un
rezultat.

Recensãmântul a avut ca bazã nu „culoarea” ºi nici nu a fost fãcut „defec-
tuos ºi neomenos”, de asemenea nu li s-a pus în vedere þiganilor cã vor fi eva-
cuaþi, din contrã, li s-a arãtat cã recensãmântul este cerut de prefecturã ºi cã
cei care au trebuit sã plece au plecat la 11 septembrie a.c.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune mãsuri pentru a
obliga pe dl. primar al oraºului Târgoviºte – Lazãr Petrescu – sã-ºi dovedeascã
acuzaþiile, iar în caz contrar sã fie sancþionat pentru calomnia adusã unei insti-
tuþii de stat. 

Director General Director
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.46)

[1] În Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.241-242, se aflã tabelul
nominal cu þiganii din raza poliþiei de reºedinþã Târgoviºte, întocmit în baza ordinului
Inspectoratului Regional de Poliþie Bucureºti, cu nr. 12.415 din 26 septembrie 1942. Lista
înregistreazã un numãr de 46 þigani, din care 41 aveau domiciliul în Târgoviºte, iar 5 în
Gãeºti.
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247
România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Inspectoratului Reg. de Pol. Bucureºti
No. 14.077-S/1942 octombrie 19

Direcþiunii Generale a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

Avem onoare a vã raporta:
Cu ordinul dvs. nr. 36.979 din 14 octombrie 1942 ni se face cunoscut cã s-a

aprobat în principiu cererea þiganilor din Alexandria de a pleca în Transnistria
pe cont propriu ºi de a li se da o adresã cãtre Inspectoratul de Jandarmi Trans-
nistria.

Avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã ni se comunice dacã faþã
de dispoziþiile ordinului dvs. nr. 38.091 din 15 octombrie 1942, de a nu se mai
trimite nici o categorie de þigani în Transnistria, se mai menþine dispoziþiile
din ordinul nr. 36.979/1942 privind pe þiganii din Alexandria.

Inspector regional ªeful serviciului
[indescifrabil] D. Brãescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.48).

248
România   Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne.
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Reg. de Pol. Bucureºti                                                     
Nr. 14.336-S/1942 octombrie 19

Direcþiunii Generale a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

La ordinul dvs. nr. 37.785 din 13 octombrie a.c., poliþia oraºului Piteºti ra-
porteazã cã urmãtorii þigani evacuaþi au fugit din Transnistria ºi s-au refugiat
pe teritoriul acelui oraº:

– Cãlin Dumitru zis Milan, cu Aurica soþie ºi doi copii cu acelaºi nume
Gheorghe. Susnumitul trãia înainte de evacuare din meseria de giambaº ºi din
jupuitul pieilor de la caii care mureau. Posedã cazier pentru complicitate la
furt, însã nu a fost condamnat. În prezent nu are nici o meserie precisã.

– Dincã Gheorghe cu Eugenia soþie, de meserie potcovar. În prezent trãieºte
din aceeaºi meserie, nu a fost urmãrit pentru fapte penale.
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– Rãdulescu Tudor cu Maria soþie, Valeria, Smaranda, Ioana ºi Costicã co-
pii, de meserie birjar. În prezent trãieºte din meseria de cãrãuº. Nu a fost
urmãrit pentru fapte penale.

Faþã de dispoziþiunile ordinului dvs. de mai sus, cã trimiterile de þigani ºi
evrei în Transnistria se sisteazã, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune
sã ni se facã cunoscut cum trebuie sã procedeze cu ei pol. oraºului Piteºti.

În prezent, toþi se aflã reþinuþi în arestul poliþiei.

Inspector regional                                                                 ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

[Rezoluþie: „Dacã sunt originari din Piteºti, sã fie plasaþi la domiciliu pânã la noi dis-
poziþiuni”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.67)
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Ofiþer inferior din Regimentul Jandarmi Pedeºtri
19 octombrie 1942

Subloc. Ion Const. Mihãescu
Cãtre Inspectoratul G-l. Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Având în vedere ordinul dumneavoastrã scris, am onoare a raporta urmã-
toarele precizãri asupra diferenþei ce existã între numãrul evacuaþilor, evi-
denþiaþi în tabelele nominale, adicã 1991, ºi numãrul real de evacuaþi, adicã
2317, predaþi Leg. Tiraspol.

- Parte din aceastã diferenþã reprezintã un numãr însemnat de copii, purtaþi
la sân, nebotezaþi, fãrã nici o stare civilã. Chiar în timpul transportului trei fe-
mei au nãscut.

– Altã parte din aceastã diferenþã reprezintã þigani de la alte detaºamente,
rãtãciþi de familiile lor, ºi care s-au urcat de bunã voie, pentru a-ºi regãsi deta-
ºamentul. În gara Tighina erau trei trenuri de evacuaþi.

– O altã parte din aceastã diferenþã reprezintã þigani complet strãini de
tabelele date de legiuni subsemnatului, urcaþi odatã cu ceilalþi, fie rude, fie din
familie, sau nespecificaþi asupra originii lor.

O parte din aceºtia, dupã cum se vede din procesele-verbale, i-am putut re-
partiza pe legiunile ºi poliþiile respective, numerotaþi în afara tabelelor, iar res-
tul au fost luaþi ca numãr în totalul de predare.

Subloc. Mihãescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.212)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 16.085-S/1942 octombrie 20

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã Bucureºti

Avem onoare a vã raporta cã poliþia oraºului Buzãu ne comunicã urmã-
toarele:

– O mare parte din locuitorii oraºului Mizil o formeazã þiganii, cam în nu-
mãr de 2300 suflete, toþi locuitori stabili ºi nenomazi, care în toate timpurile s-au
identificat cu românii ºi cu aspiraþiile poporului român, dând dovezi de buni
patrioþi. Mulþi dintre ei sunt invalizi ºi decoraþi atât din rãzboiul trecut, cât ºi
din rãzboiul actual.

– Din rândurile acestor þigani s-au ridicat câþiva, care au luptat pentru
ordinea ºi siguranþa þãrii, cum este cazul þiganului fierar Telu Iordache, al cãrui
fiu a fost ucis de legionari în anul 1940, fiind considerat ca unul din cei mai
buni agenþi de siguranþã din Bucureºti.

– Prefectura judeþului Buzãu construieºte ºoseaua Mizil-Amaru ºi la lucrul
pietrei se utilizeazã þigani din Mizil, care nu primesc nici un fel de platã pen-
tru lucru, decât o pâine. Aceºti þigani sunt în regulã cu prestaþia, sunt împovã-
raþi de familii grele, pe care nu au cu ce le întreþine.

– Mãsurile ce se iau faþã de aceºti locuitori produc profunde nemulþumiri
în rândurile lor.

ªi printre þiganii din oraºul Buzãu se observã o oarecare nemulþumire pen-
tru motivele arãtate mai sus.

Inspector regional de poliþie ªeful serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.70)

251
Inspectoratul regional de Poliþie Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 32.097-S din 21 octombrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

La ordinul domniei voastre no. 33.118-S din 24 septembrie 1942, am onoa-
re a înainta anexat – în dublu exemplar – tablouri nominale ºi situaþii numeri-
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ce de þiganii din aceastã regiune, pe poliþii, care au caziere, achitaþi sau con-
damnaþi.

Aceste situaþii cuprind ºi membrii de familie, fiind întocmite dupã modelul
dat cu ordinul dvs. no. 32.952-S din 23 septembrie 1942.

Poliþia Turda nu are þigani cu cazier.
Cazurile ce se vor ivi dupã aceastã datã se vor raporta imediat.

Inspector de Poliþie                                                             ªeful Serv. de Sig.
Popoviciu Valeriu                                                       Subinsp. Dr. Stoichiþã I.

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Alba Iulia

Situaþie numericã recapitulativã de þiganii din regiunea acestui inspectorat
care au caziere de condamnaþi sau achitaþi

Inspector de Poliþie                                                             ªeful Serv. de Sig.
Popovici Valeriu                                                 Subinspector dr. I. Stoichiþã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942 f.128-129)

252
România
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã
Nr. 40.118/1942 octombrie 22

Inspectoratelor Regionale de Poliþie din întreaga þarã

Înaintaþi pânã la 1 noiembrie a.c. un tablou cuprinzând numele þiganilor
mobilizabili care au fost evacuaþi în Transnistria.
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PoliPoli þiaþia BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii
Al te persoaneAlte persoane

din familiedin familie TotalTotal AnimaleAnimale VehiculeVehicule TotalTotal
Alba Iulia 22 21 53 – 96 1 1 2
Sibiu 14 8 8 – 30 1 1 2
Blaj 40 41 68 – 149 – – –
Deva 15 12 19 1 47 – – –
Fãgãraº 1 – – – 1 – – –
Sighiºoara 7 7 17 – 31 – – –
Turda – – – – – – – –
Total 99 89 165 1 354 2 2 4



În tabel se vor trece nominal ºi membrii de familie ai evacuaþilor.
Un al doilea tablou, la fel nominal, care sã cuprindã þiganii mobilizaþi în

prezent cu specificarea mamelor, soþiilor sau copiilor lor evacuaþi în Trans-
nistria.

În ambele tabele ºi pentru fiecare evacuat se va arãta motivul care a justifi-
cat mãsuri ºi dovezile ce se posedã.

Lucrarea va fi fãcutã cu toatã seriozitatea ºi pe rãspunderea dvs. personalã.

Director General al Poliþiei
Colonel N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.122)

253
România Urgent
Ministerul Afacerilor Interne Confidenþial-Personal
Cabinetul Ministrului
Nr. 4814 Cab./1942 octombrie 23

Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Cu onoare vã facem cunoscut cã în urma evacuãrilor þiganilor în Trans-
nistria, acest departament a primit fie direct, fie prin Preºedinþia Consiliului de
Miniºtri, numeroase reclamaþii provenite de la ostaºi þigani aflaþi pe front, ori
concentraþi în interior, prin care se plâng cã li s-au evacuat familiile (soþie, co-
pii, pãrinþi), deºi prin ordinele date aceºtia erau categoric exceptaþi de la apli-
carea acestei mãsuri.

În urma verificãrii plângerilor menþionate s-a constatat cã majoritatea lor
erau întemeiate, dovedindu-se prin aceasta lipsa de conºtiinciozitate ºi înþele-
gere a organelor subalterne în executarea unui ordin al ministerului, precum
ºi lipsa de control suficient din partea eºaloanelor superioare.

Datoritã acestui fapt, Ministerul a fost pus în situaþia sã revinã asupra unor ac-
te de execuþie, pe care din încrederea acordatã subordonaþilor le ratificase ºi tot-
odatã sã acorde înlesniri de transport pentru acei care pe nedrept fuseserã trimiºi.

De asemenea, aceste fapte ni s-au adus la cunoºtinþã ºi de cãtre Preºedinþia
Consiliului de Miniºtri ºi Marele Stat Major, cu sublinierea specialã cã ele au
produs o justificatã perturbare în rândurile ostaºilor þigani, care în timp ce îºi
fãceau datoria cãtre þarã, la posturile de cea mai mare onoare, familiile lor au
fost ridicate ºi evacuate în Transnistria.

Pentru a repara erorile fãcute ºi în scopul de a crea atmosfera de liniºte
necesarã acelora care-ºi fac datoria cãtre Patrie, ordon sã luaþi imediate mãsuri
ca sã se controleze toate tabelele þiganilor stabili evacuaþi, în scopul de a se
constata riguros exact care dintre ei nu erau în cazul sã fie trimiºi, faþã de
normele precise date de acest departament.
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Vã atragem atenþia de a aplica noþiunea de „familie” în cadrul înþelegerii ºi
moravurilor proprii þiganilor. Anume, sã se extindã beneficiul excepþiei prevã-
zut în ordinul de evacuare ºi asupra femeilor care deºi necãsãtorite, au trãit ºi
trãiesc obiºnuit cu mobilizaþi sau mobilizabili într-o viaþã comunã, din care au
rezultat copii.

Rezultatul executãrii celor de mai sus se va înainta ministerului pânã la 2
noiembrie 1942, dupã care vom da ordine de urmare, raportându-ne totodatã
numele ºi funcþia vinovaþilor.

Ministru Subsecretar de Stat
General de Corp de Armatã  
C.Z. Vasiliu

Comunicat: Inspect. Gl. al Jandarm., Direcþia G-lã a Poliþiei, Prefectura Poliþiei
Capitalei

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.173-174; un document iden-
tic se aflã în fondul Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.203-204)

254
Ofiþer inferior din
Legiunea Jandarmi Mehedinþi                                 Nr. 29/24 octombrie 1942

Sublocotenent Nicolau Gh. Dinu, comandantul trenului E.8
Cãtre Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei

Am onoare a raporta urmãtoarele în legãturã cu evacuarea þiganilor de pe
teritoriul Insp. Jand. Craiova:

Problema evacuãrii þiganilor s-a prezentat sub douã aspecte:
– Trierea ºi evacuarea
– Drumul pânã la Tighina ºi Oceakov.

Trierea ºi evacuarea
Evacuarea a fost ordonatã de cãtre I.G.J. prin ordine speciale ºi prin instruc-

þiuni speciale anexate ordinelor iniþiale. Operaþiunea nu a corespuns însã in-
strucþiunilor primite din cauzã cã s-au pus în faþa d-nilor comandanþi de
Legiuni o seamã de probleme, ºi anume:

I. Din cauza unui zvon rãspândit în regiune ºi care arãta cã sunt împroprie-
tãriþi în Transnistria, þiganii s-au sfãtuit ºi au hotãrât sã plece cu toþii, atât
cei ce aveau dreptul, cât ºi ceilalþi. Cum era ºi normal, d-nii comand. de Le-
giuni s-au opus la acest lucru, executând strict ordinul I.G.J-ului. În aceastã
situaþie þiganii au recurs la alte metode, ºi anume:

a. Declararea ºi mãrturisirea de crime ºi delicte. Þiganii mãrturiseau cã
sunt autorii unei sau altei infracþiuni nedescoperite, lucru înscenat câ-
teodatã etc, numai pentru a-i trece în categoria „evacuabili”.
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b. Înscenarea de cãsãtorii false. A fost un fenomen foarte curios, care a
explicat total prezenþa þiganilor mobilizabili ºi nemobilizaþi în Trans-
nistria. Atunci când se striga familia unui anumit þigan mobilizat dupã
tabelul întocmit de ºeful de post, anunþând-o cã trebuie sã rãmânã pe
loc, femeia începea sã plângã ºi sã declare cã ea nu e cãsãtoritã cu cel
mobilizat ºi cã vrea sã-ºi urmeze pãrinþii. Cum majoritatea þiganilor nu
sunt cãsãtoriþi oficial, a fost imposibil legiunilor de a-i opri, cãci primarii
rãspundeau cã nu sunt acte oficiale de cãsãtorie, ci trãiau în concubinaj.
Aceastã înscenare era fãcutã cu rea credinþã, cu scopul de a atrage în
Transnistria ºi pe cel mobilizat, în cazul cã avea un concediu sau era
desconcentrat. Faptul acesta mi-a adus multe neajunsuri pe drum, cãci
mi s-a întâmplat sã mi se prezinte prin gãri soldaþi þigani care cereau sã-ºi
conducã familia ce se gãsea în tren în Transnistria, el fãcând cunoºtinþã
unitãþii cã se gãseºte acolo. Desigur cã nu puteam admite acest lucru,
ordinul primit fiind clar, însã mulþi se strecurau în vagoane ºi stãteau
ascunºi acolo. 
Pentru cei mobilizabili situaþia s-a prezentat la fel, însã aici reaua cre-
dinþã era de ambele pãrþi. Þiganul mobilizabil îºi sfãtuia soþia sã declare
cã nu e mãritatã cu el ºi sã plece cu pãrinþii. Posterior, el îi urma cu
trenul obiºnuit sau venea la mine cerând sã-l iau ºi pe el în vagon. Dacã
nu îi admiteam, cum era ºi firesc, se strecura în vagon ºi cãuta sã nu mai
fie vãzut.
Datoritã acestor fapte se explicã cã numãrul dat de I.J. Transnistria e
mai mare cu 115 indivizi decât cel cuprins în tabelele nominale (1960
cel raportat, 1845 real în tabele), iar cei din tabele sunt mai numeroºi
decât numãrul iniþial dat de Legiuni I.G.J-ului.

II. Au fost cazuri când am fost nevoiþi a evacua ºi mobilizabili ºi chiar
invalizi din urmãtorul motiv: din cauzã cã toþi þiganii se hotãrâserã sã pã-
rãseascã þara ºi mai ales din cauzã cã se zvonise cã vor fi evacuaþi toþi þiga-
nii, au început cu câteva zile înainte de triere sã vândã tot ce aveau. Cu toa-
te ordinele date de d-nii comandanþi de Legiune nu s-a putut împiedica acest
lucru. Iatã cum am fost puºi în situaþia de a evacua chiar invalizi, cãci soþia
vânduse totul ºi pleca cu pãrinþii iar el rãmânând pe loc, devenea un peri-
col social, cãci nu mai avea cu ce trãi, afarã de cazul când se apuca de fur-
turi ºi alte infracþiuni.
Astfel s-a prezentat situaþia în mare înainte de plecarea trenului special E.8.

Drumul pânã la Tighina ºi predarea
Printr-un ordin special al I.G.J-ului am fost numit comandantul trenului

special E.8, care trebuia sã transporte þiganii evacuabili din Inspectoratul Cra-
iova, pânã la gara Tighina, acolo fiind predaþi I.J. Tiraspol pentru plasare.

Plecarea era fixatã în instrucþiuni în ziua de 12 septembrie orele 18.40 din
gara Tr. Severin, cu 12 vagoane iniþial, restul fiind ataºate la Craiova, P. Olt ºi
Slatina. Dacã plecarea s-a fãcut în bune condiþii, parcursul ºi predarea nu a
corespuns deloc instrucþiunilor primite.

În adevãr, drumul în loc sã dureze 2 zile, cum era prevãzut, a durat 7 zile,
fapt care a fãcut imposibil bunul mers al operaþiunii. Începând din ziua de 15
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septembrie þiganii au terminat hrana ºi deoarece eu nu aveam de unde sã-i apro-
vizionez, s-au dedat la multe incidente, bruscând chiar pe jandarmii din gardã.
Am fost nevoit sã întrebuinþez chiar arma personalã, fãrã a lovi însã pe vreunul.

Pentru orice neregulã trebuia sã mã adresez d-lui col. Ionescu de la I.J.
Craiova, însãrcinat cu supravegherea evacuãrii. Þiganii au cauzat mari stricã-
ciuni ºi vagoanelor atunci când îi încuiau în ele (în gãri), fapt constatat ºi de
dl. col. Ignat.

Datoritã însã mãsurilor ce le-am luat, am ajuns cu toþi þiganii la Tighina în
seara de 19 septembrie. Imediat ne-am prezentat d-lui lt.col. Ignat, raportând
cele întâmplate ºi ordinul ce-l am, de a preda nominal þiganii în gara Tighina,
luând înapoi semnat câte un tabel care îmborderat trebuia înaintat I.J. Craiova.
Domnia sa, din cauzã cã þiganii erau foarte periculoºi (au încercat sã devasteze
la Tighina fabrica de marmeladã), mi-a ordonat cã predarea nu se mai face la
Tighina, ci se face la staþia de destinaþie, Grigoreºti. Faþã de acest lucru, ºi dupã
ce amintisem din nou d-lui lt.col. Ignat ordinul ce-l primisem formal, am cãutat
sã intru în legãturã telefonicã cu I.J. Craiova sau cu I.G.J-ul. Dovada convorbirii
cerute se gãseºte la societatea de telefoane Tighina. Convorbirea nu am putut-o
obþine. La ordinul d-lui lt.col. de a mã deplasa ºi eu cu þiganii la Grigoreºti, am
raportat cã eu trebuia sã fiu pe ziua de 20 septembrie la Bucureºti, cãci atunci,
dupã informaþii, începeau examenele. Fãcusem în acest sens un raport I.J. Cra-
iova, ºi i se dãduse curs favorabil, aprobându-mi-se o permisie de 8 zile, înce-
pând din ziua de 20 septembrie. Dl. lt.col. Ignat mi-a ordonat atunci ca eu sã
plec la Bucureºti iar þiganii sã-i predau numeric d-lui lt. Pesecan, din I.J. Trans-
nistria, care îi va preda la Grigoreºti. Tabelele semnate trebuiau sã-mi fie înain-
tate prin plt. Georgescu Marin, pe care eu îl lãsasem sã însoþeascã convoiul pânã
la Grigoreºti ºi care fãcea parte din garda trenului E.8. A doua zi am plecat la
Bucureºti la examen, unde am aflat cã examenele s-au amânat pentru 1 octom-
brie a.c. Tot în Bucureºti m-am prezentat d-lui lt.col. Ionescu, de la I.J. Craiova,
ºi raportându-i cele întâmplate, mi-a ordonat sã fac un raport amãnunþit ºi sã-l
înaintez I.J. Craiova, ceea ce am ºi fãcut imediat.

În ziua de 22 septembrie m-am prezentat la serviciu la Turnu Severin,
aºteptând sã soseascã tabelele ºi plt. Georgescu.

În ziua de 25 septembrie plt. Georgescu Marin a ajuns în Tr. Severin, însã
fãrã tabele, cãci dl. lt. Pesecan refuzase sã i le dea, spunând cã le trimite Insp.
Jand. Transnistria, I.G.J.-ului. La nevoie anexez ºi declaraþia plt. Georgescu Ma-
rin, luatã imediat de mine, ºi care am înaintat-o I.J. Craiova.

În ziua de 29 septembrie am plecat la Bucureºti la examene, conf. ord. I.G.J.-
ului, fiind convins cã tabelele au ajuns la cpt. Diaconescu. Întorcându-mã însã
la Turnu Severin, am aflat cã tabelele nu fuseserã trimise ºi cã I.G.J.-ul le cere
mereu. Faþã de acest lucru ºi faþã de ordinul I.J. Craiova m-am deplasat la I.J.
Transnistria (Odessa) ºi am cerut tabelele. Acestea nu erau nici acum semnate
de lt. Pesecan, spunând cã la Grigoreºti þiganii nu au fost luaþi decât numeric ºi
nu putea sã semneze. Numai dupã ce a venit dl. lt. Popescu Neagoe, care i-a pri-
mit acolo ºi a semnat de primire pentru toþi, numai atunci mi-a semnat ºi tabe-
lele mele, pe care le înaintez cu prezentul raport.

Toate aceste fapte m-au pus în imposibilitate sã execut ordinul I.G.J.-ului
întocmai ºi sã recurg la fel de fel de soluþii.
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În concluzie:
– Am primit pentru evacuare conf. tabelelor un numãr de 1845 þigani ºi pe
toþi aceºtia i-am predat.
– Am predat în plus un numãr de 115 þigani, care nu erau trecuþi în tabele,
dar care s-au ataºat între timp trenului E.8 din motivele arãtate în raport.
– Diferenþa în plus arãtatã de I.J. Transnistria este justificatã tocmai de aceºti
þigani, care nu erau trecuþi în tabele.
Faþã de cele de mai sus vã rog sã binevoiþi a aprecia ºi dispune.

Comand. trenului special E.8 
ªt. Nicolau

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.213-214)

255
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III

REFERAT
Din 25 octombrie 1942

Am onoarea a refera urmãtoarele:
Ca urmarea a executãrii operaþiunilor de evacuare a þiganilor nenomazi

(stabili), evacuare efectuatã cu cele nouã trenuri, s-au întocmit tabele de pre-
dare ºi primire semnate între comandanþii trenurilor de evacuare ºi ofiþerii de-
legaþi ai Inspectoratului Transnistria.

Din centralizarea acestor tabele depuse la I.G.J. de comandanþii trenurilor
de evacuare, rezultã cã s-au predat în total 12.854 þigani. Inspectoratul Trans-
nistria raporteazã însã cã a primit 13.176, deci cu o diferenþã în plus de 322
þigani.

În ce priveºte situaþia pe trenuri, ea se poate constata din situaþia anexã.
Cãutându-se a se preciza cãror împrejurãri se datoreºte aceastã nepotrivire,

se constatã urmãtoarele:
– Este normal ºi posibil ca numãrul celor intraþi în Transnistria sã fie mai

mare decât cel iniþial îmbarcat dacã þinem seamã de considerentele de mai jos.
1. Cu ocazia evacuãrii se crease un curent printre þigani cã vor fi împro-
prietãriþi în Transnistria; din aceastã cauzã foarte mulþi au vândut bunu-
rile ce le posedau, au venit în gãrile de îmbarcare ºi s-au amestecat prin-
tre ceilalþi þigani, reuºind a se îmbarca, fãrã a fi trecuþi în tabele, înºelând
organele de pazã.
2. Alþii au venit cu trenuri obiºnuite pânã la Tighina, profitând de faptul cã
trenurile au fost oprite pentru control s-au ataºat diferitelor grupuri de
þigani.
3. Unii copii mici (de alãptat) nu au fost trecuþi în tabele iar alþii au mai fost
nãscuþi pe timpul transportului.
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Faþã de aceste justificãri – arãtate ºi în raportul comandantului trenului E.8. –
rezultã cã se poate lua de bunã cifra raportatã de Inspectoratul Transnistria,
adicã de 13.176, cifrã care se repartizeazã astfel:

Bãrbaþi...........3.187
Femei.............3.780
Copii..............6.209
Total.............13.176

Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu raportul nr. 43.074 din 9 octom-
brie 1942, a raportat Ministerului Afacerilor Interne cã totalul þiganilor stabili
evacuaþi este de 13.176, cât a raportat ºi Inspectoratul Transnistria.

Faþã de tabelele întocmite pentru evacuare, în care se prevedea cã sunt de
evacuat 12.497, rezultã cã s-a evacuat un plus de 679 þigani peste prevederi.

Mai este de menþionat cã tabelele celor evacuaþi nu coincid cu tabelele
celor propuºi pentru evacuare pentru cã:

a. La data evacuãrii, unii dintre cei trecuþi pentru evacuare erau dispãruþi
ºi au fost înlocuiþi cu alþii care fie cã vroiau ei sã fie evacuaþi, fie cã se
dovediserã între timp cã ºi aceºtia intrau în aceeaºi categorie, adicã nemo-
bilizabili ºi periculoºi ordinii publice. Ba mai mult chiar, unii dintre þigani
luau asupra lor unele crime comise anterior numai pentru a putea fi evacu-
aþi (vezi raport comandant tren E.8.).
b. Nu s-a putut în împrejurãrile în care s-au fãcut îmbarcãrile sã se constate
cã s-ar fi lucrat cu rea credinþã în ceea ce priveºte aceste înlocuiri ºi nici nu
s-ar putea cerceta în prezent fiecare dintre aceste cazuri de nepotriviri.

În legãturã cu evacuarea acestor þigani s-au ridicat ulterior unele reclamaþii, ºi
anume:

1. Cã s-au despãrþit familiile.
2. Cã s-au evacuat familiile celor aflaþi mobilizaþi.
3. Cã în mod injust au fost unii dintre þigani evacuaþi ca neintrând în cate-
goria celor periculoºi ordinii publice.

Din cercetãrile de pânã acum s-au constatat:
1. Din cauza gradelor de rudenie neprecis definite la þigani ºi mai ales din
cauza neclaritãþii actelor lor de stare civilã (alþii nici nu aveau) nu s-a putut
ºti exact care sunt pãrinþii lor adevãraþi ori soþiile legitime ori copiii lor.
2. Femeile celor mobilizaþi (în majoritate concubine) au negat cã sunt soþi-
ile celor mobilizaþi ºi au cerut sã meargã cu alte rude ale lor de care nu au
voit sã se despartã. Soþii lor, când au aflat de evacuarea acestora, s-au pre-
valat de faptul cã au fost mobilizaþi ºi au cerut sã li se readucã înapoi
femeile ºi copii.
3. Unii dintre þiganii mobilizabili sau mobilizaþi aflaþi în concediu au în-
demnat personal pe femeile lor sã nu recunoascã cã le sunt soþii, lãsându-le
sã le evacueze, ca apoi sã plece ºi ei acolo spre a fi colonizaþi. Chiar la I.G.J.
s-a prezentat un ostaº dintre aceºtia, care la propunerea I.G.J. de a i se adu-
ce înapoi familia a refuzat, spunând cã e bine acolo ºi vrea sã meargã ºi el
acolo. Acum, când vãd cã speranþele puse într-o colonizare prin împropri-
etãrire nu se realizeazã, toþi aceºtia reclamã ºi cer reînapoierea ºi motivul
lor este cã au fost mobilizaþi.
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Rezultã deci cã dacã s-au evacuat ºi unii þigani mobilizabili ori familii ale celor
mobilizaþi, aceasta nu s-a fãcut numai din greºelile eventuale ale organelor de exe-
cuþie, ci ºi din reaua credinþã a þiganilor sprijinitã pe lipsa actelor de stare civilã.

Faþã de cele arãtate în prezentul referat, rezultã cã evacuarea þiganilor neno-
mazi s-a fãcut conform prevederilor.

Pentru abaterile constatate – inerente operaþiunii – urmeazã a se lua mãsuri
disciplinare de la caz la caz, fie prin Inspectoratul General al Jandarmeriei, fie
prin organele poliþiei, dupã cum neregularitãþile au fost comise pe teritoriul
rural sau urban.

S-a dat ordin de Inspectoratul General al Jandarmeriei tuturor legiunilor de
a cerceta ºi raporta pe cei vinovaþi cã ar fi comis abateri în legãturã cu evacu-
area þiganilor.

Propuneri:
Sã se raporteze Ministerului Afacerilor Interne situaþia în sensul acestui

referat, arãtându-se astfel executarea operaþiunii de evacuare ºi cauzele care au
determinat ºi determinã formularea reclamaþiilor.

ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXA 1]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Situaþie de numãrul þiganilor nenomazi evacuaþi în cele 9 trenuri E.3-E.11

Se certificã de noi prezenta situaþie pentru exactitate.

ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu
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P r e d aP r e d a þ i  î n  p lu s  s au  minusþ i  î n  p lu s  s au  minus
fafa þã  de  tabe leþã  de  tabe leD e n u m i r eD e n u m i r e

a  t r e n u l u ia  t r e n u l u i R u t aR u t a

P r e vP r e v ã z u þ iã z u þ i
p e n t r up e n t r u

e v a c u a r ee v a c u a r e

C âC â þ i  au  fo s tþ i  au  fo s t
p r e d ap r e d a þ i  d u p ãþ i  d u p ã

tabe let abe le

C âC â þ i  r a p o r t e a z ãþ i  r a p o r t e a z ã
I n s p .  T r a n s n i s t r i aI n s p .  T r a n s n i s t r i a

cc ã  a  p r i m i tã  a  p r i m i t P l u sP l u s M i n u sM i n u s

E.3 Bucureºti–Tighina 1922 1991 2188 197 –
E.4 Piteºti–Tighina 1544 1722 1728 6 –
E.5 Timiºoara–Tighina 1624 1060 1038 – 22
E.6 Alba Iulia–Tighina 957 867 866 – 1
E.7 Iaºi–Tighina 1559 1701 1711 10 –
E.8 Tr. Severin–Tighina 1530 1830 1960 130 –
E.9 Deva–Tighina 1424 1501 1647 146 –
E.10 Constanþa–Tighina 857 1014 1014 – –
E.11 Chiºinãu–Tighina 821 959 815 – 144

Total evacuãri trenuri 12.238 12.645 12.967 489 167
E v a c uE v a c u ã r iã r i
d i r ec ted i r ec te Legiunea Hotin 33 29 29 – –

        ”      Tighina 130 128 128 – –
        ”       Ismail 94 50 50 – –
        ”       Chilia 2 2 2 – –
T o t a l  e v a c uT o t a l  e v a c u ã r i  d i r ec teã r i  d i r ec te 259 209 209 – –
T o t a l  g e n e r a lT o t a l  g e n e r a l 12.497 12.854 13.176 489 167



[ANEXA 2]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Situaþie numericã privitoare la evacuarea þiganilor nomazi ºi nenomazi în
Transnistria

1) Þigani nomazi evacuaþi între 1 iunie ºi 15 august 1942:
Bãrbaþi............2.352
Femei..............2.375
Copii...............6.714
TotaTotall .............11.441
2) Þigani nenomazi (stabili) nemobilizabili ºi periculoºi ordinii publice,
evacuaþi cu trenurile de evacuare între 12-20 sept. 1942:
Bãrbaþi............3.187
Femei..............3.780
Copii...............6.209
TotaTotall ..............13.176
Au mai fost evacuaþi ulterior cu aprobãri speciale, fiind infractori eliberaþi
din închisori:
Bãrbaþi.................22
Femei...................17
Copii....................30
Total.....................69
Total general þigani nomazi ºi nenomazi – 24.686

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.202-203, 208-211)
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Ministerul Afacerilor de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Nr. 40.456-S/1942 octombrie 27

Inspectoratelor Regionale de Poliþie din þarã
Telegramã cifratã

Urmare ordinului nostru nr. 40.118 din 23 octombrie a.c. se atrage atenþia
de a aplica noþiunea de „familie” în cadrul înþelegerii moravurilor proprii þiga-
nilor. Anume, femeile, care deºi necãsãtorite au trãit ºi trãiesc în concubinaj
cu mobilizaþi sau mobilizabili într-o viaþã comunã, precum ºi copii rezultaþi
din aceste cãsãtorii nelegitime, vor beneficia de avantajele legii, deci nu sunt
evacuabili.
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În tabele se vor menþiona ºi aceste categorii.
Tabelele vor fi centralizate de dvs., neadmiþându-se sã ni se trimitã cele ale

poliþiilor ºi vor fi executate în dublu exemplar.

