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NOTĂ ASUPRA LUCRĂRII 

Este binecunoscut faptul că orice 
societate umană are ca preocupare principală 
ordinea şi liniştea membrilor săi. Societate 
înseamnă cel puţin doi membri şi drept urmare 
trebuie respectate norme şi reguli care să nu 
atingă interesele acestora, dar cum oamenii 
sunt subiectivi prin naştere, nu toţi respectă 
aceste norme morale şi juridice, de aceea s-a şi 
simţit nevoia existenţei unor instituţii şi forţe 
care să vegheze la respectarea lor. 

Istoria forţelor de ordine, din ţara 
noastră, se caracterizează prin aceea că au 
existat permanent în toate cele trei provincii 
româneşti sub denumiri diferite (curteni, 
dorobanţi, slujitori, miliţii, jandarmi etc.), dar 
cu atribuţiuni asemănătoare. 

Începând cu a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, odată cu dezvoltarea forţelor de 
producţie, o preocupare principală a tuturor 
conducătorilor vremii a constituit-o crearea şi 
perfecţionarea forţelor de ordine. Începând cu 
anul 1850, în toate cele trei provincii româneşti, 
a avut loc reorganizarea şi aşezarea pe criterii 
moderne a instituţiilor cu atribuţii în direcţia 
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asigurării şi menţinerii ordinii publice. În 
Muntenia, la 30 iunie 1850, a fost promulgată 
„Legiuirea pentru reorganizarea dorobanţilor 
satelor”, în Moldova domnitorul Grigore Ghica 
aproba printr-un „ofis”, la 3 aprilie 1850, 
„Legiuirea pentru reforma Corpului slujitorilor 
în Corp de jandarmi”, după „pilda altor staturi,” 
ca fiind „un corp din cele mai alese, cu sarcina 
de priveghere a siguranţei publice, ţinerea unei 
bune rânduieli şi îndeplinirea legilor…”, iar în 
Transilvania legea de organizare a Jandarmeriei 
s-a făcut pe baza ordonanţei nr. 35, din 25 
aprilie 1850. 

Un moment important în reorganizarea şi 
dezvoltarea Jandarmeriei Române l-a avut 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care după 
unirea Moldovei cu Muntenia, la 24 ianuarie 
1859, a pus bazele unei armate moderne şi a 
luat măsuri de întărire a forţelor de ordine, 
înfiinţând „Legionul de Jandarmi”, care era un 
corp militar mai numeros şi mai bine organizat. 
Anul 1893 a adus importante transformări în 
ceea ce priveşte instituţia Jandarmeriei în 
România, fiind promulgată Legea privind 
organizarea Jandarmeriei rurale, prin care 
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aceasta a devenit instituţie de sine stătătoare, 
cu atribuţiuni şi sarcini precise în cadrul 
statului. După unirea Transilvaniei cu România, 
la 1 Decembrie 1918, legea referitoare la 
organizarea Jandarmeriei în România s-a extins 
şi asupra provinciilor reunite cu patria mamă, 
astfel iau fiinţă primele formaţiuni româneşti 
de jandarmi, printre care şi compania de 
jandarmi Oradea Mare, la 1 aprilie 1919, mai 
întâi cu sediul la Cluj, Oradea nefiind încă 
eliberată, iar în decembrie, acelaşi an, s-a mai 
înfiinţat o subunitate de jandarmi Beiuş. 

Autorii ediţiei de faţă au reuşit să 
surprindă bine istoria forţelor de jandarmi 
bihorene, de la începuturi până în zilele noastre, 
prezentând organizarea şi transformările 
acestora de-a lungul timpului, în strânsă 
legătură cu evenimentele interne şi externe ale 
perioadelor respective. 

Nu voi prezenta transformările prin care 
au trecut forţele de jandarmi bihorene, lăsând 
cititorii să le descopere lecturând lucrarea de 
faţă, totuşi nu pot să nu relev valenţele 
ştiinţifice incontestabile, documentarea făcută 
de autori şi studiul efectuat în cadrul Arhivelor 
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Naţionale Bucureşti şi al Direcţiei Judeţene 
Bihor a Arhivelor Naţionale. Lucrarea se 
articulează prin documente inedite şi fotografii 
care susţin afirmaţiile şi concluziile autorilor.   

Lucrarea este scrisă cu dăruire, pasiune şi 
profesionalism, în spiritul adevărului istoric şi 
surprinde liniile ferme ale profilului ostăşesc al 
jandarmilor. Prin natura atribuţiilor sale, 
Jandarmeria bihoreană s-a plasat întotdeauna 
în centrul problemelor de interes general. 

  Autorii au reuşit să scoată în evidenţă 
rolul pe care, Jandarmeria bihoreană l-a jucat 
în apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a 
suveranităţii şi integrităţii ROMÂNIEI! 

Felicit, cu toată sinceritatea, pe autori 
pentru modul sintetic cum au creionat  evoluţia 
şi activitatea forţelor de jandarmi din Bihor. 
Cartea de faţă reprezintă o oglindă, a vieţii 
aspre şi riscante a jandarmilor, fapt pentru 
care o recomand călduros tuturor prietenilor 
care doresc să ne cunoască. 

COMANDANTUL COMANDAMENTULUI  
JUDEŢEAN DE JANDARMI BIHOR  

Lt.col. Ioan HULUBAN 
Aprilie 2005 
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CUVÂNTUL AUTORILOR 

 
 Ca slujitori ai Jandarmeriei Române, în judeţul Bihor, 
ne-am gândit că instituţia în care ne-am desfăşurat şi ne 
desfăşurăm activitatea de mulţi ani, merită să aibă consemnată 
o istorie a sa, mai ales că în această parte a ţării, imediat după 
unirea Transilvaniei cu România, au fost înfiinţate formaţiuni 
de jandarmi încă din primele zile de după actul măreţ al 
desăvârşirii Statului Naţional Unitar Român. 
 După cum am arătat în lucrarea de faţă, începând cu 1 
aprilie 1919, în Bihor a fost înfiinţată o companie de jandarmi, 
iar câteva luni mai târziu, în preajma sărbătorilor de iarnă ale 
aceluiaşi an, a mai luat fiinţă la Beiuş încă o companie de 
jandarmi, iar la Oradea Mare o şcoală care avea rolul de a 
pregăti, pentru început, jandarmii Brigăzii IV jandarmi Cluj, 
iar ulterior începând cu 1922, jandarmii din întreaga Românie 
devenind cel mai important centru de instruire a jandarmilor 
din ţară. 

Am prezentat evoluţia şi transformările Jandarmeriei 
bihorene în strânsă legătură cu schimbările din lume şi 
societatea românească, în concordanţă cu structura 
administrativ - teritorială a judeţului (comune, plase, judeţ) cât 
şi activitatea acesteia privind siguranţa, ordinea şi liniştea 
cetăţenilor şi a bunurilor lor. 

Am prezentat de asemenea, evoluţia şi principalele 
momente din activitatea Jandarmeriei în judeţul Bihor, modul 
de pregătire, instruire şi aspecte referitoare la culegerea de 
informaţii din zona de responsabilitate, în diferite perioade ale 
istoriei. 

Nu am ocolit nici activitatea batalionului de securitate 
Oradea, de la înfiinţare şi până după revoluţia din Decembrie 
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1989, când din nou a fost reînfiinţată Jandarmeria română, în 
Bihor luând fiinţă un comandament judeţean, care în prezent 
continuă bogata tradiţie a unităţii, îndeplinind misiuni de 
ordine publică în municipiul Oradea şi judeţ, de sine stătător şi 
împreună cu forţele de poliţie, paza şi apărarea unor obiective 
economice de importanţă deosebită, stabilite prin hotărâre de 
guvern, paza sediilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, al 
sediilor unor bănci comerciale, transportul valorilor şi al altor 
transporturi speciale, cât şi misiuni de restabilire la nevoie a 
ordinii şi liniştii publice cât şi alte misiuni, la ordin. 

Mulţumim, pe această cale, directorului Direcţiei 
Judeţene Bihor a Arhivelor Statului, dl Bujor DULGHEU, 
pentru sprijinul acordat, cât şi conducerii Comandamentului de 
Jandarmi Judeţean Bihor şi a ofiţerilor din statul major al 
unităţii pentru materialele şi fotografiile puse la dispoziţie. 

Sperăm că iniţiativa noastră de a scrie o istorie a 
forţelor de jandarmi bihorene constituie un început şi un 
îndemn la continuarea cercetării activităţii unităţii, pentru 
actualizarea în permanenţă şi îmbogăţirea cu noi date a istoriei 
acestei instituţii. 

Sperăm, de asemenea, că prezenta lucrare să fie pe 
placul cititorilor interesaţi şi în consonanţă cu aşteptările 
acestora. 

 
 

AUTORII 
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CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL 
PRIVIND ÎNFIINŢAREA JANDARMERIEI ÎN ROMÂNIA 

 
 Istoria forţelor de ordine din România se 
caracterizează prin faptul că, din totdeauna acestea au 
existat permanent în toate cele trei Provincii, având 
denumiri diferite (curteni, ispravnici, dorobanţi, miliţii, 
jandarmi, poliţie etc.), dar cu „atribuţiuni” asemănătoare.1 
 Informaţii scrise cu privire la organizarea şi 
„atribuţiunile” forţelor de ordine din România deţinem 
începând cu a doua jumătate a sec. XVIII şi începutul sec. 
XIX, când Mihai Cantacuzino în Istoria Valahiei (1775)2 
arăta că domnitorul Constantin Mavrocordat a desfiinţat 
slujitorii militari de la căpităniile de judeţ, i-a îndrituit cu 
atribuţiuni de jandarmi rurali, perceptori şi curieri. 
 Începând cu anul 1850, în toate cele trei Ţări 
Române apar legi în care întâlnim în mod expres termenul 
de jandarm – termen ce avea rădăcinile în franţuzescul 
gens d’armes, adică oameni de arme. Astfel, în Muntenia, 
la 30 iunie 18503, în timpul domnitorului Barbu Ştirbei, a 
fost promulgată „Legiuirea pentru reorganizarea 
dorobanţilor satelor”, iar în Moldova, domnitorul Grigore 
Alexandru Ghica a decretat un ofis prin care Divanul 
obştesc a votat la 3 aprilie 1850 Legiuirea pentru 
reformarea Corpului slujitorilor în corp de jandarmi cu 
sarcina de „a priveghea siguranţa publică, ţinerea unei 
bune rânduieli şi ducerea la îndeplinire a legilor”.4 Acesta 
a dispus înfiinţarea primului regiment de jandarmi compus 
                                                 
1 Gl. Bg. Cornel Oprean, lt. col. Corneliu Nuţ, lt. col. Ion Pobirci, 
Jandarmeria ardeleană – tradiţie şi contemporaneitate, Editura Dacia, 
Cluj, 1999, p. 13-15. 
2  Lucrarea a fost publicată abia în 1806 la Viena. 
3  Monitorul Oficial nr. 61 din 27 iulie 1850. 
4 Gl. Bg. Vasile Mihalache, col. (r.) Ioan P. Suciu: Pagini dintr-o istorie 
nescrisă, Editura M.I., Bucureşti, 1993, p. 23-27. Enciclopedia 
României, vol. I - Istoricului Administraţiei locale, p. 296-302 şi vol. II – 
Corpurile speciale, p. 704-705. 
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din 13 companii (ulterior a mai înfiinţat o companie), 
fiecare având un efectiv cuprins între 100 şi 200 de 
oameni, din care „jumătate călări şi jumătate pedeştri”, în 
total 1430.5 
 După Unirea cea mică (Moldova cu Muntenia), 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza a organizat pe baze noi 
ARMATA, incluzând în cadrul oştirii române şi acest Corp 
al jandarmilor, ca ARMĂ APARTE, drept pentru care, a 
înfiinţat Legionul de jandarmi, care era un corp militar mai 
numeros şi mai bine organizat faţă de cel anterior. El a 
înlocuit „dorobanţii” capitalei cu un escadron de jandarmi 
pedeştri, puşi la dispoziţia Poliţiei Capitalei. 

„Gendarmeria” era organizată pe companii pedestre 
şi escadroane călări, puse la dispoziţia Ministerului 
Internelor, pentru asigurarea ordinii în ţară.6 De 
asemenea, dorobanţii călări (câte un escadron pe judeţ) 
concurau ca elemente mobile la „ordinea şi poliţia” în 
judeţ.7 
 O importanţă deosebită în evoluţia Jandarmeriei 
Române a avut-o promulgarea Legii nr. 210, la 1 
septembrie 1893 – Legea asupra jandarmeriei rurale, 
când de la această dată Jandarmeria a devenit în 
România o instituţie de sine stătătoare, cu atribuţii şi 
sarcini precise privind siguranţa şi ordinea publică. Ca 
ministru de Interne era Vasile Lascăr. 
 După răscoala ţăranilor din 1907, în anul 1908 
Corpului de jandarmi, prin modificarea Legii din 1893, i s-a 
dat un caracter pur militar, iar ca urmare, se înfiinţează 
câte un post de jandarmi în fiecare comună; atribuţiunile 
jandarmilor se lărgesc, se schimbă sistemul de recrutare 
şi se măresc efectivele unităţilor de jandarmi. 
 După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, legile 
instituţiei Jandarmeriei din România (Regat) au fost 
                                                 
5  Enciclopedia României, vol. II - Corpurile speciale, p. 704. 
6  Ibidem. 
7  Ibidem. 
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extinse şi asupra Provinciilor reunite cu „patria mamă” fiind 
înfiinţate regimente, batalioane, companii, secţii şi posturi 
de jandarmi pe întreg teritoriul Transilvaniei, Basarabiei şi 
Bucovinei. 
 

ASPECTE PRIVIND INSTITUŢIA JANDARMERIEI 
ÎN JUDEŢUL BIHOR ÎNTRE ANII 1919-1928 

 
1. Contextul în care au fost înfiinţate primele 
formaţiuni de jandarmi în Ardeal 
 Nu putem vorbi despre Jandarmeria bihoreană fără 
să amintim, chiar succint, despre înfiinţarea Jandarmeriei 
în Transilvania. 
 Referitor la apariţia primelor formaţiuni de jandarmi 
pe teritoriul Transilvaniei, despre organizarea şi atribuţiile 
acestora, putem vorbi abia după Revoluţia din 1848-1849, 
când, pe baza Ordonanţei nr. 35 din 25 aprilie 1850, apar 
date despre repartizarea în acest teritoriu a Regimentului 
8 de jandarmi, cu un efectiv de 770 oameni şi 192 cai.8 
 În perioada dualismului austro-ungar (1867-1918), 
Jandarmeria a continuat să funcţioneze în baza 
reglementărilor din perioada absolutismului, până în anul 
1881, când a fost reorganizată, păstrându-şi competenţa 
în mediul rural9, aceasta constituind instrumentul principal, 
alături de poliţie, în exercitarea asupririi sociale şi 
naţionale a populaţiei româneşti din Transilvania. 
 Un rol important în dezarmarea forţelor de jandarmi 
austro-ungare, l-au avut gărzile naţionale din Transilvania, 
care luaseră fiinţă la sfârşitul lunii octombrie 1918, având 
misiunea de a asigura „siguranţa şi ordinea publică” în 
această parte a ţării suplinind absenţa în acest teritoriu a 
forţelor de ordine. Ele au fiinţat până la 22 decembrie 
1918 când sarcinile privind menţinerea ordinii pe teritoriul 
                                                 
8  Îndrumător în Arhivele Statului, Filiala Cluj, vol. II, Bucureşti, 1985, 
p. 529. 
9  Ibidem, p. 530. 



JANDARMERIA BIBOREANĂ 

 12 

Transilvaniei au fost preluate de poliţia şi jandarmeria 
română, nou înfiinţată în această parte a ţării.10 
 Reamintim că, după 1 Decembrie 1918, legile 
privind instituţia Jandarmeriei din România au fost imediat 
extinse şi asupra provinciilor reunite cu patria mamă, 
Statul Român revizuindu-şi legislaţia în concordanţă cu 
noile condiţii rezultate în urma acestui act. 
 Se cunoaşte faptul că, imediat după Marea Unire, 
mai precis la 2 decembrie 1918, a fost ales Consiliul 
Dirigent al Transilvaniei de către Marele Sfat Naţional, 
care avea la Departamentul Apărării şi Siguranţei pe Dr. 
Ştefan Cicio Pop, format din 15 membri, cu sarcina 
principală de a conduce destinele acestei provincii 
româneşti până la stabilizarea situaţiei, a început imediat 
organizarea Poliţiei şi Jandarmeriei. 
 Ca urmare a apelului făcut de acest „guvern 
provizoriu” al Transilvaniei, la sfârşitul lunii decembrie 
1918 s-au prezentat deja primii ofiţeri (activi, în rezervă, 
demobilizaţi etc.) care au constituit nucleul în jurul căruia 
s-a început formarea primelor formaţiuni de jandarmi în 
Ardeal şi sub scutul trupelor armatei române din vechiul 
Regat, s-a început înfiinţarea companiilor în judeţe, 
succesiv, odată cu înaintarea acestora.11 
 La Sibiu, s-a desfăşurat o conferinţă la care au 
participat Iuliu-Maniu – preşedintele Consiliului Dirigent, 
dr. Ştefan Cicio Pop, dr. Bianu, dr. Onea, col. Daniel Pop 
şi cpt. Ilguş Daniel, hotărându-se înfiinţarea unei Brigăzi 
de jandarmi în Transilvania în subordinea căreia să 
funcţioneze trei regimente. Ca delegaţi ai Marelui Cartier 
General la conferinţă, au participat col. Sterea Constantin 
(cel care la 15 iulie 1919 avea să fie numit la comanda 
                                                 
10 Vasile Tutula: Gărzile Naţionale din Transilvania în Aletheia nr. 
5/1995, p. 26-27 (Revistă scoasă de Universitatea Oradea). 
11  Arhivele Naţionale Române (A.N.R.) Bucureşti, fond Inspectoratul 
General al Jandarmeriei(în continuare: I.G.J.), Istoricul Inspectoratelor 
de Jandarmi Rurali, p. 2. 
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acestei brigăzi), mr. Vasiliu Constantin şi cpt. Popescu 
Nasta. Conform hotărârilor luate la conferinţă, prin Înalt 
Decretul nr. 1694, la 29 aprilie 1919 a luat fiinţă cu sediul 
la Sibiu, Brigada a IV-a jandarmi, constituită iniţial din 
Regimentul 7 jandarmi cu sediul la Cluj şi Regimentul 8 
jandarmi cu reşedinţa la Braşov; ulterior a mai primit în 
subordine încă un regiment de jandarmi, cu sediul la Arad. 
Începând cu de 1 noiembrie 1919, această brigadă de 
jandarmi şi-a mutat reşedinţa la Cluj. Din această brigadă, 
de la înfiinţare şi până în prezent (2004), cu mici perioade 
de întrerupere, au făcut parte întotdeauna forţele de 
jandarmi din judeţul Bihor. 
 Până în anul 1923 remarcăm faptul că regimul 
legislativ românesc îmbrăca o coloratură diferită, deoarece 
în teritoriile recent revenite la patria mamă, a continuat să 
se aplice legislaţia fostelor state acaparatoare, cu excepţia 
legilor referitoare la poliţie, care încă din primele zile după 
Unire, au fost unificate pe întreg Teritoriul României Mari. 
Astfel, a fost aplicată Legea pentru organizarea poliţiei 
generale a statului din anul 1903 cu modificările din anii 
1905, 1908, 1913 şi 1916, iar pe teritoriul rural a fost pusă 
în aplicare Legea pentru organizarea Jandarmeriei rurale 
din anul 1918. 
 Explicaţia pentru preocuparea încă din primele zile 
ale Unirii, de realizare a unificării legislaţiei sub raportul 
măsurilor de poliţie, constă în faptul că, Guvernul român a 
simţit nevoia ca, încă de la început, să deţină în mâna sa 
întregul mecanism de prevenire a manifestărilor împotriva 
noii politici a statului, cât şi forţa de constrângere pentru 
asigurarea ordinii şi liniştii publice şi aplicarea întocmai a 
hotărârilor sale. 
 În conformitate cu Legea pentru organizarea 
jandarmeriei rurale din 1918, prefectul era considerat 
reprezentantul puterii centrale în judeţ, în virtutea cărui 
fapt toate autorităţile locale îi erau subordonate. 
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 La Conferinţa de la Sibiu s-a mai hotărât 
constituirea în fiecare judeţ a unei companii de jandarmi 
cu un efectiv de aproximativ 200-500 oameni. 
 
2. Înfiinţarea primelor formaţiuni de jandarmi în Bihor 
 Printre primele unităţi şi subunităţi de jandarmi 
înfiinţate pe teritoriul Transilvaniei, după Marea Unire de la 
1 Decembrie 1918, s-a numărat Compania de jandarmi 
Oradea Mare. Aceasta a luat fiinţă la data de 1 aprilie 
1919, iniţial având sediul la Cluj, deoarece Oradea nu 
fusese încă eliberată, fiind numit la comanda acesteia cpt. 
Cândea Nicolae. 
 Deplasarea acestei companii spre garnizoana de 
reşedinţă – Oradea Mare, s-a executat concomitent cu 
operaţiunile Diviziei a 6-a, subunitatea îndeplinind totodată 
misiuni specifice de pază a liniilor ferate, a legăturilor 
telegrafice şi telefonice, a lucrărilor de artă etc. 
 Compania de jandarmi Oradea Mare a luat fiinţă în 
baza ordinului nr. 9714 al secţiei organizare VI-VIII, 
comandantul acesteia fiind numit, după cum am arătat 
anterior, căpitanul Cândea Nicolae, mutat de la Compania 
Târgu Mureş. Au fost numiţi comandanţi de plutoane lt. 
Sihloşan Dumitru şi lt. Birt Dumitru – aduşi de la 
Compania Sibiu, lt. Ciocan Mircea – venit de la Compania 
Cluj şi slt. Miclea Vasile – mutat de la Compania Făgăraş. 
 Compania Oradea Mare avea ca efectiv iniţial 50 
de militari: 20 jandarmi aduşi de la Compania Turda, 20 
jandarmi de la Compania Aiud şi 10 militari de la 
Compania Bistriţa.  Locul de adunare şi sediul companiei 
până la deplasarea în Oradea Mare a fost la Cluj, la 
Şcoala primară. Ulterior, efectivul companiei a fost mărit, 
primind încă 800 oameni de la armată (infanterie) şi încă 
150 oameni de la Regimentul de jandarmi Tg - Mureş.12 

                                                 
12  A.N.R., fond Inspectorate de Jandarmi Teritoriale, dos. nr. 1/1919-
1947, Istoricul R.7 Jandarmi, f. 1-4. 



Col.r. Ion POBIRCI,  Cpt. Ioan Cristian POBIRCI 

 15 

 În conformitate cu ordinul nr. 1522 al secţiei 
organizare VI-VIII (secret), din efectivul primit ulterior, au 
fost înapoiaţi la unităţile de provenienţă, după o selecţie 
strictă, 286 militari, nefiind corespunzători pentru serviciul 
jandarmeriei. 
 În baza telegramei nr. 1900 a aceleiaşi secţii de 
organizare, din data de 12 aprilie 1919, compania de 
jandarmi Oradea Mare primeşte ordin să treacă la 
dispoziţia Diviziei a 6-a, iar în urma ordinului nr. 1462 din 
19 aprilie 1919, să se deplaseze împreună cu trupele 
diviziei pentru „a asigura linia ferată, telegrafia şi telefonia, 
precum şi lucrările de artă din zona diviziei”.13 
 În baza ordinului mai sus amintit, în data de 19 
aprilie 1919 orele 17.00, Compania de Jandarmi Oradea 
Mare a plecat din Cluj cu un efectiv de 5 ofiţeri, 2 
plutonieri, 2 sergenţi, 17 caporali, 29 soldaţi jandarmi şi 
încă 164 soldaţi proveniţi de la infanterie, la Ciucea, unde 
lt. Birt Dumitru a primit ordin ca împreună cu 50 jandarmi 
(inclusiv militari veniţi de la infanterie) şi sprijiniţi de mai 
mulţi civili, să păzească linia ferată de la Ciucea la Oradea 
Mare, înfiinţând posturi de jandarmi la staţiile C.F.R. din 
Bucea, Bratca, Şuncuiuş, Vadul Crişului, Aleşd, Tileagd, 
Săcădat, Fughiu, Oşorhei şi Velenţa, fiecare post având 
un sector de patrulare; au fost ajutaţi şi de civili, personal 
C.F.R. şi persoane din zonă dinainte stabilite. 
 În data de 21 aprilie 1919, Compania de jandarmi a 
primit ordin să înceapă deplasarea din Ciucea spre 
Oradea Mare, pentru instalare în localul Şcolii de jandarmi 
maghiari (actualul sediu al Universităţii Oradea). Ajungând 
aici, jandarmii companiei au fost nevoiţi să dezarmeze, 
prin luptă, pe jandarmii unguri care nu părăsiseră sediul 
şcolii şi nu vroiau să-l cedeze, şi s-au instalat în clădire. 
                                                 
13  A.N.R., fond Inspectorate de Jandarmi Teritoriale, dos. nr. 1/1919-
1947, Istoricul R.7 Jandarmi, f. 4. 
*  A.N.R., Dir. Jud. Bihor, fond Prefectura Plasei Vaşcău, dos. 4/1919, 
f. 92 (în limba maghiară). 
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 Că administraţia maghiară şi jandarmeria acesteia 
nu vroiau să cedeze locul administraţiei şi jandarmeriei 
române, reiese şi dintr-o adresă trimisă prim-pretorului 
plasei Vaşcău de către compania de jandarmi maghiari din 
Beiuş (datată 8 februarie 1919), prin care era anunţat că 
jandarmeria ungurească funcţionează şi că, „în condiţii 
mai favorabile”, urmează să se înfiinţeze şi să se 
reinstaleze posturi de jandarmi în Vaşcău şi Ceica. Se mai 
arăta că, „imediat ce va fi posibil”, vor dezarma gărzile 
româneşti (se referea la gărzile naţionale – n.a.) ce erau în 
funcţie, aşteptând împuternicire (ordin) în acest sens, 
cerând prim-pretorului să comunice cetăţenilor acest lucru 
etc.* 
 Din primele zile după instalare, comandantul 
Companiei de jandarmi Oradea Mare, cpt. Cândea 
Nicolae, a început organizarea teritorială a jandarmeriei în 
judeţ, fiind trimişi curieri în toate localităţile pentru a 
anunţa înfiinţarea Jandarmeriei Române în judeţul Bihor, 
făcând apel către tinerii ce doreau să intre în jandarmerie 
ca voluntari. 
 La 30 aprilie 1919, conform ordinului nr. 360 al 
Diviziei a 6-a, a fost înfiinţat un post de jandarmi în 
comuna Püspökladany, pentru primirea prizonierilor de la 
Corpuri şi trimiterea lor la Divizie, iar pe măsură ce trupele 
înaintau, postul se deplasa cu acestea până la 
Törkszentmíklos. 
 Începând cu 15 mai 1919, conform ordinului nr. 
14962 al secţiei organizare, compania de jandarmi Oradea 
Mare se scoate de sub ordinele Diviziei a 6-a şi începe 
organizarea jandarmeriei, regrupându-şi forţele 
(efectivele), în total 230 jandarmi, (20 plutonieri majori, 27 
plutonieri, 31 sergenţi, 86 soldaţi jandarmi şi 179 soldaţi 
de la infanterie). 
 La 21 mai 1919, ia fiinţă plutonul şi secţia Oradea 
Mare, iar la 28 mai acelaşi an, s-a înfiinţat încă un post de 
jandarmi la Băile Felix. 
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 La sfârşitul lunii aprilie 1919, prin Înaltul Decret nr. 
1694, începând cu 29 aprilie, a fost înfiinţată la Sibiu, 
Brigada a IV-a jandarmi, care, începând cu 1 noiembrie 
1919, şi-a mutat reşedinţa la Cluj, având în subordine, 
iniţial două regimente (Regimentul 7 jandarmi cu reşedinţa 
la Cluj, din care făcea parte şi Compania Jandarmi 
Oradea Mare, Regimentul 8 jandarmi cu sediul la Braşov), 
iar ulterior, a mai primit în subordine şi Regimentul 9 
jandarmi cu reşedinţa la Arad. Tot la data de 1 noiembrie 
1919, la Oradea Mare, în fostul local al şcolii de jandarmi 
maghiari (actualul sediu al Universităţii Oradea), a luat 
fiinţă Şcoala de Jandarmi Oradea Mare, cu sarcina de a 
instrui şi pregăti ofiţerii şi jandarmii reangajaţi aparţinând 
Brigăzii IV jandarmi Cluj. Mai târziu, această şcoală îşi 
extinde competenţa, devenind cel mai puternic centru de 
pregătire al jandarmilor români din întreaga ţară. 
 La 20 decembrie 1919, în preajma sărbătorilor de 
iarnă, s-a mai înfiinţat în Bihor, încă o companie de 
jandarmi la Beiuş, la comanda căreia a fost numit lt. Birt 
Dumitru.* Această companie avea ca teritoriu de 
competenţă plasele Salonta, Cefa, Tinca, Beliu, Beiuş, 
Ceica şi Vaşcău. Compania îşi avea sediul la Beiuş. 
 Celelalte plase din judeţ făceau parte din 
competenţa companiei de jandarmi Oradea Mare. 
 Compania de jandarmi Beiuş avea în compunere 
două plutoane: un pluton cu sediul la Beiuş, având în 
competenţă plasele Beiuş, Ceica şi Vaşcău şi un pluton cu 
sediul la Salonta, având competenţa în plasele Salonta, 
Cefa, Tinca şi Beliu. 
 Iată că sfârşitul anului 1919 pe teritoriul judeţului 
Bihor existau două companii de jandarmi, la Oradea şi 
Beiuş, subordonate Batalionului 2 Teritorial, din structura 
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Regimentului 7 jandarmi Cluj, Brigada IV-a Jandarmi Cluj, 
cât şi o şcoală de jandarmi.14 
 Jandarmeria nou înfiinţată mai avea ca sarcini, în 
afara măsurilor de asigurare şi menţinere a ordinii publice 
în mediul rural şi localităţile unde avea competenţă, 
ajutorarea populaţiei pentru înlăturarea  urmărilor unor 
calamităţi naturale, strângerea armamentului şi a 
materialelor de război rămase în zonele eliberate, 
culegerea de date şi informaţii referitoare la siguranţa 
statului, restabilirea la nevoie a ordinii publice în cazul în 
care era grav tulburată, jandarmii de la sate erau cooptaţi 
în consiliile de recensământ a animalelor şi stabilirea 
ajutoarelor ce se cuveneau familiilor urmaşe ale 
luptătorilor ce decedaseră pe front etc. 
 Trebuie să precizăm că un sprijin deosebit în 
dotarea cu efective, armament şi materialele necesare 
subunităţilor de jandarmi nou înfiinţate pe teritoriul 
Transilvaniei, l-a acordat Armata Română, pentru 
formaţiunile din Bihor ajutându-le divizia a 6-a infanterie, 
Regimentele de infanterie Cluj, Tg-Mureş, Bistriţa şi 
Braşov. 
 Prin Ordonanţa nr. 15586 a Resortului de Interne, 
din data de 8 octombrie 1919, (vezi Gazeta Oficială nr. 
61/1919) în Oradea a fost înfiinţat Oficiul Prefecturii 
Regionale de Poliţie care s-a instalat în palatul „Direcţiunii 
poştelor” din Oradea, etajul 1, camerele 55-57, telefon 810 
şi 81615, care coopera permanent, în condiţii foarte bune, 
cu Compania de jandarmi Oradea Mare şi Compania de 
jandarmi Beiuş. 

