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Abstract
The general reorganization of Arad’s police was made in 1929.
Since that time, until january 1949, in the Arad Municipality Police
Quaestorship functioned the administrative police, judicial police and state
security police offices, within the central office, at the police stations and
posses, as well as at the border police. The functional activities were
accomplished by officers, agents, detectives and public guards, whose
number changed along the time.
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Ofiţerii de poliţie
Albu Bucur. Născut la 14 aprilie 1910 în localitatea Răşinari (Sibiu). Fiul
lui Bucur şi al Anei Albu. Bacalaureat al Liceului „Gheorghe Lazăr” din
Sibiu. Şi-a îndeplinit stagiul militar în cadrul Regimentului 90 Infanterie,
fiind lăsat la vatră cu gradul de sergent în rezervă, în anul 1933. Cu data de
15 mai 1934 a fost încadrat gardian public în cadrul Prefecturii Poliţiei
Bucureşti. Promovat şef de secţie a gardienilor publici, la 15 aprilie 1938, la
8 decembrie 1939 a fost numit comisar-ajutor, în urma susţinerii examenelor
necesare. Începând cu această dată, a fost încadrat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, fiind încredinţat cu conducerea Poliţiei de Frontieră
Aeroportul Arad, în perioada 10 decembrie 1940-mai 1941. Cu data de 20
mai 1941 a fost încadrat la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, deşi
lt. col Berescu Grigore, conducătorul Inspectoratului Regional de Poliţie
Timişoara solicitase Direcţiunii Generale a Poliţiei detaşarea comisaruluiajutor Albu Bucur la conducerea Poliţiei de Frontieră Aeroport Arad,
motivând această cerere, sub următoarea formă: „Aeroportul Arad este
aeroport internaţional de frontieră. Toate avioanele spre străinătate sau care
vin spre Bucureşti, fac escală la Arad, unde se face verificarea actelor
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călătorilor. Majoritatea călătorilor sunt străini. Personalul poliţienesc care
face acest control trebuie să fie cunoscător al limbilor străine. Comisarulajutor Albu Bucur cunoaşte limbile germană, franceză şi engleză”. Nu s-a
aprobat această detaşare, fiind numit şeful Biroului Presei, până la sfârşitul
lunii decembrie 1941. În perioada 28 decembrie 1941-27 martie 1944 a
condus birourile poliţiilor judiciare şi de siguranţă din cadrul Prefecturii
Poliţiei Odesa, după care a revenit la Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
cu gradul de comisar. În perioada 1945-1948 a făcut parte din cadrul
Comisiei de triere a refugiaţilor şi repatriaţilor, fiindu-i încredinţată
conducerea birourilor de repatriere, controlul străinilor şi paşapoarte. A fost
foarte bine apreciat pentru activitatea desfăşurată. Până la acea dată, pentru
activitatea profesională desfăşurată, a fost distins cu ordinul „Serviciul
Credincios” clasa a II-a. Într-o foaie calificativă întocmită la sfârşitul anului
1948, se făceau următoarele menţiuni: „ În orice ramură de activitate s-a
asimilat uşor şi i se poate încredinţa munca oricât de grea, fiind cunoscut că
dispune de foarte multă putere de muncă. A funcţionat la mai multe
probleme şi s-a achitat de ele în mod satisfăcător. Cunoaşte foarte bine
problemele de frontieră şi a condus cu succes această problemă. Ca o
slăbiciune, munceşte sectar şi dezorganizat”. La 24 ianuarie 1949 a fost
încadrat, cu gradul de sublocotenent, la Miliţia Oraşului Arad. În august
1949 era apreciat ca fiind „cinstit, corect, hotărât şi cu mult discernământ în
executarea serviciului. Încadrat pe linia politică a democraţiei populare”.
După avansarea la gradul de locotenent, la sfârşitul anului 1949, cu data de
4 martie 1950 a fost pus în disponibilitate, conform cerinţelor „democraţiei
populare”, impulse cu foarte multă asiduitate de către consilierii sovietici1.
Almăşan Sabin. Născut la 24 februarie 1915 în localitatea Abrud (Alba). A
fost absolvent al ştiinţelor juridice şi a fost încadrat comisar la Chestura
Poliţiei Alba-Iulia, cu data de 25 iunie 1941. A dat o declaraţie în faţa
chestorului Liviu Murgău, că nu făcuse parte din nici o organizaţie cu
caracter subversiv şi nici nu participase în vreun fel la substituirea legionară
din 21-23 ianuarie 1941. Cu data de 12 iulie 1941 a fost detaşat şi transferat
la Chestura Poliţiei Municipiului Cernăuţi, fiind numit şeful Comisariatului
Circumscripţiei V, până la 1 iunie 1942. În anul 1943 a obţinut titlul de
doctor în Drept. Pe data de 21 martie 1944 a fost transferat de la Poliţia
Suceava, în interes de serviciu, fără drept de indemnizaţie, la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, Pe data de 8 aprilie 1944 s-a prezentat la
1

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, fond Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
Dosare personale, dosar nr. 34 (în continuare: A.N. Arad).
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serviciu, în faţa chestorului arădean Ion Stelian. A fost comprimat din
serviciu în anul 1945, deoarece Parchetul Tribunalului Arad i-a deschis o
cercetare publică, împreună cu gardianul public Varadi Eremia, existând o
reclamaţie, conform căreia, cu ocazia inventarierii unor bunuri ale unui
comerciant, cu asistenţa unui ofiţer sovietic, şi-ar fi însuşit unele bunuri ale
proprietarului. Fiind trimis în judecată, a fost suspendat din funcţie. În anul
1948 era comisar la Poliţia Lugoj şi a fost trimis în judecata Comisiei
disciplinare a Direcţiei Generale a Poliţiei, care, prin decizia nr. 162 din 26
aprilie 1948 l-a îndepărtat din serviciu2.
Anca Candin. Născut la 4 martie 1907 în localitatea Abrud (Alba).
Absolvent de liceu. A efectuat stagiul militar în cadrul Brigăzii II Moto,
fiind pus în completare cu gradul de sergent cu termen redus. A dat examen
la Şcoala de poliţie ştiinţifică, la 9 iulie 1931. A fost încadrat la
Comisariatul de Poliţie Gherla, la data de 1 octombrie 1931, cu funcţia de
comisar-ajutor. La 10 octombrie 1936 a fost mutat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, unde i s-a întocmit procesul-verbal de prezentare la
serviciu, cu data de 3 noiembrie 1936, sub conducerea chestorului Traian
Iancu, care l-a repartizat la Biroul Poliţiei de Siguranţă. La 26 februarie
1938 a fost încredinţat cu conducerea Comisariatelor Circumscripţiei IV de
poliţie şi Gara C.F.R. Arad, iar pe data de 11 martie 1940 a fost trecut la
conducerea Comisariatelor Circumscripţiei II şi Piaţă. La 30 noiembrie 1940
comisarul Mihalcea Gheorghe i-a predat Biroul M.O.N.T. La 7 noiembrie
1944 a fost transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Oradea. Din punct de
vedere profesional a fost considerat un bun ofiţer de poliţie, energic, cu
spirit de iniţiativă, atât pe teren, cât şi în birou. I-a încetat calitatea de
funcţionar poliţienesc, prin punerea în disponibilitate, cu data de 20
februarie 1945, prin reducerea efectivelor3.
Arghir Anastasie. Născut la 16 mai 1897 în localitatea Filia (Brăila). A fost
absolvent a 4 clase secundare. A fost recrutat la Regimentul 3 Artilerie,
unde, la 7 noiembrie 1915 a fost avansat subofiţer. A participat la Primul
Război Mondial, iar pentru fapte sale, a fost distins cu medalia „Crucea
Comemorativă” 1918-1919, cu baretele Dobrogea, Turtucaia, Mărăşti şi
Mărăşeşti. După trecerea în demobilizare în mai 1920, cu data de 1 iunie
1920, a fost încadrat sergent furier la Prefectura Poliţiei Arad şi a fost
avansat, cu data 15 noiembrie 1921, la gradul de ofiţer de sergenţi.
2
3

Idem, nr. 15.
Idem, nr. 31.