Director General al Poliþiei
Colonel N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.175)
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 7749-C/1942 octombrie 27

Domnule Director General,

La ordinul dvs. nr. 37.212-S din 17 octombrie a.c., am onoare a raporta,
dupã cum comunicã Poliþia R. Vâlcea cu nr. 3259/1942, urmãtoarele:

Primãria oraºului R. Vâlcea, prin adresa nr. 10.490 din 25 septembrie a.c.,
a cerut poliþiei respective sã întocmeascã un tablou în dublu exemplar de þiga-
nii din acel oraº, fiind cerut de prefectura judeþului, spre a fi înaintat de urgen-
þã Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri.

Întrucât nu se avea siguranþã asupra criteriului de calificare, ca þigan, s-a
luat contact cu organele primãriei locale ºi s-a hotãrât ca aceastã calificare sã
se facã pe bazã de notorietate publicã.

Pentru aceasta, dl. ºef al poliþiei R. Vâlcea a dat dispoziþii funcþionarilor de
la Biroul Populaþiei, între care este ºi agentul administrativ Vâlceanu C., dat de
primãrie, sã facã recensãmântul numeric al þiganilor din acea localitate, reco-
mandându-se sã aibã mult tact ºi sã explice oamenilor cã nu este vorba de vreo
mãsurã administrativã – cu atât mai mult vreo transferare în Transnistria –, ci
numai executarea unei simple lucrãri statistice.

Aceastã recomandare a fost respectatã de funcþionarii însãrcinaþi cu efec-
tuarea lucrãrii. Starea de spirit a celor vizaþi de acest ordin a fost calmatã atât
prin mãsurile luate de cãtre poliþie, prefectura judeþului ºi primãrie, cât ºi prin
comunicatele apãrute prin diferite ziare.

Reclamaþia numitului I. Georgescu din R. Vâlcea, str. Traian nr. 213, a fost
fãcutã probabil înainte de liniºtirea spiritelor ºi datoritã zvonurilor cu privire
la þiganii din Piteºti ºi Craiova, despre care se spunea cã au fost trimiºi în
Transnistria cu toþii. Acest lucru reiese ºi din declaraþia pe care sus numitul a
dat-o ºi pe care o înaintãm în original.

Numitul I. Georgescu nu intrã în categoria celor propuºi pentru trimiterea
în Transnistria.

Inspector regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu
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[ANEXÃ]

Declaraþie

Subsemnatul, I. Georgescu, pensionar militar cu domiciliul în R. Vâlcea,
str. Traian nr. 213, declar urmãtoarele:

În ziua de 28 septembrie anul curent a venit la locuinþa mea domnul Ion
Mãgheruºanu, funcþionar la Biroul populaþii, ºi domnul Vâlceanu Constantin.
Susamintitul domn m-a întrebat cum mã numesc ºi cã dacã locuiesc în acea
casã. Domnia sa, dupã ce i-am rãspuns la întrebare, m-a scris pe o listã, unde
am observat cã erau ºi alþii scriºi, eu nu am întrebat pe acel domn cã de ce mã
scrie, dar din zvonurile ce au fost lansate printre romii din acea stradã, era
vorba cã de aceea ne scrie pe toþi romii ca sã ne trimitã în Transnistria. Tot acel
domn m-a mai întrebat cã dacã am ºi chiriaºi romi. Eu i-am rãspuns cã nu am.
Altceva nu am mai vorbit cu acel domn ºi nici nu l-am întrebat de ce mã scrie,
fiindcã mã bazam pe zvonurile lansate printre romi, prin care se zicea cã aºa
vom fi duºi ºi noi în Transnistria, ca acei romi din Piteºti ºi Craiova.

Aceasta îmi este declaraþia mea pe care o dau, susþin ºi semnez propriu.
Datã în R. Vâlcea, azi 22 octombrie 1942.

I. Georgescu,
Pensionar militar, str. Traian, no. 213

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.258-259)
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România  Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã                                                                      
No. 39.951-S/27 octombrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Direcþia Administraþiei de Stat

La no. 41.531-A din 2 octombrie 1942, am onoare a vã face cunoscut cã
numitul Paicu Matei, domiciliat în oraºul Vaslui, str. Racovei no. 77, în vârstã
de 46 ani, de meserie zidar, a fost concentrat pânã la data de 15 septembrie a.c.,
în prezent aflându-se în acea localitate.

Susnumitul fiind þigan, raþia de zahãr normalã (500 grame) care i se cuve-
nea i-a fost scãzutã la jumãtate (250 grame) pe baza ordinului Subsecretariatu-
lui de Stat al Aprovizionãrii, prin care se aprobã a se reduce cota pentru zahãr
la 250 grame locuitorilor þigani care nu obiºnuiesc a face dulceþuri, cantitate
care urmeazã a fi distribuitã apoi intelectualilor din oraº.
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Þiganul Paicu Matei nu figureazã în tabelele de þigani care urmeazã a fi
evacuaþi în Transnistria, conform ordinelor primite, astfel cã cele reclamate de
dânsul nu corespund realitãþii. Ca antecedente, susnumitul nu posedã cazier la
poliþia Vaslui, pentru nici un fapt. Se restituie anexa.

Director general                                                                                 Director
Negulescu                                                                                 [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.108)
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 7752-C/1942 octombrie 27

Domnule Director General, 

La ordinul dvs. nr. 37.216-S din 16 octombrie a.c., am onoare a înainta alã-
turat un proces-verbal ºi patru declaraþii trimise de Chestura Poliþiei Craiova
cu raportul nr. 3629 din 23 octombrie a.c., din care se constatã cã tânãrul Brã-
niºteanu I. Petre din Craiova, str. Vultur nr. 10, nu-ºi mai menþine reclamaþia
ce a adresat d-lui Mareºal Antonescu; cã aceastã reclamaþie a fãcut-o fiind într-o
stare de deprimare sufleteascã, cã mama sa, Nicoliþa Brãniºteanu, era bãnuitã
de vecini a fi þigancã ºi deci expusã evacuãrii.

În urma lãmuririlor date de Circumscripþia a III-a de Poliþie, arãtându-se cã
nu este trecutã pe tabloul þiganilor, întrucât este româncã, reclamaþia de mai
sus este neîntemeiatã.

Inspector Regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã. Bucureºti 

[ANEXÃ]

Proces-verbal

Azi, 23 octombrie 1942.
Noi, ªtefan Popa, chestorul poliþiei municipiului Craiova, având în vedere

ordinul no. 7752-C din 19 octombrie 1942 al Inspectoratului Regional de Poli-
þie Craiova, prin care ne trimite spre cercetare copie dupã cererea numitului
Brãniºteanu I. Petre din Craiova, strada Vultur no. 10, cerere adresatã Domnu-
lui Mareºal Ion Antonescu, referitor la ºicanele ce i s-ar fi fãcut mamei recla-
mantului de circ. a II-a Poliþie Craiova.
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În consecinþã, luând cazul în cercetare, am chemat înaintea noastrã pe recla-
mantul Brãniºteanu I. Petre, care interogat de noi ne dã o declaraþie aparte, viza-
tã ºi anexatã la prezentul act ºi în care aratã cã nu mai susþine reclamaþia adre-
satã Domnului Mareºal Ion Antonescu, deoarece când a fãcut-o era într-o stare
de deprimare sufleteascã, mama sa fiind bãnuitã de vecini a fi þigancã ºi expusã
evacuãrii, în urmã i s-a clarificat situaþia ºi regretã reclamaþia ce a fãcut.

Audiind pe Nicoliþa Brãniºteanu, mama reclamantului, aceasta ne dã o de-
claraþie aparte, în care aratã cã nu are nici o cunoºtinþã de reclamaþia fãcutã de
fiul sãu Brãniºteanu I. Petre adresatã Domnului Mareºal Ion Antonescu ºi afir-
mã cã într-adevãr, prin luna septembrie a.c., a fost chematã de douã ori la cir-
cumscripþia a III-a poliþie, prima datã pentru cã nu ºi-a camuflat locuinþa ºi a
doua oarã probabil din cauza unor duºmani, ca sã se intereseze dacã a fost tre-
cutã pe tabloul þiganilor; la circumscripþie i s-a spus sã fie liniºtitã cã este ro-
mâncã. Mai aratã cã fiul sãu, Brãniºteanu I. Petre, este o fire bolnãvicioasã ºi
nu ºi-a dat seama când a fãcut reclamaþia de mai sus.

Audiind pe d-l comisar Constantin Pãnoiu, ºeful circ. a III-a poliþie, acesta
ne dã o declaraþie aparte, în care aratã cã nu are nici o cunoºtinþã de cele recla-
mate de Brãniºteanu I. Petre, pe care nici nu-l cunoaºte. Mai aratã cã mama re-
clamantului, d-na Nicoliþa Brãniºteanu a fost chematã la circ. a III-a dupã un ra-
port al gardianului respectiv ºi i s-a pus în vedere sã-ºi camufleze locuinþa; nu
a fost chematã la circumscripþie pentru a fi trecutã pe tabloul þiganilor.

Interogând pe gardianul public Georgescu I. Florea, secretar la circ. a III-a
poliþie, acesta ne dã o declaraþie aparte în care aratã cã nu are nici o cunoºtinþã
de cele reclamate de tânãrul Petre I. Brãniºteanu, însã ºtie cã d-na Nicoliþa Brã-
niºteanu, mama reclamantului, a fost chematã la circ. a III-a poliþie în cursul
lunii septembrie a.c., într-una din zile, pentru camuflaj.

De cele ce preced am încheiat prezentul proces-verbal[1].

Chestorul Poliþiei
ªt. Popa

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.248-249)

[1] Procesul-verbal este însoþit de patru declaraþii, semnate de Petre I. Brãniºteanu, Nicoliþa
Brãniºteanu, Const. Pãnoiu ºi Florea Georgescu, menþionaþi în document.
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Domnule Prefect!

Subsemnatul, Toadãr Trofin, de meserie fierar, domiciliat la Hârlãu, str. Petru
Rareº nr. 4, cu supus respect vã supun urmãtoarele:

Zilele trecute am fost trecut pe lista þiganilor nomazi, împreunã cu fiica mea
Maria Petrenciuc, spre a fi trimiºi în Transnistria. Cauza pentru care mi s-a fãcut
aceastã nedreptate nu o cunosc, dar îmi permit sã supun judecãþii dv. trecutul
ºi prezentul meu, spre a decide dacã merit aceastã înjosire ºi nedreptate.
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Am fãcut rãzboiul Întregirii, fiind concentrat din anul 1916 ºi pânã la 1920.
Sunt proprietar a 2 case în Hârlãu de cca. 30 de ani ºi de 24 de ani plãtesc asi-
gurarea la Asigurãrile Sociale. Sunt creºtin, de religie ortodoxã românã ºi mã
bucur de o reputaþie bunã în societate. Sunt un om liniºtit ºi toatã viaþa mea
este ocupatã numai de grija pentru familia mea ºi de meseria mea.

Domnule Prefect! Supunându-vã cele de mai sus, vã rog sã binevoiþi a dis-
pune cercetarea cazului ºi a dispune ºtergerea mea ºi a fiicei mele din aceastã
listã dezonorantã pentru familia mea.

Încredinþat cã din ordinul dv. mi se va face dreptate, vã rog sã primiþi,
Domnule Prefect, respectul meu.

Trofin Toadãr
Hârlãu, 27 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.33)
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Domnule Prefect!

Subsemnata Eloane Dumitru Rachieriu, vãduvã de rãzboi, domiciliatã la
Hârlãu, str. Oltea Doamna, cu supus respect vã supun urmãtoarele:

Zilele trecute copiii mei Gheorghe ºi Costache, de curând reîntorºi de la
concentrare, au fost trecuþi pe lista þiganilor nomazi, spre a fi trimiºi în Trans-
nistria. Supun judecãþii dv. istoricul nenorocitei mele familii, spre a decide
dacã merit aceastã dezonoare, mai ales pentru defunctul meu soþ, erou naþio-
nal, mort pe câmpul de luptã în anul 1917 la „Fulga”, ceea ce pot dovedi cu
actul de moarte. Fiii mei Grigore ºi Vasile se luptã acum pentru Sft. Cruce con-
tra comunismului, primul la compania 4 sanitarã ºi al 2-lea la Divizia 14.

Rãmânând o tânãrã vãduvã de rãzboi, am muncit din greu ziua ºi noaptea
pânã ce am crescut aceºti copii, care cu drag ºi mândrie i-am dat la prima che-
mare a Þãrii. Sunt convinsã cã ºi dv. veþi fi de pãrerea cã nici subsemnata, nici
fiii mei de pe front ºi nici pe atâta defunctul meu soþ nu meritãm aceastã dezo-
noare, ca ceilalþi doi fii sã fie expulzaþi din þarã, pentru care tatãl lor a murit ºi
pentru care 2 fraþi se luptã.

În speranþa cã dreptatea mi se va face din ordinul dv., dispunând ca fiii mei
Gheorghe ºi Costache sã fie ºterºi de pe lista þiganilor, vã rog sã primiþi Dom-
nule Prefect supusul meu respect.

Eloane Dumitru Rachieriu
Hârlãu, 27 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.31)
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Domnule Prefect!

Subsemnatul Gheorghe Vizitiu, comerciant, domiciliat în Hârlãu, str. ªte-
fan cel Mare nr. 48, am onoare a vã supune urmãtoarele:

Zilele trecute poliþia din Hârlãu m-a trecut pe lista þiganilor nomazi ºi hai-
manale. Cauza pentru care a fãcut-o nu cunosc.

Îmi permit a supune judecãþii dv. istoricul familiei mele, pentru a decide
dacã era cazul ca subsemnatul sã fie trecut pe o listã dezonorantã pentru tre-
cutul meu ºi al familiei mele. Tatãl, Costache Vizitiu, de religie ortodoxã româ-
nã, proprietar de peste 30 de ani a 15 case în Hârlãu, str. Eternitãþii, comerciant
cu firma înmatriculatã sub nr. 3072/1158 din anul 1926. Subsemnatul, de ase-
menea de religie ortodoxã românã, singurul brutar român din Hârlãu, cu firma
comercialã înmatriculatã sub nr. 156/3490 din anul 1941, impus de fisc la un
rulaj anual de lei 2.527.800 numai pentru comerþul de brutãrie, pentru care
plãtesc un impozit anual de lei 30.015, în afarã cã mai sunt impus la un impo-
zit pentru comerþul de pescãrie ºi mãcelãrie.

Sunt în vârstã de 38 de ani, comerciant cinstit, pânã în prezent n-am suferit
nici o condamnare pentru fapte înfamante ºi n-am fãcut parte niciodatã din
vreun partid politic. Aºa fiind trecutul ºi prezentul meu, cu respect vã rog sã bi-
nevoiþi a dispune cercetarea celor arãtate de mine mai sus ºi a dispune ca sã fiu
ºters de pe lista þiganilor nomazi ºi fãrã rost în þarã.

Nãdãjduiesc în dreptatea dv. ºi sunt sigur cã dreptatea mi se va face din
ordinul dv. pentru care vã rog sã primiþi mulþumirile mele respectuoase[1].

Gheorghe Vizitiu
Hârlãu, 27 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.34)

[1] Asupra lui Gh.Vizitiu vezi ºi doc. nr. 280
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Domnule Prefect!

Subsemnatul Buzelan Gheorghe, domiciliat la Hârlãu, str. Eternitãþii nr. 35,
am onoare a vã supune urmãtoarele:

Zilele trecute poliþia oraºului Hârlãu m-a trecut pe lista þiganilor nomazi,
spre a fi trimis în Transnistria. Cauza pentru care am fost trecut pe aceastã listã
nu o cunosc, dar îmi permit sã supun judecãþii dv. trecutul ºi prezentul meu,
spre a decide dacã este cazul ca subsemnatul sã fie trecut pe o listã dezonoratã
ºi pe care s-au trecut numai oameni fãrã rost ºi haimanale.
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Am fãcut rãzboiul întregirii, am fost concentrat de la 15 august 1916 ºi pâ-
nã la 27 mai 1918, ceea ce pot dovedi cu certificatul eliberat de unitatea unde
am fãcut parte.

Sunt comerciant cu firma înmatriculatã sub nr. 1210/524 din 1931 ºi exer-
cit comerþul din anul 1920, de când dateazã prima mea firmã. Sunt proprietar
a trei case în Hârlãu ºi mã bucur de o reputaþie bunã în societate, ºi pânã în
prezent n-am suferit nici o condamnare pentru fapte înfamante.

Supunând judecãþii dv. cele de mai sus, vã rog sã binevoiþi a dispune cerce-
tarea cazului ºi a dispune ca subsemnatul sã fie ºters de pe aceastã listã dezo-
norantã pentru un om cinstit ºi onorabil cum sunt.

În speranþa cã dreptatea mi se va face prin ordinul dv., vã rog sã primiþi,
Domnule Prefect, supusul meu respect.

Buzelan Gheorghe
Hârlãu, 28 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.32)
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Inspectoratul de Poliþie Constanþa                                                             Secret
No. 15.594-S/1942 octombrie 28

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
(Dir. Pol. de Siguranþã). Bucureºti 

La ordinul d-vstrã no. 34.166-S din 2 octombrie a.c., am onoare a vã rapor-
ta mai jos modul cum s-a efectuat evacuarea þiganilor în regiunea acestui in-
spectorat, ºi anume:

1. În raza Chesturii de Poliþie Constanþa au fost ridicaþi în ziua de 10 sep-
tembrie a.c. un numãr de 29 þigani din categoria celor prevãzuþi în ordinul
d-vstrã radiotelegrafic cifrat no. 28.440 din 2 septembrie a.c., care cu adresa
acelei Chesturi no. 6732 din 11 septembrie a.c. au fost înaintaþi Legiunii de
Jandarmi Constanþa.
În ziua de 12 septembrie a.c., Legiunea de Jandarmi Constanþa a trimis pe
cei 29 de þigani în Transnistria prin organele lor.
2. În raza Chesturii de Poliþie Brãila au fost ridicaþi de la domiciliile lor un
numãr de 11 þigani nemobilizabili în ziua de 11 septembrie a.c.
Imobilele, proprietatea a patru þigani capi de familie, au fost predate în cus-
todie Oficiului de Românizare Brãila, cu formele legale în prezenþa propri-
etarului. 
În ziua de 12 septembrie a.c., cei 11 þigani nemobilizabili, împreunã cu
încã un numãr de 88 de þigani, care locuiau într-un cartier mãrginaº, numit
Comorovca, ºi care au fost prinºi de cãtre organele Legiunii de Jandarmi pe
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teritoriul rural, din care cauzã au fost consideraþi ca nomazi, au fost evacu-
aþi de cãtre Legiunea de Jandarmi Brãila în Transnistria, cu trenul, conform
itinerariului stabilit.
În total, din municipiul Brãila au fost evacuaþi în Transnistria un numãr de
99 de þigani.
Þiganii Vasile N. Ion, soþia acestuia Catinca Ion ºi copilul lor, Gheorghe V.
Ion, prevãzuþi în tabelul înaintat cu raportul nostru no. 13.554 din 30 sep-
tembrie a.c., la no. 118, 119 ºi 120, evacuaþi deja în Transnistria în confor-
mitate cu ordinul Ministerul Afacerilor Interne no. 17.994/1942, au fost
repatriaþi în þarã la domiciliul lor din Brãila, str. Hipodrom no. 72.
3. În raza poliþiei de reºedinþã Cãlãraºi au fost predaþi Legiunii de Jandarmi
Ialomiþa un numãr de 12 þigani prevãzuþi în tabelul înaintat cu raportul
nostru no. 13.554 din 30 septembrie a.c., de la no. 129 la no. 140, pentru a
fi trimiºi în lagãrele de muncã din Transnistria.
Cum la recensãmântul efectuat anterior unii þigani n-au semnalat cã au
copii mobilizaþi ºi nici n-au arãtat adevãrata lor situaþie la adunarea lor în
vederea trimiterii în Transnistria, s-a  fãcut o nouã triere a acestor þigani,
constatându-se cã cei prevãzuþi în tabel au copii mobilizaþi pe front ºi din
aceastã cauzã n-au mai fost înaintaþi Legiunii de Jandarmi pentru a fi trimiºi
în Transnistria, întrucât în conformitate cu dispoziþiile ordinului d-vstrã no.
20.344-S din 25 iulie a.c. nu intrã în numãrul þiganilor acei care sunt mobi-
lizaþi, precum ºi pãrinþii ºi copiii lor, întrucât pentru aceºtia urmeazã a se
lua mãsuri de internarea lor în lagãre de muncã din þarã.
Domnul prefect al judeþului Ialomiþa, cu ordinele no. 32.289 din 11 septem-
brie a.c., no. 32.327/1942 ºi no. 32.737/1942 cãtre poliþia de reºedinþã Cãlã-
raºi, a hotãrât ca sã nu fie trimiºi în Transnistria urmãtorii þigani: Stãnescu
Suzana ºi fiica sa Gherghina, pentru motivul cã are un fiu cãzut pe front ºi
un alt fiu în prezent mobilizat; de asemenea sã nu fie trimisã în Transnistria
þiganca Gherghina Enache ºi fiicele sale Stana ºi Maria, întrucât este mamã
de erou, primind pensie ºi având încã un copil pe front.
Averea celor evacuaþi în Transnistria, prevãzuþi în tabelul anexã raportului
nostru no. 13.554 din 30 septembrie a.c., a fost inventariatã de organele
noastre ºi datã în custodia Centrului Naþional de Românizare, Oficiului ju-
deþului Ialomiþa, prin dresare de procese-verbale.
4. În raza poliþiei de reºedinþã Tulcea, evacuarea þiganilor în numãr de 175
de suflete, prevãzuþi în tabelul nominal anexat raportului nostru no. 13.554
din 30 septembrie a.c., s-a fãcut în ziua de 11 septembrie a.c., conform
ordinelor instructive.
Înainte de evacuarea þiganilor în Transnistria, dispãruserã din oraºul Tulcea
un numãr de 3 familii de þigani, care figurau pe tablouri ºi care urmau sã
fie trimise în Transnistria. Aceºtia sunt: Petre Gheorghe, Gogorac Constan-
tin, Creþu Vasile ºi Creþu Ion, în total 16 persoane, care au fost puse în ur-
mãrire prin organele jandarmeriei, fiind originare din comuna Toflea, jud.
Tecuci. Completarea acestora s-a fãcut cu alþi þigani, care de bunã voie au
primit sã plece, intrând în prevederile ordinelor în vigoare.
În general, s-a permis celor evacuaþi sã-ºi ia cu ei strictul necesar, bagaje în
greutate accesibilã în mod obiºnuit unui cãlãtor. S-au luat mãsuri ca toþi cei
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evacuaþi sã aibã hrana pe timp de 5 zile, iar celor fãrã mijloace li s-a procu-
rat hranã prin Legiunile de Jandarmi respective.

Nu s-au întâmpinat greutãþi cu ocazia trimiterii þiganilor în Transnistria.

Inspector de Poliþie ªeful Serv. de Siguranþã
S. Strãtilescu Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.243-245)

265
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

REFERAT
din 28 octombrie 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei a dat ordin telegrafic cifrat no. 44.738
din 20 octombrie 1942, cerând a se raporta de cãtre toate legiunile nominal toþi
þiganii mobilizabili sau mobilizaþi ºi familiile acestora din ambele categorii,
care au fost evacuaþi în Transnistria contrar ordinelor I.G.J.

Din centralizarea rapoartelor tuturor inspectoratelor cu legiunile în subor-
dine, rezultã situaþia numericã anexatã, ºi anume:

Bãrbaþi capi de familie...... ...89
Femei.....................................99
Copii....................................287
Total.....................................475
Prin ordinul amintit mai sus s-a cerut a se preciza de fiecare formaþiune

motivul pentru care s-a lucrat contrar dispoziþiunilor ºi numele vinovaþilor.
Legiunile au motivat evacuarea acestora prin urmãtoarele situaþii de fapt:
– Soþii care nu au voit sã rãmânã în comunã (soþii lor fiind mobilizaþi), spu-
nând cã nu se despart de pãrinþi, evacuându-se cu aceºtia.
– Soþii care s-au despãrþit pe loc de soþii lor mobilizabili, plecând cu
pãrinþii.
– Soþi mobilizabili care au dat declaraþii cã doresc ca soþiile lor sã plece cu
pãrinþii.
– Þigani care s-au strecurat în trenurile de evacuare profitând de îngrãmã-
dealã ºi întunericul nopþii.
– Femei concubine ale mobilizaþilor sau mobilizabililor care au negat vreo
legãturã cu aceºtia ºi s-au dus cu pãrinþii.
– Unii au încercat a se sinucide în cazul când nu sunt lãsaþi sã-ºi urmeze
familiile. (Unele familii aveau câte 25 persoane, cuprinzând într-o accepþi-
une largã pe pãrinþi, socri, cuscri, nepoþi etc). Ca urmare, deºi mobilizabili,
ei au fost totuºi evacuaþi.
În afarã de aceste situaþii care justificã evacuãrile, unele legiuni au gãsit cã

sunt vinovaþi ºi unii ºefi de posturi ºi ºefi de secþie, care nu au cunoscut precis
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situaþia þiganilor propuºi pentru evacuare, considerându-i cã nu mai sunt mo-
bilizabili, luându-se dupã vârsta pe care o declarau aceºtia. Alþii care au eva-
cuat þigani mobilizabili pe motiv cã erau condamnaþi recidiviºti, deºi conform
ordinului nu trebuiau evacuaþi. Alþii care i-au evacuat pe baza declaraþiilor date
cã voiesc sã plece în Transnistria.

În prezent, Ministerul Afacerilor Interne cu ordinul no. 4814 din 23 octom-
brie 1942 cerând a se raporta aceste neregularitãþi ºi introducând în noþiunea
de familie ºi pe concubine, Inspectoratul General al Jandarmeriei a mai dat un
ordin de urmare cu termen de execuþie pânã la 1 noiembrie 1942, pentru a se
raporta ºi femeile concubine ale mobilizaþilor ºi mobilizabililor, cu copiii aces-
tora, care ar fi fost evacuate.

Faþã de situaþia expusã în prezentul referat, vã rugãm sã binevoiþi a dispune.
Se anexeazã rapoartele ºi tabelele înaintate de Inspectorate.

ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXA 1]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

SituaþieSituaþie cuprinzând þiganii nenomazi ºi familiile celor mobilizaþi ori mobilizabili
evacuaþi

Se certificã de noi prezenta situaþie.
ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu

N. B. Restul legiunilor nu au cazuri.
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1. Sibiu – 1 2 3
2. Tr. Mare 9 7 34 50
3. Constanþa – 2 3 5
4. Ialomiþa 13 3 6 22
5. Bucureºti 13 10 21 44
6. Ilfov 1 – – 1
7. Arad 1 3 8 12
8. Cahul 1 1 4 6
9. Bacãu 1 1 3 5

10. Baia 5 4 19 28
11. Fãlciu 2 2 4 8
12. Roman 3 2 4 9
13. Vaslui 1 1 – 2
14. Hotin 1 1 2 4
15. Dolj 8 9 30 47
16. Romanaþi 17 27 78 122
17. Mehedinþi 13 25 69 107

Total 89 99 287 475



[ANEXA 2]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

SituaþieSituaþie cuprinzând numãrul femeilor concubine ale þiganilor mobilizaþi sau
mobilizabili, care au fost evacuate împreunã cu copiii lor

Se certificã de noi prezenta situaþie.

ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu

N. B. Restul legiunilor nu au cazuri.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.115-116, 119-120)

266
Marele Stat Major. Secþia I                                                     Secret. F. urgent
Biroul Control Vatrã
Nr. 101.290/30 octombrie 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Stat Major

Cu onoare se face cunoscut:
1. Toþi þiganii nomazi, fãrã excepþie, au fost evacuaþi în Transnistria, din or-
dinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri.
Întrucât situaþia tuturor þiganilor nomazi este astfel definitiv stabilitã, toþi
þiganii din aceastã categorie, care fac parte din elementele armatei, vor fi
ºterºi din controalele unitãþilor, iar cei care eventual s-ar mai gãsi mobili-
zaþi sau concentraþi vor fi lãsaþi imediat liberi, pentru a-ºi urma familiile,
acolo unde au fost evacuate.
2. Tot în conformitate cu ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri s-a
procedat la evacuarea, deocamdatã, a unui lot de þigani nenomazi (stabili),
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Numãrul  femeilor  º i  copi i lorNumãrul  femeilor  º i  copi i lor   No.  No.  
crt.crt.   

  
Denumirea Legiuni iDenumirea Legiuni i   FemeiFemei   CopiiCopii   TotalTotal   

  
Observaþ i iObservaþ i i   

1. Gorj 1 – 1  
2. Mehedinþi 3 9 12  
3. Bucureºti 2 3 5  
4. Dâmboviþa 1 – 1  
5. Botoºani 2 11 13  
6. Ialomiþa 7 14 21  
7. Sibiu 4 3 7  
8. Arad 1 2 3  

 Total 21 42 63  



dintre cei periculoºi ordinii publice, ºi anume: infractorii, recidiviºtii, hoþii
de buzunare, hoþii din trenuri, cei fãrã ocupaþie ºi care trãiesc numai din
furt. S-a procedat însã la trierea acestora ºi toþi cei care erau mobilizabili
sau mobilizaþi nu au fost evacuaþi, dupã cum nu au fost evacuate nici
familiile lor. Dacã totuºi unele din familiile þiganilor aflaþi pe front sau con-
centraþi au fost evacuate, aceasta se datoreºte faptului cã acestea nu au voit
sã-ºi lase pãrinþii sau rudele ºi au preferat sã plece cu ei.

În consecinþã, þiganii din aceastã categorie (nenomazi) care se gãsesc concen-
traþi sau mobilizaþi vor rãmâne mai departe la unitãþile unde se gãsesc, expli-
cându-li-se însã în ce constau mãsurile ce s-au luat.

Pentru cazurile de evacuarea familiilor þiganilor concentraþi, mobilizaþi sau
mobilizabili, sau chiar a acestora, unitãþile vor raporta pentru fiecare caz în
parte, dând preciziuni în ceea ce priveºte:

– numele
– situaþia militarã a celui în cauzã
– localitatea ºi adresa familiei evacuate
– cine a ordonat evacuarea
– cine a executat-o.

Pe baza acestor date, M.St.M. va interveni la Ministerul Afacerilor Interne,
pentru a se lua mãsurile necesare.