                                                 
*  A.N.R., Dir. Jud. Bihor, fond Prefectura Plasei Vaşcău, dos. 4/1919, 
f. 4 (Adresa nr. 14840/7 ianuarie 1920). 
14 A.N.R., fond Inspectorate Teritoriale de jandarmi (în 
continuare:I.J.T.), dos. 1/1919-1945. Istoricul R.7 Jandarmi, f. 2-3. 
15  A.N.R., Dir. Jud. Bihor, fond Prefectura Regională de Poliţie, Inv. 
1/1919-1920  (Adresa nr. 66/1919 din 24 noiembrie 1919). 
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3. Activitatea Jandarmeriei bihorene între 1920-1928 
 Se cunoaşte că anul 1920 a debutat cu fixarea 
graniţei dintre România şi Ungaria, iar în urma Tratatului 
de la Trianon din 4 iunie acelaşi an, aceasta este 
recunoscută de drept. Ca urmare a trasării noii graniţe, 
unele secţii de jandarmi din zonă au fost desfiinţate, ca de 
exemplu cele ce au aparţinut de Compania de jandarmi 
Satu Mare, altele au fost retrase, cum a fost cazul unor 
secţii din cadrul companiei de jandarmi Beiuş, iar trupele 
de operaţiuni s-au retras pe linia „Clemenceau”. 
 Urmare a Tratatului de la Trianon, au loc totodată şi 
unele rectificări ale liniilor de demarcaţie dintre România şi 
Cehoslovacia, fiind reorganizate mai multe posturi de 
jandarmi. 
 În ţară, situaţia era grea şi complexă. O parte a 
populaţiei de naţionalitate maghiară, şi chiar evreiască, nu 
agrea noua situaţie şi noul regim, exprimându-şi 
nemulţumirea în diferite publicaţii ale vremii; erau 
frecvente comploturile împotriva siguranţei statului şi a 
dinastiei române, multe posturi de jandarmi fiind atacate şi 
unele sedii ale administraţiei româneşti. 
 Numeroase au fost acţiunile jandarmilor din 
companiile localităţilor din nord-vestul României, inclusiv 
ale jandarmilor Companiei Oradea Mare, cu privire la 
intensificarea stării infracţionale, prinderea şi arestarea 
unor grupuri de răufăcători ce sabotau mersul înainte al 
Statului Român reîntregit. 
 Într-un buletin poliţienesc din perioada respectivă, 
se atrăgea atenţia forţelor de poliţie şi jandarmerie de 
luare a măsurilor necesare în vederea menţinerii ordinii şi 
prinderea unor elemente infractoare date în urmărire 
generală (li se dădeau datele respectivilor, faptele pentru 
care erau urmăriţi şi fotografiile acestora). 
 Referitor la judeţul Bihor, se semnala faptul că o 
parte a intelectualilor maghiari vorbeau despre Tratatul de 
pace, cu precizarea că „Oradea Mare va fi cedată 
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Ungariei”, exprimându-şi nemulţumirea faţă de condiţiile 
impuse de Tratatul de la Trianon.16 De asemenea, 
serviciul de siguranţă din Oradea Mare sesiza publicarea 
de către ziarele locale a informaţiei conform căreia „aliaţii 
ar fi cerut României să atace alături de Polonia pe Rusia 
Sovietică”, „ştire ce a produs mare bucurie printre 
populaţia ungurească”. Se mai semnala faptul că ungurii 
„vorbesc că în acest caz forţele din Ardeal ar fi obligate să 
se deplaseze din zonă, înlesnind astfel armatei maghiare 
reocuparea Ardealului”.17 Se semnala faptul că autorităţile 
maghiare au permis „Ligii pentru apărarea teritorială” să 
afişeze postere cu diferite desene tendenţioase, cu scopul 
de a aţâţa populaţia. Exemplu, pe un astfel de afiş apărea 
un soldat român ţinând în braţe lucruri preţioase, fiind 
împins de la spate de doi evrei, vrând să arate că românii 
au jefuit Ungaria cu ajutorul evreilor. Alte afişe 
reprezentau trei soldaţi: un român, un sârb şi un 
cehoslovac, toţi trei fiind fugăriţi de către un soldat ungur: 
sârbul, în fuga sa, pierde trei bucăţi pe care scria: 
Dalmaţia-Torontul, Croaţia şi Slovenia; cehoslovacul 
pierde o bucată pe care era scris „Ungaria de Nord”, iar 
românul pierde două bucăţi şi jumătate, rămânând în 
mână doar cu o jumătate că pierde Ardealul, Banatul, o 
jumătate din Ţara Românească, rămânând cu o jumătate 
pe care scria „Valahia”, ceea ce însemna că o să piardă şi 
Vechiul Regat.* 
 Publicaţia maghiară BRASSAI LAPOR din 9 iunie 
1920, publica un articol prin care se arăta că „pacea a fost 
subscrisă cu rezerve (se referea la Tratatul de la Trianon – 
n.a.) şi că a îndeplini condiţiile este o imposibilitate”. În 
continuare erau reproduse cuvintele lui Rakovschi István: 

                                                 
16  A.N.R., fond Direcţia Generală a Poliţiei, dos. 4/1920, f. 50. 
17  Ibidem, f. 54. 
 *  Ibidem, f. 54-55. 
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„Ungaria se desparte de teritoriile dezlipite, însă nu pentru 
totdeauna”.18 
 Nu ne propunem să prezentăm toate publicaţiile 
vremii ce spuneau acestea referitor la situaţia din Ardeal, 
sau din judeţul Bihor – în acel an 1920 deţinem o bogată 
documentare, dar sperăm că am reuşit să redăm situaţia 
cu starea de spirit a populaţiei din judeţ, cât şi condiţiile în 
care formaţiunile de jandarmi nou înfiinţate îşi desfăşurau 
activitatea. 
 Printr-un ordin circular confidenţial din 11 mai 1920 
se comunica Companiei de Jandarmi Oradea Mare 
informaţia prin care Ministerul de Război Ungar a elaborat 
o ordonanţă în baza căreia se primeau în serviciul activ al 
armatei maghiare toţi ofiţerii „aflaţi în prezent în străinătate 
sau pe teritoriul ocupat”, cerând ca aceştia să justifice că 
au fost împiedicaţi să se reîntoarcă în Ungaria.19 
 La 5 august 1920, la comanda Brigăzii IV jandarmi 
Cluj, de care aparţineau şi companiile Oradea Mare şi 
Beiuş, a fost numit colonelul Gheorghe Constantinescu. În 
aceeaşi lună, la comanda corpului de jandarmi a fost 
numit generalul Mihai Racoviţă, care în toamna aceluiaşi 
an a inspectat unităţile şi subunităţile Brigăzii IV Cluj, 
printre care şi Companiile de jandarmi din judeţul Bihor, 
acestea fiind notate cu calificative foarte bune. 
 În toamna anului 1920, şcoala de jandarmi Oradea 
Mare, a fost transformată în şcoală de pregătire pentru 
şefii de posturi de jandarmi din întreg Corpul de jandarmi, 
nu numai pentru jandarmii din Brigada IV Cluj, cum fusese 
destinată până la această dată. 

Începutul anului 1921 aduce cu sine unele 
schimbări privind organizarea Corpului de Jandarmi, în 
sensul ca Brigada a III-a jandarmi se contopeşte cu 
Brigada IV jandarmi, în structura sa rămânând doar trei 

                                                 
18  Ibidem, f. 91. 
19  A.N.R., Dir. Jud. Bihor, fond Prefectura de Poliţie, Inv. 29/1920, f. 3. 
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brigăzi: Brigada I jandarmi Bucureşti, Brigada a II-a 
jandarmi Iaşi şi Brigada a III-a jandarmi Cluj, din care 
făceau parte formaţiunile de jandarmi din Bihor. Această 
structură organizatorică a durat până în anul următor, 
când în aprilie 1922 are loc o nouă organizare a 
Jandarmeriei Române, s-a înfiinţat din nou o brigadă de 
jandarmi, la Chişinău (Brigada a III-a), iar la Cluj s-a 
reînfiinţat Brigada a IV-a jandarmi, cu aceeaşi structură ca 
anii precedenţi.20 Tot în luna aprilie 1922, Şcoala de ofiţeri 
şi plutonieri majori din Bucureşti se contopeşte cu Şcoala 
de jandarmi Oradea Mare, devenind cel mai modern şi 
puternic centru de pregătire a jandarmilor din întreg Corpul 
de Jandarmi. 

În urma mişcărilor de trupe ce au avut loc în 
Ungaria în prima parte a lunii ianuarie 1923, în special în 
zona oraşelor Oradea Mare şi Arad, s-a ordonat de către 
Marele Stat Major al Armatei Române concentrarea de 
rezervişti pentru întărirea graniţei de vest a ţării. Şi 
Jandarmeria din vestul României a luat măsuri de 
concentrare a jandarmilor din contingentele 1917-1920, 
dar aceste concentrări n-au durat decât o scurtă perioadă, 
întrucât, la sfârşitul lunii ianuarie acelaşi an, situaţia s-a 
îmbunătăţit. 

Ca urmare a intensificării activităţii elementelor 
infractoare, pentru întărirea măsurilor de siguranţă, în 
cadrul Brigăzii IV jandarmi Cluj au fost înfiinţate, între anii 
1923-1927, mai multe formaţiuni de jandarmi. 

La 1 ianuarie 1928, în Oradea Mare a fost înfiinţat 
încă un Batalion de instrucţie, subordonat Regimentului 7 
jandarmi Cluj, iar la Şcoala de Jandarmi a fost înfiinţată 
şcoala nr. 2, sub comanda maiorului Dospinescu Ioan. 

La începutul lui decembrie 1928 au mai fost 
înfiinţate în oraşele din nord-vestul ţării (Oradea, Carei şi 

                                                 
20 A.N.R., fond I.J.T., dos. 614/1918-1929, Registrul istoric al 
Inspectoratului 4 jandarmi Cluj, p. 18. 
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Satu Mare) detaşamente speciale de jandarmi, având 
fiecare câte 120 jandarmi.21 Au loc concomitent şi unele 
reorganizări de efective în cadrul Regimentului 7 jandarmi 
Cluj fiind desfiinţat Batalionul 2 jandarmi Mobil Cluj, în 
locul său fiind înfiinţată o companie de poliţie, comandate 
de cpt. Popescu Iuliu, care în urma unor acţiuni la care a 
participat cu compania, a decedat, fiind împuşcat la 1 mai 
1929, în pădurea Hoia, Cluj.22 

 
1929 – AN IMPORTANT PENTRU JANDARMERIE 

În cei 10 ani care trecuseră după Unirea cea Mare 
de la 1 Decembrie 1918, în România au avut loc 
transformări importante în ceea ce priveşte dezvoltarea 
economică şi socială, şi drept urmare, se simţea nevoia 
unor transformări şi în organizarea şi funcţionarea forţelor 
de ordine, astfel că în anul 1929 apar două importante legi 
de poliţie: Legea pentru organizarea Jandarmeriei rurale, 
la 24 martie, şi Legea pentru organizarea Poliţiei Generale 
a Statului, la 29 iulie, având scopul de a rezolva 
problemele complexe sociale şi politice din ţară.23 

În conformitate cu aceste legi, la nivelul unui judeţ 
existau următoarele organe de execuţie administrative şi 
poliţieneşti: a – la nivel judeţ: Prefectul; Comandantul 
Legiunii de jandarmi; Şeful Poliţiei; b – la nivel plasă: 
Pretorul; Şeful secţiei jandarmi; c – la nivel comună: 
Primarul; Notarul; Şeful postului de jandarmi. 

Făceau excepţie de la aceste prevederi municipiile, 
care aveau chesturi de poliţie, iar comunele urbane 
nereşedinţă şi unele staţiuni balneoclimaterice aveau 
comisariate de poliţie în locul posturilor de jandarmi. 
 Conform Legii pentru organizarea Jandarmeriei 
rurale, din 24 martie 1929, Corpul de Jandarmi, Brigăzile 
şi Regimentele de jandarmi au fost desfiinţate, locul lor 
                                                 
21  A.N.R., fond I.J.T., dos. 1/1919-1947, p. 66. 
22  Revista Jandarmeriei nr. 7-8/1929, f. 9-12. 
23  Monitorul Oficial nr. 69/1929. 
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fiind luat de Inspectoratul General al Jandarmeriei, care 
avea în structură inspectorate de jandarmi în locul 
brigăzilor şi regimentelor, legiuni de jandarmi în locul 
companiilor, secţii şi posturi de jandarmi. 
 Personalul Jandarmeriei se compunea din ofiţeri, 
jandarmi (subofiţeri şi reangajaţi), funcţionari, maiştri 
lucrători şi oameni de serviciu. Legea prevedea dreptul de 
instrumentare de către toţi jandarmii a unor categorii de 
fapte, aceştia fiind conform legii ofiţeri de poliţie judiciară, 
începând cu gradul de şef de patrulă, până la 
comandantul de legiune inclusiv (Cap. III din Lege.) 
Această lege a mai adus ca noutate crearea Jandarmeriei 
Armatei (v. Art. 64), adică, pe lângă fiecare Corp de 
Armată şi Corpul Vânătorilor de Munte au fost create 
batalioane de jandarmi, ce aparţineau direct de corpul de 
armată respectiv, subordonat Ministerului de Război. 
 Conform Legii din 1929, Jandarmeria Rurală era 
organizată pe structură militară (art. 1), destinată 
menţinerii ordinii publice şi respectarea legilor în vigoare, 
fiind parte integrantă a Ministerului de Interne, având 
atribuţii de Poliţie Generală în mediul rural. 
 Jandarmeria Rurală îşi recruta ofiţerii din rândul 
ofiţerilor activi ai armatei, conform cererii Inspectoratului 
General al Jandarmeriei adresată Ministerului de Război, 
prin Ministerul de Interne, care îndeplineau următoarele 
condiţii: să fie licenţiat în Drept, să nu fi depăşit vârsta de 
30 de ani şi să fi avut cel puţin gradul de sublocotenent 
sau locotenent. 
 Jandarmii reangajaţi erau recrutaţi din tinerii care 
îndepliniseră serviciul militar, trecuţi în rezervă cu gradul 
de caporal sau sergent, şi să nu fi depăşit vârsta de 25 de 
ani (art. 14 din lege). 
 Peste numai câteva luni, conform Deciziei 
ministeriale nr. 223/6 octombrie 1929, se desfiinţează la 
nivelul I.G.J. unele brigăzi şi regimente de jandarmi care 
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rămăseseră, cât şi Inspectoratul tehnic al Jandarmeriei 
Rurale (v. Monitorul Oficial nr. 264/26 noiembrie 1929). 
 La 30 octombrie 1929, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei (I.G.J.) Rurale avea în subordine 7 
inspectorate rurale de jandarmi, 5 servicii logistice, un 
atelier de confecţii, un depozit sanitar şi un inspectorat 
şcolar de jandarmi rurali. 
 În urma apariţiei legii, la Cluj a luat fiinţă 
Inspectoratul VI jandarmi rurali, din care făceau parte şi 
formaţiunile de jandarmi din Bihor (Legiunea de jandarmi 
Bihor cu sediul la Oradea şi Legiunea de Jandarmi Beiuş 
cu sediul la Beiuş). 

 
EVOLUŢIA FORMAŢIUNILOR DE JANDARMI 

DIN BIHOR (1929-1939) 
 
 Conform registrului istoric al Inspectoratului VI 
jandarmi rurali Cluj, la data înfiinţării acestuia, conform 
Legii de organizare a Jandarmeriei Rurale din 24 martie 
1929, în subordinea sa avea următoarele legiuni de 
jandarmi: Beiuş, Cluj, Someş, Bihor, Maramureş, Turda, 
Sălaj, Satu Mare, Târnava Mică, Târnava Mare, Mureş, 
Braşov, Sibiu, Făgăraş, Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune. 
 La Legiunea de Jandarmi Bihor, cu sediul în 
Oradea, a fost numit comandant maior Popa Augustin, 
ajutor de comandant locotenentul Novac Nicolae, iar la 
Legiunea de jandarmi Beiuş căpitanul Laţiu Simion–
comandant, iar ajutor, căpitanul Bătrânu Gheorghe 
(Monitorul Oficial nr. 223 din 6 octombrie 1929, p. 4). 
 Legiunea de jandarmi Bihor avea ca organizare 6 
secţii şi 33 posturi de jandarmi, iar Legiunea Beiuş avea în 
subordine 6 secţii şi 27 posturi de jandarmi (Monitorul 
Oficial nr. 100 din 23 mai 1929, p. 40 şi p. 42). 
 Tot în baza Legii privind organizarea Jandarmeriei 
Rurale din 24 martie 1929 au loc predări şi primiri de 
unităţi, ca urmare, cele două legiuni de jandarmi din Bihor 
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(Oradea şi Beiuş) au fost „vărsate” (predate) 
Inspectoratului VII Jandarmi Timişoara: Legiunea de 
Jandarmi Beiuş, cu 2 căpitani, 69 de reangajaţi, 119 
jandarmi în termen şi 8 cai; Legiunea de jandarmi Oradea, 
cu un maior, un locotenent, 86 reangajaţi, 130 jandarmi în 
termen şi 4 cai.24 

Până în toamna anului 1930, noua organizare a 
Jandarmeriei a fost terminată, la Oradea fiind înfiinţat încă 
un Batalion de jandarmi (B. 12 Jandarmi)25 având 
misiunea de a instrui recruţii jandarmi. 

Anul 1931 găseşte formaţiunile de jandarmi din 
Bihor fiind subordonate Inspectoratului VII jandarmi Rurali 
Timişoara, având următoarele organizări şi efective:  
Legiunea de jandarmi Bihor, cu sediul în Oradea, avea ca 
organizare 3 secţii mici, 4 secţii mijlocii şi 37 posturi de 
jandarmi, având ca efective 113 reangajaţi şi 102 trupă 
(jandarmi în termen); Legiunea de jandarmi Beiuş, cu 
reşedinţa în Beiuş, avea ca organizare 4 secţii mici, o 
secţie mijlocie şi 24 posturi de jandarmi, iar ca efective 65 
reangajaţi şi 70 trupă.26 
 În anul 1932 din nou a avut loc o reorganizare a 
Jandarmeriei fiind înfiinţate subinspectorate generale, iar 
inspectoratele de jandarmi rurale au luat denumirea de 
inspectorate regionale. La nivelul I.G.J. existau trei 
subinspectorate generale, la Cluj luând fiinţă 
Subinspectoratul General de Vest, având în subordine 
Inspectorate Regionale la Cluj, Oradea, Braşov şi 
Timişoara. 

                                                 
24 A.N.R., fond Registrul istoric al Inspectoratului VI Jandarmi Cluj, p. 
25. 
25 Monitorul Oficial nr. 12 din 16.05.1931; vezi şi Gl. Bg.(r.) Mihalache 
D. Vasile, Gl. Bg. (r.) Suciu P. Ioan: Istoria Jandarmerie Române 
(1850-2000), Editura Sylvi, Bucureşti, 2000, p. 99-100. 
26 Monitorul Oficial nr. 166 din 28 iulie 1930, f. 5864-5872, Tabel cu 
efective pe 1930. 
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 La Oradea a fost înfiinţat deci, un Inspectorat 
Regional de jandarmi, având în organizare legiuni la Arad, 
Bihor, (Oradea, Legiunea de jandarmi Beiuş fiind 
desfiinţată), Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. 
 Ca urmare a creşterii fenomenului infracţional la 
nivelul întregii ţări, au fost înfiinţate legiuni de jandarmi 
mobile, în Bihor luând fiinţă Legiunea de jandarmi mobilă 
nr. 12, cu reşedinţa la Oradea, la comanda căreia a fost 
numit căpitanul Ioan Bogatu27, având un efectiv de 10 
ofiţeri, 15 reangajaţi şi 427 jandarmi în termen, fiind în 
subordinea directă a Inspectoratului Regional de jandarmi 
Cluj. 
 Cu prilejul sărbătoririi zilei de 10 mai 1933, au 
defilat pentru prima dată şi efectivele Jandarmeriei, din 
Oradea participând la defilare elevii şcolii de ofiţeri de 
poliţie judiciară şi câinii de la Centrul de dresaj al şcolii, 
care s-au bucurat de un mare succes „producând o 
deosebită impresie”.28 
 La 26 noiembrie 1934 a fost emis Înalt Decretul nr. 
3177 prin care Subinspectoratele Generale de Jandarmi 
şi-au încetat activitatea începând cu 1 decembrie acelaşi 
an, continuând activitatea numai inspectoratele regionale, 
care şi-au păstrat structura şi efectivele. 
 În acelaşi an, la comanda Legiunii de jandarmi 
mobile nr. 12 din Oradea,  care se subordona direct 
Inspectoratului Regional Cluj, a fost numit maiorul Mihail 
Marinescu. 
 Între anii 1936-1938, la comanda Inspectoratului 
Regional de Jandarmi Oradea s-au succedat: col. Zorzor 
Vasile (1936), col. Dambru Dumitru (1937) şi lt. col. Luca 
Alexandru (1938). 

                                                 
27 A.N.R., fond Registrul istoric al I.G.J., dos. 16/1933, f. cu data de 
01.04.1933. 
28  Gl. Bg. Cornel Oprean, lt. col. Corneliu Nuţ, lt. col. Ion Pobirci, 
Jandarmeria ardeleană ..op.cit, p. 58. 
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 Până în anul 1938 nu au mai avut loc modificări 
esenţiale de structură şi efective în cadrul Jandarmeriei, 
amintind doar că în 1937 au luat sfârşit manevrele regale, 
formaţiunile de jandarmi din Bihor nefiind implicate la 
această activitate ce a avut loc pe raza altor judeţe din 
vestul ţării. 
 Legiunea de jandarmi Oradea avea la comanda sa 
pe maiorul Gheorghe Nistor, care a trăit până acum cinci 
ani, locuind în Oradea, şi pe care am avut onoarea să-l 
cunoaştem fiind invitat de multe ori la activităţile unităţii de 
jandarmi orădene cu prilejul diferitelor festivităţi. 
 Instaurarea dictaturii regale a lui Carol al II-lea la 10 
februarie 1938, a adus modificări şi în ceea ce priveşte 
forţele de ordine. Prin legea adoptată la 20 iunie 1938, se 
prevedea trecerea sub autoritatea comandanţilor legiunilor 
de jandarmi a organelor de poliţie de pe teritoriul judeţului 
respectiv (art. 1 din lege) situaţie ce a fost aplicată 
bineînţeles şi în judeţul Bihor.29 „Conducerea organelor de 
poliţie de pe teritoriul urban, cât şi rural al fiecărui judeţ 
trece sub autoritatea Comandamentului Legiunii de 
jandarmi” (art. 1) 
 Toţi ofiţerii, subofiţerii şi trupa au depus jurământul 
faţă de Carol al II-lea, jurământ ce avea următorul 
conţinut: „Eu, jandarmul […], în numele Atotputernicului 
Dumnezeu, jur credinţă Majestăţii Sale Regelui Carol al II-
lea,supunere legilor ţării şi îndatoririlor militare. 

Jur că voi împlini totdeauna şi în toate datorinţele 
mele, ca jandarm în serviciul ordinei publice, al liniştei şi 
siguranţei conform instrucţiunilor, regulamentelor, iar ca 
ostaş conform legilor şi normelor armatei; în toate 
împrejurările voiu sprijini numai binele serviciului, al 
Majestăţii Sale şi al Statului; mă supun de bunăvoie 
legilor, ordinelor comandanţilor şi superiorilor mei şi voiu 

                                                 
29  Monitorul Oficial nr. 138 din 20 iunie 1938. 
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păzi credincios. Secretul de serviciu. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu! Amin!” 

Ca urmare a Ordinului General nr. 15611/1938, al 
Inspectoratului General al Jandarmeriei, la Oradea, 
Inspectoratul Teritorial de Jandarmi se desfiinţează, iar 
formaţiunile sale (legiunile) sunt distribuite inspectoratelor 
limitrofe, astfel: Legiunea de jandarmi Arad trece în 
subordinea Inspectoratului Regional Timişoara, iar 
Legiunile Bihor, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş trec în 
subordinea Inspectoratului Regional de jandarmi Someş, 
cu sediul la Cluj.30 

Deoarece cooperarea dintre Poliţie şi Jandarmerie 
nu a dat roade „din cauza unor năravuri învechite de care 
poliţia urbană se resimte foarte mult şi a lipsei de unitate 
în conducere şi îndrumare”, la data de 1 martie 1939 s-a 
renunţat la Legea din 20 iunie 1938, aceasta fiind 
abrogată. 

În acelaşi an, prin Înalt Decretul nr. 2254 publicat în 
Monitorul Oficial nr. 126 din 3 iunie 1939, referitor la noua 
Lege privind organizarea Jandarmeriei, în locul 
Inspectoratului General al Jandarmeriei (I.G.J.) a luat fiinţă 
Corpul de Jandarmi. Astfel, în judeţul Cluj s-a reînfiinţat 
Regimentul 7 Jandarmi Someş, în locul Inspectoratului 
Regional de jandarmi, regiment din care făcea parte 
Legiunea de jandarmi Bihor, cu sediul în Oradea.31 

Începând cu toamna anului 1939, după invadarea 
Poloniei de către Germania nazistă, cât şi în prima parte a 
anului 1940, în România au loc concentrări de unităţi, 
inclusiv regimentele de jandarmi au trecut la concentrarea 
de rezervişti. 

În baza Comunicatului nr. 5 al Marelui Stat Major 
(M. St. M.) şi al Ordinului Comandamentului Corpului de 
Jandarmi nr. 8742 din 24 august 1939 au avut loc 
                                                 
30  Înalt Decretul nr. 2919/1938. 
31  Monitorul Oficial nr. 126 din 3 iunie 1939 şi Ordinul I.G.J. nr. 1306 
din 10 iunie 1939. 
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concentrări în vederea Manevrelor Regale a unor servicii 
pretorale şi unităţi de poliţie în toată ţara. Din Regimentul 
7 jandarmi Someş s-au concentrat la 4 septembrie 1939 
pe lângă marile unităţi ale armatei, douăsprezece servicii 
pretorale, 8 companii şi 4 plutoane de poliţie.32 

La 10 septembrie 1939, conform Ordinului nr. 
10261 din 1 sept. 1939 al M. St. M., în vederea 
Manevrelor Regale din Transilvania, Regimentul 7 
jandarmi Someş mai concentrează încă 3 servicii 
pretorale, 2 companii şi un pluton de poliţie astfel:33 
Serviciul pretoral şi Cp. 51 Poliţie, pentru Armata I-a; 
Serviciul pretoral şi Cp. 17 Poliţie, pentru Divizia 17 inf.* 
Serviciul pretoral şi Pl. 6 Poliţie, pentru Corpul 6 Armată. 