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Executând serviciul, a efectuat şi studiile liceale, pe care le-a absolvit în
anul 1925, la Liceul „Iosif Vulcan” din Arad. Pentru rezultatele obţinute în
activitatea profesională, a fost distins cu medalia „Bărbăţie şi Credinţă”. Cu
data de 21 martie 1928 a fost transferat, în funcţia de subcomisar, la Poliţia
Caracal, comisar-ajutor la Chestura Satu-Mare, la 25 octombrie 1929, de
unde a fost transferat la Detaşamentul de Frontieră Petea. A revenit, cu
acelaşi grad, la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, după consecinţele
Diktatului de la Viena, din 30 august 1940. A fost transferat la
Detaşamentul de Poliţie Grăniceri-Frontieră, cu data de 17 februarie 1942,
până la desfiinţare, revenind la chestură pe 8 mai 1942. Colegii şi chestorul
l-au calificat ca element mediocru, fără cunoştinţe profesionale şi cu rea
comportare în societate, astfel încât, a fost trecut în cadrul disponibil, în
baza Decretului-lege nr. 2341 din 13 august 1942. În baza unor prevederi
speciale privind activitatea poliţienească (persoanele disponibilizate puteau
fi utilizate în serviciile administraţiei locale, chestorul Pop Baldi a trimis o
adresă primarului arădean, cu rugămintea de a-l încadra pe disponibil în
Biroul populaţiei de pe lângă Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data
de 25 noiembrie 1942, recomandându-l ca element bun şi vigilent. Cu data
de 31 octombrie 1943 a solicitat pensionare, fiind pus din oficiu în retragere,
prin decizie provizorie, pentru a-şi aranja drepturile de pensie, după o
activitate poliţienească de 15 ani, 7 luni şi 121 de zile4.
Ban Alexandru. Născut la 1 august 1882 în oraşul Lipova. A urmat cursuri
ale Academiei Comerciale, pe care le-a terminat în anul 1902. În acelaşi an
a efectuat serviciul militar la Regimentul 97 Infanterie Timişoara. A fost
mobilizat în Primul Război Mondial, fiind trecut în viaţa civilă cu gradul de
căpitan în rezervă. A fost încadrat cu gradul de comisar la Prefectura Poliţiei
Arad, la 22 noiembrie 1919. Ulterior, a fost numit ajutor de comandant al
Corpului Sergenţilor de Oraş din Arad şi apoi, la cerere, a fost însărcinat cu
conducerea Diviziei de Contravenţii, unde s-au constatat nereguli în această
activitate juridică poliţienească. Din anul 1929 a fost numit şeful
Detaşamentului Gardienilor Publici din Arad, funcţie pe care a îndeplinit-o
până la 28 octombrie 1939, când a fost permutat, în aceeaşi funcţie, la
Poliţia Alba-Iulia, apoi cu data de 9 noiembrie 1939, la Poliţia din Lugoj, iar
la 14 iunie 1940, la Detaşamentul din Târgu-Jiu. Trecând în concediu
medical, a dispărut într-un loc necunoscut, din septembrie 1940,
considerându-se că s-ar fi refugiat în Ungaria5.
4
5

Idem, nr. 6.
Idem, nr. 57.
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Bărbat Coriolan. Născut la 4 ianuarie 1900. A fost bacalaureat al liceului.
A fost încadrat comisar ajutor la Poliţia oraşului Alba Iulia la 1 octombrie
1929. A fost detaşat la Poliţia oraşului Sighet, în februarie 1931, apoi cu
data de 24 decembrie 1931 a fost detaşat la Chestura Poliţiei Municipiului
Arad, apoi, în anul 1933, la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara şi,
din nou la Arad, unde era căsătorit şi avea o proprietate. A desfăşurat
diverse activităţi profesionale, mai mult la Comisariatele de Circumscripţie
Şega şi Gai, însă a avut foarte multe probleme disciplinare. Conform unui
raport din anul 1937, în perioada 15 octombrie 1929-26 ianuarie 1937 avea
454 zile de concedii şi permise, 11 mustrări şi 80 zile de amendă din salarii.
Din aprilie 1937 a fost însărcinat cu conducerea Detaşamentului de Poliţiei
Teiuş-Gară. Pentru minciuni şi gravele fapte disciplinare, la începutul anului
1938, a fost trimis în judecata Comisiei Disciplinare a Direcţiunii Generale
a Poliţiei. La 11 aprilie 1938 i-au încetat detaşările începute din anul 1931 şi
s-a prezentat la serviciu, la Poliţia oraşului Alba Iulia, iar cu data de 15 mai
1938 şi-a dat demisia din funcţia de comisar ajutor. În anul 1939 domicilia
în Arad, Strada Abatorului nr. 4, iar în 1942, pe Strada General Corandă nr.
406.
Binder Ludovic. Născut la 31 mai 1907 în Alba-Iulia, de religie mozaică.
Fost tapiţer, a declarat că era absolvent de liceu, dar fără să prezinte actele
necesare. A fost încadrat comisar ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului
Arad cu data de 23 aprilie 1945, detaşat la Comisariatul de Poliţie CurticiFrontieră, la 28 septembrie 1945, în locul comisarului Teriteanu Cornel.
Uneori figurează cu gradul de comisar, dar nu există un act al unei astfel de
încadrări. S-a implicat în eliberarea de autorizaţii de intrare şi şedere în ţară
a cetăţenilor străini, fără ca aceştia să aibă acte legale cu viză consulară sau
aprobări de la Comisia Interministerială sau Comisia Aliată de Control. Cu
data de 15 martie 1946 a fost transferat disciplinar la Poliţia oraşului Bacău,
şi a fost pus în cadrul disponibil cu data de 1 aprilie 1946, pentru greşeli în
serviciu7.
Blănaru Constantin. Născut la 16 martie 1916 în localitatea Păhneşti
(Fălciu). A fost absolvent de liceu, iar stagiul militar l-a îndeplinit în cadrul
Regimentului 3 Pionieri, în anul 1936 şi a fost trecut în completare cu
gradul de fruntaş cu termen redus. Cu data de 29 aprilie 1941 a fost încadrat
impiegat la Poliţia de reşedinţă Huşi, apoi a fost trecut în funcţia de comisar
6
7

Idem, nr. 97.
Idem, nr. 135.
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ajutor şi a condus timp de doi ani Biroul Poliţiei de Siguranţă de la această
poliţie. S-a înscris student la Facultatea de Drept din Iaşi, care a fost mutată
la Alba Iulia şi a cerut, de-a lungul timpului, aprobarea unor concedii
necesare pentru susţinerea examenelor, dar nu rezultă că ar fi terminat
studiile juridice. Din 22 august 1944 a fost detaşat la Poliţia Huedin, apoi,
cu data de 10 noiembrie 1944, la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, de
unde a fost pus în disponibilitate la începutul anului 1945. Cu data de 2 mai
1945 a fost rechemat în activitate în funcţia de comisar ajutor, mutat la
Poliţia Reşiţa la 1 octombrie 1946 şi transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad la 1 aprilie 1947, fiind însărcinat cu serviciul la
Comisariatul Gării Arad. A avut multe probleme disciplinare, în urma
diverselor reclamaţii. A fost mutat la Comisariatul Poliţiei de Frontieră
Curtici, la 5 mai 1947, sub conducerea comisarului şef Paşca Octavian, apoi
readus la Chestura Arad din 25 noiembrie 1947, din motive disciplinare.
După înfiinţarea Miliţiei Populare, cu data de 24 ianuarie 1949 i-a încetat
calitatea de funcţionar poliţienesc, cu „drept de plasare în câmpul muncii”8.
Boica Dumitru. Născut la 4 septembrie 1894 în localitatea Cristian (Sibiu).
A fost numit subcomisar la Prefectura Poliţiei Arad, la 1 martie 1924 şi a
fost avansat în funcţia de comisar, la 16 februarie 1927. A desfăşurat
activităţi de poliţie şi siguranţă la Brigada de Siguranţă Pecica (1 martie
1924-12 mai 1925; 18 iunie 1927-1 ianuarie 1928), Prefectura Poliţiei
Timişoara (12 mai 1925-1 august 1926), Comisariatul de Poliţie CurticiFrontieră (1 august 1926-15 februarie 1927), iar cu data de 1 octombrie
1929 a fost mutat la Comisariatul Poliţiei oraşului Caransebeş. În martie
1945 a fost trecut în cadrul disponibil, iar din 1 septembrie 1946 a fost
rechemat în activitate şi repartizat la Detaşamentul de Poliţie Băile
Herculane. A fost încadrat sublocotenent de miliţie, la 24 ianuarie 1949,
fiind avansat la gradul de locotenent în anul 1950. A fost însărcinat cu
conducerea Miliţiei oraşului Lipova, de unde a fost mutat la Arad, iar cu
data de 20 ianuarie 1951 a fost scos din cadrele miliţiei, cu dreptul de a se
angaja în câmpul muncii şi de a-şi asigura drepturile de pensie. De la 1
august 1914 fusese încadrat în armata austro-ungară, până la 1 octombrie
1918. De la 1 ianuarie 1919 a fost angajat în Jandarmeria română, până la 15
octombrie 1922, iar cu data de 15 martie 1923 a fost încadrat agent de

8

Idem, nr. 115.
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poliţie. Cumulase 35 de ani şi 7 luni în serviciul apărării comunităţii cu
arma sau prin lege9.
Brad Alexandru. Născut la 25 martie 1901 în localitatea Rănuşa (Arad).