Vã rugãm a dispune de urmare.

ªeful Marelui Stat Major                                                           ªeful Secþiei I
General I. Arhip                                                                    Colonel E. Boroescu

Comunicat: Tuturor organelor de mobilizare.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.205)

267
[octombrie 1942]

Copie de pe cererea înregistratã sub no. 454.022 la Preºedinþia Consiliului de
Miniºtri.

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Dumitru I. Constantin, comerciant, domiciliat în Craiova, Pia-
þa Elca no. 10, de origine ºi de naþionalitate românã, în etate de 53 ani, cu servi-
ciul militar satisfãcut în Regimentul I Cãlãraºi, luând parte în campania din
1913 ca brigadier ºi posedând „Avântul Þãrii”; fãcând rãzboiul din 1916 ca ser-
gent ºi decorat pe câmpul de luptã cu „Virtutea Militarã” pentru fapte de bravu-
rã (propus la decorare de dl. general Artur Vãitoianu), iar în campania din 1919
decorat cu „Bãrbãþie ºi Credinþã cu spade cl. a II-a” pentru „Bravurã ºi Devota-
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ment” – am revenit în 1920 la cãminul meu, m-am ocupat cu comerþul, crescân-
du-mi copiii în dragoste de þarã ºi devotament cãtre Tron ºi cu greutãþi ridicân-
du-i pânã ºi ei au ajuns oameni cu cãsnicii întemeiate ºi muncind cinstit pen-
tru câºtigarea existenþei lor ºi a familiilor lor.

Primul copil al meu, anume Dumitru Gheorghe este comerciant ºi el, ºi
actualmente se gãseºte mobilizat cu gradul de sergent în Regimentul I Cãlãraºi
ºi a fost decorat cu „Virtutea Militarã” pentru bravurã în luptele de la Odessa.
Cel de al doilea copil al meu, ºi el mic comerciant, este soldat în Regimentul
26 Dorobanþi în compania de armament greu, se numeºte Dumitru Ilie ºi a fost
decorat în luptele de pe Don ºi Doneþ. Al treilea copil al meu, anume D. Ion,
soldat fruntaº mobilizat la Arsenalul Armatei Târgoviºte ca lãcãtuº, îºi dã ºi el
obolul în lupta grea pe care o duce þara, servind cu acelaºi devotament Patria
ca ºi ceilalþi fraþi ai lui.

Astfel fiind, eu rãmânând acasã îngrijesc nu numai de familia mea, ci ºi de
familiile copiilor ºi de nepoþii mei, muncind din greu ca sã pot þine prãvãlia
mea (bazar de haine ºi mãrunþiºuri), cu firma înregistratã la Camera de Comerþ
ºi Industrie din Craiova la no. 3609.

Sunt proprietar a trei imobile urbane în Craiova ºi copiii mei, prin grija mea
ºi munca atât a mea, cât ºi a lor, au devenit ºi ei proprietari urbani tot în Craiova.

Vãd acum cã la recensãmântul romilor fãcut de organele poliþieneºti din
Craiova am fost trecut ºi eu, precum ºi nurorile ºi nepoþii mei, pentru a fi
trimiºi în Transnistria.

Domnule Mareºal, desigur cã fiind un cetãþean disciplinat al acestei þãri
înþeleg sã mã supun, fãrã discuþie, la orice ordine ºi dispoziþii venite de la dvs.

Îndrãznesc însã sã vã rog respectuos sã binevoiþi a lua în considerare situ-
aþia mea de cetãþean cinstit al þãrii ºi de vechi ºi brav luptãtor; sã consideraþi de
asemenea cã ºi copiii mei au urmat pilda datã de tatãl lor ºi s-au purtat cu
aceeaºi vrednicie pe câmpurile de luptã; sã vedeþi de asemenea cã sunt legat ºi
eu ºi ai mei cu trupul ºi sufletul de acest colþ de þarã unde m-am nãscut, am
crescut ºi trãit cinstit ºi unde am îngropat pe pãrinþii mei, ºi sã dispuneþi cã, în-
trucât am o profesiune onorabilã pe care o exercit, plãtind impozitele cerute,
subscriind la împrumuturile þãrii ºi contribuind cu tot sufletul ºi cu toate mij-
loacele mele la orice cerinþe ale timpurilor grele prin care trece Þara, ºi sã-mi
permiteþi a rãmâne în Craiova atât eu, cât ºi familia mea ºi ale copiilor mei.

Dacã ordinele dvs. sunt de aºa fel încât nu se poate face nici o excepþie, a-
tunci Domnule Mareºal, rog bunãtatea fãrã margini a Domniei Voastre, sã-mi
îngãduie cel puþin a rãmâne pânã la terminarea rãzboiului pentru a putea în-
griji de familia mea ºi a copiilor mei mobilizaþi.

Dacã nici aceasta nu mi se îngãduie, vã rog respectuos, Domnule Mareºal,
ca în cazul când trebuie sã plec trimis în Transnistria, sã mi se permitã sã pot
pleca cu un vagon pe care îl voi plãti eu ºi în care sã-mi iau atât familia mea,
cât ºi pe copiii ºi pe nepoþii mei ºi sã mã pot stabili în oraºul Odessa, pentru
a-mi exercita mai departe comerþul meu.

Încrezãtor în înþelepciunea luminatã ºi în bunãtatea inimii Domniei Voas-
tre ºi rugându-vã sã mã iertaþi, Domnule Mareºal, cã am îndrãznit sã mã adre-
sez direct Domniei Voastre cu aceastã umilã cerere a mea, vã mulþumesc din
adâncul sufletului meu pentru mine ºi pentru familiile copiilor mei, care se
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luptã în rãzboiul nostru sfânt, ºi rog Atotputernicul sã vã dea multã sãnãtate ºi
ani îndelungaþi pentru fericirea þãrii ºi a locuitorilor ei.

Sã trãiþi Domnule Mareºal
Dumitru I. Constantin

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.7-8)

268
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnata Stana Vasile Gheorghe, din oraºul Cãlãraºi, judeþul Ialomiþa,
cu rugãminte ºi lacrimi în ochi vã comunic Domniei Voastre.

Pãrinþii mei ºi fratele meu sunt trimiºi în Transnistria, întrucât noi avem o
situaþie foarte bunã, avem proprietate ºi gospodãrie foarte bunã, suntem oa-
meni cinstiþi, prin muncã ºi prin cinste ne putem cãpãta pâinea de toate zilele.

Pãrintele meu Dobre Gogu ºi mama Floarea D. Gogu ºi fratele meu Vasile D.
Gogu erau sprijinul nostru.

Noi suntem trei surori, care bãrbaþii noºtri sunt pe câmpul de onoare din
anul 1941, pânã în prezent neavând nici un concediu, aºa cã noi, câteºi trei su-
rorile care suntem ºi copiii noºtri, am trãit sub sprijinul pãrinþilor noºtri. În
lipsa pãrinþilor noºtri suntem într-o situaþie foarte grea, noi nu ne putem duce
la lucru, având copii mici. Pãrintele meu, Dobre I. Gogu fãcând campania 1913,
1916-1918, având etatea 58 ani.

Rugãm mila Domniei Voastre, care sunteþi pãrinte la întreaga Þarã Româ-
neascã, sã fie aduºi sub sprijinul acelora care sunt duºi pe locul de onoare.

Supuºi la ordinele Domniei Voastre
Ani mulþi sã trãiþi ºi fericiþi
Stana Vasile Gheorghe, str. Cloºca 18
Cantina Cãrãmidari-Cãlãraºi, Ialomiþa

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.162)

269
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Grigore M. Dobre, mecanic lãcãtuº în depoul Cãlãraºi-Ialo-
miþa, str. Plevna nr. 53, în numele dreptãþii ºi al adevãrului, cu cel mai profund
respect vin a vã ruga cu lacrimi în ochi cele ce urmeazã:
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În ziua de 9 septembrie a.c., din ordinul Poliþiei Cãlãraºi a fost ridicatã din
casa ei a mea soacrã, Neacºa Drãgan, de ani 88, fãrã o prealabilã înºtiinþare ºi
trimisã în Transnistria. Nu vreau sã fiu împotriva mãsurilor luate de autoritãþi,
fiindcã întotdeauna am fost supus legilor, dar consider cã s-a comis o nedrep-
tate atunci când s-a ridicat forþat de acasã o bãtrânã în etate de 88 ani, care are
proprietate în Cãlãraºi, care nu este deci o cerºetoare ºi care la vârsta pe care
o are nu ar putea fi de nici un folos în Transnistria, mai ales cã nu poate merge
din cauza bãtrâneþii.

Pentru consideraþiile de mai sus, cãlduros vã rog D-le Mareºal a da ordin
autoritãþilor în drept ca soacra mea sã fie retrimisã la domiciliul ei, conside-
rând cã prin aceasta veþi face o mare dreptate, având cine sã o întreþinã.

Grigore N. Dobre

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.145)

270
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Cu respect vin prin prezenta în faþa Domniei Voastre urmãtoarea plângere:
Subsemnata Tarsiþa Vasile Gheorghe din Piteºti, strada Câmpineanu nr. 55,

în etate de 65 ani, de profesie casnicã, cu patru copii (douã fete ºi doi bãieþi) –
ambii bãieþi, unul de 31 ani concentrat la Regimentul 4 Dorobanþi, care a luat
parte la rãzboiul sfânt, pânã la ocuparea oraºului Odessa, iar celãlalt de 33 ani,
plecat la 1 februarie 1942 cu Divizia a II-a în Regimentul 26 Rovine ºi n-a venit
nici pânã azi – mã gãsesc fãrã nici un sprijin de ajutor din nici o parte, ºi fiind
invalidã (reumaticã), deoarece în noaptea de 11 septembrie a.c. au venit auto-
ritãþile ºi l-au ridicat pe soþul meu, Vasile Gh., ºi pe fiica mea Maria V. Gh. din
casã ºi i-au pornit în Transnistria pe motivul cã sunt þigani.

D-le Ministru, cu lacrimi în ochi vã rog sã binevoiþi a da ordin celor în drept
spre a retrimite în þarã atât pe soþul meu, cât ºi pe fiica mea.

Soþul meu, care are 65 ani, ºi el e suferind, fiind de profesie birjar, având
birja lui de 15 ani, ºi fiind cetãþean impozabil la stat ºi tot deodatã proprietar
cu casã ºi loc viran în valoare de lei 250.000, averea noastrã, fãrã cazier la
poliþie sau în viaþa militarã vreo condamnare, fãcând campania din 1907, din
1913 ºi 1916-1919. În cazul de faþã D-le Ministru, eu mã vãd condamnatã sã
mor de foame în pragul iernii ºi pe timpurile de faþã.

Încredinþatã de binevoitorul Domniei Voastre sprijin, primiþi vã rog D-le
Ministru mulþumirile ºi profundul meu respect.

Tarsiþa V. Gheorghe

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.117)

476



271
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Mihalache Ionescu, ortodox creºtin, de meserie frizer, domi-
ciliat în oraºul Râmnicul Sãrat, str. Ovidiu Sotirescu nr. 35, cu mult respect ºi
încredere vin înaintea Domniei Voastre prin prezenta, pentru a vã mãrturisi
durerea ºi chinul ºi agonia zilelor mele bãtrâneºti, alinându-mi zbuciumul care
mã stãpâneºte de câteva zile:

Excelenþã, nicicând nu am bãnuit cã nu sunt român, cã nu simt româneºte
ºi cã nu mi-am fãcut datoria de Patrie ºi Neam.

Nicicând nu mi-a trecut prin minte sã mã dau înapoi de la îndatoririle mele
faþã de aceastã þarã a mea, frumoasã ºi plinã de darurile lui Dumnezeu.

Nu! ªi apoi niciodatã în viaþa mea de 60 ani nu am gândit cã mâine, poi-
mâine, voi fi izgonit din oraºul meu natal, unde s-au nãscut bunicii mei, pã-
rinþii mei, unde m-am nãscut eu, copiii mei ºi nepoþii mei.

Când am fost în rãzboiul din 1914, în Bulgaria, încã trãia bunicul meu ºi
tata Dincã, de meserie tot frizer, care îmi spunea cã acum sã luptãm ºi noi ti-
nerii, cã ºi ei au luptat în rãzboaiele cu turcii. 

De când mã ºtiu, numai eu, rãposaþii mei, sunt de peste 200 de ani în acest
judeþ.

Excelenþã, în viaþa mea de 60 de ani am muncit onest, faþã de þarã ºi seme-
nii mei, din meseria mea de frizer mi-am fãcut o cãsuþã, o gospodãrie modes-
tã, mi-am dat copiii la ºcoalã, cel mare învãþând chiar la liceul din oraºul nos-
tru, luându-ºi bacalaureatul teoretic, de prezent fiind un slujbaº muncitor la
stat, luptând pe front în actualul rãzboi, pânã la Odessa. Cãci asta este misiu-
nea românului verde, sã sufere la nevoi, sã izbândeascã ºi sã se bucure la bine.

Excelenþã, acum câteva zile, se fac transporturi de þigani în Transnistria, de
þigani care au caziere, care sunt certaþi cu lumina albã a zilei, care sunt cu do-
miciliul instabil în oraºul nostru, care stricã farmecul orãºelului nostru, al
cetãþii lui ªtefan cel Mare.

Nu ºtiu de unde onorata primãrie a luat cã subsemnatul nu aº fi român,
punându-mã pe lista pentru transportul în Transnistria.

Domnule Mareºal, sunt un om de 60 de ani, nu am nici o patã în analele
poliþiei, atât eu, cât ºi fiii mei. Tatãl meu, odinioarã, era unicul frizer în centrul
oraºului, stimat de toatã lumea, de la care am învãþat frica lui Dumnezeu, cin-
stea, onoarea ºi corectitudinea în societate. Mi-am educat copiii la ºcoli, din
meseria modestã, de multe ori trãgându-mi de la gurã pentru a le plãti taxele
de liceu. Nicicând nu am solicitat vreun ajutor de la autoritãþi sau de la seme-
nii mei, eu ajutând pe cei nevoiaºi cu ce am avut. ªi astãzi, când îmi trãiesc ul-
timii ani ai vieþii, trebuie s-o iau de la început, sã încep o nouã viaþã în Trans-
nistria.

Rog Excelenþa Voastrã, ca pe bunul Dumnezeu, cu lacrimi în ochi, a dis-
pune anchetarea cazului meu, de urgenþã, subsemnatul având credinþa cã nu-
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mai Excelenþa Voastrã, pãrintele adevãrat al acestei þãri tinere, cu viitor de aur,
îmi veþi alina zbuciumul bãtrâneþilor mele ºi ruºinea care mã apasã faþã de
societate ºi fiii mei.

Sã trãiþi Excelenþã ºi bunul Dumnezeu sã vã ajute în realizarea dorinþelor
ce sunt simþite de românul verde ca stejarul.

Mihalache Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.14)

272
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii locuitori, Ion Bogdan legitimat Sârbu, ªtefan Lascarache, Ilie
Iftinca, Elena Sârbu, Zlat Vasile, Ion Rogozan, Gh. Tufã, Costache Cananãu,
Isachi Lupu, Toader Lupu, Nãstase Dumitru, Gh. Bogdan legitimat Sârbu, do-
miciliaþi în oraºul Botoºani, str. Ioan Creangã, supunem la cunoºtinþa Dvs. ur-
mãtoarele:

Ne simþim la fel cu borfaºii ºi þiganii nomazi pentru a ne ridica de la case-
le noastre ºi a ne trimite în Transnistria, fãrã a þine seamã cã noi ne-am nãscut
ºi crescut în acest oraº, am satisfãcut legea recrutãrii, pãrinþii noºtri s-au jert-
fit pentru patrie în rãzboiul 1916, la fel ºi noi ne-am fãcut datoria chiar în
rãzboiul actual 1941. 

O parte din noi suntem invalizi, iar alþii morþi, iar alþii ºi azi luptã pe front
ºi-ºi fac datoria, afarã de aceasta noi suntem proprietari de case, vite, meseriaºi
ºi parte din noi facem parte din Sindicatul Artiºtilor Instrumentiºti în baza
autorizaþiei date de onor. Ministerul Cultelor.

Faþã de acestea pe care le-am expus înaintea Mãriei Voastre, vã rugãm cu
lacrimi în ochi a nu ne lãsa sã ne distrugem acum la bãtrâneþe dupã ce am
muncit cu drag ºi cinste pentru aceastã þarã, iar azi suntem puºi la cot cu þiga-
nii nomazi borfaºi.

Dacã Mãria Voastrã socotiþi cã noi nu suntem folositori acestei þãri, pe care
cu onoare o conduceþi, vã stãm la dispoziþie Mãriei Voastre, iar dacã credeþi cã
suntem de folos dupã cum v-am arãtat ca buni patrioþi, vã rugãm ca pe de o
parte sã daþi ordin celor în drept a nu ne mai ridica cum s-a zvonit ºi a ne lãsa
la gospodãriile noastre. Iar pentru liniºtea noastrã, ca sã avem curaj pentru
muncã cinstitã, vã rugãm daþi ordin autoritãþilor în drept pentru a ne da la
fiecare individ câte un ordin în care sã se prevadã ca sã nu fim ridicaþi, fiind-
cã fiecare se leagã de noi.

Pentru dovedirea ºi susþinerea reclamei noastre, vã rugãm a se lua notã de
semnãturile urmãtorilor vecini, cãpitan Reþeanu, Gh.S. Dumitriu, funcþionar
financiar, plot. maj. Mihai Balahur, plot. maj. Gh. Irimia, Nicu Popovici moºier,
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Ionescu Ioan inginer, d-na Eleonora Cucu, d-na Lilia Ciolac Mavrocordat, Ignat
Vasile, Gh. Moscalu ºi d-na E. Dumitriu.

Primiþi vã rog deosebitul nostru respect.

Gh.S. Dimitriu, cãpitan Reteanu, N. Balahur, Gh. Irimia, Eufrosina Dumitru
Gh. Muscalu ºi alþii.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.17)

273
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, Ioan Lãcãtuº, domiciliat în Turda, str. Salinelor nr. 19, de pro-
fesie zidar, cu deosebit respect înaintez urmãtoarea cerere, rugându-vã sã bine-
voiþi a dispune ca soþia mea nelegitimã, Paraschiva Vitan, cu care am un copil
ºi este dusã în Transnistria cu þiganii, sã vinã acasã din urmãtoarele motive:

1. Eu de 5 luni de zile am fost concentrat ºi chiar atunci când a fost dusã
soþia mea cu copilul eram concentrat.
2. Având meseria de zidar în sezon, iar iarna mãtur trotuarul din faþa maga-
zinelor la peste 40 (patruzeci) de comercianþi, care adeveresc aceasta prin
semnãturile lor de pe prezenta cerere.
3. Soþia mea are casã proprie ºi pe lângã aceea primeºte ajutor ºi de la pã-
rinþii ei, care au meseria de fierari.

În speranþa cã cererea mea va fi rezolvatã în mod favorabil, primiþi vã rog,
Domnule Ministru, asigurarea deosebitului meu devotament ce vã pãstrez.

Lãcãtuº Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.20)

274
[octombrie 1942]

Excelenþã, 
Domnule Mareºal,
Domnule Conducãtor al Statului Român

Subsemnaþii locuitorii români, domiciliaþi în comuna Balta Verde, satul
Popoveni ºi din alte comune ºi municipiul Craiova, jud. Dolj.

Cu profund respect ºi cu capul plecat venim înaintea Domniei Voastre ºi
facem urmãtoarea plângere:
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Suntem muncitori manuali de pãmânt, agricultori, cãrãuºi chirigii de nisip
ºi piatrã, ce transportãm din prundul râului Jiu în oraºul Craiova, la diferite
construcþii ºi la regimentele din garnizoana Craiova.

Din tatã în fiu vehiculele noastre, cum ºi uneltele agricole, au fost ºi sunt
reparate ºi construite din nou de dl. Ilie Dincã din Craiova, str. Calea Dunãrii
no. 36 de profesie fierar, având atelier complet propriu al sãu cu toate sculele
necesare acestei branºe.

Cum acest fierar, cu familie compusã din soþie ºi doi copii, este de bunã re-
putaþie în societate, om cu bune purtãri, se bucurã de o mare onorabilitate re-
cunoscutã faþã de noi, nu are la activul sãu nici cea mai micã pedeapsã, nu are
cazier judiciar, ca sã fi fost vreodatã pedepsit, are azi mobilizat pe ginerele sãu
Rãdulescu Ilie în Marina Militarã, care are soþie ºi 3 copii mici, care sunt la
ºcoalã ºi care se aflã sub îngrijirea acestui fierar. 

În vedere cã este om sârguitor ºi ascultãtor la timp în aceastã branºã de fie-
rãrie, avem absolutã nevoie de prezenþa sa în acest municipiu, unde ne ducem
a ne satisface orice reparaþii la vehicule, construcþii din nou, potcovitul boilor
ºi cailor, reparat de pluguri, grape ºi în fine tot ce atinge de branºa fierãriei, în
plus cã se pricepe la rotãrie, lemnãrie etc, având ºi pe fiul sãu necãsãtorit tot
de aceastã meserie, care fãcând parte din contg. 1944, urmeazã a fi încorporat
în serviciul militar activ tot în branºa meseriei.

Vã rugãm sã binevoiþi a aproba ca sã nu fie trimis în Transnistria sau terito-
riile ruseºti, ca fãcând parte din români, cãci de mic copil ºi pânã astãzi a fost
numai cetãþean al municipiului Craiova, unde îºi plãteºte cu cinste ºi drag dã-
rile impuse cãtre stat, judeþ ºi comunã[1].

Devotaþi
Ion I. Anghel, Ion D. Ioniþã, Nãstase R. Constantin ºi alþii

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.65)

[1] În conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4635 din 14 octombrie
1942 a fost suspendatã orice evacuare în Transnistria pânã în primãvara anului 1943.

275
[octombrie 1942]

Excelenþei Sale, 
Domnului Mareºal Ion Antonescu, Conducãtorul Statului Român

Subsemnatul Grigore Dobre Gongu, birjar ºi proprietar în oraºul Cãlãraºi,
str. Petre Enescu nr. 50, judeþul Ialomiþa, peste linia feratã, cu profund respect
vã aduc la cunoºtinþã urmãtoarele:

Sunt om de 62 ani, iar soþia mea Maria de 55 ani, ºi din mila bunului Dum-
nezeu suntem încã în stare de a ne scoate pâinea, fiind proprietar cu case în Cã-
lãraºi, având ºi chirie, am muncit ºi muncim cinstit de ne scoatem pâinea, sun-
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tem alb curaþi la suflet ºi corp, nu am fost niciodatã condamnaþi, nu am cerºit
niciodatã, nu am luat ajutor vreodatã de la primãrie, mi-am fãcut datoria de bun
român, plãtim cãtre stat toate impozitele la zi, am luptat cu credinþã ºi dragoste
pentru þara noastrã România în rãzboaiele din 1913 ºi din 1916-1919, am fost
rãnit de douã ori, sunt decorat cu patru decoraþii, luptând cu avânt ºi curaj ca
sergent pe front, totdeauna în linia I, sunt om cu caracter ales, bun, cinstit,
conºtiincios, de condiþie bunã socialã, am fost ca elev la gimnaziul din Cãlãraºi,
am patru feciori bine crescuþi, buni români patrioþi, cu ºcoalã ºi condiþie socialã
bunã, aleasã, cu suflet de sacrificiu ºi dragoste, îºi fac ca ºi mine datoria
muncind cinstit ºi luptând pentru scumpa noastrã patrie România Mare, în care
ne-am nãscut ºi am crescut din moºi strãmoºi urmãtorii:  

1. Voicu Gh. Gongu, mecanic ºofer la S.T.B. nr. 9073, în prezent caporal T.R.,
mobilizat pe front, secþia sanit. nr. 19, oficiul militar poºtal nr. 156, care e
absolvent al ºcolii curs seral din Cãlãraºi, clasificat I-ul cu medalia de aur;
2. Constantin Gr. Gongu, serg. T.R. Bacalaureat al Liceului „Stirbey Vodã”
din Cãlãraºi, actualmente grefier la Trib. Iaºi.
3. Ion Gr. Gongu, absolvent al ªcolii de Arte ºi Meserii din Cãlãraºi, serg.
T.R., actualmente mecanic montator de locomotive C.F.R. Nicolina Iaºi, mo-
bilizat pentru lucru, ºef al trenului de baie C.F.R. nr. 34, în deplasare pentru
dezinfectare ºi deparazitare sanitarã.
4. Vasile Gr. Gongu, absolvent de ºcoalã secundarã, trecut al patrulea, e a-
gent judecãtoresc al Corpului de portãrei Trib. Iaºi, actualmente se aflã mo-
bilizat sergent T.R. ctg. 1930 la Pirotehnia Armatei Bucureºti.

Cu respect vã rog a lua în consideraþie cinstea, onestitatea ºi munca mea ºi a co-
piilor mei, ce o depunem cu drag pentru scumpa noastrã Românie, rugându-vã sã
binevoiþi a dispune cãtre cei în drept din oraºul Cãlãraºi, jud. Ialomiþa, sã fiu ºters
de urgenþã din lista þiganilor ce urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria ºi sã fiu lãsat
în pace ºi liniºte a munci ºi trãi ca ºi pânã în prezent, cinstit, onorabil, acum în
ultimele zile ale bãtrâneþilor noastre puþine ce le mai avem de trãit, subsemnatul
mai îmi fac ºi am datoria de cresc ºi pe nepoþica mea Elena de 8 ani, elevã în cl.
a II-a primarã nr. 3, trecutã cu premiul al II-lea, fiind la mine, e fiica feciorului
meu Vasile Gr. Gongu, care e vãduv ºi nu are cui o lãsa, decât nouã, pãrinþii sãi,
el e în prezent mobilizat sergent T.R. la Pirotehnia Armatei Bucureºti.

În genunchi cu lacrimi în ochi vã rugãm Domnule Mareºal a dispune a se
cerceta adevãrul spuselor mele, scrise aici, ºi a dispune graþia Domniei Voastre
cãtre noi[1]. Rog a-mi confirma primirea.

Sã trãiþi Excelenþã
Sã trãiascã învingãtoare ºi marea noastrã Românie viteazã, trãiascã Marele Rege
al sãu

Grigore D. Gongu, serg. veteran de 52 ani

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.264)

[1] În fapt, Grigore Dobre Gongu nu fusese trecut în tabelele cu þiganii evacuabili în Trans-
nistria. Cererea lui a fost rezultatul temerilor.
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276
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnaþii proprietari, de profesiune cãrãuºi, domiciliaþi în Craiova, cu
respect venim înaintea D-voastrã a vã aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:

Avem alãturea de rampa de descãrcatul vagoanelor în str. Fraþii Goleºti nr.
119 un meseriaº care ne reparã camioanele ºi ne potcoveºte vitele, anume Ma-
rin Florea Chiriþã în etate de 59 ani, care ca meseriaº este foarte bun, deoarece
lucreazã aceastã meserie de mic copil, este proprietar de peste 40 ani în acea
stradã, este de o cinste exemplarã, pãrinþii sãi care au locuit în comuna Motoci,
Dolj, de peste 100 de ani, au fost oameni cinstiþi, lucrând aceeaºi meserie, a avut
un frate mai mare, anume Ion Chiriþã, care a murit în rãzboiul pentru întregirea
neamului 1916-1919, care a lãsat în urma sa copii, care sunt pe front, iar acest
Marin Florea Chiriþã are astãzi în rãzboiul actual doi copii pe front, ori familia
acestor oameni datând de peste 100 de ani, ocupându-se cu aceastã meserie toþi
ºi fiind oameni de o cinste exemplarã, cãci prin munca lor cinstitã au putut sã-ºi
înjghebeze câte o proprietate, fiind oameni paºnici, care îºi fac datoria ºi respec-
tã legile Þãrii Româneºti, fapt pentru care noi mai jos notaþi garantãm.

Cu respect vã rugãm sã binevoiþi a interveni cãtre organele în subordine a fi
lãsat la domiciliul sãu în Craiova, având absolutã nevoie de un asemenea mese-
riaº ºi a nu fi trimis în Transnistria, nefãcând parte din cei cu moravuri ºi cu
moravuri uºoare.

Devotaþi:
Marin Pripici, Coconu Teodor, Gh. Ungureanu, Baldomir I. Marin,
Petrache Petrescu, Costel Stacojiu, Ioan Nicolae ºi alþii

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.30)

277
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, Iancu Anghel, de profesiune muzicant, domiciliat în Alba
Iulia, strada Lumea Nouã nr. 40, tatã a 6 copii, având o familie constãtãtoare ºi
nouã persoane, soþia mea ºi soacra sunt românce. Pãrinþii mei ºi ai soþiei fiind
ridicaþi de cãtre poliþie ºi duºi în Transnistria, soþia mea cu cei 6 copii au ple-
cat de bunã voie, nevroind a-i lãsa pe pãrinþii noºtri neputincioºi singuri sã
plece în Transnistria. Eu fiind mobilizat cont. 1931, fiind concentrat aproape
tot timpul, nu am putut pleca cu ei.
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Vã rog Domnule Ministru sã binevoiþi a-mi aproba sã mã duc ºi eu sau
aducerea lor înapoi, nemaiputând trãi fãrã ei. Eu o viaþã întreagã am muncit
ziua ºi noaptea pentru creºterea copiilor ºi întreþinerea familiei mele.

Vã rog din nou Domnule Ministru a-mi aproba aceastã umilã cerere, eu
muncind am avut posibilitatea de a-mi susþine familia în cele mai bune condiþi-
uni ºi mi-am fãcut datoria cãtre þarã în tot timpul acolo unde am fost pus.

Cu cea mai mare supunere
Iancu Anghel, muzicant

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.33)

278
Inspectoratul Jandarmi Transnistria
Nr. 2727/1942 noiembrie 5

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmerie Bucureºti

La ordinul nr. 152.341 din 5 octombrie 1942, am onoarea a raporta:
Predarea ºi primirea þiganilor evacuaþi de pe raza I.J. Craiova cu trenul E.8

nu s-a putut face în gara Tighina în cadrul strict al ordonanþei d-voastre nr.
40.718 din 31.VIII.1942, pentru urmãtoarele motive:
– Nu am putut concentra un efectiv mai mare decât 5 ofiþeri ºi 100 jandarmi,
din care efectiv s-au format 5 gãrzi a 1 ofiþer cu 20 jandarmi.
Conform programului trimis de d-voastrã prin ordonanþa nr. 40.924 din
3.IX.1942, cu cele 5 gãrzi constituite se putea executa în bune condiþiuni eva-
cuarea þiganilor de la Tighina pânã la gara de destinaþie: Grigoreºti, judeþul
Oceacov. Operaþiunea evacuãrii a fost îngreunatã însã din cauza numeroaselor
transporturi militare din acel timp: trupe, servicii, carburanþi etc.
– Trenul E.8 a sosit la Tighina în ziua de 19 septembrie 1942. La sosirea aces-
tui tren, de abia se terminase luarea în primire a þiganilor sosiþi cu trenul E.10.
– Întrucât lt.col. Ignat I., care era însãrcinat cu verificarea operaþiunilor de
predare ºi primire a þiganilor, nu mai avea la dispoziþie nici o gardã ºi întrucât
organele C.F.R. din gara Tighina, din lipsã de locomotive, au dispus formarea
unei singure garnituri din ambele trenuri, având a se urgenta plecarea trenului,
iar singura gardã, cea a trenului E.10, alcãtuitã din 20 jandarmi sub comanda lt.
în rezervã Presecan Ioan, nu era suficientã pentru excortarea întregii garnituri
(trenul E.10 ºi 8), lt.col. Ignat I., cerând aprobarea Inspectoratului, a dispus ca
garda trenului E.8 sã excorteze acest tren pânã la destinaþie. Totodatã, apreciind
cele raportate de slt. Niculau Ioan, care urma sã se prezinte la examenul de la
Facultatea de Drept din Bucureºti la 20 IX a.c., lt.col. Ignat I. a aprobat ca ofiþe-
rul sã se înapoieze în Bucureºti, þiganii urmând a fi excortaþi mai departe de
plot. Georgescu Marin din Legiunea Jandarmi Mehedinþi, cu garda cu care a
venit pânã la Tighina, sub comanda lt. rezervã Presecan.
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– S-a procedat precum s-a arãtat mai sus ºi pentru motivul cã þiganii, terminând
alimentele, fiind recalcitranþi, dedându-se la jafuri ºi devastãri, pe de o parte nu
mai puteau fi reþinuþi în gara Tighina, iar pe de altã parte nu puteau fi excortaþi
numai de garda de 20 jandarmi, comandatã de lt. rezervã Presecan.
– În gara Grigoreºti au fost predaþi delegatului Legiunii Jandarmi Oceacov, lt.
Popescu Neagoe, de cãtre lt. rezervã Presecan Ioan (trenul E.10) ºi plot. Georges-
cu Marin din Legiunea Jandarmi Mehedinþi (trenul E.8). Faptul cã au fost pre-
daþi mai mulþi þigani decât erau prevãzuþi  în tabelele nominale se explicã prin
aceea cã au fost strânºi de prin gãri toþi þiganii rãmaºi din trenurile anterioare.
Tabelele nominale cu þigani evacuaþi au fost predate în 21.X.1942 slt. Niculau
Dinu pentru a fi înaintate.