Conform Ordinului Comandamentului Corpului de 
Jandarmi nr. 9063/1939, de asemenea, la 10 sept. 1939 
Centrul 3 Jandarmi având concentrat Batalionul 3 
Jandarmi în zona Marghita, Zalău şi Cluj, este pus la 
dispoziţia Armatei I-a pentru Manevrele Regale din judeţul 
Someş. 
 

JANDARMERIA BIHOREANĂ ÎN PERIOADA 
ANILOR 1940-1944 

 
Se cunoaşte faptul că la 27 iunie 1940 orele 24.00, 

prin Înalt Decretul nr. 2135 a fost decretată mobilizarea 
întregii armate din România, care nu putea rămâne 
indiferentă faţă de evenimentele ce se petreceau în 
Europa. Al doilea război mondial se declanşase şi întregul 
mapamond era bulversat. 

                                                 
32  A.N.R., Registrul istoric al I.G.J., dos. 16/1933, f. cu data de 
04.09.1939. 
33  Ibidem, f. cu data de 10.09.1939. 
*   Divizia 17 Infanterie era marea unitate a armatei din Oradea. 
*  Modul de evacuare şi garnizoanele unde şi-au mutat reşedinţa 
unităţile de jandarmi din Ardeal sunt prevăzute în lucrarea 
Jandarmeria ardeleană ..op. cit,  p. 90. 
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În acest context, România este obligată de către 
marile puteri să execute dispoziţiile Arbitrajului de la 
Viena, prin care s-a hotărât cedarea către Ungaria a 
teritoriului de nord şi nord-vest al Transilvaniei. Ca urmare, 
Marele Stat Major al Armatei Române ordonă ca toate 
forţele Jandarmeriei aflate în zona ce urma să fie cedată, 
să treacă sub comanda Armatei I-a (Ordinul M. St. M. Nr. 
11382/1940). 

Legiunile de jandarmi evacuează materialele ce le 
aparţin şi rămân în zonă pentru executarea misiunilor de 
poliţie până la completa evacuare a trupelor operative. 

Conform aceluiaşi ordin al M. St. M., începând cu 
data de 2 septembrie 1940 se trece la evacuarea pe etape 
a teritoriului cedat. Drept urmare, Legiunea de jandarmi 
Bihor îşi mută sediul din Oradea în oraşul Beiuş, iar 
Şcoala de jandarmi din Oradea se mută la Drăgăşani.* 

Ca urmare a dispoziţiilor Arbitrajului de la Viena şi 
în conformitate cu ordinul Inspectoratului General al 
Jandarmeriei, ofiţerii, subofiţerii şi jandarmii în termen în 
regiunile cedate, care au dorit să rămână în aceste 
teritorii, au fost dezechipaţi şi lăsaţi la vatră. Totodată, un 
număr mare de subofiţeri activi şi elevi absolvenţi ai Şcolii 
de Aspiranţi din Oradea, au fost mutaţi la diferite unităţi 
teritoriale (Ordinul de zi al I.G.J.  nr. 489/1940). 

Se cunoaşte de asemenea, că la data de 6 
septembrie 1940 a avut loc abdicarea Regelui Carol al II-
lea, în favoarea Regelui Mihai I şi venirea la conducerea 
statului a generalului Ion Antonescu. 

Ofiţerii, subofiţerii şi trupa au depus din nou 
jurământul faţă de rege şi conducătorul statului. 

La 12 septembrie 1940, prin Decretul-Lege nr. 
3118, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 231/1940, a fost 
abrogat Decretul-Lege nr. 2370, din acelaşi an, referitor la 
contopirea Direcţiei Generale a Poliţiei cu Corpul de 
Jandarmi, cât şi Decretul-Lege nr. 2254/1939 cu privire la 
organizarea Jandarmeriei, şi a fost repusă în vigoare 
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Legea privind Statutul Jandarmilor şi Legea pentru 
organizarea Poliţiei Generale a Statului din iulie 1929. 
Astfel, Corpul de Jandarmi a reluat denumirea de 
Inspectorat General al Jandarmeriei, iar regimentele de 
jandarmi se numesc inspectorate de jandarmi. 

În această perioadă, la comanda Legiunii de  
jandarmi Bihor se afla lt. col. Gheorghe Bucşa. 
 Inspectoratul de Jandarmi Timişoara, cu adresa nr. 
1807 din 13 septembrie 1940, semnată de comandantul 
inspectoratului colonel Ioan Sârbu, comunica Legiunii de 
jandarmi 1-Bihor, faptul că Decretul - Lege nr. 2370, 
republicat în Monitorul Oficial nr. 166 din 20 iulie 1940, a 
fost abrogat şi se cerea ca imediat, cele două instituţii 
(Poliţia şi Jandarmeria) „să se despartă, începându-şi 
activitatea lor ca şi înainte de contopire”.34 
 În conformitate cu Decretul-Lege nr. 3119 din 1 
ianuarie 1941, mai multe legiuni de jandarmi trec din 
subordinea unor inspectorate, în cadrul altora, astfel, 
Legiunea de jandarmi Bihor, cu sediul la Beiuş, trece din 
subordinea Inspectoratului de jandarmi Alba Iulia (fostul 
Regiment 7 jandarmi, Cluj) şi este „vărsată” cu întreaga 
avere şi personal Inspectoratului de jandarmi Timişoara.35 
 La 16 iulie 1941, în Monitorul Oficial nr. 166, a fost 
publicat Decretul semnat de Ion Antonescu în 15 iulie 
acelaşi an, prin care este aprobat Regulamentul asupra 
serviciului poliţienesc pe teritoriul rural, fiind precizate 
îndatoririle jandarmilor, însuşirile ce trebuiau avute de 
aceştia, conduita în serviciu, modalităţile de exercitare a 
atribuţiunilor, măsurile poliţieneşti etc. 
 Reamintim faptul că prin Înalt-Decretul nr. 
1798/1941 a fost decretată mobilizarea întregii armate de 
uscat, aer şi marină, iar în noaptea de 21/22 iunie 1941, 
orele 24.00, Armata Română alături de Armata Germană, 
                                                 
34  A.N.R., Dir. Jud. Bihor, fond I.J. Oradea, dos. 7/1940-1941, f. 4. 
35  A.N.R., fond I. T. J., dos. 16/1933-1946, Registrul istoric al I.G.J., f. 
cu data de 01.01.1941. 
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sub comanda generalului Ion Antonescu, conducătorul 
Statului Român, a intrat în război Contra U.R.S.S. „pentru 
dezrobirea Basarabiei şi Bucovinei de Nord”. Bineînţeles, 
a fost mobilizată şi întreaga Jandarmerie română, luând 
parte activă la toate evenimentele vremii, pe lângă 
măsurile poliţieneşti de apărare şi garantare a Siguranţei 
de Stat şi a Ordinii Publice, participând direct la război, cu 
efective de jandarmi, săvârşind numeroase fapte de 
eroism.36 
 Prin Ordinul I.G.J. nr. 16100/1941 s-a ordonat 
mobilizarea tuturor formaţiunilor de jandarmi şi plecarea 
companiilor de poliţie în zonele de operaţii. 
 Ca urmare a Ordinului nr. 374/1942 al I.G.J., 
Legiunea de jandarmi Bihor era organizată pe 8 secţii 
(Pocola, Beliu, Budureasa, Ceica, Boiu, Holod, Tinca, 
Vaşcău) şi 43 posturi de jandarmi, localităţile din zonele 
Oradea, Salonta, Marghita, Valea lui Mihai fiind în teritoriul 
cedat, controlat de jandarmii unguri. 
 La comanda legiunii se afla lt. col. Rusu Ştefan, 
care preluase funcţia de la lt. col. Gheorghe Bucşa. 
Secţiile erau conduse, fiecare, de câte un şef de secţie, 
ajutat de un număr variabil de jandarmi, funcţie de 
mărimea localităţii: 3 – la secţiile mici, 5 – la secţiile 
mijlocii şi 7 – la secţiile mari. 
 Potrivit Legii de organizare şi funcţionare a 
Jandarmeriei, la nivelul Legiunii Bihor, exista următoarea 
structură organizatorică: comandant; birou controlul 
personalului; birou evidenţa personalului; birou secretariat; 
birou administrativ; birou judiciar; birou operativ; birou 
circulaţie; birou educaţie, cultură, politică; birou informaţii; 
birou poliţie; birou sanitar; sector birou casierie; sector 

                                                 
36  A.N.R., fond I.T.J., Dos. 329/1918-1947, Registrul istoric al Legiunii 
de jandarmi Sibiu (1918-1947). Ordinul I.G.J. nr. 16100/1941. Pentru 
aceeaşi temă, Gl. mr. (r.) Ioan P. Suciu, mr. Lazăr Chiriac: Jandarmii 
în războaiele armatei române…, op.cit., 1994. 
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birou materiale; sector birou armament; sector birou 
aprovizionare. 

Având în vedere schimbările petrecute în societate, 
Conducătorul Statului Ion Antonescu, la propunerile 
miniştrilor de interne, apărării şi al justiţiei, aprobă un nou 
Decret-Lege la 23 aprilie 194337 privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei, fiind aduse modificări în sensul 
că Jandarmeria trecea în subordinea Ministerului Apărării 
Naţionale, fiind totodată pusă la dispoziţia M.A.I. în ceea 
ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de poliţie ce-i reveneau. 
În organizarea Jandarmeriei apar modificări de structură, 
fiind înfiinţate sectoarele de jandarmi, ce cuprindeau două 
sau mai multe secţii, cât şi împărţirea inspectoratelor de 
jandarmi pe circumscripţii (2-4 circumscripţii la fiecare 
inspectorat). 

S-a stabilit şi conţinutul unui nou jurământ militar, 
pe care ofiţerii, subofiţerii şi jandarmii în termen trebuiam 
sa-l depună la intrarea în serviciu. (art. 24 din Decretul-
Lege din 23 apr. 1943). 

„În numele lui Dumnezeu Atotputernicul, 
Eu, […] jur credinţă naţiunei, Regelui şi Statului 

Român. 
Jur credinţă şi supunere Conducătorului Statului, 
Jur să păstrez ordinea şi secretul ce mi s-a 

încredinţat. 
Jur să execut fără şovăire ordinele. 
Jur să lupt până la moarte pentru drepturile 

neamului românesc. 
Jur să fiu cinstit. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu.” 
Din ordinul generalului Ion Antonescu, Inspectoratul 

General al Jandarmeriei a executat razii pe întreg teritoriul 
României, pentru identificarea infractorilor „la legile civile, 
cât şi la legile militare, care în ultimul timp au atins 

                                                 
37  Decret publicat în Monitorul Oficial nr. 98 din 29.04.1943. 
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proporţii îngrijorătoare”38. În baza acestui ordin, lt. col. 
Rusu Ştefan – Comandantul Legiunii de jandarmi Bihor, 
(cu sediul la Beiuş), a transmis la rândul său acest ordin la 
toate secţiile şi posturile de jandarmi subordonate, cu 
adresa nr. 429 din 17 febr. 1943, stabilind pentru data de 
28 februarie, între orele 06.00–20.00, razii pe întreg 
judeţul Bihor. Astfel, posturile de jandarmi limitrofe 
oraşului Beiuş, conform ordinului primit, au avut grijă să nu 
scape necercetate nici o porţiune de teren, case izolate 
etc. unde, de obicei, se ascund infractorii fugiţi din oraş.” 
Drept urmare, au fost descoperiţi peste 100 de infractori; 
Exemplu, postul de jandarmi Sudrigiu, prin adresa nr. 
1138 din 1 martie 1943, semnată de plt. Florea – şeful 
postului, raporta Legiunii Beiuş că a prins 4 infractori la 
legile militare („un dezertor şi trei sustraşi serviciului 
militar”). 

La data de 1 septembrie 1943, efectivul Legiunii de 
jandarmi Bihor era de 2 ofiţeri, 230 subofiţeri şi 335 trupă, 
având ca organizare 13 secţii şi 99 posturi de jandarmi 
(conform Ord. I.G.J. nr. 1595 din 15 sept. 1945). 

Evenimentele de la 23 august 1944 au determinat 
noi modificări în ceea ce priveşte organizarea 
Jandarmeriei Române, drept urmare, la 1 noiembrie 1944, 
în conformitate cu Ordinul I.G.J. nr. 1675 din 20 octombrie 
1944, Inspectoratul de jandarmi Oradea se reînfiinţează şi 
îşi reia activitatea, având sediul în Arad, unde va funcţiona 
până la primirea ordinului de reinstalare în vechea 
reşedinţă, Oradea (martie 1945). La comanda 
inspectoratului a fost numit colonel Braia Ioan. Structura 
Inspectoratului de jandarmi Oradea, nou înfiinţat, era 
următoarea: reşedinţa – la Arad, în subordine – 5 legiuni, 
la Arad, Bihor (Beiuş), Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. 
 

                                                 
38  Ordinul I.G.J. nr. 52828 din 08.02.1943. 
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FORMAŢIUNILE DE JANDARMI DIN BIHOR. 
PREGĂTIRE, EXECUTAREA MISIUNILOR ŞI 

CULEGEREA DE INFORMAŢII (1930-1944) 
 

 
A.- Referitor la instruirea şi pregătirea jandarmilor, trebuie 
să precizăm că un an de instrucţie, conform ordinelor în 
vigoare pe anul 1930, se împărţea în trei perioade şi 
anume:perioada I, 15 noiembrie – 15 martie; perioada a II-
a, 15 martie – 15 iulie; perioada a III-a, 15 iulie – 15 
noiembrie.39 

După sfârşitul fiecărei perioade, se înainta la 
eşalonul superior în timp de 10 zile, dări de seamă 
separate pentru ofiţeri, pentru jandarmii reangajaţi şi 
pentru jandarmii în termen, cuprinzând fiecare 
următoarele puncte: instrucţia, programul în timp, lucrările 
şi temele executate, participanţi, rezultate obţinute, 
greutăţi întâmpinate privind timpul la dispoziţie şi 
organizarea programului, personalului de control, modul 
de comportare şi propuneri în aceste privinţe. 

Instruirea de bază a jandarmilor în termen se 
executa în centre de instrucţie, iar a jandarmilor reangajaţi 
în şcoli de jandarmi. 

Jandarmii trebuiau să vină la formaţiunile teritoriale 
foarte bine pregătiţi, deoarece, aşa cum se arăta într-un 
articol într-una din publicaţiile de specialitate, instrucţia la 
formaţiunile teritoriale „era o problemă, deoarece acestea 
nu puteau fi transformate în unităţi de instrucţie”, misiunea 
principală a acestor formaţiuni constituind-o serviciul de 
poliţie. Citez, în continuare, din „Revista subofiţerilor” nr. 
245, 246, 247 – octombrie, noiembrie, decembrie – 1936, 
pag. 69-73, în care cpt. David A. scria referitor la instrucţia 
jandarmilor: „programul zilnic al postului îl dictează 
evenimentele zilnice, cererile de serviciu ale diferitelor 

                                                 
39  I.G.J., Ordin Circular General (O.C.G.) nr. 42 din 15.11.1930. 
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autorităţi, iar instrucţiei îi revine ultimul loc, şi acesta nu în 
fiecare zi.” 

Instrucţia militară era o necesitate, care se 
desăvârşea în centre de instrucţie şi şcoli, ea nefiind un 
scop principal, deoarece jandarmii aveau ca „misiune 
esenţială menţinerea ordinii şi liniştii pe teritoriul rural şi, 
de multe ori, pe cel urban.” 

Din centrele de instrucţie, jandarmul în termen 
trebuia să fie complet instruit ca luptător în grupă şi ca 
individ, iar în calitatea de agent de poliţie să stăpânească 
la perfecţie instrucţia profesională. Era esenţial ca, în 
centrele de instrucţie, jandarmii să fie formaţi ca militari 
disciplinaţi, cu o educaţie morală şi militară foarte bună. 

Instrucţia la formaţiunile teritoriale (post, secţie, 
legiune, inspectorat) trebuia „redusă la strictul necesar”. 

a. Instrucţia militară consta în exerciţii pentru 
păstrarea disciplinei şi darea semnelor exterioare de 
respect, în teme de educaţie morală şi militară, cât şi în 
„exerciţii de ochire”. 

b. Instrucţia profesională era executată cu ocazia 
serviciului de patrulare şi în timpul serviciului de „cercetare 
a faptelor”, prin activităţi practice („aplicaţiuni”) cât şi prin 
discuţii. Mai erau organizate periodic „Concentrări de 
instrucţie” cu jandarmii în termen pentru instruirea 
profesională cu „ceea ce este esenţial” pentru aceştia. 

c. Instrucţia de luptă a infanteriei, în teritoriu nu se 
executa deoarece: nu exista timp pentru aşa ceva; nu 
existau instructori; nevoia acestei instrucţii nu se impunea 
„deoarece jandarmul în termen a făcut această instrucţie 
tot atât cât a făcut-o şi infanteristul”, iar jandarmul nu mai 
are timp, „fiind atât de aglomerat”. 

Periodic erau organizate concursuri „de tragere cu 
arma şi de profesionalitate”.40 De exemplu, la concursurile 
de tragere cu arma, marş, patrule, echipe de semnalizare, 

                                                 
40  I.G.J., Ordin Circular General nr. 17/1930, punctul 5, aliniatul 5. 
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telefonie şi ştafetă, ce s-au desfăşurat în august 1932, au 
fost premiaţi jandarmii participanţi din Regimentul 7 
jandarmi Cluj, din echipă fiind selecţionaţi şi jandarmi din 
Legiunea Bihor.41 
 Rezultatele la instrucţie şi trageri ale jandarmilor din 
formaţiunile bihorene au fost în general bune şi foarte 
bune, aşa cum rezultă din dările de seamă întocmite cu 
prilejul încheierii etapelor şi perioadelor de instrucţie, cât şi 
cu prilejul diferitelor controale ale eşaloanelor superioare. 
 Bineînţeles, au fost şi jandarmi mai puţin pregătiţi, 
cum a fost de exemplu sergentul rezervist VANDICI 
TEODOR de la postul de jandarmi Sudrigiu, judeţul Bihor, 
care, datorită neinstruirii temeinice, pe când făcea 
curăţenie la post, din „curiozitate” a luat pistolul „Mauser” 
al şefului de post şi pentru că nu a ştiut să-l manevreze, s-
a descărcat, trăgând două cartuşe în perete („două focuri 
au nimerit într-un perete”). Vrând să introducă pistolul în 
toc, acesta s-a descărcat din nou, un glonţ nimerindu-l  în 
piciorul stâng. 
B.- Excepţii au mai fost, dar nu ne-am propus să le 
detaliem, esenţialul fiind că jandarmii bihoreni întotdeauna 
şi-au îndeplinit cu răspundere atribuţiunile de serviciu. 
Aceste atribuţii constau în:*  prevederea infracţiunilor;  
menţinerea şi restabilirea ordinii în cazul tulburării 
acesteia, pe baza unor planuri bine stabilite, singure sau 
în cooperare cu alte forţe legitime ale statului; paza 
siguranţei publice şi de stat; culegerea informaţiilor 
referitoare la ordinea şi siguranţa statului;cercetarea şi 
urmărirea infracţiunilor prevăzute de legile civile, militare şi 
ordonanţele autorităţilor locale; prinderea infractorilor, 
culegerea şi păstrarea probelor, dresarea actelor şi 
înaintarea lor împreună cu făptuitorii, autorităţilor în drept;  
                                                 
41  A.N.R., Bucureşti, Fond Inspectorate de Jandarmi, Dos. 459/1932, 
p. 207. 
*  Am redat întocmai atribuţiunile prevăzute de regulamentele în 
vigoare, păstrând formulările exacte. 
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executarea mandatelor de arestare, a ordinelor, 
intervenţiilor şi cererilor primite în scris de la autorităţile cu 
atribuţii de poliţie generală; asistenţa şi ajutorul, la cererea 
scrisă, a celorlalte autorităţi recunoscute de legi, sau a 
organelor acestora, când sunt împiedicate în executarea 
funcţiunii lor; alte misiuni, la ordin. 

Exemple de misiuni îndeplinite de formaţiunile  
Jandarmeriei din Bihor, până în anul 1944: 

a. încă din primele zile de la instalare în judeţul Bihor, 
jandarmii de la posturi au fost cooptaţi în comisiile pentru 
stabilirea drepturilor şi despăgubirilor ce se cuveneau 
familiilor celor ce decedaseră în război, comisiile pentru 
recensământul cailor şi trăsurilor, raportarea corectă a 
situaţiilor existente în Ardeal, după război, strângerea 
armamentului şi materialelor de război rămase pe teritoriul 
eliberat etc.* 

b. prinderea şi urmărirea infractorilor şi a comuniştilor 
(Ministerul de Interne, Direcţia Poliţiei şi Siguranţei 
Generale, Circulara Generală cu nr. 5872-S din 2 dec. 
1920 – trimisă şi formaţiunilor de jandarmi; a se vedea şi 
A.N.R., Bucureşti, Dosar 459/1932 filele 14-20 etc.) 

c. descoperirea şi reţinerea unor dezertori militari, 
înmânarea livrelor militare tinerilor ce au satisfăcut stagiul 
militar etc. (Arhivele Militare Române, Piteşti, Fond 1199, 
Dosar 75, filele 59-60 ) 

Spre exemplu, Centrul de Recrutare Oradea, prin 
Ordinul nr. 13223/1926, trimitea postului de jandarmi Ineu, 
din Compania de jandarmi Oradea, livretul model „E” spre 
a fi înmânat sold. Silaghi Ştefan, contingentul 1924, iar ca 
urmare, şeful postului, plt. Hudrea Victor, împreună cu 
primarul şi notarul din comună au întocmit proces-verbal, 
prin care comunicau Cercului de Recrutare că respectivul 
                                                 
*  A.N.R., D. J. Bihor, fond Prefectura Plasei Vaşcău, dos. 4/1919, f. 
500 şi următoarele: (v. Procesele verbale ale comisiilor respective). 
Pe aceeaşi temă vezi şi Constantin Moşincat, Sfânta datorie de ostaş, 
Editura GP., Oradea, 1999.  
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soldat nu a fost găsit deoarece plecase cu familia în 
Brazilia. 

d. Dintr-un raport al Inspectoratului de Jandarmi 
Oradea, rezultă că jandarmii din sectorul Pocola, Legiunea 
Bihor, conduşi de cpt. Stănculescu Ştefan, ajutat de plt. 
maj. Tempa Vasile, plt. Tija Petre, Bobu David, Oală 
Gheorghe şi mai mulţi jandarmi în termen „după urmăriri şi 
cercetări cu pricepere timp de 45 de zile” au reuşit să 
descopere şi să aresteze o bandă de tâlhari ce teroriza 
populaţia din împrejurimile Beiuşului de mai mulţi ani. 

În sarcina acestor tâlhari au fost reţinute şi alte 
infracţiuni, printre care un triplu asasinat săvârşit în 1929 
asupra locuitorilor Gaiţă Nicolae, Costa Teodor şi Costa 
Toma, prin împuşcare, jefuindu-i de suma de 32.000 lei; 
de asemenea s-a mai stabilit în sarcina acestei bande şi o 
tentativă de furt, 5 furturi prin efracţie şi escaladare şi 9 
furturi de vite, cât şi falsuri în acte publice. 
 Parchetul Bihor a adus „laude de modul cum a fost 
descoperită banda şi dresate actele” de către jandarmii 
mai sus amintiţi (A.N.R. Bucureşti, Dosar nr. 459/1932, 
Ordine circulare, p. 91 (verso)). 
 Alte exemple: 

- Prin Ordinul Circular General nr. 28 din 1 august 
1932, sunt citaţi prin ordin de zi pe întreg I.G.J.  mai mulţi 
ofiţeri, subofiţeri, sergenţi instructori şi jandarmi în termen 
din Legiunea Bihor, pentru efortul depus mai multe zile la 
rând, reuşind să descopere şi să aresteze o bandă de 8 
tâlhari comunişti, care în seara zilei de 5 iunie 1932 au 
atacat maşina Prefecturii Cluj, ce se afla în zonă. 

- De asemenea, au fost citaţi prin ordin de zi pe 
întreg I.G.J. mai mulţi subofiţeri şi jandarmi în termen din 
Legiunea Arad, Inspectoratul Regional Oradea, care au 
reuşit după multe zile de cercetări să aresteze pe autorii şi 
complicii asasinatului împotriva victimei Moţ Petre şi 
rănirea gravă a soţiei acestuia, în noaptea de 20 martie 
1928 (A.N.R. Bucureşti, Dosar nr. 459/1932, Raportul nr. 
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55/1932 al Subinspectoratului General de Vest Cluj, fila 
68). 

- Conform Raportului nr. 66/1932 al Inspectoratului 
Regional de Jandarmi Oradea, mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri 
din Legiunea Satu Mare (sunt nominalizaţi) conduşi de 
maiorul Iliescu Mihai – comandantul legiunii, au descoperit 
şi arestat organizaţia comunistă din Baia Mare*, compusă 
din 23 persoane, care „împreună cu actele dresate” au 
fost înaintate Parchetului Tribunalului Satu Mare. 

- Un caz deosebit a fost cel al plutonierului jandarm 
Ludoşaru Ioan, din Legiunea Satu Mare, Inspectoratul de 
Jandarmi Oradea, care a reuşit să descopere şi să 
aresteze pe infractorul Boja Ioan, zis „Nanu”, autor al unei 
tâlhării şi a 7 furturi săvârşite în diferite comune din Satu 
Mare  şi Bihor, între anii 1929-1931. Tot acesta a fost şi 
autorul incendiului depozitului de lemne, pus cu ştirea 
proprietarului, care intenţiona să încaseze asigurarea 
depozitului în sumă de 130.000 lei (sumă foarte mare la 
vremea aceea – n.a.). 

Jandarmului i s-a oferit mită suma de 5.000 lei 
pentru a nu da curs anchetei, dar acesta a refuzat, 
jandarmul plt. Ludoşan Ioan a fost citat prin Ordin de zi pe 
întreg I.G.J. şi i s-a decontat suma de 1.200 lei, bani pe 
care acesta i-a cheltuit pe timpul cercetărilor. 