Absolvent a 4 clase gimnaziale la Gimnaziul din localitatea Sântana. A făcut
serviciul militar în cadrul Regimentului 9 Jandarmi, fiind încorporat la 15
aprilie 1923, şi trecut în completare cu gradul de sergent. Fost gardian
public, din anul 1934, a fost încadrat în funcţia de agent de poliţie la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad prin decizia 22645 S din 27 martie
1939, confirmat în funcţie la 10 noiembrie 1942 şi avansat comisar-ajutor la
10 noiembrie 1944. Cu data de 10 septembrie 1948 a fost internat în Spitalul
central din Arad pentru a i se face o operaţie urgentă. După aceasta a i s-a
aplicat un concediu medical de 21 de zile, fără să mai existe alte date
referitoare la evoluţia sa profesională, fiind probabil trecut în rezervă, la
înfiinţarea Miliţiei Populare10.
Cerekess Emil. Născut la 25 iunie 1891 în localitatea Vărsătura (Putna).
Absolvent a 5 clase primare. Stagiul militar l-a îndeplinit în Regimentul 10
Infanterie din Focşani, din anul 1912. A participat la campaniile militare şi a
fost concentrat până la 1 iulie 1921. A fost distins cu medaliile „Avântul
Ţării. Campania 1913” şi „Crucea Comemorativă a Războiului 19161918.1818-1920”. Cu data de 1 iulie 1921 a fost angajat manipulantregistrator la Prefectura Poliţiei Arad, apoi subcomisar la 1 martie 1922 şi
comisar ajutor în octombrie 1929. În cea mai mare parte a timpului
activităţii poliţieneşti, a funcţionat în cadrul Biroului Judiciar, iar în anul
1938 a fost numit, o scurtă perioadă de timp, şeful Detaşamentului de Poliţie
Turnu-Frontieră. Din cauza lipsei de studii a avut unele probleme, astfel
încât, din anul 1942 a fost trecut în cadrul disponibil. După trecerea unui an,
având o vechime în muncă la stat de peste 15 ani, a solicitat pensionarea,
solicitare realizată cu data de 31 octombrie 194311.
Chira Gh. Ioan. Născut la 27 octombrie 1908 în localitatea Reteag
(Someş). A fost absolvent de liceu şi a 3 ani de studii la Facultatea de Drept
din Cluj, pe care nu a reuşit să le termine. Serviciul militar l-a îndeplinit la
Regimentul 2 Obiziere Gherla, fiind pus în retragere cu gradul de fruntaş cu
termen redus, în anul 1936. A fost încadrat agent provizoriu de poliţie la
9

Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale, fond Inspectoratul Regional de Poliţie
Timişoara, dosar personal nr. 303 (În continuare: A.N. Timiş).
10
A. N. Arad, fond Chestura Poliţiei Municipiului Arad, dosar personal nr. 70.
11
Idem, nr. 214.
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Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 27 martie 1937, unde a funcţionat
până în anul 1939, când a fost transferat la Poliţia oraşului Aiud (12
decembrie 1939-24 iunie 1940), a luat examenul de comisar ajutor şi a fost
mutat la Poliţia oraşului Reşiţa (24 iunie 1940-15 martie 1946), la Poliţia
oraşului Oraviţa (16 martie 1946-1 septembrie 1946) şi Chestura Poliţiei
Municipiului Arad (1 septembrie 1946-23 ianuarie 1949). A fost angajat
sublocotenent la Miliţia Judeţeană Arad, la 24 ianuarie 1949 şi avansat la
gradul de locotenent, până la 4 martie 1950, când a fost pus în
disponibilitate. La 30 octombrie 1950 era angajat la Comitetul Provizoriu
Urban Arad, Secţia Gospodărie şi Industrie Locală12.
Chişan D. Cariolan. Născut la 12 februarie 1908 în oraşul Lipova (Timiş).
A fost absolvent de liceu. Stagiul militar l-a îndeplinit în Regimentul 93
Infanterie din Arad, fiind trecut în completare în anul 1932, cu gradul de
sergent. Fusese încadrat agent de poliţie la Prefectura Poliţiei Arad, la 15
august 1924, funcţie din care a fost demis la 1 aprilie 1925. A fost angajat
agent de siguranţă la Serviciul Special de Siguranţă Satu Mare, la 1 august
1928, angajat detectiv la 1 octombrie 1929, funcţie din care a demisionat la
1 martie 1930. A fost angajat agent de poliţie la Comisariatul GheorghieniCiuc, la 1 martie 1932, fiind mutat la Poliţia oraşului Sighişoara, la 16
noiembrie 1933. La 1 iulie 1935 a fost detaşat la Chestura Poliţiei Satu
Mare, de unde a revenit la Sighişoara, cu data 1 aprilie 1938. La 6 iulie 1941
a fost transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Sibiu, unde a fost avansat
în gradul de comisar ajutor, la 10 noiembrie 1942. Din anul 1945 a fost
trecut în disponibilitate13.
Ciobota Octavian. Născut la 6 aprilie 1904 în localitatea Petriş (Arad). A
fost bacalaureat de liceu. A îndeplinit stagiul militar la Regimentul 93
Infanterie din Arad, fiind trecut în completare cu gradul de sergent t.r., în
anul 1932. Fusese încadrat agent special de siguranţă la Serviciul Special de
Siguranţă Cluj, la 26 septembrie 1926. A fost transferat la Serviciul Special
de Siguranţă Turda, la 11 august 1928, apoi mutat cu gradul de comisar
ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, la 1 martie 1933, la
Poliţia Focala 28 februarie 1939, unde a obţinut gradul de comisar la 4
martie 1939, mutat la poliţiile din Tulcea (22 august 1941), Sighişoara (7
octombrie 1941), Focşani (21 ianuarie 1942) şi la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la 20 octombrie 1944, fiind repartizat la comisariatele
12
13

Idem, nr. 235.
Idem, nr. 228.
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Circumscripţiilor VII şi III, apoi pus în cadrul disponibil cu data de 5 iunie
1945. Pentru activităţile profesionale desfăşurate de-a lungul timpului, a fost
distins cu ordinul „Coroana României” cu gradul de cavaler14.
Ciobota Vasile. Născut la 8 martie 1915 în localitatea Şimandul de Sus
(Arad). Absolvent a 2 clase gimnaziale. A îndeplinit stagiul militar în cadrul
Legiunii de Jandarmi Năsăud, în perioada 1937-1940, fiind trecut în
completare cu gradul de caporal. A fost încadrat gardian public la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, la 1 iulie 1941. A urmat cursurile Şcolii de
poliţie ştiinţifică-Secţia a III-a la Timişoara, în perioada septembriedecembrie 1941, fiind repartizat la Croitoria Detaşamentului Gardienilor
Publici Arad, fiind croitor de meserie. La 10 noiembrie 1942 a fost încadrat
în funcţia de agent de poliţie, fiind repartizat la Comisariatul Circumscripţiei
II de Poliţie Arad. Din ianuarie 1943 a fost repartizat la Biroul de Siguranţă,
Secţia Legionari, iar mai târziu la Secţia Muncitori, unde a avut un incident
cu comisarul ajutor Călinăveanu Constantin (acesta a fost condamnat în
regimul comunist la muncă silnică pe viaţă, pentru crime de război), fiind
mutat la Comisariatul Gării C.F.R. A îndeplinit diverse activităţi
poliţieneşti, iar din 15 august 1948 a fost transferat la Serviciul de
Siguranţă, iar din 28 septembrie 1948 a fost mutat la Comisariatul Special
de Frontieră Curtici. Cu data 24 ianuarie 1949 a fost încadrat plutonier la
Miliţia Judeţeană Arad şi sergent de miliţie în anul 1951. A fost membru al
Partidului Muncitoresc Român, dar a fost exclus în anul 1949. În perioada
16 februarie 1952-16 februarie 1954 a fost condamnat la închisoare, pentru
că „a făcut parte din Siguranţa antimuncitorească”15.
Ciumba Vladimir. Născut la 16 noiembrie 1920 în localitatea Dărăuţi
(Hotin). A fost bacalaureat al studiilor liceale. A îndeplinit stagiul militar în
Brigada 3 Pionieri de Munte din Brad, în perioada 1941-1943, a urmat şi
cursurile Şcolii de ofiţeri în rezervă, fiind trecut în completare cu gradul de
sublocotenent. În perioada 1 octombrie 1945-1 aprilie 1946, a fost
subadministrator la Căminul de ucenici nr. 3 din Arad. Cu data 26 aprilie
1946 a fost încadrat în funcţia de comisar ajutor la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, activând în Biroul de Siguranţă şi cu repartizări la
Comisariatul de Poliţie Curtici-Frontieră, în perioadele 1 -18 aprilie 1947 şi
15 decembrie 1947-3 ianuarie 1948. A fost angajat sublocotenent la
Serviciul de Securitatea Poporului Arad, fiind repartizat din septembrie
14
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1948 la Biroul de Securitate Curtici (de fapt P.C.T.F. Curtici), până în
aprilie 1949, când a fost mutat la Arad. Pentru fapte disciplinare a fost
pedepsit cu avertisment şi reţinerea salariului pe 10 zile, apoi a fost scos din
serviciu16.