Inspector Jandarmi Transnistria      
Col. Iliescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.1/2)
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
No. 41.761-S/5 noiembrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Subsecretariatul de Stat al Poliþiei

Am onoare a vã raporta urmãtoarele:
În ziua de 20 octombrie 1942 a fost eliberatã din Penitenciarul Bacãu þigan-

ca Elena Moise, de ani 58, fãrã profesie, domiciliatã în str. Aprodul Purice no. 3,
concubina þiganului Feraru Alistar zis Cãldãraru, fãrã profesie ºi cunoscut hoþ
de cai, în prezent evacuat în Transnistria. Susnumita figureazã în tabelele de þi-
gani ce au fost propuºi pentru evacuare, dar care n-a putut fi evacuatã, deoarece
la data de 13 septembrie a.c. se afla în Penitenciarul Bacãu, unde a executat o
pedeapsã de 2 luni închisoare corecþionalã pentru faptul de furt ºi înºelãciune.

Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi propune ca sã se aprobe evacuarea
susnumitei în Transnistria dupã concubinul sãu cu care trãieºte de peste 20 ani.

Faþã cu cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a hotãrî ºi a ne da ordine de
urmare.

Director General                                                                                Director
Negulescu                                                                                 [Indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.262)

484



280
Domnule Prefect!

Subsemnatul Gheorghe Vizitiu, comerciant, domiciliat la Hârlãu, jud. Bo-
toºani, str. ªtefan cel Mare nr. 48, cu tot respectul am onoare a vã supune urmã-
toarele:

În urma memoriului depus de mine în mâinile dvs., prin care m-am plâns
cã am fost pe nedrept trecut pe lista þiganilor nomazi pentru a fi expulzat în
Transnistria, dvs. aþi binevoit a ordona o anchetã spre a stabili dacã cele ex-
puse de mine corespund adevãrului.

În ziua de joi 5 noiembrie 1942, Poliþia din Hârlãu a audiat o serie de oa-
meni, dintre care spicuiesc numai 2, ca sã vã daþi seamã Domnule Prefect pe
cine a ales poliþia ca informator asupra persoanei mele ºi sã binevoiþi a judeca
dacã aceºti oameni meritã a fi crezuþi.

1. Grigore Olaru din suburbia Bojica. Un fiu de-al lui a împuºcat pe gardi-
anul public Burlaciuc. Al 2-lea fiu a fãcut parte din banda lui Coroi.
2. Neculai Gherasim din Hârlãu. Om cu cazier, a fost prins furând lemne
din gara Hârlãu de gardianul public Toadãr Ion.
Din ceilalþi informatori o parte îmi sunt duºmani, iar o parte au declarat cã

nu mã cunosc îndeaproape. Pentru ca ancheta sã fie în spiritul ordonat de dv.
ºi în spiritul dreptãþii, îmi permit Domnule Prefect sã propun o listã de infor-
matori, toþi fruntaºi creºtini din localitatea noastrã, cu rugãmintea sã binevoiþi
a ordona ca aceºti oameni sã fie audiaþi.

1. Pãrintele Constantinescu, din al cãrui parohie fac parte
2. Primarul nostru, d-l dr. Ion Agapi
3. D-l Anton Hanus, pensionar, fost primar din Hârlãu, având un fiu colonel
4. D-l Ghiþã Mihai, agent veterinar
5. D-l Vasile Deleanu, contabil la Asigurãrile Sociale
6. D-l Eduard Stumbea, controlor, idem
7. D-l Dumitru Petrescu, administrator al C.N.R.-lui din localitate
8. D-l Costicã Briºcaru, comerciant
9. D-l Valeriu Ruº, comerciant
10. D-l locotenent în rezervã Suceveanu, profesor
11. D-l Dumitru Dughir, pensionar
12. D-l Ioan Dughir, pensionar.
Domnule Prefect, din lista propusã de mine se poate lesne vedea cã sunt de

bunã credinþã, propunând ca informatori pe toþi fruntaºii localitãþii noastre,
care sunt incontestabil mult mai presus decât oamenii aleºi de Poliþia Hârlãu.

În urma celor expuse de mine, vã rog sã binevoiþi a ordona Poliþiei din
Hârlãu ca informatorii propuºi de mine sã fie audiaþi spre a vã convinge de cele
expuse de mine în memoriul depus. Încredinþat fiind în spiritul dv. de drep-
tate, vã rog sã primiþi, Domnule Prefect, supusul meu respect.

Gheorghe Vizitiu
Hârlãu, 6 noiembrie 1942
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[ANEXA 1]

Proces-verbal

Anul 1942, luna noiembrie ziua 29.
Noi, Dãndescu Neculai, secretar de poliþie la Poliþia Botoºani, motivaþi de

ordinul d-lui ºef al Poliþiei Botoºani, prin care se dispune sã facem cercetãri în
cauza cu reclamaþia numitului Gheorghe Vizitiu din Hârlãu, adresatã d-lui
Prefect al Judeþului Botoºani, trimisã acestui oficiu cu nr. 30.746/1942, prin
care reclamã cã este veºnic ºicanat de organele poliþiei Hârlãu, procedând la
cercetãri, ne-am transportat la Hârlãu unde, fãcând investigaþii, am stabilit
urmãtoarele:

Pe baza ordinului telegrafic nr. 25.061 din 25 sept. 1942 al Inspectoratului
Regional de Poliþie Iaºi, comunicat de poliþia Botoºani, s-a cerut ºi Comisaria-
tul de poliþie trebuia sã întocmeascã tabele nominale de þiganii care au cazie-
re, achitaþi sau condamnaþi ºi care, în conformitate cu ordinul D-lui Mareºal
Ion Antonescu urmau sã fie trimiºi în Transnistria, evacuaþi pânã în primã-
vara an. 1943.

Comisariatul de poliþie Hârlãu, prin comisarul ajutor Tomescu Marin, a
chemat pe oamenii mai bãtrâni din acel oraº ºi i-a întrebat care dintre actualii
locuitori din acea comunã sunt de origine þigani, între aceºtia figurând ºi recla-
mantul Gheorghe Vizitiu, din Hârlãu, care a fost gãsit figurând în registrul de
contravenþii ºi mandate de arest, condamnat la 200 lei amendã pentru contra-
venþie pe anul 1942. Pentru aceste motive, Comisariatul de poliþie Hârlãu a tre-
cut din eroare pe aceste tabele ºi pe reclamantul Gheorghe Vizitiu din Hârlãu.

Poliþia Botoºani, cu raportul telefonic nr. 22.616/1942, a comunicat Inspec-
toratului Regional de Poliþie Iaºi cã nu are nici un þigan din categoria prevãzutã
în ordinul telegrafic nr. 25.061 din 25 sept. 1942.

Comisariatul de poliþie Hârlãu, fãcând cercetãri, a ascultat din nou pe oa-
menii cei mai bãtrâni din acel oraº, care au confirmat cã Gheorghe Vizitiu este
de origine þigan, tatãl sãu fiind venit din Fãlticeni de mai multe zeci de ani.

Procedând la cercetãri, am ascultat pe martorii: preot Const. Constantines-
cu, dr. Ion Agapi, primarul comunei Hârlãu, Anton Hanus, pensionar, fost pri-
mar al Hârlãului, Ghiþã Mihai, agent veterinar, Vasile Deleanu, contabil Asig.
Sociale Hârlãu, Eduard Stumbea, controlor Asig. Soc. Hârlãu, D-tru Petrescu,
ad-tor C.N.R. Hârlãu, comercianþii Costicã Briºcaru ºi Valeriu Ruº, pensionarii
D-tru ºi Ion Dughir, propuºi de reclamant, care separat ne dau câte o declaraþie
semnatã propriu, vizatã de noi.

De asemenea, am ascultat din nou pe martorii: Grigore Ursu, de 72 ani, Ne-
culai Gherasim Cârlan, de 72 ani, agricultori, ºi Bolfan Costache pensionar, de
67 ani, care ne dau separat câte o declaraþie semnatã propriu, vizatã de noi, în
care aratã cã cunosc pe reclamantul Gheorghe Vizitiu ºi pe tatãl sãu Costache
Vizitiu, cã sunt de origine þigani, Costache Vizitiu fiind venit din Fãlticeni, de
meserie fierari, mãcelari, iar reclamantul în ultima vreme este proprietarul
unei brutãrii din Hârlãu.
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Martorii propuºi de reclamant ne dau declaraþii separate, semnate propriu,
în care afirmã cã cunosc pe Gheorghe Vizitiu ºi pe tatãl sãu Costache Vizitiu,
cã sunt la origine a meseriei fierari, apoi mãcelari, iar în ultima vreme Const.
Vizitiu este proprietarul mai multor imobile din Hârlãu, iar Gh. Vizitiu este
mãcelar, proprietarul unei brutãrii din Hârlãu, oameni paºnici, buni gospodari.

Reclamantul Gheorghe Vizitiu, chemat de noi la Comisariatul Hârlãu, luând
cunoºtinþã de ordinul Prefecturii judeþului Botoºani nr. 24.339 din 24 noiembrie
1942, prin care cere a se pune în vedere susnumitului cã nu intrã în categoria
þiganilor ce urmeazã a fi trimiºi evacuaþi în Transnistria, asupra reclamaþiei în
cauzã declarã cã nu mai are nici o pretenþie, cerând clasarea ei la dosar.

Drept care am dresat acest proces verbal spre cele legale, care împreunã cu
petiþiunea anexã se va înainta Prefecturii judeþului Botoºani, Serviciul Ad-
ministrativ, împreunã cu toate declaraþiile menþionate în acte.

Secretar de poliþie
M. Dãndescu

[ANEXA 2]

Poliþia Botoºani
Biroul Judiciar
Nr. 29.140/9 decembrie 1942

Prefectura Judeþului Botoºani
Serviciul Administrativ

La ordinul dvs. nr. 30.746 din 20 noiembrie 1942, avem onoare a înainta
alãturatele acte împreunã cu petiþia comerciantului Gh. Vizitiu din Hârlãu, ra-
portând totodatã urmãtoarele:

Prin ordinul telegrafic nr. 25.061 din 24 noiembrie 1942, Inspectoratul Reg.
de Poliþie Iaºi a cerut întocmirea de tabele nominale de þiganii care au caziere,
achitaþi sau condamnaþi ºi care conform ordinului D-lui Mareºal Ion Antonescu
urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria pânã în primãvara anului 1943.

Comisariatul de poliþie Hârlãu a gãsit pe Gheorghe Vizitiu condamnat de Ju-
decãtoria Mixtã Hârlãu la 200 lei amendã pentru contravenþie pe anul 1942.
Cum din informaþiile ce le-a fãcut acest Comisariat în Hârlãu, a stabilit cã Gheor-
ghe Vizitiu este de origine þigan ºi pe baza considerentelor de mai sus l-a trecut
în rândul þiganilor vizaþi prin ordinul nr.  25.061/1942.

Acest oficiu, examinând situaþia susnumitului ºi constatând cã Gheorghe
Vizitiu nu intrã în categoria celor ce urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria a
raportat la timp Inspectoratului Reg. Pol. Iaºi cã nu are nici un þigan din cate-
goria de mai sus.

La cercetãrile fãcute de comisariatul de poliþie Hârlãu cum ºi la ultima
anchetã fãcutã de cãtre dl. Secretar al acestei poliþii, unii martori declarã cã
deºi acesta este nãscut în Hârlãu, tatãl sãu Costache Vizitiu este venit de 30-40
ani de la Fãlticeni ºi ar fi de origine þigan.
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Din declaraþiile fruntaºilor ºi a unor oameni mai bãtrâni din Hârlãu rezultã
cã atât reclamantul, nãscut în Hârlãu, cât ºi tatãl sãu Costache Vizitiu, care este
venit în acel oraº de 30-40 ani, sunt de meserie fierari, iar mai târziu mãcelari,
Gh. Vizitiu are ºi o brutãrie din anul 1940, pe când tatãl sãu C. Vizitiu este pro-
prietarul a unui numãr de 15 imobile în Hârlãu.

Reclamantul Gheorghe Vizitiu, luând cunoºtinþã de ordinul dvs. nr. 24.339
din 24 noiemb. 1942, prin care i se pune în vedere cã nu intrã în categoria þi-
ganilor ce urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria, a dat alãturata declaraþie cã nu
mai are nici o pretenþie ºi cere clasarea la dosar a reclamaþiei.

Eroarea se datoreazã faptului cã în lipsa ºefului Comisariatului Hârlãu,
lucrarea a fost executatã de cãtre comisarul ajutor Tomescu Marin, detaºat de
curând la acel comisariat ºi strãin de localitate.

S-au fãcut observaþii ºefului Comisariatului de poliþie Hârlãu pentru ca pe
viitor sã execute personal asemenea lucrãri ºi cu foarte multã atenþie.

ªeful Poliþiei                                                                                      Secretar
M. Velehorschi                                                                            N. Dãndescu 

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.58-61)

281
7 noiembrie 1942

NOTÃ

Sunt informat cã pentru þiganii muzicanþi a intervenit George Enescu în
persoanã la Mareºalul Antonescu, afirmând cã pleacã ºi el în caz de-i duce
muzicanþii la Bug.

I. Pavãl

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.4)

282
Domnule Preºedinte

Subsemnata Tudora Gheorghe Ene, în etate de 57 ani, nãscutã, crescutã, cãsã-
toritã ºi domiciliatã în strada Carol nr. 21 din oraºul Odobeºti, judeþul Putna.

Cu ochii plini de lacrimi, cad în genunchi la picioarele Excelenþei Mãriei
Voastre, rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca sã mi se asculte urmãtoarea mea
plângere:

Sunt cãsãtoritã cu Gheorghe Ene de 36 ani, din care cãsãtorie avem 5 copii
în viaþã, dintre care 3 fii ºi 2 fiice, cel mai mare fiu al nostru este contigentul

488



1926, de meserie muzicant, a luat parte pe front ºi este mobilizat ºi în prezent,
al doilea fiu este contigentul 1942, al treilea, fiicã, este cãsãtoritã, a cãrei soþ ºi
al nostru ginere au luat parte pe front, este decorat ºi chemat iarãºi la Corp, al
cincilea, fiicã, este tot cãsãtoritã.

Citatul meu soþ, Gheorghe Ene, este de meserie muzicant ºi se ocupã ºi cu
munca de agriculturã ºi viticulturã, aºa cã el era ocupat aproape zilnic ºi cu
munca depusã de el am putut reuºi ca sã creºtem pe cei cinci copii, ca sã-i a-
vem de sprijin la adânci bãtrâneþe ºi tocmai când sã zic „Doamne ajutã”, cum
zice creºtinul, între alþii mi se ia forþat ºi ridicã pe soþul meu Gheorghe Ene, în
etate de 61 ani, ºi-l trimite în Transnistria, ca sã sufere de foame, sete ºi frig un
suflet nevinovat ºi sã ne lase pe noi, o familie întreagã, soþie, fii, fiice ºi gineri
cu lacrimile pe obraz, mai cu deosebire pe mine soþie debilã, suferindã ºi la vre-
me de bãtrâneþe mai cu seamã acum, în ajunul iernii cea geroasã, care a început
deja a-ºi face ravagiile sale ºi mai cu deosebire când vãd cã se prezintã oameni
de pe la þarã ºi-l cautã pe citatul meu soþ, ca sã-l angajeze pe la nunþi ºi le spun
cele întâmplate, ei se mirã ºi pleacã, iar eu rãmân cu ochii plini de lacrimi, vã-
zând cum se duce hrana mea ºi a copiilor mei de la uºa mea.

Soþul meu Gheorghe Ene a luat parte la douã rãzboaie, atât în anul 1913,
cât ºi în anii 1916-1918, când a fost decorat. El a fost un om muncitor, cinstit,
nevicios, n-a fost niciodatã certat cu justiþia pentru fapte infamante, dãrile
cãtre stat, judeþ ºi comunã au fost totdeauna achitate la timp ºi în acest caz este
nevinovat ºi suferã pe nedrept.

Cu ochii plini de lacrimi, cad în genunchi la picioarele Excelenþei Mãriei
Voastre, rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca citatul meu soþ sã fie de urgenþã
reîntors la casa sa pentru a mai putea ºi el apuca din sezonul meseriei lui de
muzicant, cu care ne întreþinea ºi pe noi, mai cu deosebire pe mine, soþia sa,
care sunt ºi suferindã.

Sã trãiþi Excelenþã, Mãria Voastrã
Tudora Gh. Ene 1942 noiembrie 14

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.21)

283
Domnule Preºedinte,

Subsemnata Zamfira Jorãscu, domiciliatã în str. Eroul Sergent N. Ioniþã nr.
28, din oraºul Odobeºti, jud. Putna.

Cad în genunchi la picioarele Excelenþei Mãriei Voastre, cu lacrimi în ochi,
rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca sã mi se asculte urmãtoarea mea plângere:

Sunt vãduvã din anul 1919, adicã de 23 ani, la încetarea din viaþã a soþului
meu am rãmas vãduvã, am patru copii dintre care am trei bãieþi ºi o fatã cu care
m-am necãjit destul, numai Dumnezeu ºtie pânã i-am fãcut mari ºi pe doi din-
tre ei i-am cãsãtorit, i-am dat la casele lor, dintre care fiul meu Jorãscu Gheor-
ghe, necãsãtorit, a murit pe front în rãzboiul actual, era ctg. 1936, altul Jorãscu
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Neculai, cãsãtorit, ctg. 1932, care a luat parte pe front, unde a fost decorat cu
medalia „Recunoºtinþa Ostaºului Dezrobitor”, cel de al treilea, Jorãscu Ioan, ctg.
1945, care urma la premilitar, a fost luat forþat, ridicat ºi trimis în Transnistria,
împreunã ºi cu concubina sa Zamfira zisã Firiþa Marian, care fiu îmi era ultimul
meu sprijin meseriaº, care deºi trãia în concubinaj cu citata, totuºi mai întâi
avea grijã de mine, dimineaþa venea ºi mã întreba ce îmi trebuie, îmi lãsa de
cheltuialã, mã cãuta la boalã, dupã cum sunt suferindã. Ah! Dumnezeule, cine
mã va mai întreba pe mine dimineaþa ce îmi trebuie de hranã ºi cine mã va mai
cãuta la suferinþele mele. Al patrulea, a mea fiicã Anica ªerban, a rãmas vãdu-
vã de rãzboi, a cãrei soþ a încetat din viaþã pe câmpiile onoarei în rãzboiul actu-
al ºi se numeºte ªerban Miticã, ctg. 1937.

Cu ochii plini de lacrimi cad în genunchi la picioarele Excelenþei Voastre,
rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca citatul meu fiu sã fie reîntors la urma sa
împreunã cu concubina sa, întrucât este meseriaº, muzicant þambalagiu ºi
muncitor în agriculturã ºi viticulturã ºi în mãsurã de a mã întreþine ºi pe mine,
fiind un bãiat muncitor ºi bun meseriaº.

Sã trãiþi Excelenþã, Mãria Voastrã                                        14 noiembrie 1942
Zamfira Jorãscu

Domniei Sale, Domnului Preºedinte al Consiliului de Miniºtri. Cabinetul D-lui
Mihai Antonescu. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.127)

284
Inspectoratul General al Jandermeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 46.707/1942 noiembrie 25

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet. Subs. Stat Poliþie

Am onoare a vã raporta cã 4 þigani din comuna Preajba-Vlaºca, ce trebuiau
evacuaþi cu lotul þiganilor care s-au evacuat în septembrie 1942, s-au sustras
evacuãrii datoritã neglijenþei ºefului de post respectiv, care pentru acest caz a
fost sancþionat disciplinar.

Cu ocazia urmãririi acestora de cãtre plot. maj. Ivan Ioan, ºeful secþiei Si-
liºtea, când a fost prins unul dintre þiganii dispãruþi, anume Petre Moarte Rece,
un alt numãr de 50-60 þigani au atacat pe subofiþerul în cauzã pentru a elibera
pe þiganul arestat.

S-au dresat ca urmare acte capilor rebeli, care au fost înaintaþi împreunã cu
actele Curþii Marþiale – no. 15.253 din 7 octombrie 1942.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a da urmãtoarele:
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1. Þiganii ce trebuiau evacuaþi ºi au dispãrut: Iancu Stoian, Gheorghina
Iancu Stoian ºi Ion ªt. Ca... (afarã de Petre Moarte Rece, care este prins),
pe mãsurã ce vor fi prinºi sã fie trimiºi în Transnistria ºi daþi Legiunii Jan-
darmi Tiraspol pentru aºezare acolo.
2. Þiganul Petre Moarte Rece, împreunã cu familia sa compusã din Floarea
soþie, Lina ºi Floarea fiice, ºi þiganul Ioniþã Dumitru, zis Dumitru I.T. Radu,
împreunã cu familia sa compusã din Anica concubinã, Gheorghe, Nicolae,
Dumitra, Maria ºi Lina, fii ºi fiice, dovediþi capi ai rebeliunii, dupã judeca-
rea procesului ºi executarea condamnãrii sã fie evacuaþi în Transnistria.

În acest sens s-a dat ordin de noi Legiunii Vlaºca spre a interveni pentru
urgentarea judecãrii procesului.

Inspector General al Jandarmeriei    ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel C. Tobescu

[ANEXÃ]

Inspectoratul Jandarmi Bucureºti
Biroul Poliþie
No. 12.753/1942 noiembrie 13

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

La ordinul dvs. no. 44.745 din 24 octombrie 1942 ºi urmare la raportul no.
12.405 din 20 octombrie 1942, referitor la cazul petrecut la postul Jandarmi
Preajba din Legiunea Jandarmi Vlaºca.

Am onoare a raporta cã Legiunea Jandarmi Vlaºca cu no. 17.553/1942 înain-
teazã alãturatul dosar cu actele adresate contra plot. Costea Petre, ºeful postu-
lui jandarmi Preajba din legiunea jandarmi Vlaºca ºi raporteazã urmãtoarele:

ªeful postului jand. Preajba, plot. Costea Petre, a primit ordin de la legiune
pentru evacuarea þiganilor, în care ordin i se fixase intinerariul ºi data plecãrii
din comunã cu cei patru þigani, pentru ca în ziua de 15 sept. 1942 sã fie în
Giurgiu de unde urma sã plece convoiul de þigani în Transnistria.

În loc a-i aduce în ziua fixatã, i-a adus în ziua de 16 sept. 1942, dupã ce
convoiul plecase, astfel cã s-a înapoiat cu þiganii la post.

În urma acestui fapt, Inspectoratul a pedepsit pe plot. Costea Petre cu 10
zile arest ºi l-a obligat a transporta cei 4 þigani în Transnistria pe contul sãu, în
care scop s-a dat ordin legiunii Vlaºca pentru executare.

Legiunea dând la rândul ei ordin plot. Costea Petre, acesta a raportat cã
þiganii în cauzã sunt fugiþi din comunã în Bucureºti ºi nu poate executa trans-
portarea lor în Transnistria.

În ziua de 2 octombrie 1942, ºeful secþiei jand. Siliºtea-Vlaºca, mergând în
inspecþia postului Preajba, în drum a fost informat cã unul din þiganii ce ºeful
de post îl dase fugit din comunã s-ar afla ascuns într-o casã; mergând acolo a
gãsit pe þiganul Petre Moarte, pe care l-a reþinut, ºi venind cu el spre post a fost
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atacat de un numãr de 50-60 þigani, cu scop de a înlesni evadarea þiganului
reþinut. Cu ajutorul jandarmilor de la post a împrãºtiat þiganii rebeli ºi arestat
pe 7 din ei dovediþi capi ai rebeliunii.

Raportându-se dvs. ºi acest caz, cu ordinul de mai sus s-a aprobat mãsurile
luate de acest Inspectorat atât în legãturã cu trimiterea în judecatã a þiganilor
ce au comis rebeliunea, cât ºi în ceea ce priveºte mãsurile pentru îndepãrtarea
din jandarmerie a plot. Costea Petre, tot prin ordinul de mai sus s-a dispus a se
alege capii rebeliunii spre a da ordin de evacuarea lor în Transnistria.

Legiunea Jandarmi Vlaºca, odatã cu înaintarea dosarului cu actele dresate
în cauzã, înainteazã ºi alãturatul tabel nominal de þiganii capi ai rebeliunii ce
se propun a fi evacuaþi în Transnistria, ºi propune a se aproba agravarea la ma-
ximum a pedepsei de 10 zile arest, ce a fost aplicatã de acest Inspectorat nu-
mitului subofiþer, fãrã a cere îndepãrtarea lui din jandarmerie.

Inspectoratul opineazã a se aproba propunerea fãcutã de legiune de a se a-
grava pedeapsa de 10 zile ce a fost aplicatã subofiþerului.

În ce priveºte transportarea celor 3 þigani în Transnistria, se va executa
dupã ce vor fi prinºi, în care scop Legiunea Jand. Vlaºca a luat mãsuri de
urmãrire.

Dosarul cu actele dresate referitor la cazul de rebeliune s-a înaintat de
legiune la Curtea Marþialã cu no. 15.253 din 7 oct. 1942.

Se anexeazã ºi memoriul original al subofiþerului.
Rugãm sã binevoiþi a dispune.

Inspector Jandarmi Bucureºti ªeful Serv. de Poliþie
M. Mateescu Lt. colonel I. Popa

[Documentul poartã urmãtoarea rezoluþie semnatã de inspectorul general al jan-
darmeriei: „Se va muta disciplinar de la acel post, dacã nu e cazul de eliminare. A se
vedea memoriul jandarmului. Se agraveazã pedeapsa jandarmului plutonier la 20
(douãzeci) zile arest cu executarea la Centrul 2 Jandarmi Gãeºti”]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.32, 34)

285
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 20.229-S/1942 noiembrie 27

Domnului Director General al Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

La ordinul domniei voastre no. 40.595-S din 31 octombrie 1942, în legãturã
cu cele reclamate de cãtre Bucu Grigore din Timiºoara, am onoare a raporta
urmãtoarele:
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La începutul lunii septembrie 1942, conform ordinului domniei voastre ra-
diotelegrafic no. 28.440-S din 2 septembrie ºi 30.364-S din 16 septembrie 1942,
de pe raza municipiului Timiºoara s-au strâns un numãr de 73 þigani, care în
ziua de 12 septembrie 1942 au fost predaþi de cãtre Chestura Poliþiei Timiºoara
Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal, pentru evacuare în Transnistria.

Organele Legiunii de Jandarmi Loco, dupã primirea lor, a procedat la o trie-
re ºi i-a lãsat pe toþi liberi la domiciliu, încheindu-se proces-verbal conform
unor instrucþini speciale primite de la Inspectoratul de jandarmi.

În urma acestor dispoziþiuni, între þiganii din Timiºoara ºi regiunea acestui
inspectorat s-a nãscut o panicã alimentatã de propaganda elementelor ºvabe,
care rãspândeau zvonul cã toþi þiganii, ca ºi evreii, vor fi evacuaþi în Transnistria,
iar în locul lor vor fi aduºi sinistraþii germani de rãzboi din nordul Reichului.

În acelaºi timp, ºvabii rãspândeau aceste zvonuri ºi contra elementului ro-
mânesc, susþinând cã toþi refugiaþii din Ardeal vor fi colonizaþi în Transnistria.
Faþã de elementul românesc aceastã versiune n-a avut decât foarte micã in-
fluenþã, dar a produs o impresie rea faþã de elementul ºvãbesc.

În cursul lunii septembrie ºi octombrie 1942, þiganii din localitate discutau
cã vor lichida cu averea lor mobilã ºi imobilã pentru ca în caz când toþi þiganii
vor fi evacuaþi în Transnistria, sã fie pregãtiþi cu valoarea în monedã a avutu-
lui lor.

Lichidãri de aceastã naturã s-au semnalat în Timiºoara în urmãtoarele 3
cazuri:

– Soþia lui Uliþã Cornel, din str. Negruzzi, ºi-a vândut casa în valoare de
20.000 lei cu suma de 4000 lei.
– ªerban Dumitru, din Colonia Kuntz, a vândut casa în valoare de 35.000 lei
cu suma de 6500 lei.
– ªerban Arcadie, din Colonia Kuntz, a vândut casa în valoare de 70.000 lei
cu suma de 27.000 lei, iar mobila în valoare de 30.000 lei cu suma de 5000 lei.

Astfel de vânzãri s-au fãcut ºi pe teritoriul rural în comunele Peciul Nou ºi
Liebling, din judeþul Timiº-Torontal.

Toþi aceºti þigani susþin cã au fãcut vânzãrile de fricã cã vor fi duºi în Trans-
nistria, iar în prezent cautã sã revinã asupra vânzãrii, obligându-se sã restituie
preþul cumpãrãtorilor.

De atunci ºi pânã în prezent starea de spirit a þiganilor s-a mai calmat, cãci
s-au convins cã nu este vorba de evacuarea tuturor þiganilor, ci numai a ele-
mentelor periculoase la siguranþa statului.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serv. Pol. de Sig.
Berescu Grigore ªef de Poliþie, A. Lupuþiu 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.75-76)
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286
Nr. 58.136/27 noiembrie 1942

Cãtre Biroul Social

Vi se trimite mai jos, în copie, ordinul Inspectoratului Regional de Poliþie
Iaºi nr. 32.549/1942, spre cercetare.

Chestorul Poliþiei Iaºi                                                      ªef Birou Pol. Ad-tiv
[indescifrabil]                                                                Comisar O. Mãrgãrint

*

Direcþiunea Generalã a Poliþiei ne face cunoscut cã Ministerul Afacerilor
Interne, cu ordinul nr. 51.451-A/1942 a dispus internarea în lagãrele din Trans-
nistria a proxenetelor evreice ºi þigance, iar în lagãrele din þarã a acelora de
origine etnicã românã[1]. Vã rugãm sã luaþi mãsuri ca toate cazurile constatate
sã ne fie semnalate pentru a se decide asupra internãrilor în lagãre.

Totodatã se vor lua mãsuri pentru internarea în spitale a tuturor prostitu-
atelor bolnave de maladii venerice ºi trimiterea lor la urmã, dupã vindecare, în
localitatea de origine, raportând rezultatul.

Inspector regional
M. Cozma

(Arh.St.Iaºi, Chestura de Poliþie Iaºi, dos. 136/1942, f.15)

[1] Dupã numai câteva zile, ºefului secþiei moravuri din Iaºi i se comunicã ordinul genera-
lului C.Z. Vasiliu, de a nu se mai evacua aceste categorii în Transnistria, „întrucât nu
aceasta este procedura legalã”, ci sã intervinã serviciul sanitar local (Ibidem, f.18-19).

494



287
Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 14.975-S/28 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Pol. de Siguranþã. Bucureºti.