- Descoperirea şi arestarea de către jandarmii din 
Legiunea Sălaj, Inspectoratul Regional Oradea, a 
individului Muth Gheorghe  din comuna Notig, judeţul 
Sălaj, care în noaptea de 24/25 decembrie 1936, a 
asasinat, cu scopul de a-l jefui, pe locuitorul Lazăr Petre şi 
pe soţia acestuia Elisabeta, din comuna Notig (erau 
consăteni), voind apoi să asasineze şi pe locuitorul Ioan 
Paşca, tot în scop de jaf etc. Exemplele ar putea continua. 

e. Un alt aspect al activităţii jandarmilor l-a constituit 
participarea acestora la înlăturarea urmărilor produse de 

                                                 
*   Baia Mare aparţinea de judeţul Satu Mare. 
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calamităţile şi catastrofele naturale, ca de exemplu, la 
inundaţiile din primăvara anului 1932. 
C.- Referitor la activitatea de culegere de informaţii cu 
privire la ordinea şi siguranţa statului Român, pe teritoriul 
rural, Jandarmeria bihoreană a avut o contribuţie 
însemnată. Până în anul 1935 acesta raporta problemele 
referitoare la situaţia din zona de responsabilitate şi starea 
de spirit a populaţiei Batalionului 2 din Brigada IV jandarmi 
Cluj, cărora le era subordonată, dar din 1 noiembrie 1935, 
prin ordin I.G.J., a fost înfiinţat Sectorul informativ 
Oradea.42 Ca şef al serviciului informativ Oradea a fost 
numit lt. col. Dospineanu Ioan, ulterior fiind numiţi alţi 
ofiţeri, ca urmare a promovării sale în alte funcţii. 
 Am prezentat în prima parte a lucrării de faţă unele 
aspecte referitoare la situaţia din zona de competenţă a 
formaţiunilor de jandarmi bihorene, starea de spirit a 
populaţiei din judeţ, mai ales a celei de naţionalitate 
maghiară, care nu voia să accepte situaţia creată după 
actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918; vom prezenta în 
continuare aspecte din activitatea informativă a 
Jandarmeriei din Bihor, în perioada anilor 1937-1940, 
perioadă pe care am tratat-o până acum. 
 Din nota informativă datată 20 februarie 1938, 
semnată de şeful secţiei informative Oradea, lt. col. 
Dospineanu Ioan, reiese că Ungaria contând pe sprijinul 
Italiei şi Germaniei „intenţionează să pună din nou în 
discuţie problema revizuirii frontierelor sale”.43 Această 
iniţiativă a fost luată de contele Bethlen „care a şi reuşit 
prin activitatea depusă în acest scop, să provoace agitaţii 
în rândurile oamenilor de conducere ai Ungariei”.44 Acesta 
a susţinut o cuvântare pe această temă în oraşul EGER, 

                                                 
42  A.N.R., D. J. Bihor, dos. 19/1938, fond Legiunea de jandarmi Bihor, 
Adresa nr. 648 din 03.02.1938. 
43  A.N.R., fond I.G.J., dos. 15/1938, f. 112. 
44  A.N.R., fond I.G.J., dos. 15/1938, f. 112. 
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prilej cu care şi-a manifestat optimismul în ceea ce 
priveşte „reuşita Ungariei”. 
 În aceeaşi notă informativă se mai arăta că, în 
legătură cu fortificarea frontierei de către România, s-a 
răspândit zvonul că „se face cu bani adunaţi cu forţa de la 
populaţia maghiară din România”45, fapt ce a stârnit uimire 
şi nemulţumire în rândul unor state şi categorii sociale ale 
populaţiei. Semnatarul notei, lt. col. Dospineanu Ioan, 
atrăgea atenţia organelor de la Bucureşti asupra acestei 
situaţii create, pentru a se lua măsurile corespunzătoare. 
 Dintr-un alt raport operativ privind situaţia din zona 
de responsabilitate, acelaşi lt. col. Dospineanu sesiza 
organele de la Bucureşti asupra faptului că, în judeţul 
Bihor populaţia de origine evreiască era nemulţumită, 
manifestând teama că vor fi expatriaţi, drept urmare au 
început să-şi vândă averile. Se dădea exemplu marele 
bogătaş Skental Arthur din Salonta (Bihor) care şi-a 
vândut moşia din hotarul comunei Homorog cu suma de 
1.600.000 lei, „declarând spre vânzare şi proprietăţile din 
Salonta, în valoare de 2.500.000 lei”46, acesta 
intenţionând să treacă cu aceste sume în ţara vecină, 
Ungaria şi să se stabilească acolo cu familia. 
 În Marghita şi satele din jur, comercianţii evrei nu 
mai aprovizionau cu mărfuri magazinele, urmând să vândă 
stocurile din acestea, încercând să strângă sume mari de 
bani „pentru a încerca să corupă pe conducătorii ţării”47, 
făcând rugăciuni şi consultând talmudurile prin rabinii lor. 
Se continua coruperea micilor funcţionari. 
 Mulţi dintre funcţionarii poliţieneşti erau căsătoriţi cu 
soţii de etnie iudaică şi erau uşor coruptibili. Sunt date 
câteva exemple de astfel de funcţionari din Chestura 
Oradea: domnul Rău – inspector de poliţie; C. Radovici – 
şeful siguranţei; dl. Fodor – directorul Chesturii poliţiei 
                                                 
45  A.N.R., Fond I.G.J., Dos. 15/1938, f. 112-113. 
46  Ibidem, f. 112. 
47  Ibidem. 
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Oradea; dna. Fodor – şefa biroului paşapoarte etc. De 
observat faptul că, majoritatea funcţionarilor cu funcţii 
importante, de conducere, erau căsătoriţi cu soţii evreice. 
 Printr-o adresă trimisă de şeful sectorului informativ 
Oradea, al Legiunii de jandarmi Bihor, datată 13.II.12(?) şi 
semnată de acelaşi lt. col. Dospineanu Ion, se confirma că 
„evreii au făcut contrabande” trecând valorile lor în 
străinătate, „preferând punctele vamale cu Cehoslovacia, 
unde controlul e mai puţin vigilent” şi că „însăşi vameşii au 
înlesnit aceste contrabande”. 
 Situaţia era identică şi în alte judeţe din nord-vestul 
ţării de exemplu în localităţile de pe Valea Vişeului din 
judeţul Maramureş. 
 Agitaţie manifestau şi etnicii unguri, îndeosebi 
aristocraţia maghiară, care sub pretextul unor mese 
festive, se adunau la diferiţi prieteni, unde „întâmplător” 
era invitat şi consulul maghiar, baronul Bothmer, din Cluj. 
Cu acest prilej, se discutau probleme iredentiste, difuzate 
cu ajutorul presei maghiare (aproximativ 300.000 
exemplare de ziare şi reviste) răspândite în Ardeal şi 
Banat. Exemple de astfel de publicaţii: Magyar Uiság, 
Kéleti Uiság, Estilap, Jó Estét etc. 
 Iredentismul maghiar, pe lângă presă mai acţiona şi 
prin diferite asociaţii culturale şi economice, cum erau: 
Uniunea Corurilor Maghiare, Asociaţia Culturală EMKE, 
Asociaţia E.G.E. etc. 
 Interesele minorităţii maghiare din România 
reprezentate de aristocraţia maghiară din Transilvania 
erau „reîntregirea Vechii Ungarii” şi „revizuirea Tratatului 
de la Trianon”, cu scopul de a redobândi moşiile 
expropriate.48 
 Prin adresa nr. 5989 din 7.II.1938 trimisă de 
Inspectoratul General al Jandarmeriei secţiei a II-a din M. 
                                                 
48  Ibidem, f. 114 – pe marginea notei informative, datată 9/II/10, este 
scris de mână, cu tuş negru, menţiunea: Informaţii sigure şi semnată 
indescifrabil. 
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St. M. erau sesizate unele aspecte din staţia C.F.R. 
Episcopia Bihor privind scurgerea de Informaţii referitoare 
la lucrările de fortificaţii ce se executau în judeţ.49 

Şeful sectorului informativ Oradea, confirma faptul 
că în urma verificărilor s-au adeverit cele semnalate şi că 
numai un singur lucrător dintre funcţionarii birourilor de 
transport din staţia C.F.R. Episcopia Bihor era de origine 
română (îl chema Gui), ceilalţi erau majoritatea evrei şi 
maghiari, şi drept urmare, propunea înfiinţarea unei firme 
româneşti de transporturi. 

La fila 171 din Dosarul 15/1938, şi filele următoare, 
sunt note informative din care rezultă politica subtilă dusă 
de Ungaria, cât şi a unor bănci din Ardeal, de a sprijini 
etnicii maghiari pentru cumpărarea de terenuri pe frontiera 
româno-maghiară, fiind colonizate cu unguri localităţi din 
această zonă. („…vin în continuare familii ungureşti din 
interiorul ţării şi se stabilesc în comunele de frontieră cu 
Ungaria.” Se mai arată că această afluire a populaţiei 
maghiare spre frontieră „este o adevărată colonizare, 
deoarece aceşti unguri stabilindu-se în zona de frontieră, 
cumpără însemnate întinderi de pământ”, fiind sprijiniţi cu 
bani de banca „MINERVA” din Cluj. Astfel, în judeţul Sălaj, 
în comuna Meţenţiu, au venit începând cu anul 1927 
aproximativ 40 de familii din judeţele Ciuc şi Trei Scaune 
şi „au cumpărat aici peste 700 jugăre de pământ”. 

Şi în judeţul Bihor, în comuna Diosig, s-au stabilit în 
acelaşi mod 17 familii maghiare, care au cumpărat peste 
100 iugăre de pământ. (Sunt arătaţi nominal, într-un tabel, 
cu nume, prenume, de unde au venit, cât pământ au 
cumpărat.) 

Şi populaţia românească era nemulţumită de faptul 
că la concentrări nu erau chemaţi evreii şi ungurii, în timp 
ce românii erau chemaţi pentru a treia oară, „din care 
cauză muncile agricole le-au rămas în urmă” şi exprima 

                                                 
49  Ibidem, f. 126. 
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dorinţa ca „şi minoritarii evrei şi unguri să fie chemaţi la 
lucrări cum sunt: săparea tranşeelor, construcţii de 
drumuri şi poduri etc.”50 

Ţăranii români mai erau nemulţumiţi şi din cauza 
modului cum se desfăşurau rechiziţiile, deoarece viaţa le 
era tot mai grea, de la zi la zi, iar „greul cădea numai pe 
umerii lor”. 

O bună colaborare privind schimbul de informaţii a 
avut-o Jandarmeria cu Armata, prin serviciile pretorale de 
pe lângă marile unităţi operative. De exemplu, prin adresa 
nr. 652 din 21 septembrie 1939, Legiunea de jandarmi 
Sălaj, din Inspectoratul Regional Oradea, informa Serviciul 
Pretoral al Grupului 1 Armată că la frontiera cu Ungaria se 
observă mişcări de trupe, că locuitorii unor ferme de pe 
frontieră s-au mutat în interiorul Ungariei, ducându-şi toate 
bunurile cu ei. Mulţi indivizi din localităţile de frontieră „au 
trecut fraudulos în Ungaria, s-au prezentat la postul de 
jandarmi din comuna Ujfalău, situată în imediata apropiere 
a frontierei Româno-ungare, de unde au fost escortaţi în 
comuna Nyiregyhoza unde au tabăra de internare,”51 şi că 
„mulţi dintre indivizii trecuţi în mod fraudulos din România 
în Ungaria sunt angajaţi servitori în comuna Vallei – 
Ungaria.”52 

Informaţii pertinente transmise Corpului 1 Armată 
se refereau şi la situaţia locuitorilor din Ungaria, din 
localităţile de pe frontiera cu România şi a activităţii 
guvernului maghiar, referitoare la pregătirea armatei, 
concentrări de militari, politica revizionistă etc. Astfel, în 
raportul serviciului Pretoral al C. 1 A. din 21 septembrie 
1939 se semnala faptul că în Ungaria au fost concentraţi 
toţi locuitorii de la etatea de 18 ani până la 52 de ani, că 
cei tineri sunt înrolaţi în unităţile de la frontiera cu 
România, iar cei în etate în unităţile de la frontiera cu 
                                                 
50  A.N.R., fond I.T.J., dos. 467/1939, f. 18. 
51  Ibidem, f. 8. 
52  Ibidem. 
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Iugoslavia. În interior, au rămas bărbaţii peste 53 de ani, 
pentru pază şi măsuri de ordine. Mai rezultă că la frontiera 
cu România au masat multe trupe, grosul fiind în jurul 
oraşului Debrecen, aceste trupe fiind disciplinate, bine 
hrănite şi echipate, deşi restul populaţiei era lipsită de 
mijloace de trai „şi o ducea greu”. 

Militarilor maghiari li se spunea de către ofiţerii lor 
că nu peste mult timp vor trece graniţa cu România „şi 
fiecare se va înapoia la căminele lor cu ramuri de brad”.53 
Se mai cunoştea că la Debrecen se afla dislocat Serviciul 
maghiar de spionaj „102 A” şi „102 B” – de contraspionaj, 
jandarmeria maghiară din acest oraş având la comandă 
pe mr. PAP, originar din Turda, România. 

Din raportul Chesturii poliţei Oradea-Beiuş nr. 
44626 din 18 noiembrie 1940, Biroul Poliţiei de Siguranţă, 
adresat directorului general, reiese „situaţia din teritoriul 
cedat provizoriu al Ungariei”.54 Se semnala faptul că în 
teritoriile cedate se revizuiesc toate impozitele directe 
aplicate, începând cu anul 1931. Revizuirea se făcea 
„numai pentru populaţia românească, care este obligată 
să plătească încă o dată toate impozitele directe, cu 
începere din acest an” (1940, n.a.). 

Măsura era luată de Statul maghiar cu scopul de a 
deposeda pe români de averi, deoarece ţăranii neputând 
plăti sumele pe cei 10 ani în urmă, erau obligaţi să-şi 
vândă averile, altfel erau scoase la licitaţie de către 
autorităţi în contul datoriei. Prin acest sistem „se urmărea 
a forţa pe români, lăsându-i fără mijloace de existenţă, să 
se refugieze în România”. 

Funcţionarii maghiari din teritoriul cedat, care erau 
căsătoriţi cu soţii românce, erau scoşi afară din serviciu şi 
obligaţi să „părăsească Ungaria”, fiind „trădători”. 

                                                 
53  Ibidem, f. 8-9. 
54  Idem, dos. 1/1940, f. 1. 
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Cei care trecuseră la religia ortodoxă sau greco-
catolică erau obligaţi să întocmească formele necesare 
revenirii la religia oficială. 

Românii expulzaţi care se întorceau în teritoriile 
cedate pentru lichidarea averilor şi ridicarea bunurilor, 
erau arestaţi şi condamnaţi la câteva zile „închisoare 
poliţienească”, după care erau trecuţi peste frontieră 
(frontiera era la Hidişelul de Jos, Bihor), fără a li se 
permite să-şi vândă bunurile sau să ducă vreun bagaj. 

Imediat după instalare, autorităţile maghiare au luat 
măsuri pentru lichidarea tuturor întreprinderilor comerciale 
române. Au fost constituite delegaţii speciale care evaluau 
tot ce se găsea în magazine la sume derizorii, din care 
scădeau 20%, iar suma rămasă era consemnată într-un 
registru, ce se depunea la autoritatea maghiară, 
precizându-se că sumele prevăzute vor fi achitate „atunci 
când se vor îmbunătăţi relaţiile între România şi 
Ungaria”.55 
 

FORMAŢIUNILE DE JANDARMI DIN BIHOR 
LA SFÂRŞITUL ANULUI 1944 

 
 Am amintit în capitolele anterioare despre faptul că 
la 1 noiembrie 1944 Inspectoratul de Jandarmi Oradea a 
fost reînfiinţat conform Ordinului I.G.J. nr. 1675 din 20 
octombrie 1944, mai întâi cu sediul la Arad, până la 
revenirea în Oradea, în prima parte a anului 1945. Cu 
acest prilej, Legiunea de jandarmi Bihor, cu sediul la 
Beiuş, este vărsată de la Inspectoratul de Jandarmi 
Timişoara, la noul inspectorat reînfiinţat (I.J. Oradea), cu: 
3 ofiţeri, 247 subofiţeri activi, 52 trupă activă, 676 trupă 
rezervă, 13 cai „dintre care 11 cai proprietatea 
Jandarmeriei şi 2 cai proprietatea plt. mj. Borlea Petre”56, 
                                                 
55  Ibidem, f. 3. 
56  A.N.R. D.J. Bihor, fond I.J. Oradea, dos. 10/1945, f. 477; (O.Z. nr. 
1/1944 al I.J. Oradea). 
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având ca structură 13 secţii, 11 posturi a câte 7 jandarmi 
şi 88 posturi a câte 5 jandarmi. 

La comanda Legiunii Bihor se afla lt. col. Rusu 
Ştefan, ajutat de cpt. Semciuc Mihai (ajutor comandant 
Legiune, în poziţie de absent) şi lt. Necşulescu Traian 
(ajutor comandant Legiune, prezent). 

Prin instrucţiunile speciale nr. 1735/1944, ale I.G.J., 
pentru Legiunea de jandarmi Bihor s-a fixat următorul 
efectiv: 4 ofiţeri, 329 subofiţeri, 263 trupă; un total de 596 
oameni. 

La data de  11 decembrie 1944, Inspectoratul de 
Jandarmi Oradea avea următoarea încadrare şi 
organizare: 

 

 
Referitor la starea de spirit a populaţiei din zona de 

responsabilitate a Inspectoratului, la sfârşitul anului 1944 
se preciza că existau nemulţumiri privind „cartiruirile 
dezorganizate” pe arterele de circulaţie Săvârşin–Arad–
Chişineu Criş, că în judeţul Bihor au fost arestaţi 45 
legionari dintre care eliberaţi 31, în Arad au fost arestaţi 
374, din care eliberaţi ulterior 284 etc. 

În Frontul Naţional Democrat din Bihor erau înscrişi 
986 membri, mulţi dintre aceştia erau iredentişti maghiari,  
sectanţii baptişti erau în curs de a-şi lua în primire casele 

 
Denumirea 
formaţiunii 

 

Ofiţeri Subofiţeri Trupă 

Necesar Existent Necesar Existent Necesar Existent 

Reşedinţa 
inspectoratului 

12 7 33 15 49 21 

Leg. de jand. Arad 4 2 293 144 267 327 

Leg. de jand. Bihor 4 2 329 237 263 347 

Leg. de jand. Sălaj 4 2 261 246 185 242 

Leg. de jand. Satu 
Mare 

4 2 214 205 159 209 

Leg. de jand. 
Maramureş 

4 2 135 133 117 240 

Total inspectorat 32 17 1265 980 1040 1286 
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de rugăciuni, şi începuseră să activeze „spre stânga 
pentru a ajunge la conducere” în comune. Adventiştii de 
ziua a 7-a şi Penticostalii „erau liniştiţi, necreând 
probleme”. 

Situaţia economică era grea. Recoltele de porumb 
şi sfeclă rămăseseră neculese, iar mare parte din grâu nu 
se însămânţase. Erau disponibilităţi numai de cartofi şi 
furaje. 

Exista o neglijenţă generală, încasările financiare 
(taxe, impozite) erau foarte slabe etc. 

Gărzile cetăţeneşti înfiinţate aveau rezultate 
mediocre, circulaţia trenurilor pe calea ferată era slabă,57 
gara Oradea era distrusă, se lucra la refacerea liniilor 
ferate etc. 

După 26 decembrie 1944 şi începutul anului 1945 
formaţiunile şi efectivele Jandarmeriei bihorene fixate de 
Comisia Aliată de Control au fost reduse, după cum vom 
observa în capitolul următor. 
 

SITUAŢIA FORMAŢIUNILOR DE JANDARMI 
DIN BIHOR ÎN PRIMA PARTE A ANULUI 1945. 

REVENIREA LA REŞEDINŢELE INIŢIALE 
 
 Reamintim faptul că începând cu data de 26 mai 
1940, în baza ordinului M. St. M.  Nr. 3330 din 20 mai 
1940 şi a ordinului Comandamentul Corpului de Jandarmi 
(C.C.J.) nr. 6384 din 24 mai 1940, regimentele de 
jandarmi concentrează din nou unităţi de poliţie. 
 La 27 iunie 1940, a avut loc mobilizarea armatei 
începând cu orele 24.00, în conformitate cu Înalt 
Decretului Regal nr. 213558. 

                                                 
57  Idem, dos. 36/1944, f. 5-6.  
58  A.N.R. fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dos. 112/1944, f. 
169-217. 
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 La 2 septembrie 1940 a început evacuarea pe 
etape a teritoriului cedat Ungariei, modul de evacuare l-am 
prezentat anterior. 
 Începutul anului 1945 găseşte formaţiunile de 
jandarmi la reşedinţele de bază, Inspectoratul de jandarmi 
Oradea având încă reşedinţa la Arad, iar Legiunea de 
jandarmi Bihor la Beiuş, fiind în aşteptarea ordinului de 
reinstalare în Ardealul de Nord. 
 La comanda Inspectoratului de jandarmi Oradea se 
afla colonelul Braia Ioan, iar la comanda Legiunii Bihor 
maiorul Marinaş Vasile, care în luna aprilie 1945 va preda 
comanda căpitanului Alexandru Dumitriu. Şi acesta, la 
rândul său predă comanda legiunii maiorului Nicolae 
Diaconescu.(toamna anului 1945) 
 Conform ordinului I.G.J. – (Statul major, Biroul I 
organizare) - nr. 1595 din 15 septembrie 1944, Legiunea 
de jandarmi Bihor avea ca organizare 13 secţii, 11 posturi 
a câte 7 jandarmi şi 88 posturi a câte 5 jandarmi, cu un 
efectiv de 2 ofiţeri, 230 subofiţeri şi 335 trupă, în total 567 
oameni.59 
 În garnizoana Beiuş, unde îşi avea sediul Legiunea, 
se mai afla un batalion de vânători de munte (B. 6 V.M.) – 
comandat de lt. col. Stamati Nicolae, care deţinea şi 
funcţia de comandant al garnizoanei, având confesor 
(preot) la garnizoană pe cpt. Vlădoianu Vasile. Delegatul 
Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului în judeţul 
Bihor era col. Rădulescu C.. 
 Prin instrucţiunile speciale nr. 1735/1944, ale I.G.J., 
pentru Legiunea de Jandarmi Bihor a fost fixat următorul 
efectiv: 4 ofiţeri, 329 subofiţeri, 263 trupă, în total 596 
oameni. 
 Conform Ordinului I.G.J. nr. 1910 din 9 martie 
1945, s-a dispus reducerea de efective la subofiţeri şi 

                                                 
59  A.N.R. D.J. Bihor, fond Legiunea de jandarmi Bihor, Inventar 32, 
dos. 26/1944, f. 297 şi următoarele. 
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rechemarea jandarmilor în termen, astfel că pentru 
Legiunea de jandarmi Bihor a fost fixat alt efectiv: 5 ofiţeri, 
160 subofiţeri şi 114 trupă, în total 279 oameni. 
 Prin reducerea efectivelor de subofiţeri, au fost 
trimişi în concediu nelimitat 108 subofiţeri, iar cu diferenţa 
de 160 nu au putut fi încadrate toate formaţiunile, drept 
urmare a fost nevoie şi de o reducere a secţiilor şi 
posturilor de jandarmi. Astfel, din cele 104 posturi şi 13 
secţii cât avea Legiunea la data respectivă, au fost 
desfiinţate o secţie şi 57 posturi de jandarmi. 
 La 12 martie 1945 prin ordinul telefonic nr. 1516 al 
Inspectoratului de jandarmi Oradea (Arad), se ordona 
comandantului Legiunii de jandarmi Bihor (Beiuş) că în 
conformitate cu ordinul I.G.J. nr. 1911/1945, să-şi adune 
întreg efectivul la reşedinţă în vederea reinstalării în 
Ardealul de Nord, urmând ca ulterior să primească ordin 
cu data instalării în localitatea iniţială de reşedinţă 
(Oradea).60 
 Mare bucurie a stârnit ordinul în rândurile 
jandarmilor bihoreni. Imediat, în aceeaşi zi în care s-a 
primit ordinul, Comandantul Legiunii maiorul Marinaş 
Vasile a retransmis acest ordin  către secţiile de jandarmi 
subordonate, cu precizările organizatorice de rigoare. 
 Redăm ordinul Legiunii de jandarmi Bihor-Beiuş 
către secţiile subordonate, respectând întocmai textul 
original, fără adăugiri sau omiteri: 
Nr. 1963/12.03.1945 
– Telefonic – 

Legiunea de jandarmi Bihor-Beiuş 
Către 

Secţiile 1-6 jandarmi din Legiune 
Luaţi următoarele măsuri: 

1. Puneţi în vedere şefilor de secţii, de la secţiile din 
partea ne nord a judeţului, ca mâine 13 martie 1945 ora 

                                                 
60  Idem, dos. 10/1945, f. 389. 
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12.00 să se prezinte la reşedinţa Legiunei cu ordinea de 
bătaie pentru a primi ordin în vederea reinstalării posturilor 
în teritoriul cedat. 

2. Secţia de jandarmi Episcopia, care se află la Beliu 
va lua măsuri ca toţi subofiţerii din secţie să plece chiar 
mâine dimineaţă la Secţia de jandarmi Tinca unde va 
aştepta ordine. 

3. Secţia de jandarmi Salonta rămâne pe loc unde îşi 
va concentra toţi subofiţerii care încadrează posturile din 
teritoriul cedat. 

4. Secţia de jandarmi Marghita care se află la Boiu îşi 
va concentra toţi subofiţerii la secţia Salonta, în Ghiorac, 
unde va aştepta ordine. 

5. Secţia de jandarmi Tileagd rămâne pe loc la Ceica 
unde îşi va aduna toţi subofiţerii imediat şi aşteaptă 
ordine. 

6. Secţia de jandarmi Săcuieni care se află la Vaşcău, 
va pleca chiar mâine dimineaţă cu toţi subofiţerii la 
reşedinţa Legiunei. 

Comandantul Legiunei de Jandarmi Bihor-Beiuş 
S.S. Mr. Marinaş Vasile 

 Nu toţi locuitorii judeţului s-au bucurat de această 
veste. Printr-un raport întocmit de şeful Postului de 
jandarmi Ciumeghiu către Secţia de jandarmi Salonta, se 
informa că locuitorii de naţionalitate maghiară din comuna 
Boiu au întocmit o cerere către Prefectura Bihor prin care 
solicitau ca în comuna lor să fie numit ca şef de post la 
jandarmi un subofiţer care să vorbească limba maghiară, 
„şi în Post să se vorbească numai ungureşte”.61 
 Situaţia semnalată în comuna Boiu era în repetare 
deoarece atunci când s-au prezentat pentru instalare la 
postul de jandarmi subofiţerii destinaţi, aceştia nu au fost 
primiţi de către primarul comunei şi reprezentanţii 
partidelor din localitate, fapt rezultat din raportul şefului 

                                                 
61  Ibidem, f. 247 (Raportul nr. 2813 din 29.06.1945). 
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secţiei de jandarmi Marghita, adresat Legiunii de jandarmi 
Bihor-Beiuş.62 
 În cadrul pregătirilor efectuate de formaţiunile de 
jandarmi în vederea reinstalării în teritoriile cedate, erau 
anunţate instituţiile publice ale puterii şi administraţiei 
locale, se comunicau efectivele, locurile de instalare, 
modul cum se putea lua legătura cu acestea, noile adrese 
etc. 
 La data de 1 iulie 1945 Legiunea de jandarmi Bihor-
Beiuş s-a reinstalat în Oradea, iar la 10 iulie acelaşi an îşi 
mută reşedinţa, de la Arad şi Inspectoratul de jandarmi 
Oradea. 
 Prin adresa nr. 6528 din 30 iunie 1945, 
comandantul Legiunii de jandarmi Bihor – comunica 
Societăţii Anonime Române de Telefoane din Oradea 
despre faptul că în scurt timp Inspectoratul de jandarmi şi 
Legiunea vor fi reinstalate în Oradea şi solicita instalarea 
de posturi telefonice la sediile unde vor fiinţa. 
 Redăm integral adresa trimisă: 
Nr. 6528, 30 iunie 1945 

Legiunea de jandarmi Bihor 
către 

Societatea Anonimă Română de 
Telefoane Oradea 

Am onoarea a vă face cunoscut că Inspectoratul de 
jandarmi Oradea şi Legiunea de Jandarmi Bihor se 
găsesc în curs de instalare în Oradea şi anume: 

1. Inspectoratul de Jandarmi Oradea – în strada 
Tudor Vladimirescu nr. 29; 

2. Legiunea de Jandarmi Bihor – în strada Aulich 
Layos nr. 1. 

Rugăm să se dea legătura telefonică pentru Legiunea 
de Jandarmi cu telefonul 1244 contul 14, telefonul se află 

                                                 
62  Idem, dos. 10/1945, f. 986 (Raportul nr. 76 din 01.06.1945). 
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instalat în strada Tudor Vladimirescu în localul destinat 
Inspectoratului. 

Comandantul Legiunii de Jandarmi Bihor 
Mr. S.S.N. Diaconescu 

p. Şeful Biroului Comandament 
Plt. mj. Vlăsia Tănase 

 Situaţia a fost comunicată şi Comisiei Române 
pentru Aplicarea Armistiţiului din judeţul Bihor, cu sediul la 
Beiuş, precizând noile adrese unde puteau primi 
corespondenţa şi numerele de telefon (Adresa nr. 6563 
din 3 iulie 1945, din Dosarul 10/1945, fila 1666, Fond 
Legiune de jandarmi, D. J. Bihor a Arhivelor Naţionale). 

La data de 10 iulie 1945, toate formaţiunile de 
jandarmi se aflau reinstalate la reşedinţele iniţiale de unde 
fuseseră evacuate. 