Cojaiu Ioan. Născut la 9 februarie 1897 în localitatea Bârzava (Arad). A
efectuat studii pedagogice la Institutul Pedagogic Greco-Ortodox din Arad.
A fist mobilizat în Regimentul 94 Infanterie, în anul 1915 şi a participat la
campaniile militare din Primul Război Mondial, fiind trecut în rezervă cu
gradul de căpitan. A fost distins cu ordinele „Steaua României” cu gradul de
cavaler şi „Coroana României” cu spade pe panglica de „Virtute Militară” şi
medaliile „Crucea Comemorativă a Războiului din 1916-1918”, „Ferdinand
I” cu spade pe panglică, „Victoria 1916-1921” şi „Serviciul Credincios” cl.
I. A desfăşurat activităţi informative pentru Armata română şi Serviciul
Special de Siguranţă, fiind încadrat în diverse funcţii civile şi poliţieneşti,
din anul 1921, la autorităţile poliţieneşti şi de siguranţă din Miercurea-Ciuc,
Buzău, Satu-Mare, Dej, Oraviţa, Sibiu, iar în anul 1940, la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, în funcţia de comisar ajutor. În perioada 15 septembrie
1941-30 septembrie 1942 a fost transferat la Poliţia din Odesa, de unde a
fost pus în retragere pentru caz de boală. A fost mobilizat pe frontul de
Răsărit în anul 1944, unde a căzut prizonier la Armata sovietică. S-a înscris
în Divizia de Voluntari „Horia, Cloşca şi Crişan”, cu care a revenit în ţară,
de unde a fost trecut în rezervă în anul 1945, stabilindu-şi domiciliul în
localitatea natală. A fost în permanenţă urmărit de Securitatea Populară,
deoarece se deplasa permanent pe Valea Mureşului, de unde achiziţiona
diverse bunuri de la producătorii agricoli, particulari şi cooperatişti17.
Cojocaru Gheorghe. Născut la 29 iulie 1911 în Slobozia (Argeş).
Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti. A intrat în
cadrele poliţieneşti, cu gradul de comisar ajutor, în structura Inspectoratului
Regional de Poliţie Timişoara, la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu
data de 29 aprilie 1941. A urmat cursurile Şcolii Ştiinţifice de Poliţie
Bucureşti în perioada octombrie 1941-martie 1942. Pe 5 aprilie 1942 a fost
detaşat la Detaşamentul de Poliţie Turnu-Frontieră, în mod provizoriu, până
la însănătoşirea comisarului ajutor Don Alexandru. Cu data de 18
septembrie 1942 a fost repartizat la Comisariatul de Poliţie CurticiFrontieră, până la 3 noiembrie 1942. La 19 ianuarie 1943 a fost repartizat la
16
17

Idem, nr. 169.
Idem, nr. 252.

611

Comisariatul de Poliţie Nădlac-Frontieră, fiind însărcinat cu conducerea
acestuia. În iunie 1943 a fost mutat la Poliţia de Frontieră Curtici, fiind
obligat să-şi mute familia în această localitate, fără să poată părăsi această
localitate, fără aprobarea chestorului. Din lipsa locuinţelor nu a rezolvat
această problemă, el fiind obligat să locuiască personal şi permanent la
Curtici, având învoire pentru a merge la Arad, unde locuia familia, de
sâmbătă seara de la orele 18,00, până luni dimineaţa la orele 8,00. Pentru
plecări repetate de la reşedinţa Poliţiei de Frontieră Curtici la Arad, fără
învoire, a fost pedepsit în mai multe rânduri, inclusiv cu mustrare şi
pierderea salariului pe 15 zile. Cu data de 1 iulie 1944 a fost încadrat la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad. În decembrie 1944 a fost însărcinat cu
conducerea Comisariatului Circumscripţiei IV de Poliţie Arad, iar în iunie
1945 a fost detaşat provizoriu la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea,
pentru încadrarea poliţiilor de frontieră. După încetarea detaşării, a
îndeplinit atribuţii la Secţia Militară a Biroului Poliţiei Administrative
Arad, apoi la Gara C.F.R Arad şi, ulterior, în cadrul Biroului Poliţiei
Judiciare. A fost retribuit pentru activităţile depuse, până la data de 1 aprilie
1947, când a fost radiat de pe statele de salarii. Cu data de 1 aprilie 1948 a
fost îndepărtat din funcţie pentru calificativul de „Insuficient”. În decembrie
1948 a solicitat eliberarea unui certificat referitor la timpul servit în Poliţie,
fiindu-i necesar pentru numirea în învăţământ18.
Constantinescu Ion. Născut la 15 ianuarie 1893 în localitatea Alexandria
(Teleorman). A fost absolvent a 4 clase primare. A funcţionat ca
administrator în perioada 3 mai 1913-6 iunie 1915, dată de la care a fost
încadrat militar în Regimentul 6 Vânători, până în decembrie 1920, când a
fost trecut în retragere cu gradul de sergent. Din anul 1919 fusese mutat ca
specialist la Şcoala Militară de Educaţie Fizică. Pentru participarea la
Primul Război Mondial, a fost distins cu medaliile „Crucea Comemorativă a
Războiului 1916-1918” cu baretele Târgu-Ocna şi 1919 şi „Bărbăţie şi
Credinţă” cu spade. A fost angajat agent special la Direcţia Poliţiei şi
Siguranţei Generale, Brigăzile centrale din Bucureşti. Cu data de 1
noiembrie 1929 a fost încadrat detectiv, iar la 3 aprilie 1937 a fost avansat în
funcţia de comisar ajutor, fiind transferat la Poliţia oraşului Focşani, apoi la
Cernăuţi, la 1 octombrie 1938, iar de acolo, la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, cu data 10 noiembrie 1938. A avut probleme
disciplinare, mai ales una referitoare la împuşcarea din imprudenţă a unui
cetăţean român, la 13 noiembrie 1943. Dat în judecată, Secţia II a
18
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Tribunalului Arad l-a condamnat cu sentinţa penală nr. 1225/1943 să
plătească o amendă în sumă de 5.000 lei, 4.000 lei cheltuieli de judecată şi
300 lei cheltuieli pentru stat. Victima împuşcată a stat 2 luni sub tratament
medical până a fost vindecată, iar instanţa judecătorească l-a îndemnat spre
proces civil, pentru despăgubirile necesare. În perioada februarie-decembrie
1944 a condus Comisariatul Circumscripţiei VI de Poliţie. La 30 decembrie
1944 a făcut parte din cei 12 poliţişti care au fost distinşi cu sume de bani de
către Mareşalul Malinovschi, şeful Frontului Ucrainian, care a considerat că
Chestura Poliţiei Municipiului Arad a fost singura instituţie poliţienească
din spatele Frontului Ucrainian căreia i s-a adus onoarea de a fi citată prin
ordin de zi. Cu data 28 aprilie 1945 a fost scos din cadrele active, apoi
încadrat la 1 septembrie 1946, până la 24 ianuarie 1949, dată la care a rămas
în afara Miliţiei Populare19.