Urmare raportului nostru nr. 14.975-S din 6 octombrie a.c., referitor la zvo-
nurile care circulau în oraºul R.-Sãrat cu privire la evacuarea tuturor þiganilor
în Transnistria, avem onoare a vã raporta cã aceste zvonuri au fost lansate chiar
de þigani între ei, care s-au alarmat din cauzã cã anterior recensãmântului ce li
s-a fãcut au fost deportaþi cei fãrã cãpãtâi ºi nefolositori societãþii.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.8)

288
Prefectura Jud. Oceacov
Nr. 6995/28 noiembrie 1942

D-lui Pretor al Raionului Oceacov

Am onoare a vã trimite în copie ordinul nr. 16.050 din 23 crt. al Inspecto-
ratului Jandarmeriei cãtre Legiunea de Jand., transmis ºi acestui judeþ în copie,
rugându-vã a lua cunoºtinþã, precum ºi mãsuri de executarea întocmai a celor
cuprinse în ord. Insp. Jandarmeriei, fiind aprobate, în rezoluþie, de cãtre dl.
Guvernator.

În consecinþã, veþi recunoaºte de îndatã satele în care urmeazã a fi mutaþi
þiganii din raionul dvs., veþi lua mãsuri de evacuarea unei pãrþi din casele sa-
telor, operaþiune ce se va termina cel mai târziu duminicã 29 crt., urmând ca a
doua zi sã înceapã transportul þiganilor din vechile cantonamente.

În vederea acestei mutãri, veþi lua imediat mãsuri de deparazitare, cu mij-
loacele pe care le aveþi.

Pentru þiganii care au membrii pe front sau pentru cei care au luptat în actu-
alul rãzboi, cât ºi în cel din 1916, li se va aplica un regim de favoare, dându-li-
se un cantonament mai bun, iar locuitorii bãºtinaºi ai satelor le vor veni în aju-
tor, dându-le materiale de încãlzit, pe cât mijloacele acestora le vor permite.

Pentru þinerea unei evidenþe a þiganilor, veþi întocmi tablouri nominale,
care vor cuprinde: numele ºi prenumele soþului, soþiei ºi al copiilor, adresa,
domiciliul de origine (judeþ, oraº, comunã, sat, stradã ºi no.), precum ºi situ-
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aþia militarã a capului familiei sau a membrului din familie, ca sã cunoaºteþi
regimul ce trebuie sã aplicaþi. În sate, þiganii vor avea un primar al lor (buli-
baºã) ºi vor fi încartiruiþi ºi împãrþiþi pe grupe de câte cca. 100 suflete, întoc-
mindu-se tablou nominal; fiecare grupã va avea un ºef al lor, care va þine la
curent prezenþa, dispariþia sau moartea lor.

ªefii þiganilor vor fi obligaþi sã anunþe pe primarul þigan imediat de dispari-
þia sau moartea [cuiva] ºi primarul þigan la rândul sãu pe ºeful de post, care va
dispune ca primarul comunei bãºtinaºe sã întocmeascã actele de deces, pentru
a se face imediat cuvenitele cercetãri, ºi anume: în caz de dispariþie, urmãrirea
de cãtre jandarmi, iar în caz de moarte, aceasta va fi constatatã de agentul sani-
tar al comunei, iar primarul bãºtinaº va întocmi actul de deces.

Sâmbãta, primarii vor înainta raionului situaþia numericã de þiganii avuþi
în viaþã ºi nominal de cei morþi sau dispãruþi.

Posturile de jandarmi vor delega în mod permanent câte un jandarm pe
lângã primarii comunelor unde sunt þigani, spre a menþine disciplina printre
aceºtia, precum ºi a-l ajuta la încheierea diverselor acte. Acest jandarm va fi în
permanenþã pe lângã primarul comunei ºi va urmãri ºi rãspunde de executarea
tuturor dispoziþiunilor date de prefecturã ºi raion.

Hrana þiganilor

Din cota de orz cuvenitã statului, veþi repartiza imediat cantitatea de orz
necesarã pâinii þiganilor, în fiecare sat, pe timp de 10-15 zile, orz ce va fi mãci-
nat la moara cea mai apropiatã de sat (fãrã a se percepe uium). Primarul co-
munei este obligat de a impune locuitorilor din sat ca, odatã cu facerea pâinii
pentru ei, sã facã pâine ºi pentru þiganii aduºi în sat.

Primarul bãºtinaº va procura þiganilor ºi vasele strict necesare preparãrii
mâncãrii.

Primarul va avea grijã ca sã ia asemenea mãsuri încât ºefii þiganilor sã
primeascã pâinea din 2 în 2 zile, ºi anume, dimineaþa socotindu-se 400 grame
pâine pe zi de fiecare þigan trecut de 6 ani ºi câte 200 grame de cei sub aceastã
vârstã. Li se va mai da de trei ori pe sãptãmânã, ºi duminica, câte o mâncare
caldã la prânz, formatã din cartofi, iar duminica o mâncare de carne. Cartofii
ºi carnea vor fi luate din cota statului de la obºti sau de la fermele apropiate.

Alimentele vor fi puse de cãtre primarul comunei la dispoziþia primarului
þigan, iar acesta le va distribui ºefului de grupã þigan proporþional cu numãrul
þiganilor fiecãrui grup, contra bon, vizat de primarul þigan ºi ºeful de post, care
vor fi obligaþi a controla numãrul þiganilor în fiecare duminicã ºi raporta raionu-
lui, înaintând o situaþie numericã, care va cuprinde numãrul þiganilor, ºi anume:

a) câþi au fost sãptãmâna trecutã
b) câþi au murit
c) câþi au dispãrut
d) totalul prezenþilor.
Raionul va centraliza situaþiile în fiecare luni ºi va înainta prefecturii, ast-

fel ca miercuri sã ajungã la Oceacov.
Domnii pretori vor controla de douã ori pe lunã satele de þigani, verificând

situaþiile de hranã ºi executarea ordinelor, iar domnii ofiþeri de jandarmi ºefi
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de sectoare vor inspecta tot de douã ori pe lunã, aceleaºi sate, controlând exe-
cutarea ordinelor ºi disciplina þiganilor, luând mãsurile cuvenite pentru ca
absolut nici un þigan sã nu treacã în partea satului ocupat de bãºtinaºi.

ªeful de post împreunã cu primarii bãºtinaºi vor lua mãsuri ca satul sã fie
pãzit ziua ºi noaptea de caraule formate dintre localnici, care sã nu permitã
nici unui þigan a intra în satul de bãºtinaºi.

Se interzice cu desãvârºire þiganilor de a pãrãsi satul unde conteazã, decât
numai în grup, pentru a strânge buruienile de pe câmp. Se interzice de aseme-
nea tãierea copacilor, gardurilor, magaziilor etc. de cãtre þigani.

Eventualele petiþii ºi reclamaþii ale þiganilor vor fi predate ºefilor de post,
prin primarul þigan respectiv sau de ei, spre a fi înaintate pretorului, care le va
soluþiona sau înainta prin preturã.

Mãsuri sanitare

Þiganii din Alexandrodar vor fi evacuaþi cu începere de duminicã 29 no-
iembrie a.c., aducându-se sub escortã de jandarmi câte 120-150, în grup, pen-
tru a fi deparazitaþi în clãdirea care va fi amenajatã în acest scop la Ancecrac
de cãtre pretura raionului Oceacov.

Din Ancecrac vor pleca în fiecare zi dis-de-dimineaþã câte trei cãruþe la
Alexandrodar, pentru a transporta bagajele, pe þiganii bãtrâni ºi pe copiii mai
mici pânã la Ancecrac, unde va avea loc deparazitarea, vor dormi în acel sat,
iar a doua zi vor pleca pe jos ºi cu cãruþele venite din satele unde ei sunt
repartizaþi.

Pretorul raionului va face programul ºi comunica fiecãrei comune ziua
când trebuie sã trimitã cãruþele la Ancecrac, va lua de asemenea mãsuri sã fie
hrãniþi la Ancecrac în ziua când vor fi aduºi pentru deparazitare, de unde vor
pleca a doua zi dis de dimineaþã, iar ajungând în satul unde sunt repartizaþi
vor gãsi hrana deja preparatã de cãtre primarul bãºtinaº localnic, care împre-
unã cu ºeful de post vor controla identitatea lor, îi va scrie într-un tablou ºi
repartiza în cantonamente.

Aceleaºi mãsuri de deparazitare, repartiþie ºi de hranã vor fi luate ºi de
raionul Varvarovca. Recomand din nou, domnilor pretori ºi tuturor jandarmi-
lor, de a avea toatã solicitudinea pentru familiile þiganilor ce luptã pe front sau
au fost în actualul ºi trecutul rãzboi. Pentru aceasta, vor avea tablouri nomina-
le ale acestora.

În fiecare sat se va alege o casã pentru infirmerie cu personal ales dintre
þigani.

Prefectul jud. Oceacov
Lt. col. V. Gorsky

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.37-38)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 19.199-S/29 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Pol. de Siguranþã. Bucureºti.

Urmare raportului nostru nr. 3385-S din 26 mai 1942, avem onoare a vã
raporta cã în urma investigaþiilor fãcute de cãtre organele Chesturii Poliþiei Ga-
laþi s-au identificat þiganii: Nicu Sultan în etate de 12 ani ºi Mitriþa Sultan în
etate de 10 ani, fii naturali ai Anichei Sultan, care a fost evacuatã în Trans-
nistria.

Susnumiþii þigani n-au putut fi evacuaþi în Transnistria odatã cu mama lor,
deoarece în acel timp vagabondau ºi nu au fost gãsiþi. Fiind daþi în urmãrire au
fost identificaþi în ziua de 12 noiembrie 1942.

Raportându-vã cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a ne da instrucþiuni
dacã cei doi þigani urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria.

Întrucât de la data de 8 septembrie a.c. au mai fost evacuaþi izolat în
Transnistria prin Inspectoratul de jandarmi Tiraspol un numãr de 3 evrei: unul
care a cerut repatrierea în U.R.S.S. dupã iunie 1940 ºi doi, unul comunist, iar
altul care a trecut chiar în U.R.S.S. dupã iunie 1940, propunem ca ºi þiganilor
mai sus menþionaþi sã li se aplice aceeaºi soluþie ca ºi în acest din urmã caz.

În prezent þiganii menþionaþi se gãsesc la o rudã a lor.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.3)

290
Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 18.633-S/29 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti.

La ordinul dvs. nr. 43.113-S din 11 noiembrie a.c., avem onoare a vã raporta
urmãtoarele cu privire la cererea numitului Gavrilã Zlate, prin care solicitã ca
verii lui, Gheorghe ºi Constantin Florea, sã fie readuºi în þarã din Transnistria:

Þiganul Gavrilã Zlate este nãscut în Galaþi în anul 1892, cãsãtorit, cu 7
copii, pensionar I.O.V., cu o pensie trimestrialã de 7000 lei, fiind invalid din
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rãzboiul trecut, posedã un imobil în strada Tg. Ocna nr. 12, este vãr cu Gheor-
ghe Florea ºi Constantin Florea, evacuaþi în Transnistria.

În ceea ce priveºte pe þiganii Gh. Florea ºi Constantin Florea, raportãm cã
Gheorghe Florea, domiciliat în Galaþi, str. Principesa Maria nr. 48, de ani 62,
scutit de serviciul militar, în timpul rãzboiului trecut a fost mobilizat pentru
lucru la cimitirul local, are o casã pe str. Poºta Veche, nelocuibilã, deoarece
este deterioratã de cutremur, el stând cu chirie. A fost evacuat împreunã cu
soþia lui Tinca pentru motivul cã nu avea ocupaþie precisã din care sã trãiascã.
Era când muzicant, când negustor ambulant de haine vechi, fãrã a justifica în-
sã cu nici una din aceste îndeletniciri existenþa sa. Soþia lui, într-o mãsurã ºi
mai mare, nu avea un mijloc precis de trai. Nu era ajutat de cei 4 fii ai sãi, care
locuiau cu familiile lor separat de pãrinþi.

Este cãsãtorit ºi are 4 copii: Constantin Florea, nãscut în 1906, trãieºte în
concubinaj, nu posedã nici un fel de avere, fãrã domiciliu stabil, este muzi-
cant, cu serviciul militar satisfãcut, în prezent mobilizat; Iordache Florea zis
Caprã, nãscut în 1924, cãsãtorit cu copii, fãrã avere, a fost mobilizat pe front,
în prezent rãnit la o mânã, fiind internat într-un spital din þarã, nu are domici-
liu stabil umblând prin diferite localitãþi unde face pe artistul vârând sãbii ºi
bile pe gât. La Biroul Judiciar de pe lângã Chestura Galaþi posedã cazierul nr.
626 pentru furt de buzunare; Vasile Florea, nãscut în 1912, trãieºte în concu-
binaj, fãrã copii, cu serviciul militar satisfãcut, în prezent mobilizat, nu a fost
rãnit pe front, nu posedã nici un fel de avere, de meserie muzicant; ºi Vasile
Florea al doilea, zis Nati, nãscut în 1909, de profesiune muzicant, posedã o ca-
sã în comuna Iveºti, jud. Tecuci, unde îºi are ºi domiciliul, cu serviciul militar
satisfãcut, fiind rãnit pe front la o mânã ºi un picior.

Constantin Florea, frate cu Gheorghe Florea, nãscut în 1888, în comuna
Vârlezi, jud. Covurlui, cãsãtorit, fãrã copii, nu posedã nici un fel de avere, el
fiind chiriaº, cu serviciul militar satisfãcut, luând parte în campania din 1913-
1916 ºi 1918. A fost evacuat pentru urmãtoarele motive: a) Nu are nici un mij-
loc precis din care sã trãiascã. Face pe muzicantul, însã nu are nici un angaja-
ment cu vreun patron, cântând prin diferite localuri ºi trãind din ce cãpãta de
la clienþi. b) În mai 1942 a fost condamnat la o lunã închisoare pentru furt.

Întrucât þiganii Gheorghe Florea ºi Constantin Florea se încadreazã în con-
diþiile ordinului dvs. nr. 20.344-S din 24 iulie 1942, avizul nostru asupra
cererii de înapoiere la Galaþi, este nefavorabil.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
V. Hamangiu Nicolescu 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.9, 150)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 18.433-S/30 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Pol. de Siguranþã. Bucureºti

Avem onoare a vã raporta urmãtoarele:
Fiind informaþi cã în localitate ar fi sosit doi þigani dintre cei ce au fost eva-

cuaþi în Transnistria din oraºul Galaþi, am dispus sã se facã cercetãri printre
þiganii negustori de haine vechi, stabilindu-se cã þiganii Sercãianu Alexandru,
Gheorghe Neagu cu surorile Alexandra, ªtefana ºi Miþa Nicolau, au fost aduºi
din oraºul Oceacov, jud. Oceacov, dupã informaþiile noastre, de cãtre un agent
din Direcþiunea Generalã a Poliþiei, al cãrui nume nu l-am putut afla.

De asemeni mai sunt informaþii cã ar fi venit pânã la Tiraspol cu o maºinã
germanã, luând apoi trenul pentru Galaþi, unde au sosit la 8 noiembrie a.c.

Din informaþiile fãcute, pânã în prezent, þiganii Sercãianu Alexandru,
Gheorghe Neagu ºi surorile sale ºi-ar fi continuat drumul spre Bucureºti, iar þi-
ganca Miþa Nicolau a rãmas mai departe în localitate, declarând cã se stabileºte
pe strada Covurlui nr. 9, de unde însã a dispãrut.

Dãm semnalmentele acestor þigani, rugându-vã sã binevoiþi a dispune sã fie
cãutaþi în Bucureºti ºi sã fie daþi în urmãrire ºi prin Buletinul Direcþiunii Ge-
nerale a Poliþiei.

1. Alexandru Sercãianu, nãscut în anul 1889 în Bucureºti-Ilfov, fiul lui
Gheorghe ºi Liþa decedaþi, de profesie vânzãtor de haine vechi, carte nu
ºtie, a satisfãcut serviciul militar în Reg. 70 Inf. Cu ultimul domiciliu în
Galaþi str. Piaþa Nouã nr. 43.
Semnalmente: talia 1.71, corpolenþã mare, faþã brunã slabã, fruntea milocie
bombatã, pãrul neted sur, ochii cãprui, sprâncenele castanii arcuite, nasul
potrivit, gura micã, buzele subþiri, bãrbia ascuþitã, urechile mari depãrtate.
Semne particulare: mâna dreaptã anchilozatã complet. Îmbrãcat cu palton,
guler de blanã culoare neagrã, haine negre în dungi, încãlþat cu pantofi
negri sau maro.
2. Neagu Gheorghe, zis Gogu, nãscut în anul 1914 în Constanþa, fiul lui
Ioan, decedat, ºi al Chivei, de profesie comerciant de haine vechi, necãsãto-
rit, are trei clase primare, dispensat de serviciul militar, cu ultimul domici-
liu în Galaþi str. Principesa Maria.
Semnalmente: talia 1.74, corpolenþa slabã, faþã brunã slabã, pãrul neted ne-
gru, ochii cãprui, sprâncenele drepte castanii închise, nasul potrivit, gura
micã, buzele subþiri, bãrbia ascuþitã, urechile potrivite drepte. Semne par-
ticulare: poartã în permanenþã ochelari, fiind miop. 
Îmbrãcat în palton bleumarin, pe cap poartã pãlãrie, iarna cãciulã neagrã,
mai poartã ºi scurtã cu blanã neagrã la guler; vara poartã haine de culoare

500



deschisã, iar iarna negre cu dungi ºi bleumarin închis cu dungi, în picioare
pantofi negri sau maro.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.71)

292
[noiembrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii locuitori din oraºul Zimnicea, cu cel mai mare respect venim
a vã aduce cãlduroasa rugãminte de faþã: 

Din vremurile îndepãrtate de moºii ºi strãmoºii noºtri daci, ne-am dus traiul
vieþii noastre laolaltã cu ceilalþi cetãþeni din care s-a zãmislit neamul românesc,
care laolaltã cu romanii aduºi de marile luptãtor împãratul Traian în Dacia au
format poporul daco-roman. 

Încã de pe atunci, ca ºi în timpul de faþã, viaþa noastrã a fost legatã de viaþa
celorlalþi urmaºi ai daco-romanilor, adicã poporul românesc.

Prin meseria noastrã de strungari ºi tãietori de lemne noi nu am încetat nici-
când sã ne coborâm cu rodul meseriei noastre sã-l punem în serviciile gospodã-
riilor din cãtunele cele mai josnice, comunele rurale, urbane etc. 

Începând de la covãþica de pus sare, fuse, linguri, scaune zise rudãreºti, târ-
coale, juguri, tânjali, policioare ºi multe alte obiecte de mare servicii pe lângã
gospodãriile þãrãneºti, toate acestea, cum ºi copãile mici ºi albiile de spãlat
rufe, stau veºnic în casele gospodãreºti, curþile boiereºti ºi bordeiele cele mai
josnice. 

Toate aceste obiecte de mare însemnãtate stau martore ºi dovezile cele mai
întemeiate, cãci noi, rudarii, urmaºii strãmoºilor noºtri daci, nu am încetat nici
o minutã de a munci din zori ºi pânã-n searã contribuind cu rodul muncii noas-
tre pe lângã gospodãriile þãrãneºti. 

Domnule Mareºal, de la o viaþã paºnicã ºi de dorit, sorþi de rãzboi ºi de rãs-
triºte au fost aruncaþi peste scumpa noastrã Patrie. Odatã intratã în rãzboi, bu-
curia pãcii ºi mersurile normale ºi-au schimbat busola ºi ºi-au luat diferite
întorsãturi faþã de cerinþele ºi nevoile patriei. O parte din rudele ºi rubedeniile
noastre nevoile de þarã au cerut sã fie trimise pentru colonizare în Transnistria. 

Domnule Mareºal, având în vedere trecutul vieþii noastre de oameni munci-
tori, supuºi ºi paºnici, dacã nu se ºtirbeºte cu nimic marile interese ale neamu-
lui nostru, cu cea mai cãlduroasã rugãminte vã rugãm sã binevoiþi a aproba ca
cei ce sunt duºi dintre noi sã se reîntoarcã la locul lor, Zimnicia-Teleorman. 

Aceastã rugãminte ce vã aducem noi este ºi dorinþa lor trimisã nouã printr-o
telegramã din Oceacov. Ei ne roagã cu toatã cãldura lor sufleteascã sã stãruim
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ca sã li se aprobe a se reîntoarce în locurile unde s-au nãscut ºi au fost deprinºi
sã vieþuiascã, unde le-au rãmas prietenii ºi cei mai apropiaþi ai lor. 

Ei au fost trimiºi în Transnistria ca sã li [se] creeze o viaþã mai bunã, o situ-
aþie materialã tot asemenea, cã sã-ºi aibã (o viaþã mai bunã) casele ºi pãmântul
lor. Dar aceºti rudari, urmaºi ai îndepãrtaþilor strãbuni daci, sunt învãþaþi cu
viaþa de pãdure, sã asculte freamãtul frunzelor, sã trãiascã laolaltã cu agricul-
torii de la sate, cu cei de la oraºe, cãrora sã le vie în vânzare cu sculele lucrate
de ei, albii de spãlat, copãi, juguri, gãvane, fuse, târcoale etc, ai cãror înlocuitori
pare cã nu sunt veniþi pânã azi. 

Domnule Mareºal, alãturat cu plângerea noastrã ºi a prietenilor noºtri ºi
rubedenii trimiºi pentru colonizare se alãturã iscãliturile locuitorilor zimniceni
din jud. Teleorman, care ca ºi noi îºi exprimã dorinþa de a se întoarce cei dragi
ai noºtri trimiºi pentru colonizare. 

Domnule Mareºal, atât noi cei de aici rãmaºi, cât ºi rudele noastre ºi prie-
tenii noºtri trimiºi pentru colonizare, rugãm Bunul Dumnezeu sã aibã de grijã
purtându-vã de grijã, purtându-vã de plinã sãnãtate ºi sã vã dea putinþa de a
duce neamul nostru la Patria de biruinþã ºi fericire. 

Pe duºmanii neamului nostru sã-i înfrângã ºi sã-i umileascã el, cãci cunoaºte
nedreptatea ce i-a fost aruncatã în cale. 

Sperând cãci glasul plângeri noastre va fi ascultat, vã dorim domnie lungã
recunoscutã de izbândã. 

Cu respect,
Marin Ciocan, Petre Ciocan, Ion Nicolae, Pavel Nicolae, Tudor Frunzã, Ion
Cãlin, Ion Ciplitore, Stan Costantin, Constantin Soare, Marin Barbu, Tudor
Andrei, Stan Guºatu, Gheorghe Frunzã, Florea Nicolae, Florea Moþoc

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.118)

293
[noiembrie 1942]

Excelenþei Sale,
Domnului Guvernator al Transnistriei – Odessa

Subsemnatul, Dumitru Alexandru, domiciliat în Bacãu, str. Basarabia no.
48, actualmente mobilizat în gradul de soldat, ctg. 1936, la Comisia de Capturi
Odessa.

Cu profund respect vin a vã ruga sã binevoiþi a aproba ca familia mea, com-
pusã din nevastã ºi doi copii, care au fost evacuaþi din þarã fiind þigani, sã fie
evacuatã înapoi în þarã. Nu ºtiu pe ce motiv a fost evacuatã familia mea, deoa-
rece sunt un om paºnic, de meserie sobar, nu sunt þigan nomad ºi sunt con-
centrat consecutiv din anul 1939, fãcându-mi datoria faþã de þarã ca fiecare
ostaº, ºi voi fi ºi mai departe tot ostaº.
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Solicit aceasta ca recompensã pentru cã mi-am fãcut datoria de ostaº ºi nu
ca þigan nomad.

În speranþa cã cererea mea va fi rezolvatã în mod favorabil, primiþi vã rog
d-le Guvernator asigurarea deosebitei mele stime ce v-o pãstrez.

Cu stimã
Dumitru Alexandru

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.16)

294
Inspectoratul Regional de Poliþie Mureº, Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 42.717-S/3 decembrie 1942 Personal. Confidenþial

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

Am onoare a vã raporta urmãtoarele:
Am fost informaþi cã în urma evacuãrilor de þigani fãcute în Transnistria s-a

dat loc la diferite comentarii în rândurile celor rãmaºi, spunând cã au fost
deportaþi fãrã motive serioase, cã în timp ce unii bãrbaþi-þigani îºi fac datoria
pe câmpul de bãtaie, unde sunt mobilizaþi, cei de acasã au fost ridicaþi ºi des-
pãrþiþi de locurile unde s-au nãscut, crescut ºi înfrãþit cu glia ºi trimiºi în
Transnistria.

Asemenea comentarii se fac mai ales în Alba Iulia, unde existã un cartier
populat numai cu þigani ºi tot din cercurile acestora s-a zvonit cã un þigan cu
numele Codrea din Sibiu ar fi spus, cu ocazia trimiterilor de þigani din Sibiu
în Transnistria, cã dacã statul îi obligã ºi pe ei sã facã armatã, sã se bucure ºi
ei ca ºi ceilalþi de drepturi în Þara Româneascã.

Se mai zvoneºte cã unii þigani mai înstãriþi ar fi deciºi sã-ºi vândã averile
ºi sã plece în Ungaria, unde cred cã vor fi primiþi ºi trataþi mai bine. 

Faþã cu asemenea zvonuri, am fãcut verificãri ºi în regiune, iar drept rezul-
tat s-a constatat urmãtoarele: 

Þiganul Iancu Anghel, muzicant din Alba Iulia, care în urma aprobãrii
ministerului a fost în Transnistria spre a-ºi aduce familia, a adus vestea la cei
din þarã cã acolo nu li se dã hranã ºi nici locuinþe, fiind expuºi foametei ºi ge-
rului ºi cã pânã la primãvarã nici unul din þigani nu va mai rãmâne în viaþã,
fapt care a provocat ºi mai mare indignare în rândurile celor care au rude trimi-
se în Transnistria.

În sectorul Sibiu se observã aceeaºi frãmântare între þigani ºi se ventileazã
ideea ca cei înstãriþi sã-ºi lichideze avutul ºi sã plece în Ungaria. Numitul
Codrea C. Petre, despre care vorbim mai sus, este de origine român, însã trã-
ieºte în concubinaj cu þiganca Pleºa Lotti, nãscutã Sándor, care a fost depor-
tatã. Ambii sunt cunoscuþi ca delincvenþi ordinari ºi au caziere la Chestura
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Poliþiei Sibiu sub nr. 11.988 ºi 1003/1941. Codrea Petru fiind infirm (ºchiop) a
fost scutit de serviciul militar.

În sectorul Deva starea de spirit a þiganilor, care era agitatã la început, s-a
mai liniºtit în ultimul timp, întrucât mãsurile de deportare au fost sistate pânã
la alte dispoziþii.

În sectorul Blaj în cercurile þiganilor acum este liniºte.
La Fãgãraº þiganii sunt destul de neliniºtiþi, spunând cã în timpul erei

maghiare ei erau asimilaþi cu românii ºi sufereau aceleaºi persecuþii din partea
ungurilor, iar acum când ei vorbesc limba românã, au aceeaºi religie ºi obi-
ceiuri, nu este bine cã sunt ºicanaþi ºi deportaþi. ªi la Fãgãraº circulã zvonul cã
cei mai înstãriþi ar avea intenþia sã plece în Ungaria.

În sectorul Sighiºoara ºi Turda starea de spirit a þiganilor este liniºtitã.
Raportãm cele de mai sus ºi vã rugãm a sã binevoiþi a dispune cele de cuviinþã.

Inspector de Poliþie ªeful Serv. de Sig.
Popovici Valeriu Stãnilã Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.89-90)

295
Poliþia oraºului Piteºti
Bir. Administrativ
Nr. 41.062/1942 decembrie 3

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

La ordinul telegrafic nr. 48.800/1942, avem onoare a raporta urmãtoarele:
Þiganul Marin Bratu, cu domiciliul actual în Piteºti, strada Fundãtura Eliade

Rãdulescu nr. 4, a fost trecut împreunã cu familia sa compusã din ºase persoa-
ne pe tabelul de þiganii de pe raza acestui oraº care urmau a fi evacuaþi în Trans-
nistria. Aceasta pentru motivul cã numitul nu avea o profesiune precisã, fiind
muncitor manual, din care sã trãiascã ºi sã-ºi întreþinã familia.

La data de 12 septembrie 1942, când s-a efectuat ridicarea, îmbarcarea ºi
evacuarea þiganilor în Transnistria, numitul era lipsã din localitate, astfel cã a
fost evacuatã numai familia sa, iar numitul înapoindu-se dupã plecarea trenu-
lui a rãmas în localitate.

Þiganul Marin Bratu este în vârstã de 60 ani, munceºte cu ziua la motoarele
pentru tãiat lemne de mulþi ani. Avere mobilã nu are, de asemenea nici avere
imobilã, ºi pânã la evacuarea familiei sale în Transnistria era embaticar al
primãriei Piteºti; locuinþa ce ocupa a fost dãrâmatã, de aceasta, dupã evacuare.
Cazier la aceastã poliþie nu are nici numitul ºi nici membrii familiei sale.

Motivat de faptul cã numitul a rãmas în Piteºti, în împrejurãrile arãtate mai
sus, fiind astfel separat de familia sa, de faptul cã nici numitul ºi nici membrii
familiei sale nu au cazier la aceastã poliþie, cã membrii familiei sale, cu
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excepþia unuia singur, sunt mari ºi deci pot munci ca sã-ºi câºtige existenþa,
avizul nostru este favorabil pentru revenirea în þarã a familiei sale.

ªeful Poliþiei
T. Damian

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.57)
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Nr. 19.138-S/1942 decembrie 4                                                             Secret
Inspectoratul de Poliþie Constanþa

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
(Dir. Pol. de Siguranþã) Bucureºti

La ordinul d-vstrã nr. 40.033-S din 31 octombrie a.c. 
Am onoarea a vã raporta cã în urma cercetãrilor efectuate de Poliþia de Re-

ºedinþã Cãlãraºi, cu privire la cele arãtate de petiþionarul Gogu Ionescu din
Cãlãraºi în plângerea sa cãtre Domnul Mareºal Ion Antonescu, anexatã în copie
la ordinul d-vstrã de mai sus, s-au constatat urmãtoarele:

Þiganul Marin Ionescu zis Nicolae Dumitru D. Ion a fost evacuat în Trans-
nistria la cererea sa, întrucât soþia sa Maria Borduºan urma sã fie evacuatã ca
una care intra în condiþiunile ordinului Direcþiunei Generale a Poliþiei nr. 7880
din 18 mai 1942, neavând mijloace de existenþã, fiind nemobilizabili ºi decla-
rând cã înþelege sã-ºi urmeze de bunã voie soþia în Transnistria. 

Numitul este þigan ºi nu a avut nici un mijloc de existenþã în oraºul
Cãlãraºi. 

Marin Ionescu nu este fratele petiþionarului Gogu Ionescu, ci a fost crescut
de mama acestuia, încã de la vârsta de 3 sãptãmâni. Nu are carte de meºter
tinichigiu, ci a ajutat pe fratele sãu la lucrãrile tinichigeriei.  

Nici evacuatul ºi nici petiþionarul nu sunt proprietari de imobile – dupã
cum se aratã în petiþiune –, ci mama lor, anume Zamfira Dumitru Ion, are o ca-
sã de locuit în oraºul Cãlãraºi, care însã nu-i produce nici un venit. 

Avizul Poliþiei de Reºedinþã Cãlãraºi este nefavorabil de a fi retrimis la
domiciliul sãu din oraºul Cãlãraºi.

Inspector de Poliþie                                                       ªeful Serv. de Siguranþã
S. Strãtilescu                                                                         Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.112)
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297
România
Inspectoratul Regional de Poliþie Chiºinãu
Serviciul Siguranþei
Nr. 29.593/1942 decembrie 4

Direcþiunea Generalã a Poliþiei. 
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti

Avem onoare a raporta urmãtoarele:
Organele Comisariatului de Poliþie Reni, în noaptea de 16 noiembrie a.c., la

controlul fãcut trenului personal nr. 7060 ce venea din direcþia Tighina-Galaþi,
au gãsit fãrã nici un fel de acte ºi autorizaþie un numãr de cinci indivizi, cu
patru copii în etate pânã la 7 ani, care nu posedau asupra lor nici un act sau
autorizaþie.