 
ASPECTE PRIVIND 

ACTIVITATEA JANDARMERIEI DIN BIHOR 
ÎN PERIOADA iulie 1945 – ianuarie 1949 

 
 În a doua jumătate a anului 1945 la comanda 
Inspectoratului de Jandarmi Oradea se afla colonelul Ioan 
Braia, care începând cu decembrie 1945 a fost înlocuit cu 
lt. col. Gheorghe Nistor, iar la comanda legiunilor 
subordonate erau:Lt. col. N. Nicoară, la Legiunea de 
jandarmi Arad; Mr. N. Diaconescu, la Legiunea de 
jandarmi Bihor; Cpt. Dinescu Marin, la Legiunea de 
jandarmi Sălaj; Cpt. C. V. Popa, la Legiunea de jandarmi 
Satu Mare; Cpt. Teodor I. Popescu, la Legiunea de 
jandarmi Maramureş; 

Sfârşitul anului 1945 şi începutul anului 1946 a 
adus noi schimbări în ceea ce priveşte instituţiile Statului 
Român, inclusiv formaţiunilor de jandarmi, care au fost 
obligate, în baza prevederilor Convenţiei de Armistiţiu şi 
sub supravegherea directă a Comisiei Aliate de Control, 
să se conformeze ordinelor acestora privind efectivele şi 
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activitatea, raportând toate problemele delegatului acestor 
comisii în judeţ. Amintesc faptul că în judeţul Bihor 
delegatul Convenţiei Române pentru Aplicarea 
Armistiţiului era col. C. Rădulescu, iar al Comisei Aliate de 
Control dl. mr. V. I. Gorbunov.63 
 Situaţia din această perioadă este prezentată în 
rapoartele trimise de către delegaţii mai sus amintiţi, cât şi 
din rapoartele întocmite de jandarmii de la posturile de 
jandarmi din judeţ. Redăm spre exemplificare, raportul 
semnat de col. C. Rădulescu, delegatul C.G.E.A. în Bihor, 
datat 31 decembrie 1945 (am respectat întocmai textul): 
 
Delegatul C.G.E.A.,  
Judeţul Bihor,  
31.XII.1945 

Articolul 19 
1. Prefectura nu a comunicat acestui delegat dacă, în cursul 
lunei decembrie 1945, a primit vreo dispoziţie specială în cadrul 
aplicării acestui articol. 
2. Menţiu cele raportate în dările de seamă cu privire la 
iredentismul maghiar, întreţinut de organizaţiuni cu caracter 
subversiv, neidentificate până în prezent; mai semnalez: 
3. a. În raza comunei Sălard au fost răspândite de către 
necunoscuţi manifeste, format mic, scrise cu mâna, cu 
următorul cuprins în limba maghiară: „Ghetou jidanilor!”, 
„Moarte comuniştilor!” S-au luat urmări pentru identificarea 
autorilor şi colportatorilor. Un număr de trei originale din aceste 
manifeste au fost indicate de către un ofiţer rus la Oradea. 
b. În ziua de 1 noiembrie 1945, maiorul Botea din Regimentul 
10 Grăniceri, sosind în localitate cu familia, a vrut să folosească 
trăsura de piaţă nr. 2 pentru deplasarea la hotel. Birjarul, de 
origine maghiară, a refuzat în mod obraznic, ameninţând chiar 
pe ofiţer. Acesta i-a luat numărul trăsurei şi l-a invitat la poliţie, 
însă birjarul a refuzat, spunând că el nu merge decât la 
Comandamentul sovietic. În cele din urmă a mers la poliţie, 
unde i s-au dresat actele. Ofiţerul a iertat pe vinovat, implorat 
de acesta şi de familia sa. 
                                                 
63  Idem, dos. 23/1944-1945, f. 321. 
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c. Într-una din zilele de târg ce se ţin în comuna Beliu, 
primăvara respectiv a pus să bată toba prin mulţime, 
anunţându-se că la ora 12 reprezentanţi ai F.N.D. vor face 
unele declaraţii importante publicului. 
Într-adevăr, la ora 12 şi-a făcut apariţia între locuitorii strânşi în 
număr mare, preşedintele F.N.D.-ului local, dr. Wexler, care a 
început să vorbească mulţimi despre înfăptuirile guvernului, 
despre revoluţia rusă şi despre Rusia. La mai puţin de 30 
minute de la începerea discursului, lumea s-a împrăştiat. Cu 
această ocazie, s-au auzit unele voci printre ascultători 
spunând: „Să ne laşi în pace cu revoluţia rusă şi cu Rusia. Mai 
bine spune-ne unde este bumbacul pe care ziceţi că ni l-aţi 
adus, unde este sarea, petrolul, tutunul, îmbrăcămintea, 
încălţămintea, unde ne este libertatea […].” Legiunea de 
jandarmi a luat măsuri pentru urmărirea instigatorilor spiritului 
populaţiei. 
d. Preşedintele comisiei 24 cumpărase cai din Satu Mare, 
maiorul Popov D., a lăsat maşina în ziua de 2 noiembrie a.c. în 
faţa intrării imobilului de Camerei de Comerţ, în care se afla şi 
Liceul Maghiar, Secţia Maghiară. Către ora 13, în timp ce elevii 
ieşeau de la cursuri, un grup de 2 elevi s-a apropiat de maşină, 
şi unul din ei, Vecceni Adalbert, elev cls. a II-a, a scuipat pe 
steagul ce se afla pe aripa maşinei. Cazul a fost raportat 
comenduirei şi poliţiei de către ofiţer. 
e. În ziua de 29.XI.1945, la liceul „Mihail Eminescu” din Satu 
Mare, tablourile M. S. Regelui şi M. S. regina mamă au fost 
înţepate cu cuţitul în frunte, nas şi piept, iar tricolorul românesc 
cu care erau împodobite tablourile a fost rupt şi înlocuit cu 
steguleţe de hârtie cu tricolorul maghiar. Din cercetările făcute a 
reieşit că fapta s-a săvârşit de elevii clasei a III-a B, în contra 
cărora Direcţiunea Liceului a luat măsuri eliminatorii. 
f. În comuna Tămăşeu, locuită de unguri, cu ocazia înfiinţării 
noului post de jandarmi, un grup de circa 70-100 oameni s-au 
adunat şi au manifestat contra înfiinţării postului, iar un grup s-a 
prezentat la sediul Uniunii Populare Maghiare, cerând să nu se 
permită înfiinţarea postului. 
g. În ziua de 25 noiembrie 1945, un grup de circa 10 unguri din 
comuna Vaida, înarmaţi ilegal au fost la vânătoare. Pe câmp s-
au luat la ceartă cu românii din Roşiori, asupra cărora au tras 
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cu armele, reuşind să împuşte un sătean, care a fost internat în 
Spitalul din Oradea. Având informaţii că în acel sat se găsesc 
arme militare ascunse, jandarmii au confiscat 4 arme de 
vânătoare şi o armă militară, dresând, în acelaşi timp, actele 
necesare. 
4. Propuneri: 
Actele de maniera celor de mai sus, ca orice manifestări de 
şovinism, să fie reprimate cu severitate, în interesul bunei 
armonii ce trebuie să existe între toţi cetăţenii cari convieţuiesc 
în graniţele acestei ţări, consfinţite prin sângele ostaşilor vărsat 
din belşug pe câmpurile de luptă.  
Delegatul C.G.E.A. jud. Bihor 64  

Prin adresa nr. 304140 din 28 mai 1945 trimisă de 
Preşedenţia Consiliului de Miniştri – Secţia 
corespondenţă, se informa Inspectoratul de Jandarmi 
Oradea că în conformitate cu Convenţia de Armistiţiu 
încheiată la 12 septembrie 1944 între Statul Român şi 
Puterile Aliate, şi înţelegerea cu Comisia Aliată de Control, 
toate instituţiile şi persoanele private erau obligate să 
trimită până la 5 iunie acelaşi an, la Poliţie sau 
Jandarmerie – în mediul rural, „tablourile cu cetăţenii 
sovietici” aflaţi în serviciul lor, cu toate datele de stare 
civilă. La punctul 2 se preciza că locuitorii permanenţi ai 
Basarabiei, care la data de 7 noiembrie 1927 aveau 
calitatea de „supuşi ai Imperiului Rus”, dar care la data de 
28 iunie 1940 nu locuiau pe teritoriul Basarabiei şi „care 
temporar se găseau dincolo de frontierele U.R.S.S., sunt 
obligaţi ca până la data de 1 mai 1945 să se înscrie ca 
cetăţeni sovietici.”65 
 Nu au fost prea receptivi jandarmii din formaţiunile 
bihorene, fapt ce a produs de multe ori neînţelegeri cu 

                                                 
64  Antonio Faur: Manifestări ale spiritului revizionist în judeţele din 
nord-vestul României (1944-1945), Editura Universităţii din Oradea, 
Oradea, 2003, p. 319-321. 
65  A.N.R. D.J. Bihor, fond Legiunea de jandarmi Bihor, dos. 10/1945, 
f. 1259-1263. 
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reprezentantul Comisiei Aliate de Control, mr. V. I. 
Godunov. 
 Subofiţerii jandarmi născuţi în Basarabia şi care 
lucrau în cadrul Inspectoratului  de Jandarmi Oradea, au 
întocmit rapoarte prin care solicitau „că nu doresc să se 
repatrieze”, fiind susţinuţi de şefii lor, care rugau 
eşaloanele superioare să nu fie repatriaţi. Exemplu, în 
urma declaraţiilor serg. maj. Stavilă Dionisie, sg. maj. 
Josan Arsenie sau sg. maj. Jitaru Alexandru, se solicita de 
către comandantul Legiunii de jandarmi Bihor, mr. N. 
Diaconescu, prin raportul nr. 6899 din 25 iulie 1945, că 
„având în vedere că subofiţerul (sg. maj. Stavilă Dionisie – 
n.a.) este un element bun şi de folos instituţiei şi mai ales 
că în prezent se află rănit în Spitalul militar Beiuş, de către 
un ostaşi sovietic”, roagă pe comandantul Inspectoratului 
de Jandarmi Oradea să intervină „locului în drept” pentru a 
nu fi repatriat.66 
 Cititorilor care doresc să cunoască în detaliu 
activitatea Jandarmeriei din Bihor cu privire la repatrierea 
basarabenilor şi bucovinenilor aflaţi pe teritoriul judeţului, 
le recomandăm lucrarea domnului Antonio Faur „Destinul 
tragic al românilor basarabeni şi bucovineni aflaţi pe 
teritoriul Bihorului (1944-1945)”, Ed. Presa universitară 
clujeană, Cluj Napoca, 1998, o lucrare foarte interesantă 
şi documentată. 
 Jandarmii din Legiunea Bihor nu erau agreaţi nici 
de către organele locale ale P.C.R. (nou înfiinţate în toate 
localităţile judeţului) care raportau Regionalei P.C.R. 
Oradea şi Comitetului Central al P.C.R. faptul că aceştia 
nu respectau regulile impuse de noul regim, că operau 
arestări în rândul unor comunişti etc. Exemplu: secretarul 
organizaţiei P.C.R. din Localitatea Săldăbagiu se plângea 
în scris Regionalei P.C.R. Oradea de jandarmii locali care 
                                                 
66  Ibidem, f. 1937 (vezi şi A.N.R. D.J. Bihor, fond I.J. Oradea, dos. 
15/1944-1945, f. 144-145 – Declaraţii ale unor subofiţeri jandarmi 
născuţi în Basarabia). 
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au confiscat armamentul de la comuniştii din „Garda de 
apărare” şi au operau arestări. Se cerea pedepsirea 
acestor jandarmi care nu s-au încadrat în spiritul regimului 
democrat. 
 Multe asemenea plângeri există în arhivele 
judeţului Bihor, Fondul Inspectoratul de Jandarmi Oradea, 
Dosar 36/1946 sau Fondul Comitetul Judeţean P.C.R. 
Bihor, Dosarul 45/1945-1947. Ca urmare, au început să se 
facă epurări în Jandarmerie; prin ordinul I.G.J. nr. 36012 
din 26 iulie 1946 transmis Inspectoratului Judeţean 
Oradea al Jandarmeriei, se solicita ca în termen de 5 zile 
de la primirea acestuia, să se întocmească tabele cu 
ofiţerii şi subofiţerii jandarmi care „nu s-au încadrat în 
spiritul regimului democrat”.67 
 La comanda Inspectoratului de Jandarmi Oradea 
se afla în luna iulie 1946 col. A. Mihalache. Acesta a 
transmis ordinul primit la Legiunile subordonate (cu nr. 
1289/26 iulie 1946). Din Legiunea de jandarmi Bihor, au 
fost raportaţi doi ofiţeri (cpt. Dinescu Marin, ajutorul 
comandantului legiunii şi lt. Netea Aurelian) şi 5 subofiţeri 
(plt. Mărculescu Ioan, plt. maj. Rădulescu, plt. maj. Guleş 
Traian, plt. Ciobanu Ion şi serg. maj. Teodorescu).68 

Începând cu data de 4 martie 1946, se desfiinţează 
Şcoala de ofiţeri de poliţie judiciară din Oradea. 

La nivelul I.G.J. a fost înfiinţat un inspectorat de 
jandarmi C.F.R., organizat pe 8 legiuni, dintre care o 
Legiune jandarmi C.F.R. la Oradea (v. Ordinul Circular 
General al I.G.J. nr. 15 din 10 ianuarie 1946). 

La alegerile ce au avut loc în acelaşi an, 
Jandarmeria din Bihor şi-a adus o contribuţie însemnată, 
atât în perioada preelectorală cât şi pe parcursul 
operaţiunilor de votare, asigurând ordinea la secţiile de 
votare, unii jandarmi însă, şi-au depăşit atribuţiunile, 

                                                 
67  A.N.R. D.J. Bihor, fond I.J. Oradea, dos. 36/1946, f. 113. 
68  Ibidem, f. 114-125. 
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sprijinind efectiv delegaţii Blocului Partidelor Democrate 
(B.P.D.) în acţiunile acestora de fraudare a rezultatelor 
votului, aceştia fiind de regulă membri P.C.R.. Exemplu: la 
secţia de votare Mădăraş, la secţia Inand, la secţia 
Uileacu de Beiuş etc. care au introdus în urne (adică 
jandarmi – n.a.) câteva sute de voturi în plus în favoarea 
B.P.D.69 

Deşi Jandarmeria era o instituţie specializată pentru 
menţinerea ordinii, ea a fost deturnată de la atribuţiunile 
sale de bază şi atrasă de noul regim în scopul deservirii 
acestuia, pe plan politic. Ea nu mai era echidistantă, ci 
primea ordine şi instrucţiuni prin care li se cerea 
efectuarea de percheziţii domiciliare la locuinţele 
fruntaşilor opoziţiei70, diferite sondaje preelectorale, să 
desfăşoare activitate de convingere a populaţiei pentru 
susţinerea noului regim instaurat, etc. Cu toate acestea, 
majoritatea jandarmilor nu s-au conformat ordinelor, 
îndeplinindu-şi atribuţiunile conform regulamentelor, dând 
dovadă de echidistanţă politică şi corectitudine, fapt ce a 
determinat pe reprezentanţii noii puteri în judeţ să-i 
catalogheze ca fiind „lipsiţi de conştiinţă şi de educaţie 
politică”. 

Au fost elaborate ordine drastice, sub ameninţarea 
de îndepărtare din serviciu a jandarmilor care „împiedicau” 
activitatea politică a Guvernului. 

„Dacă există încă cineva care nu a înţeles că 
jandarmii nu acţionează pe teren politic, să fie lămurit 
definitiv. Cine nu înţelege că a împiedica acţiunea 
Guvernului, este reacţionar, deci nu are ce căuta în 
Jandarmerie.”71 

Cu toate ordinele de ameninţare, majoritatea 
jandarmilor din Bihor nu s-au adaptat noii politici a 
                                                 
69  Nicolae Mihu, Structuri militare româneşti în tranziţie, 1944-1947, 
Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2002, p. 25. 
70  A.N.R. D.J. Bihor, fond I.J. Oradea, dos. 36/1946, f. 212. 
71  Ibidem, f. 71. 
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regimului comunist, fapt ce a determinat autorităţile în 
domeniu să treacă la epurări: „după ce a apărut primul lot 
dintre cei trecuţi în cadru disponibil, a intrat frica în ofiţerii 
şi subofiţerii reacţionari…”72 
 Referitor la modul cum s-au desfăşurat alegerile din 
1946, numeroşi lideri ai P.N.L. şi P.N.Ţ. au înaintat 
memorii către M.S. Regele Mihai I prin care reclamau 
modul incorect în care au avut loc, abuzurile guvernului, 
actele de intimidare împotriva acestora etc. Exemplu: Iuliu 
Maniu sesiza în scrisoarea către Rege că „agresiunile 
guvernamentale sunt urmate de nenumărate arestări 
operate în rândurile aderenţilor noştri… Guvernul nu poate 
sau nu vrea să menţină ordinea legală în stat”, şi drept 
urmare, ruga respectuos să fie luate măsuri în 
consecinţă.73 
 În raportul de activitate al Secţiei militare din cadrul 
Regionalei P.C.R. Oradea, tovarăşul Balog Dumitru 
analizând comportamentul cadrelor militare din judeţ pe 
timpul alegerilor din 1946, aduce laude cadrelor armatei, 
ofiţerilor şi subofiţerilor E.C.P. (Educaţie, Cultură, Politică) 
pentru modul cum s-au implicat în alegeri, criticând însă 
cadrele Jandarmeriei „care cu toate că au avut instrucţiuni 
în acest sens, şefii de sectoare, de secţie şi de post, în 
unele părţi din judeţul nostru nu au colaborat cu B.P.D. şi 
chiar se simte că în unele părţi aceşti şefi trebuie să fie 
înlocuiţi cu alţii.”74 
 Începutul anului 1947 găseşte Inspectoratul de 
Jandarmi Oradea cu aceiaşi structură, Legiunea de 
Jandarmi Bihor având în subordine: 12 sectoare de 

                                                 
72  A.N.R. D.J. Bihor, fond Comitetul Judeţean P.C.R. Bihor, dos. 
45/1945-1947, f. 22 (Raportul responsabilului secţiei de Informaţii - 
Rădui Petru din cadrul Regionalei P.C.R. Oradea). 
73  A.N.R., fond I.T.J., dos. 328/1946, f. 28. 
74  A.N.R. D.J. Bihor, fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R., Dos. 
47/1946-1947, f. 1-3 (Raportul din 24.12.1946). 
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jandarmi, 64 posturi de jandarmi şi 13 patrule de 
circulaţie.75 
 La 1 februarie 1947 au avut loc încorporări de tineri 
militari, Cercul Teritorial Bihor chemând pentru 
satisfacerea serviciului militar tinerii din contingentul 1946, 
Jandarmeriei din judeţ fiindu-i repartizaţi 57 tineri. 
 La 25 martie 1947, Legiunea de Jandarmi Bihor 
avea următorul stat numeric: Ofiţeri de poliţie judiciară - la 
reşedinţă 7 ofiţeri; în teritoriu 105 ofiţeri; Subofiţeri: -efectiv 
tabelă (stat) 262; înscrişi în controale (control) 237; 
prezenţi la serviciu 213; absenţi 24; deficit 25; Jandarmi 
populari: 4 (anterior fiind 7); Jandarmi nou angajaţi: 11; 
Elevi sergenţi: 9. 

Conform Deciziei Ministeriale nr. 30724 din 7 
noiembrie 1947, şi în baza Ordinului Circular General nr. 
17 din 27 noiembrie 1947, al I.G.J., a luat fiinţă 
Secretariatul General pentru Trupe M.A.I., format din 
Comandamentul Grănicerilor, Inspectoratul General al 
Pompierilor şi Inspectoratul General al Jandarmeriei. 

Conform ordinelor, Jandarmii întocmeau cu prilejul 
unui fapt constatat, un „buletin de evenimente” care 
cuprindea: data,calificarea infracţiunii după Codul Penal, 
infracţiunea, articolul care o prevedea C. P., descrierea 
evenimentului, detalii asupra cercetărilor, infractorul 
(infractorii) identificaţi ca „neprinşi”, cu datele de identitate, 
domiciliu, profesie, poreclă etc., infractorul (infractorii) 
identificaţi „prinşi” – cu aceleaşi date. Buletinul era datat şi 
semnat de şeful Postului de Jandarmi care l-a întocmit. 

La nivelul Jandarmeriei, observăm deci, că în 
structura ei găsim o categorie nouă de cadre, „jandarmii 
populari”, care fuseseră primiţi în rândul acesteia ca 
urmare a unei Dispoziţiuni a M.I. „din rândul oamenilor 

                                                 
75  A.N.R. D.J. Bihor,  fond Legiunea de jandarmi Bihor, dos. 20/1946-
1947. 
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verificaţi că sunt într-adevăr democraţi şi devotaţi 
regimului democratic.”76 

În întreaga ţară au fost primiţi 58 jandarmi populari, 
dintre care 7 au fost repartizaţi la Legiunea de jandarmi 
Bihor. Aceştia au urmat cursuri la şcoala de jandarmi, fiind 
avansaţi sergenţi majori şi repartizaţi la posturi, unde au 
lucrat până la data de 31 mai 1947, când I.G.J.  cu ordinul 
nr. 223621 din 5 mai acelaşi an, a transmis Inspectoratului 
de jandarmi Oradea faptul că „aceşti jandarmi populari nu 
îndeplinesc condiţiunile legii” şi, drept urmare, se ordona 
„să fie daţi afară pe data de 31 mai 1947, când vor fi 
complet scoşi de la drepturi de la această dată.”77 

Serviciul de Educaţie, Cultură, Politică, (E.C.P.) de 
pe lângă Inspectoratul Oradea (fusese înfiinţat în 1946) a 
făcut contestaţie cu privire la „marea nedreptate ce s-a 
făcut cu aceşti jandarmi”, cerând a se interveni pentru 
anularea ordinului. 

„Ţinând seama că aceşti jandarmi populari au fost 
recrutaţi din elementele cele mai democratice şi cele mai 
devotate regimului, […] propuneau ca aceşti jandarmi să 
rămână pe mai departe în rândurile cadrelor jandarmeriei. 
Dacă totuşi este cazul ca în această instituţie să se facă o 
comprimare […] sunt alte elemente, destul de numeroase, 
în această instituţie, care trebuie date cu adevărat 
afară.”78 

La sfârşitul anului 1947, în raportul de activitate pe 
anul 1947 al Secţiei Militare din Organizaţia Judeţeană 
Bihor a P.C.R., se manifesta din nou nemulţumirea faţă de 
cadrele Jandarmeriei din Bihor, mai ales faţă de 
comandanţii Inspectoratului Oradea şi ai Legiunii Bihor, 
„unde amândoi sunt beţivi şi îşi neglijează serviciul” şi se 
continuă cu aprecierea că erau suspecţi şi din punct de 
                                                 
76  Nicolae Mihu: Structuri militare româneşti ..op.cit.,  p. 25-26. 
77  A.N.R. D.J. Bihor, fond Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R., Dos. 
47/1946-1947, f. 43. 
78  Ibidem. 
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vedere politic.* Erau lăudaţi însă ajutorii acestora, care 
erau şi membri P.C.R.. Drept urmare, la începutul anului 
1948 la comanda Inspectoratului de jandarmi Oradea a 
fost numit col. Stănescu D. Gheorghe, iar ca ajutor de 
comandant mr. Victor Popovici. 

Anul 1948 se caracterizează prin luarea unor 
măsuri radicale de către Guvernul comunist recent 
instalat, privind transformarea societăţii în conformitate cu 
interesele acestuia, fapt ce a produs reacţii diverse în 
rândurile populaţiei din Ardeal, funcţie de interese. Astfel, 
din rapoartele informative ale Jandarmeriei locale, rezultă 
că o parte a populaţiei era nemulţumită de cotele mari 
stabilite, de scumpirea produselor de strictă necesitate, de 
corupţia şi evaziunile fiscale ce se practicau. Circulau 
diferite zvonuri despre înfiinţarea de colhozuri după 
modelele ruseşti, de confiscarea pământului de la ţăranii 
ce deţineau mai mult de 10 ha, în proprietate şi 
împroprietărirea celor săraci etc. Se făceau afirmaţii că vor 
veni americanii şi englezii şi atunci se va reveni la vechile 
structuri; se striga pe la cârciumi, pe la diferite întâlniri, 
„faceţi voi acum ce vreţi că este lumea voastră, dar în 
curând va veni şi lumea noastră” sau „să trăiască 
republicanii până vin americanii” etc. 

Naţionalizarea principalelor mijloace de producţie 
de la 11 iunie 1948 a demoralizat o parte din rândul 
populaţiei, mai înstărite de la sate bănuind că „imediat ce 
se va termina cu întreprinderile Guvernul va da o decizie 
prin care urmează să se ia şi pământurile de la ţărani.” 

Ţăranii se mai temeau că prin trecerea morilor 
principale la stat, noua recoltă de grâu va fi îndrumată la 

                                                 
*  La Inspectoratul de Jandarmi Oradea se afla la comandă col. 
Mihalache Athanasie, iar la Legiune mr. Dumitriu Alexandru. 
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măcinat numai la aceste mori, unde „se va lua o cotă prea 
mare la stat”.79 

Prin ordinul Secretariatului General pentru Trupe 
M.A.I. nr. 1033/1948, ca urmare a reducerii Direcţiei 
C.F.R., şi Legiunea de jandarmi C.F.R. Oradea a fost 
desfiinţată. 

La 21 decembrie 1948, prin ordinul I.G.J. nr. 
3618/1948 au luat fiinţă Zonele Teritoriale M.A.I., în număr 
de 4 pe întreg teritoriul României (Decizia Ministerială nr. 
56 din 16.12.1948):Zona I – Bucureşti; Zona a II-a – 
Bacău; Zona a III-a – Cluj (din care făceau parte 
formaţiunile Jandarmeriei din Bihor); Zona a IV-a 
Timişoara; 

Această structură s-a menţinut până la 1 octombrie 
1949, când prin Decizia Ministerială nr. 336 din 29 
septembrie 1949, aceste Zone Teritoriale au fost 
transformate în brigăzi de securitate, trecând în 
subordinea Comandantului Trupelor de Securitate 
(C.T.S.). 

La 31 decembrie 1948 în Oradea, Inspectoratul 
General al Jandarmeriei avea ca formaţiuni un inspectorat 
de jandarmi cu legiuni în Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare şi 
Maramureş, un Batalion de jandarmi, un Centru de 
instrucţie (C.I. nr. 9) şi o Şcoală de subofiţeri M.A.I. 
(Arhivele Naţionale Bucureşti, Dosar 10/1947-1948, f. 
118). 
 

DESFIINŢAREA FORMAŢIUNILOR DE JANDARMI 
ŞI ÎNFIINŢAREA TRUPELOR DE SECURITATE 

 
 Sfârşitul anului 1948 şi începutul anului 1949 a 
însemnat crearea condiţiilor pentru definitivarea 
transformărilor sociale propuse de noul regim, 
                                                 
79  A.N.R., fond I.T.J., dos. 416/1948, f. 4 şi următoarele (Note 
informative), dos. 417/1948 în întregime (Note informative ale 
Jandarmeriei din Ardeal). 
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consolidarea acestuia, şi înfiinţarea instituţiilor statului 
necesare apărării noii puteri. Monarhia fusese abolită, 
avusese loc naţionalizarea principalelor mijloace de 
producţie, ţăranii fuseseră împroprietăriţi, deci, erau create 
condiţiile înfiinţării de noi structuri privind ordinea publică 
şi siguranţa naţională, loiale noii puteri. Vechile instituţii – 
Poliţia, Jandarmeria şi Serviciile de informaţii care 
„serviseră” vechiul regim – trebuiau schimbate. Astfel, prin 
Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 au fost desfiinţate 
Poliţia şi Jandarmeria. 
 Formaţiunile Jandarmeriei Rurale (inspectoratele, 
legiunile, secţiile şi posturile de jandarmi) au fost 
transformate în formaţiuni de miliţie, făcând parte din 
structura Direcţiei Generale a Miliţiei, iar regimentele, 
batalioanele şi centrele de instrucţie ale Jandarmeriei, cât 
şi o parte din formaţiunile de servicii ale acesteia, au fost 
transformate în trupe de securitate, conform Decretului nr. 
163 din 23 ianuarie 1949, intrând în structura Ministerului 
de Interne, continuând în mare parte, principalele misiuni 
ale Jandarmeriei (instruirea de tineri militari ca orice 
unitate militară, paza obiectivelor economice de 
importanţă deosebită, a lucrărilor de artă, sediile 
ambasadelor, paza şi siguranţa demnitarilor români şi 
străini pe timpul cât se aflau pe teritoriul României etc.) 
 Ca urmare a situaţiei operative, a faptului că se 
constituiseră în bande înarmate diferite grupuri de 
persoane, nemulţumite de noul regim, desfăşurând acţiuni 
de propagandă împotriva puterii de stat şi a regimului 
comunist, acţiuni de „dezinformare a populaţiei”, acţiuni 
armate împotriva reprezentanţilor puterii şi a instituţiilor 
statului, au fost înfiinţate brigăzi de securitate şi batalioane 
de securitate independente, de intervenţie.  

Astfel, pe plan local, în judeţul Bihor, în urma 
decretelor amintite au luat fiinţă Miliţia prin contopirea 
Poliţiei locale cu Inspectoratul şi legiunea de jandarmi, iar 
batalionul de jandarmi şi Centrul de instrucţie au fiinţat un 
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batalion de securitate (Batalionul 5 Securitate Oradea). 
Ulterior au mai fost înfiinţate un Centru de instrucţie 
securitate* nr. 4 la Oradea, un Centru de instrucţie 
securitate nr. 8 la Marghita şi un Centru de Reparaţii la 
Oradea, toate subordonate Brigăzii 3 Securitate Cluj. 
 Schema cu organizarea Brigăzii 3 Sec. Cluj era 
următoarea: 
 

Brigada 3 Sec. Cluj 
 

B. 5 Sec. Oradea  C.I. Sec. nr. 12 
Sibiu 

 
B. 7 Sec. Cluj  C.I. Sec. nr. 8 

Marghita 
 

B. 10 Sec. Dej  C.I. Sec. Tăşad 

 
C.I. Sec. nr. 4 

Oradea 
 C.I. Sec. Odorhei 

 
C.I. Sec. nr. 5 
Dumbrăveni 

 C. Rep. Oradea 

 
 Această organizare a durat până în anul 1952, 
când la Oradea a fost înfiinţat Batalionul de securitate 
Pază, la data de 07.05.1952, conform Statutului de 
organizare nr. 50/179, la comanda căruia se alfa mr. 
Ghinea Gh. Gheorghe. Acesta avea ca locţiitor politic 
(funcţie nou înfiinţată la crearea trupelor de securitate, şi 
pentru toate unităţile M.A.N.) pe lt. Ionescu Ştefan.80 
                                                 
*   Centrele de instrucţie erau unităţile militare de sec. care instruiau 
militari în termen. 
80  Ordinul M.A.I. nr. 50/47 din 07.05.1952 şi Ordinul C.T.S. nr. 059162 
din 07.05.1952. 
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 Acest batalion de securitate – pază a fost înfiinţat 
cu efective luate din Regimentul 4 Sec. – Pază Cluj, şi 
centrele de instrucţie ale Brigăzii 3 Sec. Pază Cluj; (R.4 
Sec. – Pază Cluj înfiinţat în baza Deciziei Ministeriale nr. 
249/11.07.1951). 
 Batalionul 21 Sec. Pază Oradea avea ca 
organizare: comanda; stat major; aparat politic; 3 companii 
de pază; un pluton control şi legitimaţii; un pluton 
transport-gospodărie; o companie de pompieri. 