Crâsnic S. Eugen. S-a născut la 23 februarie 1899 în localitatea Buteni
(Arad). Fusese încorporat în armata austro-ungară, de unde a trecut, apoi, în
armata română, fiind lăsat la vatră cu gradul de elev-plutonier. În anul 1927
a obţinut titlul de doctor în ştiinţe juridice la Universitatea ,,Regele
Ferdinand” din Cluj. Din anul 1923 a practicat la Tribunalul Arad, ocupând
diferite posturi. În perioada 1925-1929, a fost avocat-secretar. La 28 aprilie
1928, Vasile Avramescu certifica faptul că Eugen S. Crâsnic făcea practică
avocaţială „în biroul meu avocaţial, precum şi la Serviciului Contencios
Regional Arad”. Prin Decizia Consiliului Baroului din Arad nr. 223 din 14
mai 1928, Eugen S. Crâsnic fusese trecut pe lista avocaţilor definitivi, prin
susţinerea şi declaraţiile avocaţilor Remus Chicin şi Aurel Raicu. La 14
iunie 1928 i s-a eliberat diploma de avocat definitiv nr. 2456/928. A depus
jurământul în plenul Tribunalului Arad, la 20 iunie 192820. La data de 3
octombrie 1931, Eugen S. Crâsnic încunoştinţa Baroul Arad cu privire la
numirea sa „în postul de şef al Poliţiei de Frontieră Curtici, pe care de fapt o
conduc de la data de 2 noiembrie 1929, dată de la care nu mai fac practică
avocaţială”. Prin decizia ministerială nr. 64.623 din 10 octombrie 1929 a
fost încadrat în funcţiunea de comisar şef cl. I la Comisariatul de Poliţiei
Curtici-Frontieră, de pe lângă Chestura Poliţiei Municipiului Arad şi
însărcinat cu conducerea acelui punct de frontieră21. În perioada 1-21 august
1934, a înlocuit pe comisarul şef Ciorăscu Tache la conducerea Biroului
Poliţiei de Siguranţă Arad, în timpul concediului titularului. La 11 aprilie
19
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1938 i s-a confirmat funcţia de comisar şef, iar în 11 iunie i s-a prelungit pe
timp de un an competenţa de a instrumenta ca ofiţer de poliţie judiciară şi de
siguranţă, pe întreg teritoriul judeţului Arad22. Cu data de 1 noiembrie 1938,
a demisionat din funcţia de şef al Comisariatului de Poliţiei CurticiFrontieră, trecând cu serviciul la Primăria Municipiului Arad, având
consimţământul primarului, precum şi toate avizele favorabile în acest sens,
date de Chestura Poliţiei Municipiului Arad (Lt. col. Stoichiţoiu Constantin,
şeful Legiunii de Jandarmi Arad), Inspectoratul de Poliţie al Ţinutului
,,Timiş” şi Direcţiunea Generală a Poliţiei. Numirea lui în funcţia de şef al
Serviciului Administrativ al Primăriei Municipiului Arad trebuie pusă şi în
corelaţie cu „o activitate specială în legătură cu chestiunea revizuirii
cetăţenilor evrei. Această activitate s-a început încă la data 12 februarie
1938 cu întocmirea tablourilor despre cetăţenii evrei înscrişi în registrele de
naţionalitate ale Municipiului Arad, tablou ce îngloba un număr de peste
3100 poziţii”, arăta el în raportul de activitate, pe anul 1938, al acelui
serviciu23. În anul 1955 era încadrat la Oficiul de stare civilă al Sfatului
Popular Orăşenesc Arad.
Crişan Emil. Născut la 27 decembrie 1897 în localitatea Arăneag (Arad).
Absolvent a 6 clase de liceu, la 15 octombrie 1915 a fost încorporat în
Regimentul 33 Infanterie din Arad. Trimis pe frontul din Rusia, a fost rănit
la 1 noiembrie 1916. După vindecare, a fost trimis pe frontul din Italia,
unde, în septembrie 1917 a fost rănit, din care cauză a rămas invalid de
război, fiind repartizat la Compania Auxiliară din Arad. La 10 noiembrie
1918 a intrat în Garda Naţională Română din Arad, fiind repartizat la Secţia
Târnova, având răspundere pentru apărarea ordinei publice în comunele
Dus, Arăneag şi Chier. În ianuarie 1919, la venirea trupelor ungare, s-a
refugiat la Brad, unde s-a încorporat în Batalionul „Horea”, cu care a plecat
spre Tisa. A fost avansat la gradul de sublocotenent, distins cu multe
medalii şi demobilizat cu data 2 iulie 1920. La 1 martie 1921 a fost încadrat
în funcţia de subcomisar de siguranţă, fiind repartizat la Poliţia de Frontieră
Otelec, iar de la 16 noiembrie 1921 a fost repartizat la Poliţia de Frontieră
Curtici, unde a fost avansat în funcţia de comisar. La 26 iunie 1926 a fost
transferat, în interes de serviciu, la Serviciul Special de Siguranţă Deva, în
baza unui raport fals al şefului său, poliţaiul Marinescu Virgil. A fost pus în
disponibilitate, fără efectuarea unei anchete administrative, din motive
politice. După schimbarea regimului politic, la 25 mai 1929 a fost reintegrat
22
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în funcţia de comisar, repartizat la Inspectoratul Regional de Poliţie
Timişoara. După reorganizarea Poliţiei, la 10 octombrie 1929 a fost
repartizat în funcţia de comisar la Chestura Poliţiei Municipiului Arad. A
îndeplinit bune activităţi poliţieneşti, şi a fost pus în retragere, pentru caz de
boală, la 13 decembrie 1943, pentru a-şi aranja drepturile de pensie24.
Crişan Ioan. Născut la 1 august 1922 în localitatea Mădrigeşti (Arad). A
fost absolvent a 5 clase primare. Stagiul militar l-a îndeplinit în cadrul
Companiei de Pompieri Timişoara, din 1943 până la 11 iulie 1946, când a
fost trecut în rezervă. Cu data de 12 februarie 1948 a fost angajat comisar
ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, după examenul pe care îl
susţinuse la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara. A fost repartizat cu
diverse servicii la Serviciul Judiciar şi Serviciul Economic, iar cu data de 24
ianuarie 1949 a fost încadrat sublocotenent şi numit şeful Biroului Vicii
Sociale şi Localuri Publice, apoi numit comandant şi mutat 30 de zile la
Circumscripţia de Miliţie Hălmagiu. Din decembrie 1949 a intrat în concedii
medicale şi a fost pus în retragere25.
Dateşan Ioan. Născut la 15 februarie 1880 în localitatea Cipăieni (TurdaArieş). A fost absolvent gimnazial. Stagiul militar l-a îndeplinit din 1
octombrie 1902 în Regimentul 12 Artilerie, de unde a fost trecut în arma
Jandarmerie. A funcţionat în poliţia rurală până la 20 august 1919, cu gradul
de plutonier major. Pentru activitatea depusă a fost distins cu medaliile
„Crucea Militară”, „Crucea de amintire 1912-1913” şi „Distincţia Militară”.
A fost încadrat în Prefectura Poliţiei Arad la 23 octombrie 1919, cu gradul
de agent manipulant, iar la 2 decembrie a fost încadrat agent secret şi
însărcinat cu conducerea unui grup de profesionişti. A fost numit în funcţia
de comisar la 7 septembrie 1922, fiind recunoscut în această funcţie şi la 10
octombrie 1929, în Chestura Poliţiei Municipiului Arad. A lucrat în cadrul
Diviziei de Urmăriri şi Cercetări, sub conducerea comisarului Traian Iancu,
fiind încredinţat cu efectuarea cercetărilor şi judecarea cauzelor
contravenţionale. A avut rezultate profesionale deosebit de bune, de la
descoperirea asasinilor preoţilor români Cornel Leucuţa şi Cornel Popescu,
ucişi în aprilie 1919, de bolşevicii maghiari26, până în anul 1939, în legătură
cu cauzele de revizuire a cetăţeniei române, foarte mult timp fiind detaşat
lângă Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. A fost pus în retragere pe ziua
24
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de 1 iunie 1939, după 20 de ani de poliţist judiciar arădean şi alţi peste 15
ani în jandarmeria anterioară, pentru a-şi stabili drepturile de pensie27.
Debău Gh. Ioan. Născut la 28 iulie 1897 în localitatea Custeling (Târnava
Mică). A făcut stagiul militar în armata română, în perioada Primului
Război Mondial, de la 1 aprilie 1917, la 20 martie 1920, cu gradul de stegar.
Din martie 1922 a fost încadrat în poliţie, având funcţii de poliţai şi comisar,
la poliţiile din Diciosânmartin (1 martie 1922-1 martie 1927), Cluj (1
martie-10 decembrie 1927), Cetatea Albă (10 decembrie 1927-26 ianuarie
1928), Oradea (26 ianuarie1928-16 mai 1929), Salonta (16 mai 1930septembrie 1940), Beiuş (septembrie 1940), Detaşamentul Poliţiei de
Frontieră Ciumeghiu (septembrie 1940-mai 1941), Chestura Poliţiei
Municipiului Arad (1 mai 1941-1 februarie 1942), Comisariatul de Poliţie
Cutici-Frontieră (1 februarie 1942-1 decembrie 1943), Comisariatul de
Poliţie Jimbolia-Frontieră (1 decembrie 1943-29 aprilie 1945), Poliţia
Oraviţa (29 aprilie-9 iulie 1945), Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara
(9 iulie 1945-16 martie 1946), Poliţia Petroşani (1 aprilie-1 octombrie
1946), Chestira Iaşi (1 octombrie 1946-15 august 1947) şi Poliţia Turda (15
august 1947-1 octombrie 1948). A fost pus în cadrul disponibil cu data 15
decembrie 1948. Toate mutările, transferările şi detaşările s-au efectuat în
interesul serviciului. Din unele evidenţe ale Ministerului Afacerilor Interne
din anul 1966, rezultă că a participat la mişcarea legionară din ianuarie
194128.
Dinu Ioan. Născut la 8 aprilie 1922 în localitatea Ineu (Arad). A absolvit 6
clase de liceu, a fost angajat în funcţia de comisar ajutor la Direcţia
Generală a Poliţiei, cu data 7 mai 1946, de unde a fost transferat la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, la 12 septembrie 1946. A îndeplinit anumite
servicii poliţieneşti, fiind încadrat şi în Miliţia Populară, de unde a fost scos
în rezervă, în anul 1954. A fost urmărit de Securitate, dar, la 10 august 1967
s-a luat hotărârea de scoatere din evidenţa operativă, deoarece fusese luat
greşit în această permanentă supraveghere29.