Fiind conduºi la acel Comisariat, în urma cercetãrilor fãcute s-a stabilit cã
toþi sunt þigani ºi fac parte dintre cei care au fost internaþi în lagãrele din Trans-
nistria, de unde au fugit, ºi se numesc:

1. Bârleanu Radu, originar din comuna Drãgãneºti, jud. Teleorman, de ani
43, fiu al lui Grigore ºi Stanca, cãsãtorit cu copii, serviciul militar satisfã-
cut în Divizia de Dunãre, cu gradul de soldat, fost condamnat 15 zile pen-
tru lovire;
2. Drãgoi Iancu, originar din comuna Dãieºti, jud. Vâlcea, de ani 64, fiul lui
Stancu ºi Ilinca, vãduv, cu serviciul militar satisfãcut în Regimentul 2 Tul-
cea, fost condamnat la 2 ani închisoare, pentru lovire;
3. Pleºa Ion, originar din comuna Vãleni, jud. Vâlcea, de ani 50, muncitor,
fiul lui Petre ºi Maria, cãsãtorit,  cu un copil, cu serviciul militar satisfãcut
în Reg. 2 Dorobanþi;
4. Elena Florea Bala, originarã din comuna Vãleni, jud. Vâlcea, de ani 40,
fiica lui Ilie ºi Maria, cãsãtoritã, cu trei copii; 
5. Drãgoi Eva, originarã din comuna Dãeºti, jud. Vâlcea, de ani 30, fiica lui
Iancu ºi Gherghina, cãsãtoritã, cu trei copii.
Toþi cei de mai sus, împreunã cu actele dresate, au fost înaintaþi de Comi-

sariatul de Poliþie Reni la Legiunea de Jandarmi Ismail, pentru a fi trecuþi peste
Nistru.

Tot de cãtre organele Comisariatului Reni au fost gãsiþi în seara de 20 noiem-
brie a.c., în trenul Tighina-Galaþi, un grup de 33 þigani, între vârstele 2-60 ani.
Capii de familie se numesc Grancea, de 43 ani, cu 4 membri în familie; Ciurar
Gheorghe, de 35 ani, cu patru membri în familie; Ciurar Nicolae, de 50 ani, cu
trei membri în familie; Miluº Sava, de 49 ani, cu cinci membri în familie; Cãl-
dãraru Nicolae, cu patru membri în familie; Cãldãraru Maria, cu cinci membri
în familie; Uca Maria de 20 ani ºi Ludii Eva de 24 ani. Toþi aceºtia sunt originari
din Ardeal, din localitãþile: Dobârlov, jud. Braºov; Ocna Sibiului, Alamor, Slim-
nic ºi Avrig, jud. Sibiu; ºi Ciucea, jud. Cluj – refugiaþi la Târgoviºte.
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Susþin cã au fost ridicaþi din localitãþile menþionate mai sus ºi trimiºi în
Transnistria unde au fost plasaþi în localitatea Bradiovca, de unde s-a format
un grup cãrora li s-ar fi admis înapoierea la vechile lor domicilii, iar pe drum
s-au pierdut de ºeful lor, care avea autorizaþia de înapoiere. Neavând asupra lor
nici un fel de acte ºi susþinerile lor pãrând neverosimile, au fost opriþi provizo-
riu la Reni, cazaþi într-o casã liberã ºi puºi sub pazã, asigurându-li-se întreþi-
nerea prin Comitetul de Patronaj local.

Cerându-se telefonic relaþiuni de la Inspectoratul de Jandarmi Chiºinãu ºi
de la Inspectoratul de Jandarmi Tiraspol, ni s-a comunicat cã n-au nici o cu-
noºtinþã despre vreun grup de þigani cãrora li s-ar fi admis înapoierea în þarã ºi
dacã aceºti þigani n-au asupra lor dovezi individuale sã fie retrimiºi la Tiraspol,
pentru a fi plasaþi în localitãþile unde au fost evacuaþi.

Cu ordinul nostru telefonic nr. 29.593 din 30 noiembrie a.c., am ordonat
Poliþiei Ismail sã trimitã aceºti þigani prin Legiunea de Jandarmi Ismail la In-
spectoratul de Jandarmi Tiraspol.

Inspector Regional                                                            ªeful Serviciului Sig.
[Indescifrabil]                                                                           [Indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.104)

298
[înregistrat la 4 decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, soldat Gheorghe M. Gheorghe, ctg. 1943, din Regimentul 23
Infanterie, Batalionul 4 Marº Chitila, actualmente militar activ, viu înaintea
Domniei Voastre cu lacrimi în ochi a vã aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:

În luna august, autoritãþile poliþieneºti ºi jandarmeria localã din oraºul
Piteºti au ridicat un convoi de þigani, în care convoi au ridicat ºi pe tatãl meu
împreunã cu mama, anume Iustina D. Mihalache, ºi cu fiul ei Vasile Gheorghe,
recrutat pentru a fi încorporat cu ctg. 1944. 

Cum fratele meu urmeazã sã fie încorporat în cursul acestui an, pentru a-ºi
face datoria faþã de Þarã, Tron ºi Rege, dupã cum ºi eu doresc sã mi-o fac cu
credinþã, cu respect vã rog domnule ministru sã binevoiþi a aproba ca pãrinþii
mei, împreunã cu fratele meu Vasile Gheorghe, sã fie înapoiaþi din Transnistria
la gospodãria lor în oraºul Piteºti, judeþul Argeº, unde posedãm case proprii,
executând dãrile cãtre stat, conform legilor.

Recurg cu aceastã cerere înaintea domniei voastre, întrucât sunt rãmas fã-
rã nici un sprijin ºi gãsindu-mã în prezent militar nu are cine sã-mi îngrijeas-
cã casa ºi pãmântul, pentru care eu sunt gata sã-mi jertfesc chiar viaþa dacã
va fi cazul.

Cu încredere cã rugãmintea mea va fi satisfãcutã de cãtre domnia voastrã,
cu respect vã rog sã binevoiþi a aproba sã li se punã la dispoziþie mijloace de
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transport (foi de drum), din Transnistria la Piteºti, întrucât eu nu am posibili-
tatea sã-i transport.

Cu profund respect
Soldat Gheorghe M. Gheorghe 

D-sale, Domnului Ministru al Afacerilor Interne. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.143)

299
Confidenþial

5 decembrie 1942
Domnule Director General,

La ordinul d-voastre no. 46.410-S din 25 noiembrie 1942, avem onoare a
raporta cã þiganca Margareta D. Alexandru, nãscutã Duduianu, în anul 1920,
este fiica lui Grigore ºi Elena Duduianu, care a fost trecut pe tabelele de þiganii
ce au fost evacuaþi din localitate la data de 13 septembrie 1942, în conformita-
te cu ordinul telegrafic no. 20.693 din 3 sept. 1942 al Inspectoratului Regional
de Poliþie Iaºi.

Susnumita, fiind cãsãtoritã cu Dumitru Alexandru, care la data când s-au
fãcut evacuãrile se gãsea pe frontul din Rãsãrit, a cerut sã-ºi urmeze pãrinþii în
Transnistria, dimpreunã cu cei doi copii, Emil ºi Nouricã, în care scop i s-a luat
o declaraþie a cãrei copie se anexeazã. Petiþionarul Dumitru Alexandru nu po-
sedã nici un fel de proprietate în localitate, dupã cum afirmã.

Asupra revenirii în localitate a soþiei sale ºi a celor doi copii, avizul nostru
este favorabil.

ªeful Poliþiei Bacãu                                                            ªeful Bir. de Siguranþã
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

D-sale, Domnului Director General al Poliþiei. Dir. Poliþiei de Siguranþã.
Bucureºti

[ANEXÃ]

Datã în faþa noastrã 10 septembrie 1942
ªeful Circ. a III-a Poliþie
Comisar  aj. Cavalaru Andrei

Declaraþie

Subsemnata, Margareta Dumitru Alexandru, de ani 22, casnicã, cãsãtoritã
cu Dumitru Alexandru, concentrat pe front la Serviciul de capturi telegrafice
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Odessa, având doi copii, Emil de 4 ani ºi Nouricã de 1 an, domiciliatã în Ba-
cãu, strada Basarabiei no. 48, declar urmãtoarele:

Doresc sã merg cu pãrinþii mei Grigore ºi Ileana Duduianu oriunde vor fi
evacuaþi. Îmi urmez pãrinþii împreunã cu copii mei, Emil de 4 ani ºi Nouricã
de 1 an, de bunãvoie ºi nu vreau sã rãmân în Bacãu singurã pânã va veni soþul
meu de pe front.

Declar, susþin ºi semnez propriu
Margareta Dumitru Alexandru

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.86-87)

300
Dare de Seamã

din 5 decembrie 1942.
Asupra serviciului executat în judeþul Oceacov
de la data de 19 noiembrie la 4 decembrie 1942

– Atât autoritãþile civile, cât ºi jandarmii se comportã bine cu populaþia
civilã.

– Preþurile de vânzare ale alimentelor de primã necesitate, precum ºi ordo-
nanþele ce s-au dat în acest sens, sunt cele arãtate în ultima dare de seamã a
subsemnatului din luna noiembrie a.c. Alte ordonanþe noi în acest sens nu au
apãrut. 

– Aliment raþionalizat este doar pâinea, dar ºi aceasta numai la oraº. Li se dã
câte 250 gr. pâine din fãinã de orz de persoanã. Locuitorii din comunele rurale
au pâine din cerealele ce li s-au dat ca cotã parte de cãtre colhozuri (obºti).

– Funcþionarii din judeþul Oceacov nu exercitã comerþ sub nici o formã. 
– Marca se comercializeazã pe piaþã de cãtre ostaºii care vin în þarã – mai

ales în Odessa ºi Tighina – la 25-30 lei. Dar afarã de aceºtia se mai ocupã cu
acest comerþ ºi o parte din populaþia civilã româneascã, care duce prin contra-
bandã mãrfuri în Transnistria ºi pe care le vând în mãrci. Neputând schimba
mãrcile în mod oficial, le vând acelora care au nevoie, la preþul de mai sus, ast-
fel cã tot realizeazã un câºtig destul de mare[1]. 

– Contrabandã de mãrfuri din ºi în Transnistria, aproape de toþi cãlãtorii
din tren, civili ºi militari. Se transportã: spirt, mãtãsuri, ciorapi, aþã, sodã caus-
ticã, sticle de lampã, þigãri etc. Dar în special invalizii se ocupã pe o scarã
întinsã cu astfel de transporturi. Sunt invalizi care nu se ocupã cu altceva – în
þarã – decât cu astfel de contrabandã.

În oraºul Oceacov se mai aduc diferite mãrfuri prin contrabandã de cãtre
marinarii germani. Astfel, în ziua de 29 noiembrie a.c., în bazar am vãzut când
un marinar german i-a vândut unei vânzãtoare din bazar 5 pacheþele de zahari-
nã a 100 pastile pachetul. Aceasta apoi la rândul ei le vindea populaþiei pe pre-
þul de 10 pastile la o marcã. De asemenea, am vãzut când un marinar german
i-a vândut unei alte vânzãtoare din bazar 4 perechi ciorapi bãrbãteºti.
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Comercianþii din Oceacov posedã pentru marfa din magazine facturi elibe-
rate de magazinele engrosiste din Odessa, adicã de unde au cumpãrat aceste
mãrfuri. Micii vânzãtori din bazar însã n-au astfel de facturi, spunând cã ei nu
cumpãrã marfa de la Odessa, ci de la alþi comercianþi, care ei la rândul lor aduc
marfa din Odessa ºi le-o vând apoi lor. Cei care aduc marfa de la Odessa au fac-
turi, deoarece trebuie sã treacã cu ea prin punctul de control Koblievo ºi dacã
n-au facturã riscã sã li se confiºte marfa, dar ei, cei care cumpãrã marfã de la
aceºti comercianþi, n-au astfel de facturi, ci doar autorizaþia de a exercita co-
merþul în bazar.

– Pe raza judeþului Oceacov sunt 10 ferme. Doar vreo trei din ele au directori
români, la celelalte tot personalul, în frunte cu directorul, sunt ucrainieni. Toatã
scriptologia se face în limba rusã. Fermele sunt administrate ºi controlate direct
de cãtre Guvernãmânt. Prefectul ºi pretorul n-au nici o atribuþie în administrarea
sau controlul lor. Guvernãmântul a numit ºi a trimis în Oceacov, acum câtva
timp, un director al fermelor, un oarecare Novodvorschi din Basarabia, care are
competenþã de control ºi îndrumare a tuturor fermelor din judeþ.

Dar ceea ce se petrece azi la ferme este o crimã. Astfel: la ferma Petrovschi
sunt neculese de pe câmp 400 ha porumb ºi 50 ha floarea soarelui, la ferma
ªuºtacovo 10 ha porumb ºi la ferma Reno 60 ha porumb. Tractoriºtii de la fer-
me sunt neplãtiþi din iulie a.c. Fermele nici pânã azi nu au justificat vânzarea
recoltei din acest an.

– În ceea ce priveºte starea de spirit a populaþiei din judeþul Oceacov, în
general aceasta este bunã (afarã de aceea a populaþiei din comunele de pe ma-
lul Bugului, unde au fost cazaþi þiganii) ºi s-au acomodat cu ocupaþia româ-
neascã, ba chiar – spun cã ei – o duc foarte bine faþã de regimul sovietic sau fa-
þã de ceilalþi conaþionali ai lor care trãiesc sub ocupaþia germanã (fãceau alu-
zie la ruºii de peste Bug). Acest lucru se adevereºte, cãci pânã ce locuitorii din
stânga Bugului – cei de sub administraþie germanã – n-au nici un fel de aliment
afarã de ceea ce li se distribuie raþionalizat, ucrainienii din Transnistria, dar
mai ales cei din judeþul Oceacov, au cereale de pot vinde ºi pe piaþã. De altfel,
pe piaþa din Oceacov, duminicã 29.XI.1942 a fost foarte multã fãinã de orz ºi
fãinã de porumb de vânzare. Se vindea cu 38 mãrci pudu (1 pud = 16 kg).

Aceasta însã nu se poate vedea în stânga Bugului.
– În ceea ce priveºte chestiunea evreilor de pe raza judeþului Oceacov, in-

formez cã în comuna Slivina a fost o colonie de evrei în numãr de 187, dar pe
ziua de 27.XI a.c. au fost evacuaþi în judeþul Golta, astfel cã în prezent pe raza
judeþului Oceacov nu se aflã stabilit nici un evreu.

– În ceea ce priveºte chestiunea þiganilor, informez cã rezultatul comisiu-
nilor ce au fost pentru verificarea lor este cã s-au întocmit tabele de toþi þiganii
pe categorii de la 1-13, ºi anume: 1. de invalizi, din rãzboiul 1916/18; 2. de cei
ce au luat parte în rãzboiul 1916/18; 3. vãduve din rãzboiul 1916/18 cu pensii;
4. vãduve din rãzboiul 1916/18 fãrã pensii; 5. familiile morþilor din rãzboiul
actual (soþii); 6. pãrinþii care au copii morþi în actualul rãzboi; 7. familiile mobi-
lizaþilor de rãzboi; 8. pãrinþii celor ce au luat parte în lupte în 1941/42; 9. cei ce
au luat parte în rãzboiul actual ºi se aflã demobilizaþi; 10. de familiile care au
ofiþeri ºi subofiþeri pe front; 11. de românii luaþi din eroare; 12. de þiganii ce nu
intrã în nici una din categoriile de mai sus ºi 13. de turcii luaþi din eroare. 
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În ziua de 28 noiembrie a.c. s-au trimis din þiganii aflaþi la cazãrmile Alexan-
drudar diferiþi meseriaºi, cu întreaga lor familie, pe la unele ferme din judeþ.
Astfel: la ferma Niceainoie s-au trimis 5 familii (1 ferar, 2 lemnari ºi 2 zidari); la
ferma M-ºal Antonescu s-au trimis  5 familii; la ferma Volciar s-au trimis 3 fa-
milii; la ferma Petrovschi s-au trimis 7 familii; la ferma Berezanschi s-au trimis
12 familii; la ferma Feodorovca s-au trimis 7 familii; la ferma Reno s-au trimis
4 familii. În total 43 familii. 

Pânã la data de 29 noiembrie 1942, þiganii în judeþul Oceacov erau plasaþi în
trei tabere: a. în comuna Kovaliovka, b. în comuna Balºoi-Karanika ºi c. cazãr-
mile Alexandrudar de pe raza postului de jand. Beicuºul Mare. Primele douã
tabere se aflã cazate în câte jumãtate din comuna respectivã, pe când ultimii
erau cazaþi în niºte cazãrmi pe marginea unui liman, la o distanþã de 8-10 km
de oraºul Oceacov.

Din cauza cã nu li s-au dat lemne sau alt combustibil pentru fierberea hra-
nei ºi încãlzit, þiganii – în decurs de 2 luni de când se aflã cazaþi în aceste ca-
zãrmi – au devastat aproape toatã partea lemnoasã a clãdirilor, ca uºi, ferestre,
acoperiº ºi zidurile interioare de paente ºi le-au pus pe foc. Ferestrele le-au
înfundat cu cãrãmidã.

Întrucât peste iarnã era imposibil ca þiganii sã fie þinuþi în aceste cazãrmi,
deoarece pe de o parte erau ameninþaþi ca sã se surpe pe ei acoperiºul din ca-
uza stricãciunilor ce le-au fãcut þiganii la partea lemnoasã, iar pe altã parte ar fi
murit cu toþii din cauza frigului, prin faptul cã sunt dezbrãcaþi într-un aºa hal
cã au ajuns de plâns, prefectul în unire cu comandantul de Legiune au ajuns la
hotãrârea ca þiganii de la Alexandrudar sã fie cazaþi prin comune. În acest sens
s-a evacuat câte o jumãtate din sat (mutându-se ucrainienii de aici în cealaltã
jumãtate de sat) din satele: Bogdanovca, Dimirovca, Kozirka, Katelina ºi Certo-
vata – toate pe malul Bugului sau aproape de acesta – ºi s-a început trimiterea
þiganilor în aceste localitãþi. Primul transport a început pe ziua de 29. XI, când
un numãr 300 de þigani au fost duºi cu cãruþele la Ancekrak pentru a fi depara-
zitaþi ºi apoi trimiºi mai departe spre comunele de mai sus. În felul acesta, pânã
pe ziua de 15 decembrie se va putea termina cu þiganii de la Alexandrudar, adi-
cã vor fi deparazitaþi ºi cazaþi în comunele respective. Dar þiganii sunt atât de
slãbiþi ºi pãtrunºi de frig cã mor pe drum în cãruþã. Astfel, în prima zi, din cei
300 au murit pe drum 4. Pe timpul cât au stat în cazãrmile de la Alexandrudar,
þiganii au trãit într-o mizerie de nedescris. Erau alimentaþi insuficient. Li se
dãdeau 400 gr. pâine pentru cei capabili a munci ºi câte 200 gr. pentru bãtrâni
ºi copii. Li se mai dãdeau puþini cartofi ºi foarte rar peºte sãrat, ºi acestea în can-
titãþi extrem de mici. Din cauza proastei alimentãri, unii þigani – ºi aceasta o for-
meazã majoritatea – au slãbit într-atât cã au ajuns numai schelete. Zilnic mu-
reau – mai ales în ultimul timp – câte 10-15 þigani. Erau plini de paraziþi. Vizi-
ta medicalã nu li se fãcea de loc iar medicamente nu aveau. Sunt goi, fãrã haine
pe ei, iar rufãria ºi încãlþãmintea le lipseºte de asemenea completamente. Sunt
femei a cãror corp (partea inferioarã) este gol în adevãratul sens al cuvântului.
Sãpun nu li s-a dat de când au venit, din care cauzã nu s-au spãlat nici ei ºi n-au
putut sã-ºi spele nici singura cãmaºã ce o au.

În general situaþia þiganilor este groaznicã ºi aproape de neînchipuit. Din
cauza mizeriei, mulþi dintre ei au ajuns niºte umbre ºi aproape sãlbateci.
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Aceastã stare a lor se datoreºte din cauza relei cazãri ºi alimentãri, precum ºi
a frigului. Din cauza foametei la care sunt supuºi, i-au speriat pe ucrainieni cu
furturile. Dacã în þarã unii þigani se þineau de furturi, o fãceau din obiºnuinþã,
pe când acolo ºi þiganul care în þarã era cinstit s-a pus pe furt, cãci foamea l-a
dus la acest gest ruºinos. 

Din cauza rãului tratament, pânã în ziua de 25 noiembrie a.c. au murit 309
þigani. Au fost gãsite cadavre de þigani pe ºoseaua Oceacov-Alexandrudar.
Aceºtia au murit de foame ºi de frig. 

Dar cã þiganii din cazãrmile Alexandrudar au fost cazaþi mai omeneºte prin
comunele arãtate mai sus, încã nu s-a rezolvat problema þigãneascã din judeþul
Oceacov. Li s-a ameliorat întrucâtva doar situaþia, fiind expuºi mai puþin frigu-
lui ºi cã au fost deparazitaþi. Dar dacã nu li se va da ºi lemne sau alt combus-
tibil, þiganii vor fi în stare sã facã din case ceea ce au fãcut din cazãrmi, niºte
locuinþe nelocuibile. ªi frigul o sã-i ducã ºi la aceasta, fãrã sã se gândeascã cã
rãul ºi-l agraveazã ºi cã pericolul de a muri de frig este mai mare. De aseme-
nea, dacã nu li se va da o alimentaþie mai omeneascã, asistenþã medicalã ºi me-
dicamente, precum ºi îmbrãcãminte la unii, mortalitatea þiganilor nu o sã sca-
dã, dar va creºte pe zi ce gerul va creºte ºi el. De asemenea vor intensifica fur-
turile de la ruºi. De altfel, populaþia bãºtinaºã este foarte revoltatã ºi starea de
spirit a acesteia este foarte scãzutã prin faptul cã au fost evacuaþi din casele lor
în timp de iarnã pentru ca aceste case sã fie date pe seama þiganilor pe care nu
pot sã-i sufere. 

Stând de vorbã cu þiganii de la Alexandrudar ºi cu cei de la Balºoi-Karani-
ka, toþi sunt nemulþumiþi prin faptul cã unii dintre ei, care au avut caziere, au
plecat în þarã cu forme în regulã (cazul þiganului Ion Bãlteanu din Craiova care,
ce este drept, are 7 proprietãþi în acel oraº, dar, zic ei, toate acestea ºi le-a câº-
tigat pe bani furaþi; de asemenea, un oarecare þigan poreclit Daulicã tot din
Craiova, care de asemenea are cazier, a plecat în þarã cu forme în regulã). Þiga-
nii zic: „domnule, plecã hoþii în þarã ºi de aici. Da. Cei ce au caziere pleacã în
þarã, deoarece alþi pungaºi care au rãmas în þarã de la început cautã sã-ºi sal-
veze complicii care din diferite motive n-au putut a se învârti de la început ca
sã nu mai vinã aici, pe când unii din noi care n-avem caziere ºi îndeplinim
toate condiþiunile sã rãmânem în þarã suntem þinuþi aici ca sã murim de foame,
sã suferim de frig ºi sã ne umplem de paraziþi”. „Mai bine ar pune mitraliera
în noi decât sã ne mai þinã în situaþia aceasta în care trãim”.

Îºi poate închipui oricine revolta de care sunt cuprinse cele 62 familii de
români luaþi din eroare drept þigani ºi þinuþi între aceºtia, precum ºi cele 6
familii de turci care de asemenea au fost luaþi din eroare ºi trãiesc cu þiganii în
mijlocul cãrora se aflã.

Þiganii din taberele Balºoi-Karanika ºi Kovaliovka urmeazã sã fie mai rãriþi
prin aceea cã vor fi cazaþi prin comunele vecine. Aceasta însã dupã ce se va
termina cu deparazitarea ºi cazarea þiganilor de la Alexandrudar.

Dar partea de nord a judeþului Oceacov – unde se aflã ºi tabãra Kovaliovka –
urmeazã sã fie anexatã judeþului Berezovka. În cazul cã în urma acestei anexãri
de teritoriu de la un judeþ la altul, þiganii din Kovaliovka vor fi evacuaþi (pen-
tru ca toþi þiganii sã rãmânã ºi pe mai departe numai în judeþul Oceacov ºi sã
nu fie ºi în judeþul Berezovka), acest fapt va întâmpina alte greutãþi autoritãþi-
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lor ºi noi nemulþumiri printre rândurile ucrainienilor, care ar urma a fi evacu-
aþi pentru ca în casele lor sã fie cazaþi þiganii. 

Informaþiuni sigure. 
Ag[ent] 29. 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol.I, f.128-132)

[1] Deºi Transnistria era încredinþatã guvernului român spre administrare, statutul acesteia
nu era încã bine definit, o decizie finalã trebuind sã se ia la sfârºitul rãzboiului. De aceea,
singura monedã permisã oficial aici era marca germanã (R.K.K.S.).

301
Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 20.145-S/7 decembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti

La ordinul dvs. nr. 47.077-S/1942, avem onoare a raporta urmãtoarele:
Prin raportul informativ nr. 16.571-S din 20 noiembrie 1942 al acestui In-

spectorat s-a raportat informaþiunea cã printre þiganii din Buzãu ºi Galaþi s-a
produs o mare neliniºte, în urma trimiterii în Transnistria a acelor þigani care
se încadrau în categoriile de evacuabili prevãzute de ordinele superioare. 

Aceastã stare de neliniºte s-a propagat între þigani de la om la om, lansând
ei singuri ºi colportând zvonul cã, aºa cum au fost trimiºi în Transnistria unii
dintre ei, vor mai fi trimiºi ºi alþii.

Pe de altã parte, rudele unora dintre cei ce au fost evacuaþi în Transnistria
au fãcut plângeri la forurile superioare, invocând motive cã acei evacuaþi nu
au nici un fel de vinã ºi cerând readucerea lor la vechiul domiciliu. 

În realitate însã, reclamaþiile care au fost fãcute sunt neîntemeiate ºi în
cazul þiganului Gheorghe Florea din Galaþi s-a raportat netemeinicia reclama-
þiunii sale cu raportul nostru nr. 18.633-S din 29 noiembrie 1942, pe care-l a-
nexãm alãturat în copie. 

Inspector Regional de Poliþie                                                  ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.149)
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302
[Înregistrat la 7 decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, jandarm fruntaº Ion M. Nicolae, ctg. 1936, domiciliat în Pi-
teºti, strada Libertãþii nr. 3, cu supus respect aduc la înalta cunoºtinþã a Dom-
niei Voastre cã în timpul când eram concentrat mi s-a ridicat de la domiciliu
soþia mea Constanþa Ion M. Nicolae, cu 4 copii, pe mama mea Maria Ion M.
Nicolae, pe tata Dumitru M. Gh., care a murit în Transnistria, pe fratele meu
Nicolae V. Ion ºi sora mea Lenuþa Maria Ion M. Nicolae, iar eu când am venit
din concentrare am gãsit pustiu întreaga mea familie iar astãzi mã vãd fãrã nici
un ajutor pe drumuri. 

Domnule Ministru, întreaga mea familie nu are nici un fel de cazier ºi ne bu-
curãm de o onorabilitate recunoscutã în societate ºi în populaþia piteºteanã unde
ne-am purtat cuviincios cu toatã lumea unde am trãit numai din muncã cinstitã. 

Vã rog cu lacrimi în ochi sã aprobaþi Domnule Ministru ca sã pot sã mã
transport în Oceacov-Transnistria, cazarma Alexandrudar, unde se gãseºte în-
treaga mea familie ºi sã-i pot aduce la cãminul nostru unde avem casã proprie-
tate ºi tatãl meu este de meserie fierar ºi care astãzi populaþia piteºteanã este
în suferinþã de meseriaºi fierari. 

Primiþi vã rog Domnule Ministru asigurarea deosebitului meu respect. 
Cu supus respect, Ion M. Nicolae

D-sale, Domnului Ministru al Afacerilor Interne. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.215)

303
Subinspector de poliþie C. Dumitrescu
7 decembrie 1942

Referat 

Domnule Inspector,

Coform ordinului nr. 28.440-S din 2 septembrie 1942, de a se trimite în
Transnistria þiganii care nu au un domiciliu fixat sau mijloace sigure de trai,
precum ºi cei care sunt recidiviºti în fapte ce pun în joc liniºtea publicã,
Chestura Poliþiei Alba Iulia a propus pentru trimiterea în Transnistria, pe lângã
alþi þigani, ºi pe familia þiganului reclamant, pe tatãl sãu vitreg, anume Stoica
Samuilã de 57 ani, soþia sa Ana de 55 ani, copiii Ioan ºi Petre gemeni, de 22
ani, Maria, Constantin ºi Livia, copii între 15-20 ani, precum ºi femeia Stoica
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Ana, rudã mai îndepãrtatã. Printr-o petiþie adresatã d-lui Ministru al Afacerilor
Interne, fiul vitreg al lui Samoilã Stoica, anume Adam Nicolae, a reclamat cã
pe nedrept i s-a trimis familia în Transnistria, motivând reclamaþia sa pe fap-
tul cã are un frate pe front ºi însuºi el ar fi fost pe front, cerând sã se dispunã
readucerea în Alba Iulia a familiei trimisã în Transnistria.

Cerându-se relaþiuni Chesturii de Poliþie Alba Iulia, cãtre Legiunea de Jan-
darmi, asupra motivelor trimiterii acestor þigani în Transnistria, Chestura cu
adresa nr. 8735 din 13 noiembrie 1942 motiveazã cã „Numiþii þigani nu fãceau
parte din cei neevacuabili” lãsând la  apreciere chestiunea retrimiterei în Alba
Iulia a þiganilor.

Legiunea de Jandarmi Alba Iulia, înaintând raportul Chesturii de Poliþie
Alba Iulia Ministerului Afacerilor Interne, d-l ministru subsecretar de stat a
pus pe acest raport rezoluþia de a se cerceta „dacã þiganii de care se reclamã
trebuiau sã fie trimiºi în Transnistria, sau nu trebuiau, ºi dacã nu trebuiau
trimiºi, pentru ce i-a trimis Poliþia?”

Direcþiunea Generalã a Poliþiei, prin ordinul nr. 46.844-S din 2 decembrie
1942 trimite actele spre cercetare acestui Inspectorat. Procedând la cercetarea
celor reclamate, am dispus chemarea înaintea noastrã a reclamantului, þiganul
Adam Nicolae, care ne-a dat o declaraþie prin care îºi susþine în totul recla-
maþia fãcutã. Am chemat la oficiul nostru pe comisarul Georgescu Anton de la
Chestura Poliþiei Alba Iulia, comisar care s-a ocupat îndeaproape cu chestiu-
nea þiganilor la Alba Iulia ºi care ne-a dat de asemenea o declaraþie, care s-a vi-
zat de noi ºi s-a ataºat la procesul-verbal încheiat.

Din cele constatate în dosarul cu actele întocmite în cauzã, credem cã
organele Chesturii de Poliþie Alba Iulia nu au procedat ilegal, ci în conformi-
tate cu ordinele primite, în ceea ce priveºte trimiterea þiganilor în Transnistria.
Chiar dacã familia trimisã în Transnistria a avut pe cineva mobilizat, faþã de
instrucþiunile precise primite de Chesturã, alegaþiunea reclamantului nu poate
fi luatã în considerare. 

Într-adevãr, prin nota telefonicã nr. 385 din 11 sept. 1942, Legiunea de Jan-
darmi Alba Iulia comunicã Chesturii de Pol. Alba Iulia cã „în conformitate cu
ordinul Inspectoratului de Jandarmi nr. 720/1942, nu vor fi evacuate familiile
din sânul cãrora sunt membri concentraþi, mobilizaþi, sub arme sau rãniþi. 