Efective: ofiţeri: 23; sergenţi reangajaţi: 22; sergenţi 
instructori: 78; soldaţi: 524. Total efectiv la înfiinţare: 647 
oameni şi 17 cai. La puţin timp de la înfiinţare, efectivele 
acestui batalion au fost mărite, completarea fiind făcută cu 
militari de la Grupul de Pompieri Oraşul Stalin (azi Braşov) 
şi Grupul de Pompieri Cluj. (v. Ordinul C.T.S. nr. 
051215/1952), astfel că numărul ofiţerilor a crescut de la 
23 la 31, al sergenţilor reangajaţi de la 22 la 25, al 
sergenţilor instructori de la 78 la 106, scăzând puţin 
efectivul de soldaţi, de la 524 la 505 oameni. 

La comanda batalionului a fost numit în locul mr. 
Ghinea Gheorghe, la data de 27 aprilie 1953, cpt. Popa 
Mihai, care avea ca şef de stat major pe cpt. Tamas Iosif, 
iar locţiitor politic pe lt. Cihodaru Ioan.81 

Batalionul 21 Pază Oradea executa paza şi 
apărarea următoarelor obiective: Băiţa, Poiana Lazuri, 
Avram Iancu, Vaşcău, Lunca, Ştei şi Halmeu. 

Este necesar să precizăm, spre informarea 
cititorilor, că la sfârşitul anului 1952, avându-se în vedere 
complexitatea situaţiei operative, creşterea în amploare a 
acţiunilor forţelor ce se opuneau noului regim, Prezidiul 
Marii Adunări Naţionale a elaborat Decretul 324 din 18 
septembrie 1952, prin care Ministerul Afacerilor Interne 

                                                 
81  A. N. Dir.Jud. Bihor, fond C.J.J. Bihor, Formularul istoric (Reg. 
istoric) al B. 21 Pază Oradea , f. 1-9 (se află în, înregistrat cu nr. 
05130/26.02.1961). 
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era reorganizat pe două ministere: Ministerul Securităţii 
Statului (M.S.S.); Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.)82.  

În baza aceluiaşi Decret 324/1952, începând cu 
data de 1 noiembrie acelaşi an, Comandamentul Trupelor 
de Securitate s-a desfiinţat, cu aceeaşi dată fiind înfiinţată 
în cadrul M.A.I. – Direcţia Pază şi Operativă. 
 În cadrul M.S.S. a luat fiinţă Comandamentul 
Ministerului Securităţii Statului, din care făceau parte 
unele unităţi de securitate ce trecuseră de la M.A.I., printre 
care şi Regimentul 7 Securitate Cluj şi Şcoala de ofiţeri 
Oradea. 
 Unităţile de pază făceau parte din M.A.I., direcţia 
nou creată, Direcţia Pază şi Operativă. 
 Anul 1953 nu a mai adus modificări importante în 
structura formaţiunilor de securitate din Oradea, la sfârşitul 
anului Batalionul 21 Pază primind militari de la mai multe 
unităţi (Diviziile 1, 2, 3, 4 şi 13 Grăniceri, Regimentul de 
Securitate Bucureşti, Şcoala Câmpina) mărindu-şi 
efectivele, astfel: ofiţeri: 55; sergenţi reangajaţi: 44;  
sergenţi în termen: 116; soldaţi: 1164;  

Total efectiv era 1379 oameni şi 15 cai. Comanda 
batalionului era aceeaşi. 

Din cei 32 ofiţeri câţi avea până la această dată, 
doar unul era cu studii superioare, 7 cu studii medii, 2 
aveau câte 6 clase primare, iar 4 erau absolvenţi a 5 clase 
primare. 

Situaţia de la sfârşitul anului 1953, cu mici 
modificări de efective, a durat până în anul 1956, când 
datorită situaţiei operative din ţară şi din ţările vecine (ex.: 
R.P. Ungaria) au fost luate unele măsuri organizatorice. 

Tot pentru informarea cititorilor, precizăm faptul că 
cele mai complexe şi de durată acţiuni duse de trupele de 
securitate, în cooperare cu organele de securitate şi 

                                                 
82  Gl. Bg. (r.) Mihalache D. Vasile, Gl. Bg. (r.) Suciu P. Ioan: Istoria 
Jandarmerie…, op.cit,  p. 270-271. 
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miliţie, s-au desfăşurat între anii 1952-1957 împotriva 
„grupărilor teroriste” ce se ascundeau în munţi, îndeosebi 
în zona Munţilor Făgăraş.83 

Şi în judeţul Bihor şi judeţele învecinate 
(Maramureş, Satu Mare, Bistriţa Năsăud) au avut loc 
asemenea acţiuni, dar de amploare mai mică, la care a 
participat şi Batalionul de Securitate Oradea, subordonat 
M.S.S. 

Atribuţiile Trupelor de Securitate în perioada 1952-
1957 au constat în: capturarea, neutralizarea şi lichidarea 
elementelor contrarevoluţionare, a spionilor şi a 
elementelor considerate duşmănoase; organizarea, în 
cooperare cu organele de securitate şi miliţie, a unui 
climat de ordine şi linişte, pentru edificarea noii orânduiri; 
paza şi apărarea obiectivelor şi locurilor de importanţă 
deosebită pentru Statul Român, stabilite prin Hotărâre de 
Guvern. 

Situaţia creată în ţara vecină R.P. Ungaria, în anul 
1956, a determinat înfiinţarea unor subunităţi de 
aruncătoare de mine de 82 mm. şi de mitraliere A.A. în 
cadrul batalioanelor de securitate, cât şi reactivarea de 
cadre din rezervă şi suplimentarea de efective cu militari 
în termen de la Ministerul Forţelor Armate. Începând cu 30 
decembrie 1956 s-a aprobat o încorporare, în devans de 
data planificată, pentru trupele M.A.I., de 8123 recruţi pe 
întreaga ţară. 

La începutul anului 1957, în Bihor exista Batalionul 
21 Pază amintit, în structura Regimentului 4 Pază Cluj, cu 
sediul la Băiţa, care era organizat pe 7 companii ce 
executau paza staţiei de flotare şi mina de extracţie uraniu 
Băiţa, punctele de unde se încărcau vagoanele cu uraniu 
şi asigurarea transportului acestora pe calea ferată până 
la trecerea graniţelor ţării, cât şi paza altor obiective din 
judeţ. Amintim faptul că la acea dată în Bihor, zona Băiţa – 

                                                 
83  Ibidem, p. 269. 
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oraş dr. Petru Groza, se găsea o colonie de militari ruşi şi 
consilierii ce conduceau în fapt, politic şi economic, zona 
şi judeţul. 

Ca urmare a îmbunătăţirii situaţiei operative din ţară 
şi din R.P. Ungaria, au fost luate măsuri de reorganizare a 
trupelor şi efectivelor. 

La 30 ianuarie 1958 Direcţia Generală a trupelor 
M.A.I. şi-a schimbat denumirea în Comandamentul 
Trupelor de Grăniceri şi Securitate, Trupele de Securitate 
fiind reorganizate pe un regiment şi opt batalioane 
independente. 

Trupele de pază nu au suferit modificări 
substanţiale, la Băiţa funcţionând în continuare Batalionul 
21 Pază, cu aceeaşi organizare şi efective. În Bihor nu 
mai existau alte forţe ale trupelor de securitate, până în 
anul 1960 când Şcoala de ofiţeri Oradea a fost desfiinţată, 
odată cu alte unităţi din ţară, în judeţ luând fiinţă la Dr. 
Petru Groza. Batalionul 3 Pază (B. 21 Pază Băiţa a fost 
desfiinţat) care avea în compunere 4 companii de pază şi 
un pluton gospodărie. Acesta a mai primit Compania 9 
pază C.T.A. Oradea, pe care ulterior a transformat-o în 
Compania 14 pază Oradea. Toate materialele le-a primit 
de la Batalionul 48 Securitate Satu Mare, care a fost 
desfiinţat, astfel că Batalionul 3 Pază Dr. Petru Groza 
avea următoarea structură şi misiuni: 
• Pluton gospodărie, compus din 15 sergenţi şi 23 m.t.;  
• Compania 11 Pază Dr. Petru Groza, cu 15 sergenţi şi 

135 m.t. (executa paza obiectivelor de la Băiţa);  
• Compania 12 Pază Dr. Petru Groza, cu 7 sergenţi şi 75 

m.t., care executa paza depozitelor Lunca, S.I. Salonta şi 
obiectivele din Dr. Petru Groza;  
• Compania 13 Pază C.F.R. Dr. Petru Groza, cu 14 

sergenţi şi 108 m.t., executa paza C.F.R. pe rutele Dr. 
Petru Groza – Halmeu şi Dr. Petru Groza – Ciudanoviţa;  
• Compania 14 Pază Oradea (fosta Cp. 9 Pază C.T.A.), 

cu 16 sergenţi şi 124 m.t., executa paza staţiei 
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guvernamentale Oradea, C.T.A. Oradea, P.C.T.F. 
Halmeu, garda cazărmii Marghita şi o grupă de deservire 
M.A.I.; 

În primăvara anului 1964, prin Decret al Consiliului 
de Stat au fost graţiaţi din închisori deţinuţii politici, 
rămânând disponibile multe forţe ale trupelor M.A.I., care 
asiguraseră paza penitenciarelor, a coloniilor de muncă şi 
escortarea deţinuţilor la punctele de lucru. Din aceste forţe 
disponibile au fost înfiinţate 6 Batalioane de securitate, 
printre care unul la Oradea. Existau acum în judeţul Bihor 
un Batalion de securitate în Oradea (B. 31 sec.) şi un 
Batalion de Pază la Dr. Petru Groza (B. 3 Pz.). Acestea 
erau subordonate Brigăzii 44 Pază Cluj. 

În anul 1967, din nou a avut loc o reorganizare a 
trupelor M.A.I., acestea fiind împărţite în trupe de 
securitate şi separat trupe de pază, integrate în structuri 
diferite. 

În urma reorganizării administrative a teritoriului ţării 
din anul 1968, o parte din unităţile ce au aparţinut M.A.I. 
au trecut în subordinea Consiliului Securităţii Statului 
(C.S.S.), printre aceste unităţi fiind şi Batalionul 31 
Securitate Oradea, fiind acum batalion independent, 
organizat pe 3 companii de securitate şi 4 plutoane 
independente: de transmisiuni, geniu-chimic, transport-
gospodărie şi pluton câini de serviciu. La comanda acestui 
batalion se afla lt. col. Mihalaşcu. Avea sediul în str. 
Armatei Roşii nr. 28 (azi str. Armatei Române unde are 
sediul C.J.J. Bihor). 

În structura Brigăzii 44 Pază Cluj a rămas 
Batalionul 2 Pază Oradea (fost B. 21 Pază Dr. Petru 
Groza), cu sediul în cazarma Cetate, având ca structură: 
un pluton asigurare luptă; o gardă a cazărmii Cetate şi a 
depozitelor sale; Compania 5 Pază Oradea cu: una grupă 
pentru paza depozitului S.I. Oradea; grupă deservire 
depozit S.I. Oradea; garda depozitului de materiale al 
I.J.M.I. Oradea; grupă de instructori şi sport „Dinamo” 
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Oradea; o grupă escortă, obiective Cetate. Compania 6 
Pază – Oradea cu: pl. 1-3 Pază şi escorte deţinuţi; garda 
Penitenciar Oradea; Compania 7 Pază – Baia Mare 
(Maramureş) cu: pl.1-3 Pază şi escorte, secţia Baia Mare 
(Maramureş); garda depozit materiale curente şi S.I. al 
Inspectoratului Judeţean de miliţie Mureş; Compania 8 
Pază – Tăşnad  (Satu Mare) cu: pl. 1-3 Pază deservire: 
garda cazărmii; grupă meseriaşi; grupă gospodărie; 
Centrul de instrucţie Tăşnad (Satu Mare). 
 Concomitent cu îndeplinirea misiunilor specifice, 
trupele de securitate au primit diferite sarcini de asigurare 
şi menţinere a ordinii publice şi ajutorare a cetăţenilor, în 
cazul unor calamităţi naturale; exemplu la marile inundaţii 
din judeţul Satu Mare, în primăvara anului 1970, au 
participat activ militarii din Batalionul 31 Securitate 
Oradea, fapt pentru care organele locale ale administraţiei 
de stat din Satu Mare au trimis scrisoare de mulţumire 
cadrelor şi m.t. din B. 31 sec. Oradea pentru modul cum 
au acţionat în salvarea de bunuri şi persoane, cât şi la 
reconstrucţia unor întreprinderi, tronsoane de cale ferată, 
şosele, poduri etc. 
 În baza aprobării Comandantului Suprem al 
Forţelor Armate ale Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceauşescu, din 20 august 1971, şi în conformitate cu 
ordinul nr. 5263/1971 al Consiliului Securităţii Statului, 
începând cu 1 noiembrie 1971, Batalionul 31 securitate 
Oradea, fost batalion independent, se contopeşte cu 
Batalionul 2 Pază Oradea, din structura Brigăzii 44 Pază 
Cluj şi se înfiinţează un singur batalion de securitate, 
Batalionul 2 Securitate, subordonat Brigăzii 36 Securitate 
Timişoara, batalion cu sediul în Oradea, str. Armatei Roşii 
nr. 28 (în prezent, str. Armatei Române nr. 28, unde are 
sediul C.J.J. Bihor).84 

                                                 
84  v. Registrul istoric al C.J.J. Bihor, f. 1-2, reînregistrat la .D.S. cu nr. 
0017/5 din 05.08.1987. 
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 Conform Statutului de organizare nr. 020215/1971, 
Batalionul 2 Securitate Oradea, din structura Brigăzii 36 
Securitate Timişoara, avea ca organizare: Pluton 
Transmisiuni; Pluton Geniu-chimic; Pluton Câini Serviciu; 
Pluton Aruncătoare de mine 82 mm.; Pluton Mitraliere A.A. 
şi rachete A.T. dirijate sau tunuri A.T. cal. 57 mm.; Pluton 
Transport-gospodărie; Compania 1 sec. intervenţie 
(şcoală gradaţi); Compania 2 sec. intervenţie; Compania 3 
sec. intervenţie; Compania 4 sec. intervenţie (în cazarma 
Cetate), care executa paza şi escortarea la Penitenciarul 
Oradea şi paza şi securitatea depozitelor din cazarma 
Cetate. Ulterior au fost luate în pază şi alte obiective 
(Exemplu: Întreprinderea „Alumina” Oradea). 
 Ca efective, Batalionul 2 sec. Oradea avea la data 
înfiinţării (conform statutului): 34ofiţeri; 4maiştri militari; 
14subofiţeri; salariaţi civili, 5; gradaţi, 332; soldaţi: 285; 
Total: 617 militari. 
 Practic, la 1 noiembrie 1971, efectivul control al 
Batalionului 2 sec. Oradea era: 30 ofiţeri; 3 maiştri militari; 
13 subofiţeri; 3 salariaţi civili; 634 militari în termen, din 
care274 seria de încorporare 01.11.1970 şi 360 seria de 
încorporare 01.07.1971. 

Ca dotare cu armament şi tehnică, batalionul avea: 
87 pistoale T.T., 903 pistoale mitralieră Md. 1963, 66 puşti 
mitralieră Md. 1964, 48 A.G.-7, 2 mitraliere Md. 1966 şi 3 
aruncătoare de mine 81,4 mm. Mai avea în dotare 12 câini 
serviciu (5 de urmă şi 7 de însoţire). 

Comanda Batalionului 2 Securitate Oradea era 
compusă din: Lt. col. Străuţi Petre, comandant; Lt. col. 
Luţă Constantin, şef de stat major; Mr. Baba Gheorghe, 
locţiitor pentru servicii şi tehnic; Lt. col. Pal Ioan, locţiitor 
politic; Cpt. Sotoc Aurel, instructor cu munca U.T.C.. 

În cadrul batalionului existau 8 organizaţii de partid 
(câte o organizaţie la fiecare subunitate) şi 11 organizaţii 
U.T.C.; în total 90 membri P.C.R. şi 550 membri U.T.C.. 
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Cu mici excepţii privind efectivele şi structura, 
Batalionul de Securitate Oradea a rămas cu această 
organizare până la Revoluţia din Decembrie 1989: 
fuseseră desfiinţate plutoanele geniu-chimic şi mitraliere 
A.A., în schimb au fost înfiinţate alte două plutoane (un 
pluton de alpinişti şi un pluton de luptă împotriva 
terorismului – pluton antiterorist). 

În anul 1980, una dintre companii a fost 
transformată în companie de securitate-miliţie având 
misiunea de asigurare şi menţinere a ordinii publice, în 
colaborare cu miliţia, în municipiul Oradea. Compania 
Cetate a fost desfiinţată, dar au fost luate în pază alte 
obiective importante: Aeroportul Oradea, Filiala Bihor a 
Arhivelor Statului şi Sediul I.J.M.I. Bihor. 

La scurt timp de la înfiinţare, Batalionul de 
Securitate Oradea a participat la o importantă misiune de 
asigurare a pazei traseelor şi securitatea delegaţiei de 
partid şi de stat din Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia în Republica Socialistă România, în judeţele 
Timiş şi Arad (misiunea a fost codificată „Solidaritatea” 
prilejuită de vizita lui Iosif Broz Tito în Timiş şi Arad, 23-26 
noiembrie 1971). 

Batalionul de securitate Oradea a participat la zeci 
de astfel de misiuni, privind paza şi securitatea conducerii 
de partid şi de stat a R.S.R. şi a altor state, care au vizitat 
judeţul Bihor şi judeţele limitrofe, activităţi de muncă pe 
şantierele ţării (construirea P.C.T.F. Nădlag, ianuarie-
martie 1972), la construcţia Transfăgărăşanului, la 
construcţiile din Bucureşti (blocuri, metrou), la munci 
agricole în judeţul Bihor, Timiş, Constanţa, Satu Mare, la 
descoperirea şi capturarea unor infractori evadaţi din 
Penitenciarul Oradea, Arad, şi Satu Mare, a unor dezertori 
din cadrul unor unităţi militare ale M.Ap.N. şi M.I., la 
înlăturarea efectelor inundaţiilor din anii 1974 şi 1975 în 
judeţul Bihor, la înlăturarea efectelor cutremurului 
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devastator din 1977 în Bucureşti cât şi donarea de sânge 
pentru sinistraţi etc. 

Câteva exemple de astfel de activităţi:  în data de 
13 septembrie 1972, 5 ofiţeri, 84 m.t., 6 autocamioane, o 
staţie radio şi 3 câini serviciu, împreună cu militari din 
Brigada de grăniceri Oradea, au executat scotocirea zonei 
de frontieră Toboliu - Borş descoperind doi infractori 
periculoşi, daţi în urmărire generală, ce trecuseră frontiera 
din R.P. Ungaria în R.P. România; conform ordinului M.I. 
nr. 174 din 14 octombrie 1972, un număr de 242 militari, 
seria de încorporare 01.07.1971, din unitate au fost ţinuţi 
peste durata stagiului militar, până la 30 noiembrie 1972 
(două luni) şi au participat la campania agricolă de 
toamnă, pe şantierele economiei naţionale, paza şi 
escortarea deţinuţilor şi alte misiuni. 

Cu aceşti militari în termen, care ştiau că în luna 
octombrie trebuiau să treacă în rezervă nu a fost uşor. Din 
Oradea, pe atunci căpitan (actual colonel în rezervă) 
Vasile Doble, a trebuit să-i conducă şi să asigure muncile 
agricole de toamnă, în judeţul Bihor, localităţile Batăr, 
Holod şi Vintere. 

Alţi ofiţeri au fost trimişi în alte judeţe. 
Începând din acest an, 1972, aproape anual seriilor 

de m.t. li s-a prelungit stagiul militar cu 1-3 luni, până în 
anii 1986, când au încetat aceste prelungiri. 

În 10.06.1974, sold. Kis Ladislau din 01268 Oradea 
a dezertat din postul de santinelă cu arma din dotare şi 60 
de cartuşe de război şi s-a ascuns în Pădurea Petriş-
Hidişel. Batalionul de Securitate Oradea a intervenit 
pentru prinderea acestuia cu 3 ofiţeri, 33 m.t., 3 câini 
serviciu, conduşi fiind de lt. col. Olaru Nicolae, ofiţer în 
statul major al unităţii. 

La o astfel de dezertare a altui militar de la o unitate 
MAN din Oradea, în anul 1971, a fost împuşcat mortal un 
ofiţer M.Ap.N. şi un militar în termen (sold. Chiş) şi câinele 
său de serviciu, din Batalionul 31 securitate Oradea. 
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- în perioada 12-17 iunie 1974, Batalionul de 
securitate Oradea a intervenit cu 9 ofiţeri (printre care lt. 
col. Luţă Constantin – şeful de stat major care a condus 
activitatea, lt. Pobirci Ion, lt. Chiş Ioan, lt. Ungureanu 
Ştefan, lt. Ban Mihai, lt. mj. Damian Traian etc.), un 
subofiţer, 210 militari în termen şi 8 autocamioane şi mai 
multe staţii radio, la prevenirea şi înlăturarea efectelor 
inundaţiilor din zona localităţilor Avram Iancu-Tămaşda. 

După eforturi deosebite de întărire a digului cu saci 
de nisip, zi şi noapte, supravegherea neîncetată a digului 
şi a cursului râului Crişul Negru – care ajunsese la peste 8 
m adâncime, s-a reuşit prevenirea revărsării râului şi 
străpungerea digului în partea dinspre localitatea 
Tămaşda, care se află sub nivelul Crişului. Nu acelaşi 
lucru s-a întâmplat cu digul dinspre judeţul Arad, 
localitatea Mişca, care s-a rupt, ca urmare a faptului că nu 
s-a intervenit în nici un fel, oamenii din această localitate 
fiind surprinşi de ape. Nu putem descrie panica, strigătele 
de ajutor, răgetul animalelor (vite îndeosebi) care se aflau 
la păscut de-a lungul digului. În localitatea Tămaşda 
femeile şi copiii fuseseră evacuaţi, maşinile erau 
încolonate astfel ca, în caz de rupere a digului,  care era 
deasupra localităţii cu peste 4 metri, să se poată îmbarca 
repede efectivele şi să se plece, dar datorită efortului 
deosebit, de întărire a acestuia cu mii de saci de nisip, s-a 
reuşit să se prevină catastrofa. Ce bucurie a fost în rândul 
sătenilor şi al organelor locale de la Primărie, când au 
văzut că apele Crişului Negru s-au retras. Un locuitor din 
Tămaşda, de bucurie, a tăiat un porc şi a cumpărat un 
butoi cu bere, pe care le-a dăruit militarilor, pregătind un 
ospăţ în curtea CA.P.. În toata perioada aceasta, femeile 
din Avram Iancu şi Tămaşda, pe rând, câte 4-5 în fiecare 
zi, au adus de mâncare la soldaţi. 

Pentru modul „cum au răspuns şi intervenit, cu 
maximum de rapiditate şi eficienţă în locurile cele mai 
ameninţate de furia apelor…” primul secretar al 
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Comitetului Judeţean P.C.R. Bihor, Petre Blajovici, a trimis 
scrisoare de mulţumire conducerii batalionului. 

La fel, în perioada 06-09 iulie 1975, Batalionul de 
securitate Oradea, cu 10 ofiţeri şi 200 militari, a participat 
la salvarea recoltelor de inundaţiile din zona localităţilor 
Batăr şi Inand. 

De foarte multe ori, Batalionul de securitate Oradea 
a participat la aplicaţii de cooperare cu unităţile M.Ap.N., 
cu Brigada de grăniceri Oradea şi cu formaţiunile M.I. de 
pe plan local. Exemple de asemenea aplicaţii putem da 
începând cu anul 1972 şi terminând cu anul 1989; sunt 
trecute în Registrul istoric al unităţii şi ordinele de zi pe 
unitate din toţi aceşti ani. 

Ca urmare a rezultatelor bune şi foarte bune 
deţinute în pregătirea cadrelor şi m.t., a disciplinei şi ordinii 
în unitate şi în îndeplinirea misiunilor, în perioada 1972-
1989 Batalionul de securitate Oradea a obţinut de 9 
(nouă) ori titlul de „Unitate de frunte”. 

Începând cu luna august 1984, de acum Batalionul 
51 Securitate Oradea a intrat în subordinea Brigăzii 60 
securitate Cluj-Napoca, ieşind din structura Brigăzii 36 
securitate Timişoara, având zonă de responsabilitate 
judeţele Bihor şi Satu Mare, unde avea dislocată o 
companie de securitate.85 

La 1 ianuarie 1988, Batalionul 51 Securitate Oradea 
avea ca efective 27 ofiţeri, 4 maiştri militari, 16 subofiţeri, 8 
salariaţi civili, 66 gradaţi şi 394 soldaţi.86 

                                                 
85  Ordinul M.I. nr. I/05225 din 01.08.1984. 
86  Registrul istoric al C.J.J. Bihor, P.70. 
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ACTIVITATEA BATALIONULUI DE SECURITATE 
ORADEA PE TIMPUL  EVENIMENTELOR DIN 

DECEMBRIE 1989 
 
 La sfârşitul anului 1989 Batalionul 51 Securitate 
Oradea (U.M. 0657 Oradea) avea ca efective: 52cadre, 
din care 26 ofiţeri, 15 subofiţeri, 4 maiştri militari, 7 
salariaţi civili (p.m.c.) şi 462 militari în termen, din care 27 
erau militari cu termen redus. Aceşti 27 militari cu termen 
redus, alături de încă 111 militari în termen fuseseră 
încorporaţi la 28 septembrie 1989, iar în data de 5 
noiembrie depuseseră jurământul militar. 
 Batalionul avea ca zonă de responsabilitate judeţul 
Bihor şi judeţul Satu Mare, una dintre cele 4 companii de 
securitate având reşedinţa în Satu Mare pe str. Ecaterina 
Teodoroiu, unde se află în prezent sediul C.J.J. Satu 
Mare. 
 Comanda unităţii era asigurată de: mr. Grozav 
Ioan-Nuc, comandant; mr. Chipea Florian, şef de stat 
major; mr. Pobirci Ion, locţiitor politic; cpt. Burduhos 
Constantin, locţiitor pentru servicii şi tehnic. Statul major 
era încadrat cu doi ofiţeri (lt. col. Doble Vasile şi mr. 
Szilagy Zoltan), 3 subofiţeri şi o dactilografă. 

Misiunile acestei unităţi, conform legilor şi 
regulamentelor în vigoare, erau de: asigurarea, împreună 
cu alte forţe stabilite prin lege, a securităţii obiectivelor de 
importanţă excepţională, în care îşi desfăşura activitatea 
conducerea superioară de partid şi de stat, pe timpul cât 
se afla în zona de competenţă; participa la asigurarea 
ordinii pe timpul desfăşurării unor manifestaţii, cu ocazia 
sărbătorilor naţionale, a vizitelor unor delegaţii de partid şi 
de stat străine, pe teritoriul judeţelor de competenţă; 
participa la paza şi apărarea permanentă sau temporară, 
a unor raioane cu destinaţie specială, comunicaţii şi 
transporturi de importanţă deosebită (când era cazul); 
participa la executarea controlului tehnic de securitate la 
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obiectivele sau locurile în care se desfăşurau (sau urma 
să se desfăşoare) activităţi de importanţă deosebită; 
executa paza şi apărarea unor obiective de importanţă 
deosebită, stabilite prin H.C.M. (era singura misiune ce o 
executa de sine stătător, la celelalte doar participa, după 
cum se observă). 

În judeţul Bihor asigura: paza turnului de control şi a 
Aerogării Oradea, iar în cooperare cu U.M. 01326 Oradea 
participa la apărarea Aeroportului Oradea, în cazul atacării 
acestuia, în baza unui plan de cooperare (de intervenţie) 
dinainte stabilit, asigura executarea controlului tehnic de 
securitate la intrarea în Aerogara Oradea, executat de 
organele specializate din subunitatea antiteroristă a 
securităţii Oradea; executa paza şi apărarea sediului 
Filialei Bihor a Arhivelor Statului; paza şi apărarea sediului 
I.J.M.I. Bihor şi a sediului administrativ al acestuia; paza şi 
apărarea sediului Batalionului de securitate (paza proprie).  