Don Alexandru. Născut la 18 decembrie 1901 în Timişoara. A fost încadrat
agent permanent de poliţie la Prefectura Poliţiei Arad, în perioada 15 aprilie
1926-1 martie 1928, apoi a fost încadrat subcomisar la Detaşamentul Poliţiei
27
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de Frontieră Moldova-Veche, cu data 28 februarie 1928. La 13 ianuarie
1934 a fost transferat, la schimb cu comisarul ajutor Răduţi Alexandru, la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad. A desfăşurat activităţi profesionale
complexe la diverse comisariate şi detaşamente de poliţie arădene. Spre
exemplu, în septembrie 1938, lt. col. Stoichiţoiu Constantin, comandantul
Legiunii de Jandarmi Arad şi şeful Chesturii Poliţiei Municipiului Arad, l-a
încredinţat, pe lângă conducerea Comisariatului Circumscripţiei a III-a de
Poliţie Arad şi cu conducerea Detaşamentului Poliţiei de Frontieră
Aeroportul Arad, considerându-l „bun şi modest, necesar serviciului”. La 26
martie 1942 a fost transferat şi încredinţai cu conducerea Detaşamentului
Poliţiei de Frontieră Turnu, iar la 10 noiembrie 1942 a fost pus în
disponibilitate, fiind considerat de către şefii ierarhici ca element redus şi
„incapabil de orice activitate poliţienească”. Ca urmare a acestei
„incapacităţi profesionale”, la 22 aprilie 1944 a fost concentrat în Grupul de
Poliţie Specială a Diviziei 24 Infanterie30.
Faur Iulian. Născut la 24 martie 1893 în Szegedin (Ungaria). A fost
absolvent gimnazial. În anul 1904 a fost încorporat în Regimentul 3
Călăraşi, de unde a fost trecut în rezervă cu gradul de sergent. În timpul
Primului Război Mondial a fost angajat în Jandarmerie şi nu a participat la
campaniile militare. Cu data de 1 septembrie 1919 a fost angajat agent
special acoperit, în cadrul Serviciului Special de Siguranţă Arad. A fost
promovat în funcţia se subcomisar de siguranţă, cu data 16 aprilie 1927 şi a
fost detaşat la Brigada Specială de Siguranţă din Reşiţa, la 26 iulie 1927. În
urma cererii personale, la 30 decembrie 1927 a fost mutat la Brigada
Specială de Siguranţă din Jimbolia, instituţie care a fost desfiinţat la 1
februarie 1928 şi a fost permutat la Comisariatul de Poliţie JimboliaFrontieră şi la Poliţia de Frontieră Comlăuşul Bănăţean. În baza cererii, la
12 aprilie 1928 a fost mutat la Brigada Specială de Siguranţă din Salonta, iar
în martie 1929 la Bistriţa, apoi în luna mai la Inspectoratul Regional de
Poliţie Timişoara, şi cu data 10 octombrie 1929, la Poliţia de reşedinţă
Deva, în noua funcţie de comisar ajutor. La 19 martie 1930 a fost permutat
la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, fiind repartizat la Biroul de
Siguranţă, iar la 2 martie 1934 a fost detaşat la Comisariatul de Poliţie
Curtici-Frontieră, unde a activat până la 1 aprilie 1939. Aici a avut unele
probleme disciplinare, din cauza cărora a fost mutat la Poliţia de reşedinţă
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Deva, cu data 1 aprilie 1940, de unde a fost pus în retragere, la 24 august
194031.
Ghimboaşă Dumitru. Născut la 8 septembrie 1902 în localitatea Mehadia
(Severin). Absolvent a 3 clase primare, a îndeplinit stagiul militar la
Regimentul 18 Infanterie, fiind trecut în completare cu gradul de soldat, în
anul 1924. A fost angajat în activitatea industrială arădeană, în funcţia de
cazangiu. Cu data 29 mai 1945 a fost încadrat în funcţia de comisar la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad. Pentru unele greşeli ale activităţi
profesionale, a fost dat în judecată în anul 194732.
Giulan Arcadie. Născut la 2 august 1875 în localitatea Semlac (Arad).
Bacalaureat al studiilor liceale, a îndeplinit serviciul militar în Regimentul
33 Infanterie din Arad, fiind trecut în completare cu gradul de sublocotenent
în rezervă, în anul 1899. Din anul 1894, până în 1920, a îndeplinit diverse
funcţii de notar comunal. La 1 martie 1920 a fost încadrat funcţionar la
Prefectura Poliţiei Timişoara, de unde a fost detaşat la conducerea Poliţiei
oraşului Reşiţa, la 16 august 1920. Din august 1921 a fost detaşat la
Prefectura Poliţiei Arad, unde a fost numit şef de birou principal la 4 martie
1922. Prefectul de poliţie Ovidiu Gritta a solicitat numirea sa în funcţia de
inspector de poliţie, cerere nerezolvată, dar a fost numit în funcţia de poliţai
cl. I, la 15 august 1925, cu transferare la Poliţia oraşului Zalău, dar cu
detaşare tot la Prefectura Poliţiei Arad, unde a fost repartizat la conducerea
Secţiei de Contravenţii. În urma unei inspecţii aspra activităţii sale
profesionale, Ioan Georgescu, prefectul judeţului Arad fiind nemulţumit de
atitudinea lui politică, a fost transferat la Prefectura Poliţiei Timişoara, din
anul 1927. După reorganizarea poliţiei, a fost numit comisar de poliţie la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad, dar cu detaşare tot la Timişoara.
Nemulţumit de drepturile băneşti rezultate din îndeplinirea noii funcţii
profesionale, a dat Ministerul de Interne în judecata Contenciosului
administrativ, care i-a admis acţiunea, obligând ministerul să-i îndeplinească
drepturile legale. Astfel, a fost pus din oficiu în retragere, la 1 iulie 1930,
pentru a-şi asigura drepturile de pensie. A fost nemulţumit tot timpul de
drepturile de pensie acordate, astfel încât a făcut diverse memorii
Consiliului de Miniştri şi Direcţiunii Generale a Poliţiei, în anii 1945 şi
194833.
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Giurgiu Romulus. Născut la 11 martie 1892 în localitatea Brad
(Hunedoara). Absolvent al Liceului din Năsăud, s-a încadrat funcţionar la
Brad, în anul 1912. În august 1914 a fost încorporat în Regimentul 23
Honvezi, fiind demobilizat cu gradul de sublocotenent. A participat la
apărarea românilor din zona Munţilor Apuseni. A fost încadrat în Corpul
Voluntarilor „Horea” şi a participat la luptele de pe râul Tisa, iar pentru
faptele de arme a fost distins cu „Crucea Comemorativă a Războiului din
1916-1918” şi ordinul „Steaua României” în gradul de cavaler. A fost
încadrat ofiţer de sergenţi la Prefectura Poliţiei Arad, în octombrie 1920,
apoi numit comisar de poliţie în anul 1921. A îndeplinit diverse activităţi de
conducere a poliţiei arădene, fiind numit în funcţiile de director de poliţie, în
anul 1928 şi secretar de chestură, în 1929. Din anul 1926 a început să aibă
concedii medicale, necesare recuperării sănătăţii. A avut probleme cu
diverse regimuri politice, ceea ce l-a implicat în transferarea la diverse
poliţii din ţară: Turnu-Severin, Craiova, Sinaia, Băile Buziaş. A fost
pensionat la 1 mai 194134.
Godeanu Vasile. Născut la 13 aprilie 1911 în localitatea Ilteu (Arad).
Absolvent al Liceului „Decebal” din Deva, s-a înscris la studiile juridice de
la Oradea, în anul 1934. A îndeplinit stagiul militar în Regimentul 1 Roşiori,
de unde a fost trecut în Regimentul 7 Călăraşi, fiind trecut în completare cu
gradul de sublocotenent în rezervă, în anul 1936. A fost încadrat în funcţia
de comisar ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, în vara anului
1940. Imediat a avut grave abateri profesionale, deoarece i s-a deschis o
acţiune publică pentru tăinuire de bani, înşelăciune şi şantaj. A fost
suspendat din funcţie prin decizia nr. 89875 din 27 noiembrie 1940, apoi
îndepărtat din funcţie prin decizia nr. 12899 din 27 aprilie 1941. La 13 iulie
1943, Secţia a II-a a Tribunalului Arad l-a condamnat la 6 luni închisoare
corecţională, pentru delictul de fals în acte publice şi 5000 lei amendă.