Dar în aceeaºi zi, cu nota telefonicã nr. 386, se transmite un nou ordin al
Inspectoratului, cu nr. 701, prin care se „anuleazã ordinul telefonic nr. 385”.
Notele se anexeazã în copie la prezentul referat. 

Faþã de aceastã situaþie, Chestura Poliþiei Alba Iulia nu mai era þinutã sã
aprecieze dacã cei trimiºi în Transnistria au sau nu pe cineva pe front, sau mo-
bilizat sau rãnit.

Faptul cã þiganii trimiºi nu aveau o meserie precisã, ceva mai mult, din
declaraþia comisarului Georgescu Anton reieºind cã erau chiar firi turbulente,
credem cã trimiterea lor intrã în cadrul dispoziþiunilor ordinelor Ministerului
Afacerilor Interne. Dar ordinul Direcþiunii Generale a Poliþiei nr. 46.944-S din
2 decembrie 1942 precizeazã cã „din raportul Chesturei Poliþiei Alba Iulia re-
zultã cã þiganii nu erau evacuabili; or, raportul în cauzã prevede textual:
„Nefãcând parte din cei neevacuabili”, ceea ce denotã cã însuºi Chestura, prin
raportul nr. 8735 din 13 nov. 1942, a afirmat cã þiganii erau evacuabilii.
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Faþã de aceste constatãri, opiniem cã organele Chesturei de Poliþie Alba Iu-
lia s-au conformat ordinelor primite; în ceea ce priveºte cererea reclamantului
de reîntoarcere a þiganilor din Transnistria, chestiunea rãmâne la aprecierea
organelor superioare.

Subinspector de Poliþie
C. Dumitrescu

[ANEXA 1]

Declaraþiune

Subsemnatul Adam Nicolae, domiciliat în Alba Iulia, strada Lumea Nouã
nr. 72, de profesiune ºofer, de religiune greco-catolicã, cãsãtorit, fãrã copii, la
cele întrebate declar urmãtoarele:

Am înaintat cerere la Ministerul Afacerilor Interne, prin care am solicitat ca
sã fie retrimiºi la Alba Iulia urmãtorii membri ai familiei mele, ºi anume: 1. Stoi-
ca Samuilã tatã; 2. Stoica Ana n. Adam, mama; 3. Stoica Ioan frate; 4. Stoica
Petru frate; 5. Stoica Constantin frate; 6. Stoica Maria sorã; 7. Stoica Livia sorã.

Subsemnatul, în anul 1941 am fost concentrat în calitate de ºofer ºi am ple-
cat cu automobilul ducând pe dl. dr. Purjiu, medic cãpitan, cu care am trans-
portat rãniþi de pe front. 

Mai am un frate cu numele de Iov Samuilã, care este caporal în armatã, a
luat parte la luptele pentru recucerirea Basarabiei ºi Bucovinei, ºi este decorat
cu „Bãrbãþie ºi Credinþã” ºi care actualmente se aflã în Alba Iulia în concediu
de una lunã de zile. Tatãl meu, Stoica Samuilã, poseda în Alba Iulia pe strada
Lumea Nouã la nr. 71 ºi 72 douã case proprietatea lui, a fost hamal la gara auto-
buzelor C.F.R. din Alba Iulia, unde câºtiga câte 200-300 lei pe zi, din care îºi
putea întreþine familia în condiþiuni normale, nefiind avizat la nici un ajutor
din partea autoritãþilor.

Întrucât familia mea îºi poate crea aceeaºi situaþie pe care a avut-o la evacu-
area în Transnistria, rog încã o datã insistent ca sã fie readuºi la Alba Iulia, eu
obligându-mã a-i întreþine ºi ajuta ca sã nu fie o povarã pentru autoritãþi.

Aceasta îmi este declaraþiunea pe care o susþin ºi semnez cu mâna proprie.

Alba Iulia, la 5 decembrie 1942
Adam Nicolae
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[ANEXA 2]

5 decembrie 1942
Datã în faþa noastrã spre neschimbare. 
Subinspector dr. C. Dumitrescu

Declaraþie

Subsemnatul Georgescu Anton, comisar la Chestura Poliþiei Municipiului
Alba Iulia, la ordinul dvs. privitor la þiganii evacuaþi în Transnistria, declar
urmãtoarele:

Situaþia þiganilor din Alba Iulia în cursul lunii mai, din cercetãrile fãcute
de noi, s-au constatat urmãtoarele:

1. Sub raportul comportãrii lor în societate.
În majoritatea þiganilor, minori sau majori, se ocupau cu meseria de hamali

ocazionali. Cu prilejul târgurilor sau la staþia autobuzelor, când nu erau retribu-
iþi de persoanele strãine de localitate cu sumele pe care le cereau, atunci azvâr-
leau banii pe jos ca semn de protest, punând acele persoane în situaþia de a le
da cât cer, numai pentru a nu se face de ruºine.

Prilejul de scandaluri, þiganii îl avea numai în piaþa din centrul oraºului,
unde prin cuvinte triviale ºi gesturi lipsite de bun simþ le dau loc la scene care
se terminau la Oficiul Chesturii, fiind ambele pãrþi date în judecatã. Aceastã
mãsurã a trimiterii lor în judecatã nu îi jena cu nimic, fiind puºi la adãpostul
unor apãrãtori care cãutau a-i absolvi de pedeapsã sau a le uºura pedeapsa,
comutându-se în bani.

Mulþi þigani nu cunoºteau nici cele mai elementare elemente ale bunei
purtãri. Am avut cazul unui þigan care îmbrãcat într-un costum sumar, cu cã-
maºã plesnitã în spate, se freca de zidul unei case în piaþa publicã, scuipând
foarte dezinteresat în vãzul publicului. 

În zilele de târguri, þigãncile ºi copii lor adunau din gunoaiele de zarzavaturi
rãmase, resturi de zarzavat pe care duceau acasã ºi din care se întreþineau.
Adunãrile zarzavaturilor din gunoaie le fãceau la îndemnul bãrbaþilor care nu
munceau, trimiþând femeia ºi copii sã adune ce poate de mâncare. În cazul când
nu erau târguri ºi nu aveau posibilitate sã gãseascã de mâncare, îºi trimiteau
copiii pe la casele oamenilor dupã mâncare sau dupã bani. 

2. Sub raportul moral
Au fost cazuri când soldaþi strãini de localitate, concentraþi sau veniþi sã-ºi

facã serviciul militar în garnizoanã, erau ademeniþi de þigãncile ce vindeau
fructe pe la curþile regimentelor, cã le pot procura femei pentru a avea cu aces-
tea raporturi sexuale. 

Aceste þigãnci aveau grijã cã dinainte sã aleagã soldaþii ce aveau asupra lor
bani. Aºa am avut cazul unui soldat care fiind ademenit cã poate avea rapor-
turi sexuale cu o þigancã, la locuinþa acesteia fiind îmbãtat, în momentul când
dormea i s-au sustras bani în sumã de 9000 lei, pe care îi avea ascunºi la picior,
fiind legaþi la indispensabil.
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În urma raziilor efectuate, s-au gãsit soldaþi din garnizoana localã ºi din alte
garnizoane dezertori ce se aflau la þigãncile ce profeseau prostituþia. S-a gãsit
soldat dezertor cu armã ºi efecte la o þigancã. Unii din soldaþi, la declaraþiile ce
li s-au luat, au afirmat cã nu au venit sã aibã raporturi ocazionale cu þigãncile,
ci au intenþii de a se cãsãtori cu ele. Cazuri nu am avut ca soldaþi sã se cãsã-
toreascã cu þigãnci.

S-au gãsit de asemeni persoane cu situaþie bunã din oraºul Alba Iulia care sã
fie gãsiþi cu ocazia descinderilor la þigãncile ce profeseau prostituþia clandestinã.

S-au gãsit fete mãritate ºi minore grupate în numãr de 5-6 în câte o casã, îm-
brãcate sumar, alta chiar goalã sub o plapumã. La interogãrile fãcute au declarat
cã au venit sã stea de vorbã. Realitatea faptului era cã profeseau prostituþia. 

Unii din þigani înscenau ºantajuri în cazuri când diferite persoane au avut
raporturi sexuale cu soþia lor sau una din fiice. Realitatea era cã persoanele care
nu îi cunoºteau erau ademenite de a avea raporturi sexuale, dupã care erau puºi
în situaþia cã dacã nu dau diferite sume de bani îi reclamã sau îi face de râs.

3. Din punct de vedere al locuinþelor
Þiganii evacuaþi aveau locuinþe insalubre cu mobilier sumar. În unele case

mobilierul nici nu exista, toþi membrii familiei dormind pe paie. În casã, copii
îºi fãceau necesitãþile, mamele ºi mai mult bãrbaþii neglijându-ºi copii, în
jocuri de cãrþi sau concubinaj cu alte femei.

4. Din punct de vedere al meseriilor
Din þiganii evacuaþi, unii erau cãrãmidari, alþii fierari, alþii lãutari, sau fãrã

profesie. Nici unul nu avea o profesie permanentã în meseria ce poseda. Cãrã-
midarii, meserie de anotimp, dacã puteau sã aibã ocazia ca se înºele pe cineva,
îi înºelau luându-le bani, dupã care plecau, angajându-se în altã parte. Aceste
fapte le sãvârºeau în alte localitãþi, fiind daþi în urmãrire pentru înºelãciune.
Lãutarii erau numai cu numele, fiindcã un repertor muzical nu-l cunoºteau,
cântând diferite arii naþionale la ocaziuni. Restul timpului trãiau din fonduri
dubioase.

Þiganii se împrumuteau între ei cu bani ºi se legau pe diferite jurãminte ca
sã nu spunã provenienþa banilor, care în majoritatea cazurilor erau procuraþi
pe cãi ilegale. 

Þiganii evacuaþi nu erau în cadrul unor industrii unde sã munceascã ca ori-
care muncitor în mod permanent ºi de unde puteau avea un viitor asigurat. Ei
lucrau ocazional ºi de câte ori puteau se speculeze lumea, fãceau aceasta.
Mulþi cetãþeni ai oraºului ajunseserã sã nici nu mai aducã cazul la cunoºtinþa
poliþiei.

5. Din punct de vedere al justiþiei 
Între þiganii din oraºul nostru era o legãturã permanentã convenþionalã, cã

în cazul când unii din ei sunt cercetaþi de poliþie, atunci ceilalþi sã le sarã ime-
diat în ajutor, punându-se martori mincinoºi sau sã creeze alibi, fapt ce îngre-
una cu mult lucrãrile de cercetare ºi uneori chiar denaturau elementele in-
fracþiunii.
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În cazul când ei erau trimiºi în justiþie cu diferite fapte sãvârºite, erau capa-
bili sã sacrifice sume importante de bani pe care le dãdeau avocaþilor pentru a
fi puºi în libertate. Astfel a fost cazul unui avocat din Alba Iulia, care în mod
sfidãtor ne-a arãtat personal suma de 5000 lei, pe care o primise de la un þigan
înaintat Parchetului ºi pe care îl scãpase. Menþionez cã la percheziþia corporalã
ce am fãcut acelui þigan nu gãsisem aceastã sumã ºi îl ºtiam cã nu putea avea
atâþia bani pentru a suporta un onorariu atât de mare. 

6. Din punct de vedere al angajãrilor
În cursul verii, primãria din localitate a fãcut apel la mânã de lucru, de care

se simþea foarte mare nevoie atât la curãþatul strãzilor, cât ºi la serviciul salu-
britãþii. Nici unul din þigani nu s-a angajat, preferând a face servicii ocazionale,
din care nu puteau avea o existenþã precisã ºi permanentã. Minorii nu erau tri-
miºi de pãrinþii lor pentru a îmbrãþiºa o meserie, ci preferau sã adopte acelaºi
sistem ca ºi pãrinþii, de a vagabonda prin oraº. Femeile refuzã angajãrile ca ser-
vitoare, sau în cazul când se angajau fãceau aceasta numai cu interesul de a fura
alimente de la stãpâni. Fetele prefereau sã se prostitueze ºi renunþau la munca
cinstitã. 

7. Din punct de vedere al stãri civile
Faþã de puþine familii a þiganilor, toþi trãiau în concubinaj. La recensãmin-

tele fãcute s-au gãsit soþi ºi soþie care aveau câte un copil: tatãl avea un copil
cu altã femeie trecut la Oficiul Primãriei pe numele acelei femei; soþia avea de
asemenea un copil sau doi cu un alt bãrbat, trecuþi la Oficiul Primãriei pe nu-
mele acelui bãrbat. 

Din cãsãtoria lor rezultau alþi copii, pe care îi treceau pe numele lor în ca-
zul dacã erau cãsãtoriþi legitim. În aceastã situaþie, familia unui þigan se conto-
pea cu altã familie, iar în actuala situaþie invocã motive pe pretenþiuni amoroa-
se avute cândva, care pretenþiuni pânã la ocazia evacuãrii lor în Transnistria
nu a avut ocazia sã le arate. 

8. Din punct de vedere comparativ
Prin cele relatate mai sus, am arãtat situaþia realã din toate punctele de

vedere. Astãzi, dupã evacuarea acelor þigani, statul poate observa cu mulþu-
mire cã din punct de vedere moral, al muncii, al justiþiei, al angajãrilor, þiganii
rãmaºi au început sã se comporte în mod mulþumitor.

Reclamaþiile lor, cã trãiesc rãu în Transnistria, acestea sunt fãcute la îndem-
nul unor persoane asupra cãrora suntem în urmãrire, deoarece storc pe þiganii
rãmaºi de bani, ca sã-i aducã pe ceilalþi, astfel fãcând un venit permanent de
pe urma celor rãmaºi. 

La reclamaþiile celor rãniþi, concentraþi sau mobilizaþi pentru a li se înapoia
familiile lor, declar cã în baza notei telefonice nr. 386 al Legiunei de Jandarmi
Alba Iulia, înregistratã la Oficiul Chesturei cu nr. 14.102 din 11 septembrie
1942, anulându-se nota telefonicã nr. 385, prin care sã dãdea dreptul ca sã rã-
mânã pe loc familiile din sânul cãrora sunt membri concentraþi sau rãniþi, acele
reclamaþii nu sunt întemeiate, deoarece persoanele evacuate intrau în ordinul
cã nu aveau o situaþie materialã precisã ºi permanentã din care sã trãiascã.
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Privitor la numiþii Iancu Ioan, Iancu Mihai, Schamu Mihai, Moldovan Petru,
Iancu Traian, Stoica Nicolae, Bumbu Catrina, Tiru Rudi ºi Bumbu Dumitru,
declar cã numiþii au fost evacuaþi în Transnistria pentru considerentul cã nu a-
veau o situaþie materialã precisã ºi o existenþã asiguratã în mod permanent din
care sã trãiascã.

Asupra familiilor evacuate în Transnistria, dl. chestor Liviu Murgãu, dl. se-
cretar de Chesturã Gh. Bariþiu ºi subsemnatul, înainte de evacuare am fãcut o
verificare amãnunþitã din toate punctele de vedere menþionate în declaraþia de
mai sus, considerând cã þiganii evacuaþi intrau în prevederile ordinelor. 

Privitor la reclamaþia lui Adam Nicolae, prin care cere ca tatãl sãu Stoica
Samuilã, împreunã cu familia sa, sã fie readus din Transnistria, declar cã numi-
ta familie intra în prevederile ordinului, cã nu aveau o existenþã precisã ºi asi-
guratã din care sã trãiascã. Stoica Samuilã nu era în serviciul statului la C.F.R.,
adicã funcþionar public, ci îndeplinea funcþia de hamal ocazional, fiind prote-
jatul unui funcþionar de la Centrul de Autobuze din Alba Iulia.
Aceasta declar, susþin ºi semnez.

Georgescu Anton
Alba Iulia, la 5 decembrie 1942

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.155-164)

304
Inspectoratul General al Jandarmeriei         Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 48.407/9 decembrie 1942

Cãtre Domnul Colonel Ivaºcu Lucian

Pentru a se stabili cu certitudine situaþia þiganilor nenomazi evacuaþi în
Transnistria ºi pentru a se pune capãt nenumãratelor reclamaþii asupra evacuã-
rilor fãcute în mod neregulat ºi care de cele mai multe ori s-au constatat cã
sunt în totul neîntemeiate, 

Am hotãrât:
1. Sã se cerceteze prin trei comisiuni în zonele în care aceºti þigani se gã-
sesc astãzi, pentru a se stabili situaþia lor ºi dacã printre cei evacuaþi se gã-
sesc persoane ce prin eroare sau abuz au fost evacuate, contrar ºi peste dis-
poziþiile date de Ministerul Afacerilor Interne.
Aceste comisiuni se formeazã ºi lucreazã astfel:
Comisiunea 1. Colonel Ivaºcu[1] asistat de comandantul legiunii Oceacov
în zona Katurga (Alexandrovka).
Comisiunea 2. Colonel Moldoveanu C-tin asistat de un ofiþer superior de la
Inspectoratul Transnistria, în zona Karanika.
Comisiunea 3. Colonel Moldoveanu Sandu, asistat de un alt ofiþer de la
Inspectoratul Transnistrian în zona Kovaliovka.

520



Localitãþile care intrã în zona de cercetare a fiecãrei comisiuni se vor sta-
bili precis de cãtre comandantul legiunii Oceacov, care cunoaºte situaþia
dislocãrii taberelor de þigani. În acest scop, înainte de a se trece la operaþi-
une, toate cele trei comisiuni vor lucra la Oceacov cu comandantul legiu-
nii, pentru a stabili detaliile de execuþie ºi normele unitare de lucru.
2 .. Comisiunile vor cerceta situaþia tuturor celor evacuaþi ºi preciza urmã-
toarele:

a. Care þigani aparþinând unuia din elementele armatei au fost evacuaþi
contrar ordinelor. Se va arãta numeric ºi numãrul membrilor familiei
(soþie, copii).
b. Care þigani invalizi derãzboi, din actualul rãzboi sau din rãzboiul din
1916-1918, au fost evacuaþi, arãtându-se de asemenea numãrul mem-
brilor familiei (soþie, copii).
c. Familiile þiganilor mobilizabili ce au fost evacuate neregulat, în lipsa
soþilor aflaþi pe front ori concentraþi, arãtându-se numãrul membrilor
din aceastã categorie. Se înþelege cã este vorba de familiile ale cãror so-
þii se gãsesc evacuate fãrã soþi, aceºtia gãsindu-se dupã cum am arãtat
pe front ori în zona interioarã concentraþi.
d. Care sunt pãrinþii evacuaþi (tatãl, mama) care au fii pe front sau sub
arme concentraþi. Se va arãta la aceastã categorie ºi numãrul celorlalþi
membri din familie minori.
e. Care sunt concubinele evacuate (care au copii) ale ostaºilor mobilizaþi
pe front sau concentraþi ce au fost totuºi evacuate.
f. Care sunt ºi dacã sunt români evacuaþi, fiind consideraþi din eroare
drept þigani, arãtându-se numãrul membrilor familiei acestora.
g. Care sunt þiganii evacuaþi care nu intrã în nici una din aceste catego-
rii, care cer însã repatrierea invocând motive demne de luat în seamã.
Se înþelege cã în aceastã categorie trebuie sã se aprecieze cu foarte mare
atenþiune seriozitatea ºi temeinicia motivelor invocate.

3. Pentru fiecare din categoriile arãtate mai sus se vor întocmi tabele nomi-
nale ºi numerice dupã modelele anexate (capul familiei nominal, iar numã-
rul membrilor de familie numeric).
4. Comisiunile vor lucra foarte circumspect în ce priveºte înscrierea în
aceste tabele ºi numai pe bazã de probe bine definite, adicã probe materia-
le, nu simple afirmaþii. Dacã (ºi desigur vor fi cazuri) unii þigani vor susþine
cã intrã într-una din categoriile de mai sus, dar nu pot proba, ei vor fi în-
scriºi într-un tabel separat anexat tabelului fiecãrei categorii indicate ante-
rior, pentru a se face cercetãri la domiciliul de origine.
5. Pentru orientarea dvs. asupra condiþiilor în care evacuarea trebuia sã se
execute de cãtre organele de poliþie ºi jandarmerie, se anexeazã în copie
ordinul Ministerului Afacerilor Interne no. 2383/1942, pe baza cãruia s-a
executat operaþiunea. Studiindu-l, veþi fi în mãsurã sã cunoaºteþi spiritul
care stã la baza acestuia ºi sã apreciaþi în cunoºtinþã de cauzã ºi deci mai
just erorile sau abuzurile.
6. Toþi ofiþerii desemnaþi a face parte din aceste comisiuni se vor gãsi la
Inspectoratul Jandarmi Odessa, în ziua de vineri 11 decembrie 1942, orele
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19, unde comisiunile se vor completa cu ofiþerii de la Inspectorat ºi de
unde vor pleca în scopul arãtat mai sus la Oceacov.
7. Tabelele încheiate de comisiuni se vor preda Inspectoratului General al
Jandarmeriei personal de cãtre preºedinþii respectivi ai comisiunilor, de
îndatã ce fiecare a terminat operaþiunea.

Odatã cu aceste tabele se va înainta ºi o dare de seamã în care veþi arãta con-
diþiile în care se gãsesc cazaþi ºi trãiesc aceºti þigani evacuaþi.

Inspector General al Jandarmeriei                                  ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                           Colonel C. Tobescu

N.B. A se proceda cu atenþiune pentru ca în rândul þiganilor categoria stabili,
pentru care se executã operaþiunea, sã nu fie strecuraþi þigani nomazi, veniþi
din alte judeþe ale Transnistriei ºi a cãror evacuare s-a fãcut fãrã nici un fel de
excepþie (s-au evacuat ºi mobilizaþii ºi familiile lor).

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.32-34)

[1] În timpul cercetãrilor efectuate de col. Lucian Ivaºcu – numit între timp prefect la
Oceacov – printre þigani, acesta s-a molipsit de tifos exantematic, murind la începutul lunii
ianuarie 1943.

305
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet Subsecretar de Stat Poliþie
Nr.  48.642 din 11 decembrie 1942

Cãtre Guvernãmântul Transnistria 

Am onoarea a vã face cunoscut urmãtoarele în legãturã cu evacuarea þiga-
nilor ce s-a efectuat în Transnistria:

În urma dispoziþiunilor Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, Ministerul Afa-
cerilor Interne a stabilit criteriile pe baza cãrora anumite categorii de þigani au
fost evacuate de pe întreg cuprinsul rural ºi urban al þãrii în Transnistria, urmând
ca acolo plasarea în zonã sã se facã prin îngrijirea ºi dupã indicaþiunile dvs.

Dupã efectuarea operaþiunii, s-au ivit nenumãrate reclamaþiuni, unele vi-
zând anumite erori ce s-au fãcut cu ocazia înscrierii ºi evacuãrilor, altele vizând
situaþia foarte grea din punct de vedere al plasãrii ºi mijloacelor lor de exis-
tenþã acolo. 

I. Pentru prima situaþie ºi pentru a se pune capãt reclamaþiunilor þiganilor
din categoria stabili, care în cele mai multe cazuri s-au dovedit neîntemeiate,
Ministerul Afacerilor Interne a luat mãsura ca prin trei comisiuni prezidate de
trei colonei de jandarmi, ofiþeri superiori de control, din Inspectoratul General
al Jandarmeriei, sã se cerceteze în judeþul Oceacov toate reclamaþiunile asupra
evacuãrilor executate de organele poliþiei ºi jandarmeriei, contrariu dispoziþi-
unilor date. 
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Pentru orientarea domniei voastre, alãturãm ordinul instrucþiune, dat comi-
siunilor. Þinem sã precizãm însã cã Inspectoratul General al Jandarmeriei a
fost informat cã în unele zone de evacuarea þiganilor au lucrat anterior unele
comisiuni (ofiþeri de jandarmi) probabil din ordinul Guvernãmântului ºi care
au întocmit tabele de urmãtoarele 13 categorii de þigani din categoria stabili. 

1. Invalizi din rãzboiul 1916-1918.
2. Cei care au luat parte la rãzboiul din 1916-1918.
3. Vãduve din rãzboiul 1916-1918, cu pensie.
4. Vãduve din rãzboiul 1916-1918, fãrã pensie.
5. Familiile morþilor din actualul rãzboi (soþii).
6. Pãrinþii care au copii morþi în actualul rãzboi.
7. Familiile mobilizaþilor de rãzboi.
8. Pãrinþii celor ce au luat parte în rãzboiul din 1941-1942.
9. Cei ce au luat parte în rãzboiul actual ºi se aflã demobilizaþi.
10. Familiile care au ofiþeri ºi subofiþeri pe front.
11. Românii luaþi din eroare drept þigani.
12. Þiganii care nu intrã în nici una din categoriile de mai sus.
13. Turcii luaþi din eroare.
Prin stabilirea acestor categorii s-a nãscut în rândurile acestora ideea cã toþi

cei înscriºi vor fi repatriaþi, ceea ce însã nu este posibil faþã de normele Preºe-
dinþiei Consiliului de Miniºtri, aplicatã de Ministerul Afacerilor Interne, prin
care s-a stabilit cã din cei consideraþi evacuabili pentru motive de ordine pub-
licã (condamnaþi sau în suspiciune poliþieneascã), nu sunt exceptaþi decât mo-
bilizabilii ºi mobilizaþii, ori concentraþii cu familiile lor. 

II. În ceea ce priveºte însã repartiþia ºi mijloacele de existenþã ale þiganilor
evacuaþi, suntem informaþi cã aºezarea þiganilor nenomazi numai în judeþul
Oceacov, ºi acolo numai în trei zone, ºi anume: Katurga, Karanika ºi Kovaliov-
ka, a creat acestora o situaþie disperatã, deoarece aºezarea în masã nu este co-
respunzãtoare mijloacelor de trai, hranã, cazare, îmbrãcãminte, mai ales acum
iarna, din aceastã cauzã majoritatea a ajuns într-o stare de mizerie fiziologicã,
fapt ce a dus la o mortalitate de proporþie foarte mare. Spre documentare se
alãturã o serie de fotografii scoase la faþa locului, din care se constatã mizeria
în care aceºtia mor de inaniþie ºi ger. 

Desigur cã plasarea a unui numãr de 13.000 þigani într-un numãr restrâns
de comune a creat aceastã situaþie ºi credem cã ar fi necesar ca pe cât posibil
aºezarea þiganilor sã se extindã ºi în alte judeþe, nu numai în Oceacov.

Plasarea în sate în numãr de maximum 100-200 familii noi credem cã ar
uºura mult situaþia. Credem de asemenea cã aceastã mãsurã nu ar împiedica
nici posibilitatea de supraveghere poliþieneascã ºi cã în acest mod ei ar putea
fi folosiþi ºi mai uºor la muncã.

Faþã de aceastã situaþie, vã rugãm sã binevoiþi a dispune a ni se comunica
hotãrârea dvs.

Ministerul Subsecretar de Stat
General de Corp de Armatã
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.121-123).
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306
România  Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã                                                                
Nr. 50.918-S/17 decembrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Subsecretariatul de Stat al Poliþiilor 

Am onoare a vã raporta cã în ziua de 10 decembrie 1942 a sosit în gara Si-
biu din Transnistria un vagon de marfã cu un numãr de 64 þigani, dintre cei
care au fost evacuaþi din Sibiu la data de 13 septembrie a.c.

Anterior au mai sosit în oraºul Sibiu alte douã familii de þigani tot dintre
cei evacuaþi în Transnistria. Toþi susþin cã au fost înapoiaþi în þarã de autoritã-
þile din Transnistria, cu autorizaþia Ministerului Afacerilor Interne.

Cum pânã în prezent nu am primit nici un ordin asupra revenirii acestor
þigani la locurile de unde au fost evacuaþi, vã rugãm sã binevoiþi a hotãrî dacã
se poate permite instalarea lor în oraºul Sibiu ºi în caz afirmativ sã ne daþi dis-
poziþiuni asupra bunurilor pe care aceºtia le-au avut în Sibiu ºi care au fost
predate comisiunii judeþene pentru administrarea bunurilor expropriate, pen-
dinte de Centrul Naþional de Românizare. 

Director General                                                                                 Director
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.204)

307
Comandamentul de Cãpetenie al Armatei                                             Confidenþial
Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei

Decizia nr. 3149 [18 decembrie 1942]

Noi, Ion Antonescu, mareºal al României ºi comandant de cãpetenie al
armatei, prin profesor Gh. Alexianu, guvernator civil al Transnistriei[1]. 

Având în vedere raportul Inspectoratului de Jandarmi, înregistrat sub nr.
135.812/1942, prin care se cere a se lua mãsuri pentru întrebuinþarea la munci
a þiganilor plasaþi în Transnistria. Având în vedere referatul Direcþiei Muncii,
înregistrat sub nr. 136.937/1942, prin care se fac propuneri cu privire la modul
de întrebuinþare la lucru al acestora.

În virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul nr. 1 din 19 august 1941,
dat la Tighina[2]: 
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Decidem:
Art.1. Toþi þiganii aflãtori pe teritoriul Transnistriei vor fi aºezaþi în sate, în

grupuri de 150-350, dupã necesitãþi ºi posibilitãþi de utilizare la muncã, sub
conducerea unuia dintre ei, cu obligaþiunea de a presta munca ce li se impune,
fiind retribuiþi ca ºi muncitorii localnici. 

Art.2. Organele Jandarmeriei, împreunã cu birourile de muncã raionale, vor
proceda la înscrierea lor nominalã, pe profesiuni, iar Legiunile de Jandarmi,
împreunã cu Oficiile de Muncã Judeþene, vor centraliza datele înscrierii ºi vor
întocmi situaþii numerice pe judeþe. 

Art.3. Toþi þiganii muncitori calificaþi vor fi întrebuinþaþi potrivit meseriei
lor, în atelierele existente ºi în cele ce se vor înfiinþa. 

Art.4. Þiganii care nu vor fi întrebuinþaþi conform art. 3, vor fi constituiþi de
cãtre Prefecturile de Judeþ în echipe de lucru, sub supravegherea unuia dintre
ei. Aceste echipe de lucru vor fi utilizate: la munci agricole, la tãiatul ºi fasona-
tul lemnelor în pãduri, confecþionarea de obiecte din lemn brut (lopeþi, mãturi,
coºuri de nuiele, coveþi, linguri etc); strângerea pieilor, maþelor ºi pãrului, co-
lectarea metalelor neferoase, a fiarelor vechi, maculaturii, zdrenþelor ºi rezidu-
rilor de tot feluri, colectarea ºi curãþirea pufului ºi fulgilor etc. 

Art.5. Atelierele ºi echipele de lucru vor activa sub directiva pretorilor ºi
controlul prefecþilor. 

Art.6. Toþi þiganii în vârstã de la 12 ani la 60 ani, fãrã deosebire de sex, sunt
obligaþi sã munceascã în ateliere sau în echipele de lucru constituite. 

Art.7. Uneltele ºi maºinile necesare atelierelor se vor procura prin grija
Direcþiei Industriei ºi Direcþiei Comerþului. 

Art.8. Þiganilor, care în cadrul muncii astfel organizate vor da un randa-
ment superior celui normal, li se vor da premii egale cu 30% din valoarea sur-
plusului de muncã prestatã. 

Art.9. Conducãtorii grupelor în sate rãspund de prezenþa în localitate a þi-
ganilor de sub conducerea lor, iar supraveghetorii echipelor de lucru, de pre-
zenþa la muncã a celor din echipa respectivã. 

Art.10. Toþi acei þigani care vor pãrãsi localitatea în care li s-a fixat domicili-
ul, sau vor lipsi din aceastã localitate fãrã autorizaþia pretorului, în cursul raio-
nului sau a prefectului, în cuprinsul judeþului, precum ºi toþi aceia care vor lipsi
nemotivaþi de la lucru în atelierele sau echipele în care au fost repartizaþi, vor fi
sancþionaþi cu internarea în lagãrul de represalii ce va fi înfiinþat în fiecare judeþ.

Art.11. Direcþia Administraþiei, Direcþia Muncii ºi Inspectoratul de Jan-
darmi se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni. 