În judeţul Satu Mare: executa paza şi apărarea 
sediului I.J.M.I. Satu Mare, paza şi apărarea Staţiei C.R.G. 
(staţie radio-gonio), paza turnului de control al Aerogării 
Satu Mare şi paza şi apărarea sediului Companiei;  
participa la paza şi apărarea unor obiective şi persoane 
vizate de elementele extremist-teroriste, la menţinerea, la 
nevoie, a ordinii şi liniştii în zona aerogărilor şi punctelor 
de trecere frontieră, din zona de competenţă; participa, 
împreună cu miliţia, cu subunităţile specializate de 
securitate-miliţie la misiuni de pază şi ordine în municipiile 
Oradea şi Satu Mare, cât şi la însoţirea trenurilor de marfă 
specializate, asigurarea ordinii în staţiile C.F.R. şi triajele 
de cale ferată, din zona de competenţă; la nevoie, 
participa la acţiuni de restabilire a ordinii publice, când 
aceasta era grav tulburată; desfăşura acţiuni pentru 
capturarea sau nimicirea elementelor de cercetare-
diversiune şi a elementelor teroriste din zona de 
competenţă (la nevoie); participa la asigurarea securităţii 
corespondenţei secrete pe timpul transportului acesteia în 
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judeţul Bihor şi judeţul Satu Mare; participa, la nevoie, la 
acţiuni de limitare şi lichidare a urmărilor calamităţilor 
naturale şi catastrofelor; în cooperare cu unităţi ale 
armatei, gărzi patriotice şi alte forţe legitime, participa la 
îndeplinirea unor misiuni speciale, intervenind în sprijinul 
lor conform unor planuri de intervenţie şi de cooperare 
dinainte întocmite. 

În zilele premergătoare Revoluţiei, Batalionul 51 
Securitate Oradea desfăşura activităţile şi misiunile zilnice, 
normale, conform legilor şi regulamentelor în vigoare. 

În prima săptămână a lunii decembrie 1989, 
Comitetul Judeţean Bihor al P.C.R., prin activistul său cu 
„probleme speciale” (cel ce „răspundea” de justiţie, 
procuratură, armată şi M.I.) tovarăşul Tămaş, avea în 
planul său de activitate şi analiza activităţii Batalionului de 
Securitate Oradea. În urma unor discuţii „mai aprinse” cu 
locţiitorul politic al unităţii*, s-a căzut de acord să 
întocmească un material maiorul Ion Pobirci, ca şi cum l-ar 
fi întocmit „tovarăşul” Tămaş, în urma controlului unităţii, 
pe care să-l prezinte în şedinţa biroului Comitetului 
Judeţean Bihor al P.C.R*.. Bineînţeles, materialul conţinea 
numai generalităţi… 

La data şi ora stabilită, comandantul unităţii şi 
locţiitorul politic au participat la şedinţă, reprezentând 
unitatea, iar cu acest prilej, la solicitarea acestora, 
batalionul a obţinut repartiţia unui televizor color pentru 
militarii în termen (televizoarele color se vindeau numai pe 
baza repartiţiei, dată de Comitetul Judeţean P.C.R.) şi a 
unei parcele de pământ pentru gospodăria agricolă a 

                                                 
* La o Plenară ce a avut loc la C.T.S., la care au fost prezenţi locţiitorii 
politici din unităţile din ţară, se primise ordin de la Secretarul 
Consiliului politic al D.S.S., gl. mr. Marcu, să nu se mai dea date şi 
informaţii cu caracter de uz intern, la activiştii cu probleme speciale 
„căci unii vin, alţii pleacă şi noi le dăm date pe care mâine le ştiu toţi” 
aşa că, dacă trebuia neapărat, aceştia obţineau aprobare în acest 
sens de la D.S.S.. 
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unităţii. Aceasta se întâmpla cu o săptămână înainte de 
declanşarea Revoluţiei. 

Tot în această perioadă, în 07.12.1989, între orele 
04.00-10.00, batalionul cu compania de securitate-miliţie 
condusă de cpt. Covaci Ioan, împreună cu organele de 
miliţie de la judeţ, a desfăşurat acţiuni poliţieneşti (razii) în 
locaţiile Tileagd şi Vadu Crişului. Din partea comenzii 
unităţii a asigurat misiunea companiei maiorul Ioan 
Pobirci, iar din partea statului major lt. col. Vasile Doble. În 
urma raziilor au fost depistaţi şi reţinuţi trei infractori 
căutaţi de mai multe luni pentru tâlhărirea unui bătrân care 
vânduse o vacă în târgul săptămânal din oraşul Aleşd, iar 
aceşti infractori împreună cu alţi 5 indivizi, l-au urmărit, l-
au lovit şi i-au furat banii obţinuţi. Au mai fost reţinute şi 
amprentate încă 16 persoane dubioase, fără documente 
de identitate, suspecţi de furt. 

Au urmat alte misiuni privind asigurarea ordinii în 
municipiul Oradea şi unele localităţi din judeţ, fapte 
curente şi normale pentru un batalion de securitate. 

Aceasta era situaţia Batalionului 51 securitate 
Oradea în zilele imediat premergătoare declanşării 
Revoluţiei din Decembrie 1989. 

Era sâmbătă, 16 decembrie 1989, o zi ca oricare 
alta. La continuitatea conducerii (permanenţa la comandă) 
în acea zi se afla maiorul Ion Pobirci. Programul în unitate, 
cu militarii în termen, se desfăşura normal, ca în oricare zi 
de sâmbătă, adică program administrativ. 

După orele 16.00, s-a primit ordin să fie chemat în 
unitate comandantul unităţii şi să dea telefon la marea 
unitate. După ce a vorbit la telefon, maiorul Grozav Ioan-
Nuc, a transmis ofiţerului la continuitate să se ducă acasă, 
pentru că a primit ordin să rămână în unitate el, urmând să 
primească un ordin important, deoarece la Timişoara sunt 
„nişte probleme”. Atât s-a spus despre ce se întâmpla în 
oraşul de pe Bega. 
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În seara zilei de 16 decembrie, în jurul orelor 22.00 
au fost alarmate toate cadrele unităţii, fiind aduse în 
cazarmă, ca urmare a ordinului M.I., aplicându-se 
măsurile specifice situaţiei nr. 2 de alarmă. Noi cunoşteam 
ce însemnau aceste măsuri, eram obişnuiţi cu ele, trebuia 
ca permanenţa la comandă să fie asigurată numai de 
comandant şi locţiitori iar jumătate din cadre rămâneau în 
cazarmă. Pe lângă măsurile specifice situaţiei nr. 2, se 
mai preciza: „Luaţi toate măsurile de pregătire temeinică şi 
executare ireproşabilă a misiunilor şi a celorlalte activităţi 
pentru prevenirea abaterilor şi evenimentelor negative de 
orice natură. Zilnic veţi raporta la Punctul Comandă 
Operativ (P.C.A.) al Brigăzii 60 sec. Cluj-Napoca între 
orele 04.00-05.00 şi 19.00-20.00, situaţia operativă din 
zona de responsabilitate. Problemele deosebite se vor 
raporta imediat.” (v. Registrul note telefonice, pe anul 
1989, ziua de 16 decembrie). 

Fiind sâmbătă, unitatea acordase permisii şi învoiri 
la aproximativ 80 militari în termen şi cu termen redus. 
Dintre militarii cu termen redus majoritatea erau din 
Timişoara şi judeţul Timiş. Aceştia trebuiau să se întoarcă 
din permisie luni, 18 decembrie, iar unii chiar marţi, 19 
decembrie. 

Duminică 18 decembrie 1989, orele 19.30, din 
ordinul şefului D.S.S. în unităţile Trupelor de Securitate s-
a declanşat semnalul „ALARMĂ DE LUPTĂ” (transmis de 
C.T.S. cu nr. T/07082). Ordinul prevedea: „Conform 
ordinului ministrului secretar de stat şi şef al D.S.S., în 
data de 17.12.1989 orele 19.30 se introduce « ALARMĂ 
DE LUPTĂ ».” 

La ora ordonată a fost deschis plicul cu semnalul 
respectiv existent la camera ofiţerului de serviciu pe 
unitate şi au fost luate măsurile prevăzute în acest caz:  
pregătirea unităţii pentru intervenţie, concomitent cu 
îndeplinirea misiunilor permanente încredinţate, fiind în 
măsură să treacă la executarea unor noi misiuni; cadrele 
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să fie prezente permanent în cazarmă, se suspendă 
învoirile, permisiile şi concediile de odihnă; programul de 
instrucţie se execută în cazarmă sau imediata apropiere, 
tragerile, aplicaţiile, convocările şi cursurile se suspendă; 
se iau măsuri de întărire a dispozitivelor de pază la 
obiectivele din competenţă*; să se ia legătura pe plan local 
cu organele de partid, organele M.I. şi armatei şi să se 
execute ordinele date de comandamentul de criză 
constituit, raportând eşaloanelor superioare situaţiile 
intervenite, şi măsurile luate. 

Deja se cunoşteau de către întregul efectiv de 
cadre şi militari în termen evenimentele de la Timişoara, 
de la radio „Europa Liberă” şi mai ales de la militarii în 
termen şi cu termen redus ce se înapoiaseră din învoiri şi 
permisii. 

Unii militari cu termen redus din Timişoara care se 
aflau în permisie, au sunat în această perioadă la unitate, 
au informat despre evenimentele din oraş şi au cerut 
permisiunea să vină la unitate în ţinută civilă, având în 
vedere conflictele dintre civili şi militari ce avuseseră loc. 
Bineînţeles că li s-a aprobat, mulţi fiind aduşi cu 
autoturismele de către părinţi, mai repede decât aveau 
aprobată permisia. 

Precizăm că în această perioadă, la Orăştie era 
organizat un curs de pregătire cu militarii în termen care 
încadrau plutoanele antiteroriste. Batalionul Oradea 
trimisese la acest curs o grupă de astfel de militari, care 
urmau să-i înlocuiască în plutonul A.T. pe militarii care 
urmau să treacă în rezervă, în luna februarie 1990. 
Aceştia, împreună cu întreg cursul de la Orăştie au fost 
dislocaţi în Timişoara pentru întărirea dispozitivelor de 
pază şi apărare a obiectivelor importante din municipiu şi 
judeţ. 

În data de 18.12.1989 orele 11.00, în unitate a fost 
instituită „STAREA DE NECESITATE”. Telefonic a fost 
interzis a se lua legătura cu Brigada de securitate 
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Timişoara şi batalioanele din zona Banatului (Timişoara, 
Lugoj, Orăştie, Arad). 

Deşi s-a interzis, totuşi am luat legătura telefonică 
prin telefonul cu fir direct cu oraşul, nu prin telefoanele 
speciale între unităţile M.I., colegii noştri din Timişoara cpt. 
Demian Ştefan şi cpt. Purdea Mircea – care erau bihoreni 
şi aveau familiile în Oradea, ne informau zilnic cu toate 
problemele şi situaţia operativă şi „ce ar putea să se 
întâmple şi la noi”. Legătura o luau zilnic cu maiorul Ion 
Pobirci, la o oră stabilită între aceştia. În prezent, aceşti 
trei ofiţeri sunt trecuţi în rezervă cu gradul de „colonel”, 
fiind în pensie. 

Despre legătura telefonică cu aceşti ofiţeri din 
Timişoara şi evenimentele de acolo, cunoştea numai 
maiorul Grozav Ioan-Nuc, comandantul unităţii, informat 
de maiorul Ion Pobirci. (Şi mr. Grozav Ioan-Nuc, în 
prezent, este în rezervă cu gradul de „colonel” la pensie în 
municipiul Cluj-Napoca.) 
 În seara zilei de 18 decembrie, ofiţerul C.I. al 
unităţii, mr. Ban Mihai, a venit nervos la comandantul 
unităţii, a chemat pe maiorul Ion Pobirci ameninţându-l că 
aflase despre convorbirile cu colegii de la Timişoara şi că 
„va da socoteală” pentru că „nu este nimic la Timişoara”, 
că „acum vin de la tovarăşul Ogăşanu (şeful securităţii 
Oradea) şi mi-a spus că la Timişoara nu-i nimic din ce se 
spune” şi pentru că împrăştia zvonuri „tendenţioase” o să 
dea socoteală. 
 Comandantul unităţii a râs de acesta şi i-a spus că 
e dezinformat şi că „vom mai vedea ce va fi”, să-l lase pe 
Pobirci în pace şi să-şi vadă de treaba lui. 
 Precizăm: în dimineaţa zilei de 18 decembrie, toţi 
militarii ce fuseseră învoiţi sau în permisii erau prezenţi în 
unitate, venind fiecare cu ce mijloace de transport au 
putut: tren, ocazie, autoturisme proprii. 
 În toată această perioadă, batalionul de securitate 
Oradea şi-a îndeplinit misiunile permanente de pază şi 
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apărare a obiectivelor date în competenţă, cu efective 
întărite şi executa misiuni de ordine publică  împreună cu 
miliţia în municipiile Oradea şi Satu Mare. 

În data de 19 decembrie 1989 orele 15.00, 
comandantul Trupelor se Securitate, gl. mr. Ghiţă Grigorie, 
a transmis un ordin către toate marile unităţi şi unităţi de 
securitate în care spunea: 

„Din ordinul Comandantului Suprem, transmis de 
tovarăşul ministru de interne, tov. Tudor Postelnicu, SE 
FACE UZ DE ARMĂ ASUPRA DEMONSTRANŢILOR 
CARE SE MANIFESTĂ HULIGANIC, respectându-se 
prevederile Decretului nr. 367” (Decretul 367 se referea la 
uzul de armă). Totodată, se preciza că pe plan local, 
ordinul de folosire a armamentului îi revine şefului 
Inspectoratului Judeţean al M.I., iar militarii din 
dispozitivele de ordine publică să poarte asupra lor căştile 
de protecţie, scuturile bastoanele de cauciuc şi câte două 
încărcătoare pline cu muniţie de război. S-a mai ordonat şi 
folosirea câinilor de serviciu.87 

Conform ordinului, în după-amiaza zilei de 19 
decembrie în jurul orelor 18.00, a sosit în unitatea noastră 
şeful I.J.M.I. Bihor, colonel Muşuroaie, şi la adunarea 
cadrelor ne-a informat succint cu situaţia din Timişoara că, 
grupuri de huligani au devastat magazinele şi au furat tot 
ce se putea, că au fost luate măsurile necesare restabilirii 
ordinii şi „probabil la această oră, un regiment de tancuri 
de la Lugoj este în mişcare către Timişoara pentru a ajuta 
la restabilirea situaţiei” că România „nu-i Ţara lui Papură-
Vodă” să facă „cine ce vrea”, că există legi clare pe care 
toţi suntem obligaţi să le respectăm. Drept urmare, toţi 
ofiţerii şi subofiţerii unităţii, din acest moment sunt obligaţi 
să poarte permanent armamentul din dotare (pistolul), 
trăgând în oricare persoană care atentează la securitatea 

                                                 
87  Gl. Bg. (r.) Mihalache D. Vasile, Gl. Bg. (r.) Suciu P. Ioan: Istoria 
Jandarmerie ..,.op.cit., p. 302. 
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unităţii, a vieţii vreunui cadru sau a altor persoane „chiar 
fără somaţiile legale” („mai întâi trageţi şi apoi somaţi!”). 
După plecarea acestuia, toate cadrele au ridicat 
armamentul şi muniţia aferentă de la camera ofiţerului de 
serviciu şi l-au purtat în toc, asupra lor. 

Pe tot parcursul evenimentelor din Decembrie 1989 
şi primele zile ale anului 1990, cât armamentul a fost 
asupra cadrelor, datorită instruirii deosebite a acestora, nu 
s-a tras nici un cartuş, nici măcar în aer, cum s-a întâmplat 
în unităţile M.Ap.N. vecine cu unitatea noastră, când se 
mai trăgea în aer câte 1-2 cartuşe. De asemenea, nici 
militarii în termen din batalionul Oradea nu au tras, nici din 
greşeală vreun cartuş, lucru confirmat de  către comisiile 
care au venit să cerceteze (după Revoluţie) dacă s-au tras 
cartuşe de război, dacă armamentul a fost folosit, dacă 
sunt lipsă arme sau cartuşe. Cum trupele de securitate 
erau „vinovate” de tot ce se întâmplase, vă daţi seama ce 
ar fi fost să fi deschis „focul” sau să aibă lipsă de cartuşe 
…concluziile erau previzibile… 

În 20 decembrie 1989, în jurul orelor 20.00, şeful de 
stat major al C.T.S., colonel Pavelescu Dumitru, a ordonat 
comandanţilor de unităţi să ia măsuri de întărire a pazei 
cazărmilor şi interzicea vizitarea militarilor în termen. 
Toate cadrele se aflau în cazarmă, mergând acasă la 
familii doar cu aprobarea comandantului unităţii şi atunci 
2-4 ore, dacă avea probleme deosebite. 

În data de 21 decembrie 1989 între orele 11.00-
12.00, conform ordinului primit de la eşaloanele 
superioare, în unitate s-a desfăşurat o adunare cu întregul 
efectiv de cadre şi militari în termen, în care trebuiau 
„înfierate” actele huliganice de la Timişoara, şi să luăm 
poziţie, să condamnăm situaţia creată. 

Văzând la televizor ce s-a întâmplat la mitingul din 
Bucureşti organizat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
comandanţii de unităţi au sunat eşaloanele superioare 
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cerând precizări şi ordine scrise privind folosirea 
armamentului, nefiind decât ordin verbal de la şeful I.J.M.I. 

Comandantul Trupelor de Securitate s-a eschivat şi 
a spus să fie lăsat în pace „că are probleme deosebite în 
capitală” ordonând să se ia măsuri pentru a conduce bine 
unităţile.88 

Conform ordinelor primite, comandantul unităţii, 
maior Grozav Ioan-Nuc, a luat legătura cu comandamentul 
de criză înfiinţat la sediul Diviziei Mecanizate Oradea, 
condus de gl. mr. Şchiopu Nicolae, încă din data de 19 
decembrie, ţinând permanent legătura între unitate şi 
acest comandament, conform unui plan de acţiune şi 
cooperare ce fusese întocmit în aceste zile şi pe care îl 
cunoşteau doar comandanţii de unităţi şi foarte puţini alţi 
ofiţeri. 

Un episod ilar s-a petrecut în dimineaţa zilei de 21 
decembrie, în jurul orelor 08.30, când maiorul Ion Pobirci, 
locţiitorul politic al unităţii, împreună cu toţi comandanţii 
companiilor, care erau şi secretari B.O.B. partid, trebuiau 
să se deplaseze la Cluj, la marea unitate pentru 
confirmarea a 7 militari recent primiţi în partid. Maiorul Ion 
Pobirci a dat apel telefonic la Brigada de Securitate Cluj 
să ceară lămuriri, dacă într-adevăr era cazul să se 
deplaseze la marea unitate, aşa cum venise ordinul, 
având în vedere evenimentele din ţară. Trenul pleca spre 
Cluj la orele 11.00 şi nu putea crede că exista un astfel de 
ordin, fapt pentru care a fost „făcut cu ou şi oţet” că are de 
comentat întotdeauna câte ceva şi trebuia să execute 
ordinul. Discuţia a avut loc între maiorul Ion Pobirci şi 
maiorul Cornel Oprean (ulterior „general” şi comandant al 
brigăzii). A închis telefonul şi i-a ordonat să plece la Cluj, 
conform ordinului (Mr. Cornel Oprean era şeful de stat 
major al Bg. 60 sec. Cluj-Napoca). După nici o jumătate 
de oră, a sunat de la marea unitate căpitanul Vasile Matei 

                                                 
88Ibidem,  p. 303. 
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(ulterior comandant al C.J.J. Baia Mare) şi a transmis un 
nou ordin prin care într-adevăr, se contramanda venirea la 
Cluj a celor 6 cadre şi 7 militari în termen, la şedinţa 
Consiliului Politic al Brigăzii de securitate Cluj-Napoca. 

Ne amintim că în jurul orelor 14.00, în Piaţa Mihai 
Viteazul din Cluj au avut loc incidente cu morţi în rândul 
civililor […] şi noi, aproape două grupe de militari 
„securişti” soseam cu trenul în Cluj în jurul orelor 13.30, iar 
cum nu ne aştepta, de regulă, nici o maşină la gară, la 
orele 14.00 trebuia să fim în apropierea pieţei Mihai 
Viteazul în drumul nostru spre Brigadă(!). 

În seara zilei de 21 decembrie, orele 20.00, 
Batalionul de securitate Oradea a fost alarmat şi o parte 
din efective (aproximativ 90 militari în termen şi cadre) sub 
comanda maiorului Ion Pobirci au fost dislocate în 
Penitenciarul Oradea, vizavi de Comitetul Judeţean Bihor 
al P.C.R. (azi sediul Tribunalului Judeţean Bihor şi Curtea 
de Apel Oradea), urmând ca a doua zi, 22 decembrie, în 
jurul orelor 08.00 să fie prezente în zonă şi efective de la 
U.M. 01326, sub comanda maiorului Ion Curta, cu care 
trebuiau să ia legătura forţele Batalionului nostru, prin 
ofiţerul amintit. 

Alte forţe din plutonul antiterorist, îmbarcate pe 
două autospeciale A.B.I. (Autospeciale blindate de 
intervenţie), comandate de lt. Ioan Benţe şi asigurate din 
partea comenzii unităţii de mr. Chipea Florian, şeful de 
stat major, s-au deplasat la sediul I.J.M.I. Bihor, pe strada 
Dunării (actualul sediu al Centrului Judeţean de Recrutare 
Bihor). 

Dispoziţia era ca toate aceste forţe, împreună cu 
efective ale armatei, să asigure măsuri de ordine în zonele 
respective şi în cazul că se grupau mai mulţi indivizi în 
jurul acestor sedii, să-i împrăştiem. 

În dimineaţa zilei de 22 decembrie la ora stabilită, s-
a observat că forţele M.Ap.N. nu mai sosiseră în zonă, 
conform planului. Nu peste mult timp, la radio se vorbea 
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despre „trădătorul Milea”, iar ulterior că va urma „un 
comunicat important pentru ţară” şi să deschidem 
televizoarele. Am ascultat bineînţeles comunicatul şi pe 
Mircea Dinescu care anunţa victoria forţelor democratice, 
fuga dictatorului etc. 

S-a luat legătura cu comandantul unităţii şi toate 
forţele au fost retrase în cazarmă, iar toţi militarii şi cadrele 
au primit ordin să poarte o bandă tricolor pe braţul stâng. 
Şi în Oradea începuseră să iasă pe străzi cetăţeni care 
strigau „Victorie” şi „Armata e cu noi”, s-au adunat în faţa 
sediului Comitetului Judeţean de partid, la Penitenciar şi 
sediul I.J.M.I. Bihor, bătând în porţi, să fie „eliberaţi 
deţinuţii” sau „unde sunt beciurile securităţii”. Au venit mai 
mulţi cetăţeni şi la Batalionul de securitate, unde li se 
spuseseră că „aici e securitatea” cu „beciurile cu arestaţi”. 

S-a răspuns cu calm tuturor întrebărilor puse de 
demonstranţi, au fost deschise porţile batalionului de către 
locotenent colonelul Vasile Doble, ofiţerul cu operaţiile din 
statul major, arătând acestora că în unitate nu erau decât 
soldaţi care îşi satisfăceau stagiul militar, că nu există 
beciuri cu arestaţi, că nimeni nu va trage în popor şi că toţi 
avem acelaşi necazuri şi probleme ca şi ei. 

Ba chiar s-a pupat cu câţiva demonstranţi, unii 
dintre aceştia care făcuseră armata în această unitate sau 
la alte unităţi ale trupelor de securitate au confirmat cele 
spuse de ofiţer, însă erau nedumeriţi de ceea ce se 
transmitea la radio şi televizor. 

La sediul I.J.M.I. Bihor, nu mai rămăsese nimeni din 
personalul acestei instituţii, decât forţele din Batalionul de 
securitate şi atunci maiorul Chipea Florian şi locotenentul 
Ioan Benţe au deschis porţile lăsând înăuntru pe 
demonstranţii care loveau în porţi, strigau şi înjurau pe 
„securişti”. Mulţi dintre demonstranţi cunoşteau pe cei doi 
ofiţeri, care de asemenea, au discutat cu ei şi i-au lăsat 
„să vadă” dacă aici sunt „vestitele beciuri cu arestaţi”. 
Bineînţeles că nu au găsit asemenea „beciuri”, în schimb 
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au dat dovadă de vandalism, isterie, lipsă de 
discernământ, devastând birourile şi luând tot ce se putea 
lua. (vaze, scrumiere, câte 1-2 pachete de ţigări uitate pe 
birouri, stilouri sau pixuri). Mai mult, au distrus decât luat, 
în cele din urmă „nefiind securişti” şi „beciuri cu arestaţi” 
au plecat din sediu. 

Comandantul batalionului, mr. Grozav Ioan-Nuc, a 
luat legătura cu generalul maior Nicolae Şchiopu – 
comandantul Diviziei Mecanizate Oradea şi al comitetului 
de criză format cu prilejul acestor evenimente, pe care l-a 
asigurat încă o dată de faptul că Batalionul de Securitate 
Oradea nu va desfăşura nici o acţiune ostilă poporului sau 
unităţilor M.Ap.N., aşa cum se anunţa la radio şi 
televiziune, l-a mai informat despre efectivele şi tehnica 
batalionului şi despre loialitatea sa. 

În noaptea de 22/23 decembrie, în jurul orelor 
24.00, au sosit în unitate doi ofiţeri M.Ap.N. de la Divizia 
Mecanizată Oradea (un locotenent colonel (!) şi maiorul 
Sabău Gheorghe, coleg de bancă cu maiorul Ion Pobirci în 
Academia Militară) trimişi de generalul Nicolae Şchiopu să 
vadă ce activităţi desfăşoară Batalionul de securitate; 
spuneau că au primit informaţii (?!) cum că Batalionul de 
securitate se pregăteşte să atace sediul Diviziei (!), că în 
unitate există tuneluri, camere ascunse cu tehnică şi alte 
baliverne. Maiorul Sabău Gheorghe (Gigi mitralieră – cum 
îl porecleau colegii, pentru că vorbea repede) a spus că el 
s-a oferit să vină cu domnul locotenent colonel (nu am 
reţinut numele) pentru că îl cunoştea pe Pobirci şi nu-i 
venea să creadă ce se zvonea despre cadrele acestui 
batalion. 

Cu toate asigurările de loialitate date de 
comandantul unităţii, conducerea Diviziei din Oradea nu 
avea încredere în batalionul de securitate. Pe lângă cei 
doi ofiţeri a mai trimis două T.A.B.-uri pe stadionul unităţii 
şi două T.A.B.-uri în faţa unităţii, pe strada Armatei Roşii 
unul la podul peste râul Peţea şi altul în poarta unităţii. Pe 
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acoperişurile clădirilor unităţilor vecine cu batalionul („gard 
în gard”), prin luminatoare erau instalate mitraliere 
îndreptate spre curtea unităţii. Zvonuri erau destule, mai 
ales la radio şi televiziune, că trupele securităţii erau 
neloiale poporului, că au „atacat” unităţi ale M.Ap.N., se 
făcea apel „să nu se mai tragă în populaţie”, să se retragă 
în cazărmi… 

Era normal într-un fel, să nu aibă încredere în 
„trupele securităţii” fiind tot felul de „ştiri” cu privire la 
atrocităţile săvârşite de acestea în oraşele Sibiu, 
Timişoara, Bucureşti, Cluj etc. 

În aceste condiţii, maiorul Sabău împreună cu 
locotenent colonelul amintit, au venit totuşi să vadă 
personal activitatea batalionului. 

Pe maiorul Pobirci l-a găsit dormind în birou, iar pe 
comandant uitându-se la televizor şi mirându-se de ce 
auzea şi vedea. Ce hohote de râs l-au apucat pe „Gigi”, ce 
ironii a făcut pe seama lui Pobirci - care dormea şi care a 
spus că era singurul lucru bun pe care-l putea face 
„deoarece unitatea este foarte bine păzită” de T.A.B.-urile 
lor şi garda noastră care fusese întărită. 

Cei doi ofiţeri au fost invitaţi la popota unităţii, unde 
au servit o gustare şi o cafea. Între timp au dat telefon la 
Divizie să nu se impacienteze că întârzie „că nu au fost 
luaţi ostatici” şi se vor întoarce curând. 

Spre dimineaţă, maiorul Sabău Gheorghe şi un alt 
ofiţer, tot maior, comandant de companie, dotat cu T.A.B.-
uri, dintr-o unitate subordonată Diviziei, s-au întors în 
batalion spunând că s-a hotărât în comitetul de criză să 
rămână în cadrul acestuia până la noi ordine şi să 
raporteze problemele din cadrul unităţii, la Divizie. 

Au rămas în unitatea noastră până la data de 31 
decembrie 1989 când au plecat la Divizie, pe motiv că nu 
mai era cazul să rămână, nefiind probleme. 

În perioada 27-29 decembrie, batalionul nu a mai 
avut legătura telefonică cu eşaloanele superioare, acestea 
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fiind întrerupte, doar cu Divizia Mecanizată Oradea. În 
această perioadă, practic, nu am comunicat şi nici nu am 
primit ordin de la C.T.S. sau Brigada de securitate Cluj. 

Toate activităţile desfăşurate au fost hotărâte numai 
de către comanda unităţii, executând în continuare 
misiunile permanente ordonate, în cooperare cu unităţile 
M.Ap.N., fiind de acum în subordinea Diviziei Mecanizate 
Oradea. 