Urmare a apelului, Secţia I a Tribunalului Arad prin sentinţa nr. 627 din 23
martie 1944 a încetat urmărirea penală împotriva sa. Prim-procurorul
arădean dr. Huţiu Marcu arătase că „s-a destins prin acte de bravură în
Războiul României pentru reintegrare şi a fost decorat cu ordine de război,
pentru fapte de arme săvârşite pe front”. A fost reprimit în funcţie la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 12 iulie 1944, fiind mutat la Poliţia
din Alba-Iulia. Cu data 7 august 1944 a fost transferat la Comisariatul de
Poliţie Brad, fiind însărcinat cu conducerea Biroului Judiciar. Pentru modul
de îndeplinire al activităţii profesionale, a fost trimis în judecată pentru
34
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abuzuri şi vătămare corporală şi a fost pus în cadrul disponibil, cu pierderea
drepturilor salariale, la 23 martie 1945. Judecat de Tribunalul Brad, a fost
achitat de orice penalitate, astfel încât, i s-a ridicat suspendarea din funcţie,
dar a rămas mai departe în cadrul disponibil, la 21 mai 194535.
Gomboş Liviu. Născut la 25 decembrie 1913 în localitatea Ostrov
(Severin). A fost licenţiat în ştiinţele juridice în anul 1939. A efectuat
stagiul militar la Regimentul 42 Artilerie din Lugoj, fiind trecut în rezervă
cu gradul de sublocotenent, în anul 1940. A fost încadrat în funcţia de
comisar de poliţie, la Chestura Poliţiei Ploieşti, în anul 1941, de unde a fost
repartizat la Comisariatul de poliţie Filipeşti. A urmat cursurile Şcolii de
poliţie ştiinţifică, secţia V, în anul 1943, pe care le-a terminat cu media 8,03.
Cu data 13 ianuarie 1944 a fost detaşat la Chestura Poliţiei Municipiului
Chişinău, de unde a fost refugiat la Braşov şi repartizat la Poliţia de
reşedinţă Târgu-Mureş. În ianuarie 1945 a fost mutat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, fiind încredinţat cu conducerea Comisariatului
Circumscripţiei IV de Poliţie. La 1 mai 1946 a fost transferat la Biroul
Poliţiei Judiciare, de unde a fost îndepărtat din serviciu, la 20 martie 1948.
În toată perioada următoare, când a fost angajat la diverse intreprinderi
industriale arădene, a fost urmărit informativ de Securitate36.
Hedeşan Sever. Născut la 13 martie 1904 în localitatea Pecica (Arad).
Absolvent a 8 clase secundare, a îndeplinit stagiul militar în Regimentul 93
Infanterie din Arad, în perioada 1933-1935, de unde a fost trecut în
completare cu gradul de sublocotenent în rezervă. A fost încadrat agent
permanent de poliţie în Prefectura Poliţiei Satu-Mare, la 1 ianuarie 1926,
funcţie din care a demisionat. A fost angajat în funcţia de subcomisar la
Prefectura Poliţiei Arad, cu data 15 decembrie 1927. La 21 ianuarie 1934 a
fost mutat la Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, pe baza cererii sale,
prin care motivase că părinţii săi au obţinut o valoroasă moştenire în Banat,
în urma decesului unei rude ale lor. A fost transferat, cu data 2 septembrie
1939, la Comisariatul Poliţiei de Frontieră Kotegyan (Bihor), la 11 aprilie
1940 la Poliţia oraşului Târgu-Jiu, apoi, la 18 mai 1940, la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad şi la 30 septembrie 1940, iarăşi la Timişoara. Figurează
ca membru legionar din anul 1940, în Fişa personală întocmită de Biroul
Poliţiei de Siguranţă al Chesturii Poliţiei Municipiului Timişoara. A
participat la „Răzvrătirea legionară”, a fost arestat şi trimis în judecata
35
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Tribunalului Militar din Timişoara, care l-a condamnat la 4 luni de detenţie.
Cele 4 luni de condamnare i-au fost suspendate, a fost eliberat din
închisoare, şi la 1 iulie 1941 a fost concentrat la Regimentul 1 Grăniceri din
Cernavodă, deoarece în perioada 1 ianuarie-1 octombrie 1929, desfăşurase
activităţi profesionale şi la Comisariatul de Poliţie Pecica-Frontieră. După
ocupaţia sovietică, a fost propus pentru internare în lagăr, dar Comisia a
dispus, la 8 februarie 1945, eliberarea de sub pază, dar în martie 1945 era
arestat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la solicitarea prefectului
judeţului. La 25 iunie 1951, maiorul Raceu, şeful Direcţiunii Regionale de
Securitate a Statului Arad, a solicitat timişorenilor arestarea lui şi trimiterea
la Arad, dar prin răspunsul trimis, i s-a adus la cunoştinţă că era condamnat
la Penitenciarul Oraşului Stalin (Braşov)37.
Herman Aurel. Născut la 13 mai 1909 în localitatea Beiuş-Uileac (Bihor).
Licenţiat în ştiinţe juridice la Facultatea de Drept din Cluj, în anul 1936.
Stagiul militar l-a îndeplinit la Regimentul 1 Fortificaţii, în anul 1931. A
fost încadrat în funcţia de agent de poliţie la Chestura Poliţiei Municipiului
Cluj, la 15 aprilie 1933. A fost detaşat la Poliţia de reşedinţă Bistriţa, la 10
octombrie 1936, în funcţia de comisar ajutor, fiind readus la Cluj, la 4
noiembrie 1936. Detaşat la Poliţia de reşedinţă Sighet, la 28 februarie 1939,
a fost transferat la Bistriţa, cu data 7 martie 1939, de unde s-a refugiat la
Arad, şi a fost încadrat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data 29
noiembrie 1940. Pentru purtare nedemnă în serviciu, a fost mutat disciplinar
la Comisariatul de Poliţie Adjud, cu data 8 mai 1943, fiind readus la Arad,
la 1 mai 1943. A fost pus în cadrul disponibil la 17 martie 1945 şi îndepărtat
din serviciu, cu data 12 iunie 1945, fără nici o indemnizaţie, pe temeiul legii
pentru purificarea administraţiei publice. La 14 mai 1945, fusese înaintat
Închisorii Militare din Bucureşti, str. Uranus nr. 6, împreună cu comisarul
ajutor Mihailovici Miloş, agenţii Ciobanu Ioan şi Mareş Ioan şi gardianul
public Moldovan Gheorghe, fiind ceruţi de Tribunalul Special pentru
judecarea criminalilor de război38.
Hotlea Tiberiu. Născut la 22 februarie 1917 în localitatea Seliştea de Sus
(Maramureş). Licenţiat în ştiinţe juridice la Facultatea de Drept din Cluj, în
anul 1939. În anul 1938 şi-a îndeplinit stagiul militar obligatoriu, la Divizia
5 Tunuri de Munte, fiind trecut în completare cu gradul de sergent cu termen
redus. Cu data de 1 mai 1941 a fost încadrat comisar la Chestura Poliţiei
37
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Municipiului Arad, de unde a fost transferat şi mutat în funcţia şef al
Comisariatului de Poliţie Subiţa (Noua Suliţă, Hotin), apoi, cu data 7
septembrie 1942, a fost mutat la Prefectura Poliţiei Odesa. Suspendat din
funcţie la 1 iulie 1943, fiind trimis în judecată, a fost condamnat la un an
închisoare corecţională, pentru luare de mită şi a fost destituit din serviciu,
la 28 iulie 194339.
Ionescu Alexandru Sergiu. Născut la 3 iulie 1924 în Arad. Absolvent al
Liceului de băieţi „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, a efectuat stagiul militar în
Regimentul 7 Artilerie Grea, fiind trecut în completare în anul 1945, cu
gradul de sublocotenent în rezervă. A fost încadrat în funcţia de comisar
ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 15 septembrie 1946, fiind
repartizat la Detaşamentul Aeroport-Arad, fără a se mai cunoaşte alte
informaţii referitoare la activitatea sa profesională40.
Katapschi N. Ludovic. Născut la 4 iulie 1904 în localitatea Boian
(Cernăuţi). A fost absolvent al Şcolii Superioare de Arte şi Meserii din
Cernăuţi. A îndeplinit stagiul militar în Regimentul 8 Vânători de Munte,
fiind trecut în completare cu gradul de caporal în anul 1926. Din 25
noiembrie 1922, până la 1 mai 1945 a fost angajat în profesia de cazangiu la
Atelierul C.F.R. Arad. Prin decizia ministrului de interne Teohari
Georgescu, nr. 6774 din 29 mai 1945, a fost încadrat în funcţia de comisar la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data de 1 mai 1945. Fusese membru
al Partidului Social Democrat, filiala Arad, din care a trebuit să demisioneze
la sfârşitul acelui an41. A îndeplinit activităţi profesionale la birourile de
Circulaţie, Prevederi Sociale, Rechiziţii şi Cartiruire, Gara C.F.R. Arad,
Aeroportul Arad, şi altele. La fiecare loc de muncă a avut abateri
disciplinare pentru abuz de putere, permiterea intrării în ţară a unei persoane
cu paşaport, dar fără viza de intrare în ţară a Comisiei Aliate de Control, etc.