Guvernator                                                                            Directorul Muncii
Gh. Alexianu                                                                             Dr. Gh. Balcaº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.119)

[1] Gh. Alexianu (1897-1946), profesor de drept constituþional comparat la Universitatea
din Cernãuþi. În timpul dictaturii regale a lui Carol II a ocupat funcþia de rezident regal al
þinutului Suceava (13 august 1938-1 februarie 1939) ºi al þinutului Bucegi (1 februarie
1939-6 septembrie 1940). La recomandarea lui I. Marinescu, ministrul Economiei Naþiona-
le, mareºalul Ion Antonescu l-a numit guvernator al Transnistriei. Dupã rãzboi, în urma
procesului din mai 1946 intentat guvernului Antonescu pentru „crime de rãzboi”, Tribu-
nalul Poporului l-a condamnat la moarte, sentinþa fiind adusã la îndeplinire în data de 1
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iunie 1946. Asupra activitãþii lui Gh. Alexianu, ca guvernator al Transnistriei, vezi cartea
fostului sãu director de cabinet, Olivian Verenca, Administraþia civilã românã în Transnis-
tria, 1941-1944, Bucureºti, Edit.Vremea, 2000.
[2] Decret ce prevedea Administrarea Civilã a Transnistriei ºi numirea lui Gh. Alexianu
ca guvernator (vezi Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond U.R.S.S., dos. 71,
vol.129, f.37).

308
No. 17.204/20.XII.1942
Legiunea Jandarmi Argeº

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
(Serv. Jandarmeriei)

Urmare la raportul nostru telefonic no. 2129 din 9 decembrie 1942 ºi la
ordinul dvs. telefonic no. 154.111 din 9 decembrie 1942, prin care am raportat
cã þiganii Ciobanu Gheorghe ºi Stãnculescu Gheorghe, cu membrii familiilor
lor din Piteºti, ºi þiganul Stan Niculae cu nepoata ºi nepotul sãu din Sibiu, au
plecat din Transnistria în þarã cu autorizaþii false.

Am onoare a raporta cã Legiunea Jandarmi Argeº a raportat cu raportul tele-
fonic de mai sus Inspectoratului General al Jandarmeriei, iar Inspectoratul cu
ordinul de mai sus a ordonat ca cei ce sunt mobilizabili sã fie plasaþi la domi-
ciliul lor, iar þiganul Stãnculescu Marin care nu este mobilizabil sã fie trimis
în Transnistria cu soþia sa. Legiunea, conform ordinului, a plasat la domiciliul
lor pe þiganii Ciobanu Gheorghe cu soþia sa ºi copilul, pe þiganca Zamfira
Stãnculescu cu fiica sa, al cãrui soþ este mobilizabil, iar pe þiganul Stan Nicu-
lae care este invalid, precum ºi pe nepoata ºi nepotul sãu, i-a plasat la Chestura
Sibiu pentru a fi plasaþi la domiciliile lor, pe þiganul Stãnculescu Gheorghe
care avea situaþia militarã neclarificatã l-a înaintat Cercului de Recrutare Ar-
geº, deoarece numitul þigan, ctg. 1922, a fost reformat, în anul 1939 chemat
pentru revizuire ºi neprezentat ºi apoi dat nesupus, poziþie în care se gãseºte
ºi în prezent, iar soþia sa a fost plasatã la domiciliul sãu prin poliþia oraºului
Piteºti.

Dosarul cu acte cu autorizaþiile false a fost înaintat de aceastã Legiune cu
raportul no. 1983 din 13 decembrie 1942 Inspectoratului Jandarmi Transnis-
tria pentru facerea cercetãrilor ºi descoperirea autorilor falsului. 

În prezent, Inspectoratul Jandarmi Transnistria, cu ordinul telegrafic no.
19.225 din 18 decembrie 1942, ne ordonã ºi face cunoscut cã autorizaþiile sunt
false ºi sã trimitem sub escortã sigurã pe þiganii Ciobanu Gheorghe, Stãnculescu
Gheorghe ºi Stan Ion, primii 2 fiind din Piteºti iar secundul din Sibiu.

Rugãm sã binevoiþi a ne ordona cine transferã pe aceºti þigani la Inspecto-
ratul Jandarmi Transnistria ºi cine le elibereazã foi de drum pentru transportul
lor, deoarece þigani sunt 2 din Piteºti, iar unul din oraºul Sibiu.

Comandantul Legiunii Jandarmi Argeº
Maior Valentin Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.45)
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309
Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei                      Comisiunea III. zona Covaliovca
Serviciul Jandarmeriei                                  Androtefca, V. Rusino, Jud. Berezovca

Colonel Moldoveanu Sandu
Secret Maior Ursuleanu Octav

Memoriu nr. 63 din 21 decembrie 1942

Asupra controlului ºi stabilirii situaþiei þiganilor nenomazi, evacuaþi în
Transnistria ºi stabiliþi în zona: Covaliovca, Androtefca-Varuºine, judeþul Bere-
zovca, fãcut în zilele de 12 la 19 decembrie 1942, conform ordinelor Inspecto-
ratului General al Jandarmeriei nr. 48.405 telefonic din 9.XII.1942 ºi nr. 48.407
secret din 9.XII.1942.

I. Stabilirea situaþiei
1. Este cea fãcutã prin tabelele a, b, c, d, e, f ºi g, pentru acei care au pose-

dat acte, ºi prin tabelele a.bis, b.bis, c.bis, d.bis, e.bis, f.bis ºi g.bis, pentru acei
care nu au avut acte sau au avut acte dar dubioase, sau indescifrabile din cauza
uzului.

2. Din studiul acestor tabele, se vede cã au fost evacuaþi contrar ordinelor
urmãtorii capi de familie ºi membrii, dupã cum urmeazã:

3. Pentru cei din tabelele a.bis, b.bis, c.bis, d.bis, e.bis, f.bis ºi g.bis urmeazã
de a se face o verificare amãnunþitã la autoritãþile în drept, cãci unele din afir-
maþiile acestora este posibil sã nu corespundã adevãrului.

4. Restul de þigani de la 5.100, câþi au fost stabiliþi în aceastã zonã, sunt par-
te care nu intrã în nici una din categoriile de mai sus, parte sunt morþi, iar parte
sunt fugiþi din lagãre. Printre cei care nu au fost clasaþi în nici una din cate-
goriile de mai sus, sunt parte din ei care au fãcut rãzboiul din 1916-1918 ºi ar
fi cred just sã fie ºi aceºtia repatriaþi.
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Cu ac teCu ac te FF ãrã acteãrã acte

Deta l i i  a supra  ca tegor i i lo r  s tab i l i t eDeta l i i  a supra  ca tegor i i lo r  s tab i l i t e
C a p iC a p i

f ami l i ef ami l i e M e m b r i iM e m b r i i T o t a lT o t a l
C a p iC a p i

f ami l i ef ami l i e M e m b r i iM e m b r i i T o t a lT o t a l

Categoria a. ºi a.bis. Cei care aparþin unuia
din elementele armatei.

165 794 959 234 978 1212

Categoria b. ºi b.bis. Invalizii din actualul
rãzboi ºi cei din rãzboiul 1916–1918.

4 13 17 8 32 40

Categoria c. ºi c.bis. Familiile celor
mobilizaþi sau concentraþi.

18 53 71 32 101 133

Categoria d. ºi d.bis. Pãrinþii (tata ºi mama)
care au copii pe front sau concentraþi.

47 196 243 133 480 613

Categoria e. ºi e.bis. Concubinele cu copii
ai celor mobilizaþi sau concentraþi.

12 45 57 26 91 117

Categoria f. ºi f.bis. Românii evacuaþi, fiind
consideraþi þigani.

6 21 27 5 12 17

Categoria g. ºi g.bis. Þigani care nu intrã în
categoriile de mai sus, dar cer repat- rierea
pe motive demne de luat în seamã.

33 91 124 89 339 428

Total 285 1213 1498 527 2033 2560



În tot timpul celor 5 zile de control ºi stabilirea situaþiei acestor þigani, am
avut în continu un du-te vino de þigani, prinºi prin judeþele Transnistriei ºi aduºi
aci, alþii plecaþi în satele vecine dupã hranã, iar alþii ocupaþi cu înmormântarea
celor din familie, astfel cã stabilirea situaþiei celor prezenþi s-a fãcut cu multe
greutãþi, iar þiganii fugiþi au rãmas necontrolaþi.

5. Este la fel de remarcat ºi faptul cã la 14-18 octombrie 1942, atunci când
aceºti þigani au fost aduºi de la fermele Pitilovea ºi Sastacova, pe raza postului
Covaliovca, nu au fost predaþi cu forme ºi câþi sunt, nici postului de jandarmi
ºi nici celor 2 primãrii, Covaliovca ºi Varuºina din raza acestui post, ºi nici
postul de jandarmi ºi nici primãriile nu au avut evidenþa acestor þigani, nici
nominalã ºi nici numericã, ºi abia pe la 10 noiembrie 1942 s-a fãcut de postul
de jandarmi verificarea lor, în unire cu sublocot. Vasilescu Mircea de la Legiu-
nea Oceacov ºi care tabele au fost trimise la legiune ºi postul a rãmas în conti-
nuare tot fãrã nici o evidenþã. ªi deci tot timpul nu s-a fãcut acestor þigani nici
un control ºi nici nu li s-a impus nici un fel de reguli de avut în vedere în
taberele unde au fost încartiruiþi ºi au fãcut ce au voit, plecând când au voit, fie
spre a sãvârºi furtiºaguri, fie de a trece în þarã, fie de a-ºi agonisi hrana.

ªeful postului Covaliovca, sergentul major Sãpunaru Dumitru, s-a arãtat tot
timpul foarte indiferent de situaþia þiganilor de pe raza postului ºi avea chiar
aerul de a spune cã el nu trebuie a se ocupa de aceºti þigani ºi apoi, în plus de
aceasta, acest subofiþer este slab pregãtit din toate punctele de vedere ºi în plus
este ºi leneº ºi lipsit de spiritul de educaþie ºi disciplinã militarã.

6. Din studiul tabelelor de clasare, rezultã în general cã parte din posturile
de jandarmi ºi poliþii de oraºe nu au fãcut o triere a þiganilor, conform dispozi-
þiilor din ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 2383 cab. V din 21 iulie
1942, ci au ridicat ºi evacuat pe cine le-a ieºit în cale ºi au urmãrit numai de a
avea numãrul de þigani pe care îl raportaserã cã intrã în categoria ordinului sus
citat, fãrã de a controla dacã aceºtia sunt aceia care trebuiesc evacuaþi, cãci
numai aºa se explicã numãrul aºa de mare a celor evacuaþi prin abuz sau prin
neglijenþã ºi se impune de a se lua severe mãsuri contra celor vinovaþi.

Dacã s-ar pune temei pe unele afirmaþii ale þiganilor evacuaþi prin abuz,
cum cã au dat bani alþii care trebuiau evacuaþi ºi în locul acelora i-a pus pe ei,
cã din u rã personalã cã nu le-a satisfãcut diferite cereri, fie organelor de poliþie,
fie organelor de la primãrie, fie organelor de la posturile de jandarmi etc au fost
evacuaþi, ar fi cazul chiar de a se face cercetãri ample, iar vinovaþii sã fie trimiºi
la puºcãrie, cãci nu este permis a se evacua invalizi, soldaþi aflaþi în permisie,
din cei care au fãcut rãzboiul actual ºi au diploma de recunoºtinþã, copii ro-
mâni etc, etc ºi mã mir cum aceste categorii nu au fost raportate de Legiunea
Oceacov la Inspectoratul Odessa ºi acesta sã fi fãcut propuneri de a fi imediat
retrimiºi în þarã, unde dupã spusele chiar a þiganilor se gãsesc o mulþime de
borfaºi, sau fãrã ocupaþie ºi avere ºi nu au fost evacuaþi.

II. Cazarea
1. Cei 5100 þigani stabiliþi în zona Covaliovca, Androtefca, Varuºino au fost

cazaþi astfel: a. Cei 1100 din Covaliovca, în 54 case din care a fost evacuatã po-
pulaþia. b. Cei 3500 din Androtefca, sat pendinte de comuna Covaliovca, a fost
tot satul de circa 122 case evacuat ºi în care s-au încuartiruit þiganii. c. Cei 400
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din comuna Varuºino s-au cartiruit în 10 case din acest sat, din care a fost eva-
cuatã populaþia.

2. În general, la toate aceste trei localitãþi, cazarea lasã foarte mult de dorit
din cauzã cã în case cu 2-3 camere cu dimensiuni de 2/3 ºi 3/4 m s-au cazat
câte 25-40 persoane.

3. Casele în care sunt cazaþi nu au paturi, iar majoritate din þigani nu au
aºternut ºi unii nici îmbrãcãminte ºi cum nici lemne nu li se dã, nici pentru
încãlzit ºi nici pentru preparatul hranei, parte din ei au degerat de frig ºi apoi
în plus au devastat grãdini de pomi fructiferi, garduri etc spre a-ºi procura
lemne.

III. Hrana
1. Cu hrãnirea acestor þigani, autoritãþile superioare au dispus de a li se da

fie fãinã de orz sau ovãz ºi în ultimul timp ºi fãinã de porumb, câte 400 grame
pentru persoane mari ºi 200 grame pentru copii, sare ºi cartofi 150 grame.

2. În realitate însã, nu li se dã zile întregi absolut nimic de mâncare ºi chiar
în timpul cât subsemnatul am stat în zonã, celor de la Covaliovca ºi Androtefca
nu li s-a dat de cãtre primãria Covaliovca 2 zile nimic de mâncare, pe motiv cã
morile sunt stricate ºi nu pot mãcina etc.

Dupã declaraþiile þiganilor ºi în special a celor însãrcinaþi cu primirea hra-
nei lor ºi chiar dupã cele arãtate de ºeful de post ºi comandantul Escadronului
de Cavalerie de la Divizia a 2-a Pazã ºi Comandantul Garnizoanei Covaliovca,
cãpitanul Andreescu, rezultã la fel cã uneori nu li s-a dat nimic ca hranã câte
4-8 zile ºi deci de la sine se înþelege cã atunci când nu li se dã nici aceste mini-
me cantitãþi de alimente sã plece dupã jafuri, tâlhãrii ºi distrugeri, iar cei în
neputinþã de a face astfel de operaþiuni, de a muri de foame.

3. Deºi am comunicat domnului pretor Albu, de la raionul Spaer, care a ve-
nit la Covaliovca spre a se interesa de scopul vizitei subsemnatului, cum cã þi-
ganii nu sunt hrãniþi zile întregi, nu s-a arãtat tocmai îngrijorat de aceastã situ-
aþie ºi mi-a spus cã domnia sa a dat toate dispoziþiile necesare.

4. S-a furat pânã în prezent de cãtre þigani, de pe câmp ºi de prin curþile
locuitorilor, circa 20-25 hectare porumb, 7 vite, 5 porci, numeroase pãsãri ºi
alte alimente, numai din satele unde sunt cazaþi ºi alte cantitãþi mult mai mari
din satele învecinate, dar totuºi au murit de foame ºi de mizerie circa 200 per-
soane ºi zilnic mor între 5-10 persoane ºi dacã se va continua cu situaþia actu-
alã de hrãnire, cazare ºi igienã, pânã în primãvarã când urmeazã a fi puºi la
munci nu vor rãmâne nici circa 500 capabili de muncã, majoritate ajungând cu
figuri cadaverice.

IV. Asistenþa socialã
1. Este inexistentã ºi nimeni nu se ocupã de igiena locuinþelor, a þiganilor,

de bolile care bântuie printre ei ºi din care cauzã la Varuºino s-au declarat între
populaþie 2 cazuri de tifos exantematic ºi sunt siguri cã trebuie sã fie cazuri de
tifos ºi între þigani, atât la Varuºino, cât ºi la Androtefca ºi Covaliovca.

2. Parte din þigani nu au nici schimburi de lenjuri ºi parte sunt aproape goi
ºi nici sãpun pentru spãlat rufele ºi deci nu se poate face nici un fel de igienã
a efectelor ºi corporalã.
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3. Nu se dispune de nici un fel de mijloace ºi materiale pentru deparazitare
ºi când va izbucni epidemia cu greu va fi stinsã ºi se va întinde ºi la populaþie[1].

V. Starea de spirit a populaþiei
1. Populaþia evacuatã din Covaliovca, Androtefca ºi Varuºino este nemulþu-

mitã ºi chiar ºi agitatã, dar tacit, pentru cã au fost evacuaþi din gospodãriile lor
ºi încredinþate acestor þigani, care au început a le distruge.

2. Locuitorii din jurul centrelor unde sunt cartiruiþi aceºti þigani sunt la fel
nemulþumiþi ºi alarmaþi din cauza furtiºagurilor ºi tâlhãriilor sãvârºite de aceºti
þigani ºi care jafuri ºi tâlhãrii se fac ºi din cauzã cã nu li se dã de mâncare ºi au
fost nevoiþi a-ºi aranja gãrzi de pazã în comune ºi sate ºi nu rareori aceste gãrzi
au maltratat pânã la sânge pe þiganii prinºi la furturi.

3. Numeroase furturi se întâmplã chiar între þigani, din cauzã cã nimeni nu
se ocupã cu hrana, organizarea ºi paza etc, iar ºeful de post pe lângã cã este slab,
dar cu jandarmii de care dispune nu poate face faþã tuturor nevoilor de servi-
ciu, fiind ºi prea mulþi þigani, circa 4500-5000 ºi dislocaþi în trei sate.

VI. Reclamaþii ºi propuneri
1. Þiganul Filan Nicolae din comuna Patule, jud. Mehedinþi, ºi alþii au re-

clamat cã au dat între 400-600 mãrci ºi câte 4000, 6000 lei domnului director
al fermei Pitilovca, I. Ionescu, care le-a fãgãduit cã le va da autorizaþii ºi vagoa-
ne spre a fi repatriaþi, operaþiune care se zice cã ºi începuse a se efectua, dar a
fost opritã, ºi cã la parte din þigani li s-au dat banii înapoi, dar lui ºi la alþii nu
li s-au dat.

2. Am dispus ca þiganul sã facã o reclamaþie scrisã, care s-a înregistrat la
postul de jandarmi la nr. 795 din 16.XII.1942, pe care am dispus sã se dea notã
informativã la autoritãþile jandarmereºti, iar ºeful de post sã înceapã cercetãri.
Am comunicat verbal acest caz ºi domnului colonel Iliescu, inspectorul In-
spectoratului Jandarmi Transnistria, cum ºi toate stãrile de lucruri arãtate în
prezenta dare de seamã, în ziua de 18.XII.1942 p.m. ºi în ziua de 19.XII.1942
a.m., când am scris pe curat lucrãrile, la reºedinþa Inspectoratului.

3. Pentru o bunã cazare, organizare, hrãnire ºi utilizare la lucru etc a þiga-
nilor ce vor rãmâne evacuaþi, propun de a fi împãrþiþi pe comune, câte circa
150-200, cãci aºezaþi aºa cum sunt astãzi, în grupe mari, este greu ºi de cazat
ºi de hrãnit ºi de supravegheat ºi de utilizat la lucru ºi apoi în grupãri mari pot
la un moment dat sã prezinte ºi un pericol la ordinea ºi siguranþa de stat, aºa
cum sunt un pericol la ordinea ºi siguranþa publicã în prezent.

Preºedintele Comisiunii 3
Ofiþer controlor din Inspect. G-ral al Jand.
Colonel Sandu Z. Moldoveanu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.47-50)

[1] Într-o declaraþie din 15 aprilie 1945, locotenent-colonelul Vasile Gorsky, fost prefect al
judeþului Oceacov, descrie ºi el condiþiile mizerabile de viaþã ale þiganilor, text reprodus
parþial de Radu Ioanid în cartea sa Evreii sub regimul Antonescu, Bucureºti, Edit. Hasefer,
1997, p.316-322.
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310
Inspectoratul Jand. Transnistria
No. 18.576/27.XII.1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Am onoare a raporta:
În gara Odessa a fost prins þiganul Ciolan Ion, asupra cãruia s-a gãsit autori-

zaþia noastrã no. 15.868/1942 pentru a merge în þarã cu 2 persoane: soþia ºi
cumnatul sãu Vasile Lãutaru minor. Autorizaþia i s-a eliberat pe baza ordinului
Ministerului de Interne no. 52.408/1942.

Autorizaþia noastrã însã era contrafãcutã prin aceea cã se ºtersese cu radie-
ra locul unde era scris persoanele nominal – se vede în anexa 1 – ºi înlocuit cu
80 (optzeci) persoane. Þiganul Ciolan Ion a fost reþinut ºi în urma cercetãrilor
fãcute la Inspectorat s-a stabilit:

Autor principal al falsului este serg. Niculescu V. Ioan din Regimentul 2 Cãi
Ferate, care a mai falsificat ºi alte autorizaþii. Sergentul, pentru aceastã falsifi-
care, a cerut 6000 lei din care a primit 3000 lei ºi urma sã i se mai dea la ple-
care restul de 3000 lei. Complice este funcþionara Anastasiu Aneta de la In-
specþia miºcare C.F.R.T. Odessa, care a scris textul falsificat la maºinã ºi pen-
tru care operaþie a primit 700 lei.

Þiganul Ciolan Ioan, þiganca Didina Bucur, serg. Niculescu V. Ioan, funcþio-
nara Anastasiu Aneta au fost înaintaþi Curþii Marþiale Odessa.

Din cercetãrile întreprinse a reieºit cã acest sergent a mai falsificat ºi alte
autorizaþii în baza cãrora þiganii au ajuns în þarã. În interesul ca mãsurile luate
de guvern prin evacuarea þiganilor în Transnistria sã rãmânã bine aplicate, iar
înapoierea în þarã sã nu se facã decât pe baza ordinului domniei voastre ºi nu-
mai pentru persoanele aprobate, cu onoare vã rog sã binevoiþi a da ordin cir-
cular ca sã se controleze bine toate autorizaþiile cu care þiganii s-au înapoiat în
þarã, pentru a nu fi contrafãcute sau cu ºtersãturi ºi adãugiri.

Noi am comunicat tuturor legiunilor din þarã pe teritoriul cãrora s-au îna-
poiat þiganii din Transnistria.

Inspector Jandarmi Transnistria
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol.I, f.185)
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311
[decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, soldatul Nicolae Cãmpianu, din Reg. 26 Dorobanþi, domiciliat
în comuna Craiova, str. Faþa Luncii nr. 28, prin prezenta cerere vin a vã supune
cunoºtinþei dvs. urmãtoarele:

În timpul când mã aflam la datorie, familia mea a fost ridicatã ºi trimisã în
Transnistria, familia mea compusã din urmãtoarele persoane:

Soþia mea Maria N. Cãmpianu, împreunã cu 5 copii, primul Emilia N. Cãm-
pianu în etate de 18 ani, Ion N. Cãmpianu în etate de 14 ani, Genoveva N.
Cãmpianu în etate de 12 ani, Maria N. Cãmpianu în etate de 10 ani, Nicoliþa
N. Cãmpianu în etate de 8 ani, pãrinþii mei – tatãl meu Grigore Cãmpianu, ma-
ma Elena N. Cãmpianu – toþi aceºtia scumpii mei, au fost ridicaþi ºi trimiºi.

Cu profund respect vin a vã ruga sã binevoiþi a dispune eliberarea  unei
autorizaþiuni, pentru a-mi putea aduce pe cei mai sus, spre a nu muri de
foame ºi frig. Cu prezenta alãtur ºi un certificat doveditor, referitor la purtãrile
familiei mele.

Supus la ordine
Nicolae Cãmpianu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.183)

312
[decembrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii: Dumitru N. Dumitru, invalid din rãzboiul 1916-1918 ºi pro-
prietar domiciliat în Ploieºti, str. Fundãtura a III-a Viiºoara nr. 3; Gheorghe V.
Dumitru, de profesiune fierar ºi proprietar din Ploieºti, str. Cantacuzino Ra-
foveanu nr. 28; Ursaru Ion din Ploieºti, str. Viiºoara nr. 7; Gheorghe Dumitru,
invalid din rãzboiul 1916-1918, din Ploieºti, str. Macului nr. 24; Gheorghe M.
Gheorghe din str. Fundãtura III Viiºoara nr. 5; Ilie Rãducanu din Fundãtura III
Viiºoara nr. 7; Pandele Barbu din Ploieºti, str. Macului nr. 6; Ion Pavelici din
Ploieºti, str. Macului nr. 21, toþi veterani din rãzboiul 1916-1918, luând cu toþii
parte pe linia de foc; Rãducanu Gheorghe Paraschiv, proprietar din Ploieºti, str.
Macului nr. 21, Nicolae Dumitru Gh. Ion din Ploieºti, str. Macului nr. 21; Mihai
Nicolae din Ploieºti, str. Macului nr. 15; Gheorghe Ilie din Ploieºti, str. Apolo-
dor nr. 2; Lupu Vasile din Ploieºti, str. Apolodor; Gheorghe Elisabeta Stavara-
che din Ploieºti, str. Fundãtura I Viiºoara nr. 5; Gheorghe Gh. Constantin, fiul
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lui Gheorghe Dumitru, invalid de rãzboi, din Ploieºti, str. Fundãtura Macului
nr. 15; Dumitru N. Ion din Ploieºti, str. Fundãtura III Viiºoara nr. 3; Vasile Alexe
din Ploieºti, str. Cantacuzino Rafoveanu nr. 30; Gheorghe Pavelici din Ploieºti,
str. Fundãtura III Viiºoara nr. 3; Ion Pavel Radu din Ploieºti, str. Macului nr. 10;
Mandache Dumitru din Ploieºti, str. Fundãtura III Viiºoara nr. 8, Gheorghe Du-
mitru din Ploieºti, str. Fundãtura III Viiºoara nr. 6 bis.; Ion Bacã din Ploieºti,
str. Fundãtura III Viiºoara nr. 8; Mihai Elisabeta Stavarache din Ploieºti, str. Ra-
du de la Afumaþi nr. 12; Aurelian Alexe S. Gheorghe, acelaºi domiciliu; Nicu-
lae Rãducanu, având acelaºi domiciliu; Dumitru Dobrogeanu, str. Viiºoara nr. 7,
Ploieºti. 

Toþi proprietari ºi meseriaºi care ne câºtigam existenþa zilnicã muncind cin-
stit ºi parte din noi având copii care în actualul rãzboi luptã cu cea mai mare
tragere de inimã pe linia de foc, în rãzboiul ce-l suportãm contra bolºevicilor
duºmani, cei mai temuþi ºi din veacuri a scumpei noastre patrii, cu lacrimi în
ochii avem onoare a vã supune cunoºtinþei Excelenþei Voastre urmãtoarele:

Suntem români etnici din tatã în fiu, care ne-am fãcut datoria, parte din noi
fiind chiar ºi rãniþi ºi invalizi, ºi pentru simplu motiv cã avem pielea corpului
brunã, concetãþenii noºtri ne-au dat denumirea de þigani care umblã cu cor-
turile ºi sunt periculoºi societãþii, ocupându-se numai cu furturile ºi suntem ºi
noi calificaþi ca fãcând parte din rasa þiganilor propriu-ziºi, fiind ameninþaþi a
fi duºi în lagãrele de þigani din Transnistria. 

Astfel fiind, pentru a nu se face o mare nedreptate, iar noi care suntem oa-
meni muncitori, proprietari ºi paºnici, nefiind niciodatã certaþi cu justiþia, spre
a nu fi trataþi ca þigani vagabonzi, care nu au nici un rost în viaþã ºi care exis-
tenþa ºi-o câºtigã numai prin furturi ºi crime, cu respect vã rugãm sã  binevoiþi
a dispune facerea diferitelor cercetãri pentru stabilirea faptului cã noi suntem
români, oameni muncitori paºnici ºi care fãcându-ne datoria cãtre þarã, iar co-
piii noºtri se gãsesc pe frontul de luptã, pentru ca cu riscul vieþii lor sã apere
scumpa noastrã þarã de duºmanii bolºevici, care sunt cei mai periculoºi duº-
mani ai scumpei noastre patrii sã nu fim depãrtaþi în Transnistria, fiind trataþi
astfel ca toþi þiganii vagabonzi. 

Sã trãiþi Domnule Mareºal. 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.193)

313
[decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, soldat Petre Ioan din Regimentul Grupul 58 cercetare, domi-
ciliat în Tg. Jiu, str. Obraja I nr. 36, prin prezenta cerere vin a vã supune cu-
noºtinþei dvs. urmãtoarele:

În timpul când eu îmi fãceam datoria pe front în Crimeea, vãrsându-mi sân-
gele, familia mea a fost ridicatã ºi trimisã în Transnistria, familia compusã din
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urmãtoarele persoane: soþia mea Angelica I. Petre, socrul meu Constantin Bobu
zis Dinache, soacra mea Salomeia Bobu, fraþii soþiei mele, primul Lenuþa Bobu
în etatea de 16 ani, Miþa Bobu în etate de 12 ani, Paulina Bobu în etate de 6
ani, Natalica Bobu în etate de 4 ani, Ionel Bobu în etate de un an – toþi aceºtia
scumpii mei au fost ridicaþi ºi trimiºi în Transnistria.

Cu profund respect vin a vã ruga sã binevoiþi a dispune eliberarea unei au-
torizaþiuni, pentru a-mi putea aduce pe cei de mai sus înapoi în comuna unde
posedã ºi proprietãþile noastre.

Pãtru Ion

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.211)

314
Proces-verbal

Astãzi, doi ianuarie, anul una mie nouã sute patruzeci ºi trei, în comuna
Maciova.

Noi, jandarm sergent major Iova Boru, ofiþer de poliþie judiciarã de la pos-
tul jandarmi Cãvãran din Legiunea Jandarmi Severin.

Având în vedere ordinul dat cu ocazia inspecþiei din 31.XII.1942 de dl. co-
lonel comandantul Legiunii Jandarmi Severin, prin care ne ordonã a lua decla-
raþii celor trei þigãnci din comuna Maciova, care în toamna anului 1942 au fost
evacuate în Transnistria ºi care la data de 28.XII.1942 au sosit înapoi fugind de
acolo, azi, data mai sus arãtatã, transportându-ne în comuna Maciova, Colonia
þiganilor, am procedat la interogarea lor faþã de martori asistenþi, care ne decla-
rã urmãtoarele:

1. Mã numesc Ana Cârpaci, de ani 20, de religie ortodoxã, necãsãtoritã, a-
vere n-are, carte nu ºtie, domiciliatã în comuna Maciova, Colonia Þiganilor,
asupra celor întrebate declarã:

Am fost evacuatã în Transnistria împreunã cu ceilalþi þigani ºi ne-au dus
dincolo de Odessa, dar nu ºtiu ce localitate. Acolo am fost mulþi ºi nimeni nu
avea grijã de noi ºi nici nu m-a pãzit nimeni. Cu vreo douã zile înainte de
Crãciun am plecat de acolo mai mulþi, aproape 60 inºi, oameni ºi muieri, fiind-
cã un domn cãpitan care ne împãrþea mâncarea a zis cã dacã putem sã scãpãm,
sã ne ducem care unde putem sã nu murim de foame.

Am plecat de acolo împreunã cu consãtencele Elena Cârpaci ºi Maria Ciu-
rariu (Bircuþa) spre Odessa, unde am ajuns în ziua de 24 decembrie 1942, de
acolo ne-am suit cu toþii pe un tren de persoane ºi am plecat cãtre þarã ºi în
acel tren nu ne-a întrebat nimeni de bilete pânã când am ajuns la Tighina; aco-
lo, un conductor ne-a întrebat de bilete ºi unde mergem, la care noi i-am rãs-
puns cã bilete nu avem ºi mergem acasã din Transnistria, deoarece acolo mu-
rim, dupã care ne-a lãsat mai departe în tren. Când am ajuns la Bucureºti, am
schimbat trenul ºi am întrebat oamenii care tren sã luãm, dupã care din nou
ne-am suit pe tren ºi pe acest tren ne-au întrebat de bilete, dar vãzându-ne aºa
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