Faptul că majoritatea ofiţerilor din comenzile 
unităţilor M.Ap.N. au fost colegi de Academie cu ofiţerii din 
comanda Batalionului de Securitate, a făcut ca aceştia să 
coopereze între ei, fiind chiar prieteni. Exemplu: în 
noaptea de 23 decembrie 1989 comanda Batalionului de 
securitate a invitat, în jurul orelor 02.00, pe comandanţii 
sau locţiitorii acestora din unităţile M.Ap.N. vecine (au 
venit toţi bineînţeles) şi am hotărât să ordonăm unităţilor 
ce le comandăm să nu se tragă cu armamentul sub nici un 
motiv, să ţinem permanent legătura, să comunicăm între 
noi. Au mai fost prezenţi cei doi ofiţeri de la Divizie, care 
au fost de acord cu întâlnirea respectivă. Nu am raportat 
nimănui şi nu am spus nimănui despre această înţelegere 
dintre comenzile acestor unităţi. S-au discutat chiar 
probleme grave, ca în cazul în care generalul Şchiopu va 
greşi, fiind oscilant şi neîncrezător, se va găsi cineva care 
să ia comanda Diviziei. Ţineam o legătură permanentă cu 
maiorul Grigore Bartoş, care se afla permanent la telefonul 
operativ şi transmitea ordine la unităţi, care de asemenea 
ne-a asigurat că nu vor fi probleme şi că, la nevoie, va 
calma spiritele, cunoscându-ne din Academia Militară. 

O bună legătură telefonică şi de prietenie, care a 
rămas până azi, am avut-o cu maiorul Popovici Graţian de 
la U.M. 01326 şi maiorul Curta – comandantul acestei 
unităţi. 
 Împreună cu maiorul Sabău Gheorghe, maiorul Ion 
Pobirci s-au deplasat la sediul I.J.M.I. Bihor, în data de 23 
decembrie, la orele prânzului, şi au adus în cazarmă 
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plutonul antiterorist cu cele două A.B.I.-uri, acele „tancuri 
ale securităţii” de care se făcea atâta zarvă în mijloacele 
mass-media. 
 Conform ordinelor primite de comandantul unităţii, 
maiorul Grozav Ioan-Nuc, de la Divizie şi de la generalul 
Eftimescu, cum s-a prezentat la telefonul guvernamental, 
în noaptea de 27/28 decembrie 1989, întreg efectivul de 
cadre şi militari în termen a schimbat uniforma şi 
însemnele de armă cu uniforma şi însemnele de 
infanterist, devenind unitate de infanterie89, trecând în 
subordinea Ministerului Apărării Naţionale. 
 Trebuie să precizăm faptul că, începând din seara 
zilei de 22 Decembrie 1989, Batalionul de Securitate 
Oradea a luat în pază mai multe obiective de importanţă 
deosebită, printre care: sediul Teatrului de Stat Oradea 
unde îşi stabilise sediul F.S.N. din localitate, Depozitul de 
Exploatări Miniere Voievozi (efective conduse de cpt. 
Covaci Ioan – acum lt. col. în rezervă, la pensie), Spitalul 
de Copii Oradea, Spitalul Judeţean din Oradea, iar 
ulterior, salonul în care fusese internat preşedintele 
F.S.N., domnul Mircea Bradu, pe toată perioada internării, 
Staţia P.E.C.O. de pe Şoseaua Borşului, Depozitul de 
produse farmaceutice din Sânmartin (plt. adj. Indre Traian 
cu 16 militari), Abatorul de carne Oradea (cpt. Ungureanu 
Ştefan cu 12 militari), Poligrafia Oradea (lt. maj. Jutea 
Mihai cu 14 militari în termen), Fabrica de produse lactate, 
întreprinderea U.A.M.T. (lt. maj. Pintea Florian cu un 
pluton de militari în termen), Sursa de apă potabilă de la 
Băile 1 Mai, Depozitele de carne (întreprinderea frigorifică) 
Velenţa (lt. Mic Ioan cu un pluton de militari în termen) şi 
Releul Radio-TV Oradea. 
 Muncitorii acestor unităţi economice ştiau că sunt 
păziţi de către „armată”. Povestim o întâmplare care astăzi 

                                                 
89  A doua zi am primit în această direcţie un ordin oficial de la fostul 
C.T.S. (nr. T/S 2077 din 27.12.1989). 
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stârneşte zâmbete, dar atunci, în acele zile, nu constituia 
un prilej de râs. 
 Când unitatea a trimis o subunitate să ia în pază 
Depozitele de carne Velenţa, a fost destinat un pluton de 
securitate-miliţie sub comanda locotenentului Mic Ioan. 
Când a ajuns la depozit, muncitorii văzându-i echipaţi în 
ţinuta de miliţie au început să-i huiduiască, să strige după 
ei „ceauşişti” nevrând să-i primească. Locotenentul Mic a 
sunat la unitate informând despre situaţia creată. A fost 
chemat înapoi la unitate, a primit uniformă de infanterist, el 
şi militarii săi, şi trimişi înapoi să ia în pază depozitul, 
conform ordinelor. Aceiaşi militari care fuseseră huiduiţi, 
acum eram aclamaţi cu „armata e cu noi”, primiţi cu mare 
bucurie. Li s-a adus mâncare, apă minerală şi sucuri şi au 
rămas în pază până când a fost ridicată oficial şi s-au 
înapoiat  în unitate. 
 Zi şi noapte, ofiţerii din comanda unităţii şi statul 
major se aflau în control în dispozitivele de pază ale 
obiectivelor, şi în dispozitivele de ordine publică. Amintim 
câteva cadre din unitate care permanent au fost în 
misiune în această perioadă: lt. col. Vasile Doble, mr. 
Zoltan Szilagy, cpt. Jutea Mihai, cpt. Ioan Covaci, lt. maj. 
Florin Pintea, lt. maj. Gheorghe Brânzaş, lt. maj. Petru 
Lung, lt. Ioan Mic, lt. Mircea Vac, plt. adj. Traian Indre, plt. 
Cernău Viorel, plt. Coman Gheorghe şi alţii. 
 În toată această perioadă, serviciile logistice şi 
tehnice ale unităţii, sub comanda cpt. Constantin 
Burduhos (în prezent colonel în rezervă, la pensie) au 
acţionat cu răspundere, cu toate greutăţile întâmpinate, 
pentru hrănirea, cazarea, echiparea şi transportul 
efectivelor unităţii. 
 În 29 decembrie 1989, ofiţerii care nu fuseseră 
avansaţi la 23 august, au fost acum recompensaţi, din 
unitatea noastră fiind avansat la gradul de locotenent 
colonel, maiorul Zoltan Szilagy, ofiţer în statul major cu 
pregătirea de luptă. 
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA BATALIONULUI 

 (1990-2004) 
 
 Am arătat în capitolul anterior că, la 28 decembrie 
1989, Comandantul trupelor de Securitate a transmis un 
ordin prin staţiile radio, prin care se comunica că începând 
cu această dată „C.T.S. trece în subordinea M.Ap.N. 
devenind Comandantul Trupelor de Infanterie (C.T.I.), iar 
marile unităţi şi unităţi de securitate, devin mari unităţi şi 
unităţi de infanterie”.90 
 În 31 decembrie acelaşi an, Brigada de infanterie, 
din Cluj (fosta Bg. 36 sec.), ne-a comunicat schimbarea 
denumirii, începând cu acea dată, din unitate de infanterie, 
în Batalion de Apărare Teritorială. 
 S-a mai primit un ordin, acum de la Brigada de 
Apărare Teritorială Cluj, prin care înceta paza Aerogărilor 
Oradea şi Satu Mare (controlul antiterorist şi 
antideturnare) misiunea fiind preluată de efectivele 
M.Ap.N.. 
 Ne aflam la cumpăna anilor 1989/1990, iar cadrele 
se aflau în continuare în unitate, executând împreună cu 
militarii în termen misiunile ordonate. Mass-media 
continua denigrarea şi calomnierea fostelor „trupe ale 
securităţii”, apăreau în continuare zvonuri privind 
atrocităţile săvârşite de acestea pe întreg teritoriul ţării, 
faptul că au fost „anihilate” de unităţi ale M.Ap.N. în cadrul 
„confruntărilor grele” ce au avut loc cu acestea şi tot felul 
de aberaţii. 
 Cine oare avea interesul ca aceste trupe să fie 
denigrate? De ce fusese nevoie de atâtea victime, morţi şi 
răniţi? Unde erau teroriştii adevăraţi? Au existat aceştia 
oare? Cine a ordonat să se distribuie armament la civili? 

                                                 
90  Decretul Consiliului F.S.N., din 26.12.1989. Ordinul M.I. nr. S/2751 
din 29.12.1989. Ordinul C.T.S. nr. T/S.2077/28.12.1989. 
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 Bineînţeles că pentru toate aceste victime trebuia 
să existe un vinovat. Cine putea fi altul, decât „trupele 
securităţii” cum erau denumite de către cei care controlau 
acţiunile de diversiune prin canalele radio şi televiziune, 
care cu bună intenţie creau confuzia între Trupele de 
Securitate şi Securitate, două instituţii cu atribuţii total 
diferite. 
 S-a încercat prin orice mijloace scoaterea în stradă 
a acestor trupe, să iasă din unităţi, pentru a crea impresia 
că „atacă” unităţile M.Ap.N. sau populaţia. La rândul lor, 
unităţile M.Ap.N. erau anunţate că unităţile de securitate 
au ieşi din unitate îndreptându-se spre ele să le atace, 
ducând în unele localităţi la confruntări armate între 
acestea, căzând victime bineînţeles mai multe, din rândul 
civililor neînarmaţi. 
 De câte ori nu a fost provocat Batalionul de 
Securitate Oradea să iasă din cazarmă cu forţe…(?!) 
 Multe telefoane din oraş a primit unitatea să 
intervină împotriva „elementelor teroriste” care „se aflau pe 
strada Brainer Bela la numărul 32” sau care atacaseră 
uzina de apă ori Releul Radio-TV… 
 Printre persoanele care ne sunau s-au prezentat a 
fi ofiţeri de la I.J.M.I. Bihor (Junc, Man), de la M.Ap.N., 
ofiţeri în rezervă etc., dar aceştia nu cunoşteau faptul că 
noi verificam orice informaţie mai întâi şi apoi luam măsuri, 
toate aceste informaţii s-au dovedit a fi neadevărate. 
Atunci, am tras concluziile că existau forţe care doreau cu 
orice chip să ieşim din unitate cu tehnică şi militari. Din 
discuţiile cu colegii de la M.Ap.N. a reieşit că şi aceştia 
primeau aceleaşi informaţii de la persoane care sunau la 
telefon şi, datorită bunei comunicări între unităţi, în 
Oradea, nu au fost probleme deosebite în toată această 
perioadă. 
 Începând cu 15 ianuarie 1990, unitatea noastră a 
intrat în program normal de pregătire, continuând misiunile 
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permanente şi temporare primite de la organele locale ale 
puterii nou instalate şi de la eşaloanele superioare. 
 Ca urmare a modului cum a condus unitatea şi 
cadrele pe timpul evenimentelor din decembrie 1989, 
comandantul unităţii, maiorul Grozav Ioan-Nuc a fost 
avansat înainte de termen, ca recompensă, la gradul de 
locotenent colonel. (Ordinul M.Ap.N. nr. 80 din 
11.01.1990). 
 Deoarece situaţia din ţară era sub control, începând 
cu 23 ianuarie 1990 s-a ordonat trecerea în rezervă a 
militarilor în termen, seria de încorporare 01.10.1988.91 
 Unitatea noastră a primit indicativul U.M. 05614 
Oradea (Ordinul Comandamentului Trupelor de Apărare 
Teritorială nr. 11545 din 28.01.1990). La 31 ianuarie 1990 
au fost încorporaţi în cadrul unităţii 110 tineri recruţi, care 
au început anul de instrucţie la 01 februarie 1990. 
 Evenimentele din ţară intrau în normal, se 
clarificaseră problemele,  noile organe ale puterii îşi 
cristalizaseră poziţia, viaţa intra în normal. 
 Între M.Ap.N. şi M.I. s-a încheiat un Protocol, prin 
care începând cu 14 ianuarie 1990 Comandamentul 
Trupelor de Apărare Teritorială, cu marile unităţi şi unităţi 
din subordine, se transferă de la M.Ap.N. la M.I. Batalionul 
Oradea a reluat vechiul indicativ de U.M.0657 (care este şi 
în prezent), devenind Batalion de Trupe de Pază şi 
Ordine, în cadrul Ministerului de Interne. 
 Ca urmare a bunei comportări şi a activităţii 
desfăşurate pe timpul Revoluţiei, un număr de 24 cadre 
din unitate au fost recompensate cu bani (ord. C.T.P.O. nr. 
3327 din 12 aprilie 1990).  La campania electorală, ce se 
declanşase în ţară, forţe din cadrul Batalionului de Trupe 
de Pază şi Ordine, Oradea au asigurat ordinea în judeţ, la 
mitingurile organizate de F.S.N., P.N.Ţ.C.D. şi alte 
formaţiuni politice nou înfiinţate, cât şi cu ocazia 

                                                 
91  Ordinul M. St. M. Nr. S/135180, din 23.01.1990. 
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campaniei la preşedinţie a lui Ion Iliescu, Ion Raţiu (11 mai 
1990), la Congresul U.D.M.R. (17-23 aprilie 1990), în 
Oradea şi în alte localităţi din judeţele Bihor şi Satu Mare. 
 Au avut loc multe razii organizate de organele de 
poliţie judeţene, la care au participat şi forţele batalionului, 
în pieţele agroalimentare din Oradea şi alte localităţi din 
judeţ (Ciumeghiu, Roit, Tarcea, Abram şi altele). 
 Prin Hotărârea de Guvern nr. 0749 din 5 iulie 1990, 
Comandantul Trupelor de Pază, şi Ordine se transformă în 
Comandamentul Trupelor de Jandarmi, revenindu-se 
parţial la vechea denumire, iar prin Legea nr. 40/1990 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, 
au fost legiferate structura şi atribuţiile Trupelor de 
Jandarmi. Astfel, misiunile şi atribuţiunile acestor trupe au 
fost diversificate, având sarcini precise şi de importanţă 
crescândă. 
 Din ordin al eşaloanelor superioare s-a preluat paza 
turnului de control al Aerogării Oradea şi asigurarea 
controlului antiterorist şi antideturnare executat de 
organele S.R.I., batalionul instituind din nou la acest 
obiectiv gardă, formată din 2 gradaţi şi 11 soldaţi. 
 În vara anului 1990, unitatea a participat şi 
intervenit la multiple acţiuni cu prilejul distribuirii buteliilor 
de aragaz, la restabilirea şi menţinerea ordinii în P.C.T.F.-
urile Borş şi Episcopia Bihor, la razii în judeţele Bihor şi 
Satu Mare. 
 Locotenentul colonel Grozav Ioan-Nuc a fost 
promovat în funcţie, Şef de stat major la Brigada de 
Jandarmi Cluj, maiorul Ion Pobirci a fost numit ofiţer 
principal 1 cu pregătirea de pază şi ordine, la comanda 
unităţii a fost adus, de la Brigada Timişoara, maiorul Buhai 
Petru, care avea ca locţiitori pe: Chipea Florian, şef de stat 
major, cpt. Burduhos Constantin, locţiitor pentru servicii şi 
cpt. Jutea Mihai, locţiitor tehnic. 
 La luarea comenzii de către maiorul Buhai Petru, 
Batalionul avea ca structură: 5 companii de Pază şi 
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Ordine, un pluton Aprovizionare şi Transport, un pluton 
Transmisiuni şi o grupă Conductori câini serviciu. 
 La solicitarea Prefectului judeţului Bihor, Batalionul 
de jandarmi Oradea a luat în pază obiectivul Cetate, unde 
avea sediul şi Filiala Bihor a Arhivelor Statului, cu 2 
gradaţi şi 9 soldaţi, Releul de televiziune Oradea, cu un 
ofiţer, 2 gradaţi şi 6 soldaţi, şi Staţia Radio Oradea, cu 2 
gradaţi şi 6 soldaţi. 
 Au urmat numeroase misiuni de asigurare şi 
menţinere a ordinii publice în municipiul Oradea şi alte 
localităţi din judeţ, împreună cu organele de poliţie, măsuri 
de asigurare a ordinii cu prilejul comemorării zilei R. 
Ungaria, în localitatea Valea lui Mihai, unde au fost 
prezente personalităţi din Ungaria, printre care şi 
ambasadorul acestei ţări în România, cu prilejul 
manifestaţiilor de solidaritate cu românii din Republica 
Moldova, organizate de „Pro Basarabia şi Bucovina” şi 
altele. 
 În perioada 2-6 aprilie 1991 Batalionul de Jandarmi 
Oradea a desfăşurat o importantă aplicaţie în zona 
localităţii Copăcel, cu dislocarea efectivelor; tot în anul 
1991 militarii jandarmi din Oradea au asigurat în mai multe 
rânduri paza unor convoaie cu ajutoare sosite din Anglia şi 
Franţa, cât şi o serie de alte misiuni în judeţ şi municipiul 
Oradea, împreună cu organele de poliţie. Un eveniment 
deosebit din activitatea Batalionului l-a constituit vizitarea 
unităţii de către Ministrul de Interne, Doru Viorel Ursu, 
însoţit de Comandantul Trupelor de Jandarmi generalul 
Ioan Bunoaica. 
 La sfârşitul anului 1993, comandantul unităţii, mr. 
Buhai Petru (O.Z.U. nr. 258/24.12.1993), a fost schimbat 
cu mr. Demian Ştefan (O.Z.U. nr. 42/28.02.1994) care a 
condus unitatea de jandarmi până în ianuarie 2002, când 
a fost trecut în rezervă, cu drept de pensie. A fost ajutat la 
comandă în această perioadă de: colonel Chipea Florian, 
şef de stat major, ulterior de colonel Pobirci Ion – mutat de 
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la C.J.J. Baia Mare, unde îndeplinise aceeaşi funcţie, şi lt. 
col. Burduhos Constantin. 
 În toţi aceşti ani, Unitatea de jandarmi Oradea, 
devenită Comandament Judeţean de Jandarmi (C.J.J.), în 
urma Legii 116/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
Jandarmeriei Române, a îndeplinit cu răspundere 
misiunile permanente de pază a obiectivelor încredinţate, 
de asigurare şi menţinere a ordinii publice împreună cu 
Poliţia în municipiul Oradea, de înlăturare a efectelor unor 
calamităţi naturale (inundaţii), de paza şi controlul 
accesului în sediile Instanţelor judecătoreşti şi Parchetelor, 
a sediilor unor bănci comerciale, transportul de valori şi 
diferite transporturi speciale, misiuni pe care le 
îndeplineşte şi în prezent, alături de altele primite ulterior. 
 Începând cu data de 10 februarie 2002, prin ordin, 
la comanda C.J.J. Bihor au fost numiţi, în urma pensionării 
colonelului Demian Ştefan, colonelului Pobirci Ion şi a 
locotenent colonelului Burduhos Constantin, următorii: 
Comandant, colonel Sofineţi Dorel; Şef de stat major, lt. 
col. Huluban Ioan; Locţiitor pentru ordine publică, lt. col. 
Jutea Mihai; Locţiitor pentru logistică, lt. col. Câmpeanu 
Adrian, continuând bogata tradiţie pe care noi, autorii, am 
încercat să o prezentăm cât mai obiectiv posibil, pe baza 
documentelor de arhivă şi a discuţiilor cu cadrele active şi 
de rezervă ale acesteia. 
 Istoria trebuie prezentată corect, pe bază de date şi 
documente, aşa cum a fost, nu trunchiată sau în funcţie de 
interese, fără mistificări. Trecutul trebuie cunoscut, 
indiferent cum a fost, bun sau mai puţin bun, să nu ne fie 
ruşine de acesta, pentru că Noi existăm astăzi datorită lui, 
Trecutului şi a înaintaşilor noştri. Să învăţăm din Trecut, 
să luăm ce a fost bun din acesta şi să tragem învăţăminte 
ca anumite fapte şi evenimente să nu se mai repete. Şi nu 
uitaţi: NU EXISTĂ MÂINE FĂRĂ ASTĂZI şi nici ASTĂZI 
FĂRĂ IERI! 
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120  

 
1 

 
Grigore Alexandru Ghica, 

întemeietorul Jandarmeiei Române 
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2. 

 
Pagină din Registrul istoric al Regimentului 7 jandarmi; 

 1 aprilie 1919 
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3. 

 
 

Adresă trimisă de Compania de jandarmi Beiuş domnului 
Prim-pretor al oraşului Vaşcău prin care se anunţa 

înfiinţarea acestei formaţiuni 
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4. 

 
 

Adresă trimisă de Compania de jandarmi Beiuş domnului 
Prim-pretor al oraşului Vaşcău prin care se anunţa 

înfiinţarea acestei formaţiuni 
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5. 

 
 

Ordin circular confidenţial: ofiţerii unguri şi primirea lor în 
serviciul activ al armatei maghiare 
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6. 

 
 

Adresă trimisă de către subprefectul judeţului Bihor 
referitor la modul de adresare către Compania de jandarmi 

Oradea Mare 
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7. 

 
 

Proces verbal privind comisia comunală din care făcea 
parte şi şeful postului de jandarmi referitor la conscrierea 

cailor şi trăsurilor 
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8. 

 
Adresă trimisă de Jandarmeria maghiară din Beiuş către 
prim-pretorul din Vaşcău prin care se comunică existenţa 

în continuare a acestei jandarmerii şi că îşi va relua 
activitatea din nou (dovedeşte faptul că jandarmeria şi 
administraţia maghiară nu cedau de bună voie locul 

jandarmeriei şi administraţiei româneşti) 
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9. 

 
 

Pagină din Monitorul Oficial nr. 69/24.03.1929 privind 
legea organizării jandarmeriei rurale 
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10. 

 
 

Pagină din Monitorul Oficial nr. 171/05.08.1929 privind 
legea pentru statutul jandarmilor 

 



Col.r. Ion POBIRCI,  Cpt. Ioan Cristian POBIRCI 

 113 

 
11. 

 
 

Pagină din Monitorul Oficial nr. 100/23.05.1929 privind 
organizarea legiunii de jandarmi Bihor 
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12. 

 
 

Pagină din Monitorul Oficial nr. 100/23.05.1929 privind 
organizarea legiunii de jandarmi Beiuş 

 



Col.r. Ion POBIRCI,  Cpt. Ioan Cristian POBIRCI 

 115 

 
13. 

 
 
Tabel cu salarizarea şefilor de secţie (Monitorul Oficial nr. 

171/05.08.1929) 
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14. 

 
 
Adresă trimisă de postul de jandarmi Ateaş către Legiunea 

de jandarmi Bihor 
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15. 

 
Ordin de urmărire generală 
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16. 

 
Ordine de urmărire generală 
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17. 

 
Ordin telefonic trimis de Inspectoratul Regional de 

Jandarmi Timişoara către Legiunea de Jandarmi Bihor 
prin care se comunică abrogarea decretului de contopire a 

Poliţiei cu Jandarmeria 
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COMANDANTII UNITATII 
 

  

 
mr. POPA Mihai 

 (1954-1956) 
 

 

 
 

 
cpt. VÎLCEANU 

Pantelimon 
(1953-1954) 

col. COSTACHE Constantin col BRÂNCOVEANU         
(1954-1957)                               Mircea (1959-1964) 
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gl. mr. (r.) STRĂUŢI Petru 

 (1968-1979) 
 

 
       col. (r.) PAL Ioan           

    (1979-1985) 
 
 

 
col. (r.) GROZAV Ioan-
Nuc (1985-1990) 
   

    
BUHAI Petru 
(1990-1993) 
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col. (r.) DEMIAN Ştefan                  

(1994-2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
col. ŞOFINEŢI Dorul 

(2002- 2004)  
 
 

 
Lt. Col. Ioan HULUBAN 

(2004- ) 
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ŞEFII DE STAT MAJOR 
 

 
lt. col. (r.) LUŢĂ Constantin 

     (1971-1983) 

 
col. (r.) VASILE Niculae 

 (1983-1986) 
 

 
 

  
col. (r.) DOBLE Vasile  

(1986-1988) 
 

 
 col. (r.) CHIPEA Florian 

stânga (1986-2000) 
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col. (r.) POBIRCI Ion 

(2001-2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lt Col. Marian BOCA 
(2002-2003) 
 
 
 
 

 
 

 
lt. col. HULUBAN Ioan 

(2003-2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lt. Col. LUNG Petru 
(2005-) 
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LOCŢIITORII 

COMANDANTULUI 

 
lt. col. NEDELCU Moise (primul 

din stânga); Locţiitor pentru 
Ordine Publică, lt. col. BABA 

Gheorghe(2004) 
lt. col. LUŢĂ Constantin 

(dreapta). 

 
lt. col. JUTEA Mihai  

Locţiitor tehnic (1990-1996) 
 

 
 
 

 
lt. col. BURDUHOS 

Constantin (dreapta),locţiitor 
pentru logistică (1989-2002) 

  
 
 

 
lt. col. CÂMPEANU 

Adrian (2004- ) 
                   



ASPECTE DIN ACTIVITATEA UNITĂŢII 
 

 
Defilarea Batalionului Securitate pe străzile oraşului 
Oradea (1973) 
 

 
Pregătirea Batalionului Securitate pentru defilare, cu 

ocazia depunerii jurământului militar (1975) 
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Depunerea jurământului militar (1976) 

 
Comanda unităţii Batalionului Securitate Oradea defilând 
cu ocazia depunerii jurământului militar - de la stânga la 

dreapta - lt. col. STRĂUŢI PETRU, comandant Brigadă; lt. 
col. LUŢĂ CONSTANTIN, şef de stat major; lt. col. 

MOCANU PETRE, locţiitor tehnic (1984) 
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Depunerea jurământului militar: defilarea: cdt. B.mr. GROZAV 

IOAN-NUC şi locţiitorii lt. col.BABA GHEORGHE, locţiitor 
pentru servicii şi tehnică, mr. CHIPEA FLORIAN,  şef de stat 

major;mr. POBIRCI ION – locţiitor politic (1989) 

 
De la stânga la dreapta: lt. col. PAL IOAN – locţiitor politic, lt. 
col. STRĂUŢI PETRU – cdt. B., Adj. Min. de Int.gl. lt. 
DĂNESCU ALEXANDRU Cdt. Bg. Sec.TM col. BUŞESCU 
IOAN, lt. col. LUŢĂ CONSTANTIN – şef de stat major, lt. col. 
BABA GHEORGHE – locţiitor pentru servicii şi tehnică (1972) 
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Şeful de stat major - mr. LUŢĂ CONSTANTIN, locţiitor 
comandant pentru servicii - mr. BABA GHEORGHE, 

instructor U.T.C. lt. maj. SOTOC AUREL (1972) 
 

 
Comandanţii de plutoane ai Batalionului Securitate 
Oradea, împreună cu şeful de stat major (1974) 
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Cadre din Batalionul Securitate Oradea (1974) 

 

 
Cadre ale Batalionului Securitate Oradea (1982) 
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Gl. mr. BUŞESCU IOAN – Comandant Brigada Securitate 
Timişoara cu ocazia ieşirii la pensie a şefului de stat major 

LUŢĂ CONSTANTIN şi locţiitorului politic lt. col. 
NEDELCU MOISE (aprilie 1983) 

 
Locţiitorii comandantului: şef de stat major – cpt. VASILE 
NICULAI, locţiitor pentru servicii şi tehnic – lt. col. BABA 
GHEORGHE, locţiitor politic – cpt. POBIRCI ION (1985) 
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Cadre din Batalionul de Securitate,1985 

 

 
Cadre din Batalionul Jandarmi Oradea (1995) 
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Dinamoviada de atletism, Oradea (1996) 

 

 
Premierea concurenţilor la „ Dinamoviada de Tir ” (1999) 
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mr. LUNG Petru (ofiţer cu pregătire fizică) împreună cu 
instructorul de judo din China care a antrenat militarii 

jandarmi din Oradea timp de 30 de zile (1998) 
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Ţinute militare de jandarm (soldaţi şi ofiţeri) 
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SUMMARY 
 

This book presents the most important events of 
the Romanian Unit of ,,jandarmi” Oradea during the 
years, from the first company of jandarmi in Bihor on 
1-th of April 1919, till ours days. 
  The book is structurated on three parts; in the 
very first part they are presents the aspects of military 
unit activity, from the beginning till the abolish of it, at 
the beginning of 1949. In the second part are presents 
the aspects of security battalion of Oradea, who was set 
up shortly through the Decret of setting up of  
“Jandarmeria Română” and creation of security troups; 
the third part presents the activity of Security battalion 
of Oradea during the Romanian Revolution in 
December 1989 and restablish in 1990 the “jandarmi” 
unit Oradea, by the Decision of Romanian Gouverment 
no. 0749/05.07.1990. 
 The book is interesting, offering to the readers 
the chance to gather documentation and clarify some 
problems about the activity of “jandarmi” unit from 
Oradea during the years, what was security troups and 
what was their duty. It is anexed 16 copies of 
documents and many photografs of the commanders, 
their deputy and asspects of unit activity. 
 So, read and enjoy the book! 
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