La 7 februarie 1946 prefectul judeţului Arad, Voştinaru Gheorghe, a
transmis Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara o cerere de
„scoaterea lui Katapschi Ludovic din cadrele active în urma atitudinii
antidemocratice”. A fost judecat şi de Secţia I a Tribunalului Arad, care l-a
condamnat la plata unei amenzi de 100.000 lei pentru abuz de putere. Având
multe probleme disciplinare, la jumătatea anului 1947 a solicitat aprobarea
demisiei din funcţia de comisar, cu data de 25 august 1947, apoi a solicitat
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prelungirea demisiei până la 31 octombrie 1947. Cu toate acestea, a părăsit
„serviciul şi Ţara”, la 25 septembrie 1947, prin Punctul de frontieră Curtici
„împreună cu lotul de repatriaţi polonezi, fără aprobarea demisiei din
funcţie”. Abia la 23 octombrie 1947 i s-a aprobat demisia, cu data de 1
octombrie 194742.
Mangra Vasile. Născut la 19 martie 1892 în localitatea Săldăbani (Bihor).
Absolvent al Institutului Teologic-pedagogic din Arad, a fost angajat în
postul de învăţător la şcoala din Şiria (Arada), în anul 191243. A efectuat
stagiul militar în Regimentul 37 Infanterie din armata austro-ungară şi a
participat la campania militară din perioada 1914-1918, apoi s-a încadrat în
armata română, de unde a fost trecut în rezervă cu gradul de locotenent. Cu
data de 1 martie 1921 a fost numit în funcţia de subcomisar la Punctul de
Frontieră Cladova, fiind detaşat la Poliţia Gării Aradul-Nou, apoi la Punctul
de Frontieră Curtici, în anul 1922, unde a desfăşurat activităţi profesionale,
în funcţia de comisar, până în iulie 1926, când, la cererea şefului acestei
poliţii, a fost mutat la Brigada Specială de Siguranţă Reşiţa. Nu s-a
prezentat la noul post, în timpul legal, având concediu medical, astfel încât,
a fost considerat detaşat din funcţie. În această situaţie, a deschis o acţiune
la Contenciosul administrativ din Timişoara, propunând ca martori în
favoarea sa, pe deputatul dr. Iancu Adam din Curtici şi avocatul senator
Ispravnic Sever din Arad. În urma procesului, cu data de 15 noiembrie 1928,
a fost reîncadrat în funcţia de comisar la Subinspectoratul General de
Siguranţă Oradea, de unde a fost transferat, la cerere, la Serviciul Special de
Siguranţă Arad, la 1 ianuarie 1929. Încadrat comisar de poliţie la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, a desfăşurat diverse activităţi profesionale,
inclusiv în conducerea Comisariatului de Poliţie al Circumscripţiei I, având
anual, competenţa de a instrumenta ca ofiţer de poliţie judiciară şi de
siguranţă, pe întreg teritoriul judeţului Arad. A fost suspendat din funcţie cu
data 19 august 1935, fiind trimis în judecata cauzei penale de luare de mită.
În urma hotărârii judecătoreşti, a efectuat apeluri şi recursuri, până la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Cauza fiind rejudecată de Curtea de Apel din
Timişoara, care, în noiembrie 1939, nu a mai regăsit cauza penală, În urma
solicitării reîncadrării în funcţie, la 23 ianuarie 1940, s-a decis transformarea
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destituirii din funcţie în punerea în disponibilitate în mod oficial, pentru
stabilirea drepturilor de pensie44.
Marcu Viorel. Născut la 23 ianuarie 1908 în localitatea Dumitra (Alba).
Licenţiat în ştiinţe juridice la Universitatea din Cernăuţi, în anul 1933, a
efectuat stagiul militar la Batalionul 6 Vânători de Munte, fiind trecut în
completare cu gradul de soldat cu termen redus. La 1 noiembrie 1933 a fost
angajat în funcţia de comisar la Chestura Poliţiei Târgu-Mureş, de unde a
fost detaşat la Poliţia Alba-Iulia, cu data 5 decembrie 1933. La 8 februarie
1935 a mutat la Chestura Poliţiei Deva, de unde a fost detaşat la Chestura
Poliţiei Municipiului Braşov, în perioada 6 ianuarie - 12 februarie 1938, de
unde a revenit la Deva şi, apoi, a fost transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, cu data 23 iunie 1938, fiind repartizat la conducerea
Serviciului Poliţiei Judiciare. La 4 aprilie 1941 a fost propus la decorare,
pentru contribuţia adusă în acel timp la anchetarea rebelilor legionari,
urmărirea şi arestarea lor, împreună cu chestorul Meseşean Traian,
comisarul şef Debău Ioan, secretarul de chestură Chidioşan Gavril,
comisarul Herman Cornel, comisarul ajutor Honga Ioan, agentul Păgubaş
Athos şi gardianul public Boariu Iosif. Mai fuseseră propuşi pentru
decorare, alţi 10 poliţişti de la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara,
18 poliţişti de la Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara, 5 poliţişti de la
Poliţia Lugoj, 2 de la Poliţia Oraviţa, 3 de la Poliţia Reşiţa şi 5 de la Poliţia
de reşedinţă Beiuş. A fost avansat şi încredinţat în funcţia de şef al
Serviciului de Ordine, la 20 mai 1941. O anumită perioadă de timp a fost
detaşat în Basarabia, pentru a efectua misiuni speciale, conform ordinului
Direcţiunii Generale a Poliţiei, nr. 34.309 din 25 august 1941. Retransferat
la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 1 februarie 1942, a fost avansat în
funcţia de secretar de chestură, cu data 10 noiembrie 1942. La 8 noiembrie
1943 a fost transferat în funcţia de şef de poliţie la Poliţia oraşului
Câmpulung-Muscel. Cu data de 9 martie 1945 a fost eliberat din serviciu şi
scos din scriptele Direcţiunii Generale a Poliţiei şi nu a mai fost reangajat,
deşi s-au făcut referate pozitive. Prin raportul nr. 765/1941 al Chesturii
Poliţiei Municipiului Arad, fusese semnalat că a fost simpatizant legionar45.
Marinescu Ioan. Născut la 17 martie 1913 în localitatea Câmpina (Bihor).
Absolvent al Şcolii de cadre didactice, a fost încadrat învăţător în perioada 1
octombrie 1936-1 decembrie 1943. A efectuat stagiul militar în Regimentul
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de Pontonieri, de unde a fost trecut în completare cu gradul de locotenent în
rezervă. A fost încadrat comisar-ajutor la Detaşamentul Poliţiei de Frontieră
Prejmer, la 1 decembrie 1943, iar după desfiinţarea acestei poliţii, a fost
trecut la Chestura Poliţiei Municipiului Braşov, cu data 1 octombrie 1944. A
fost avansat la gradul de comisar, cu data 1 februarie 1946, şi a fost
transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 1 octombrie 1946, unde
a îndeplinit atribuţiile de şef al Comisariatelor I şi II, apoi al Poliţiei Sociale.
Nu a fost apreciat de conducerea poliţiei arădene şi i s-a întocmit dosar
penal. Deoarece în fişa individuală a fost apreciat ca „insuficient”, a fost
îndepărtat din funcţia cu data 17 martie 1948. În toată perioada următoare a
fost urmărit în problema „fost poliţist”46.
Mariş Ioan. Născut la 10 octombrie 1920 în Curtici. Absolvent al unui liceu
comercial, în anul 1941 a fost încorporat în Regimentul 85 Infanterie, de
unde a fost pus în completare cu gradul de sergent cu termen redus. A fost
încadrat în funcţia de comisar de poliţie la Chestura Poliţiei Municipiului
Arad, cu data 1 mai 1945. A desfăşurat diverse activităţi poliţieneşti
ordonate de conducerea Chesturii, până la 22 august 1947, când a fost
detaşat la Serviciul de Siguranţă al Judeţului Arad, în locul comisarului
Auer Eugen, care fusese detaşat pe lângă Serviciul de Control Economic
Arad. Cu De la 31 ianuarie 1948 a fost mutat, în interesul serviciului, la
Serviciul de Siguranţă Arad, în timp ce comisarii Auer Eugen şi Popan
Gavril, au fost mutaţi, în interesul serviciului, la Serviciul Judiciar al
Chesturii. Odată cu mutarea comisarului Mariş Ioan au mai fost mutaţi la
Serviciul de Siguranţă şi comisarul Albu Bucur, comisarul ajutor Medeleanu
Gheorghe şi agentul de poliţie Ilica Ioan, în timp ce agenţii Vereş Teodor şi
Ciobota Vasile au fost mutaţi la Biroul de Siguranţă de la Comisariatul de
Poliţie Curtici-Frontieră. Cu data de 1 septembrie 1948, Mariş Ioan a
funcţionat, o perioadă necunoscută, cu gradul de locotenent47.
Martinescu Gheorghe. Născut la 20 ianuarie 1917 în localitatea Cuvin
(Arad). Absolvent al ştiinţelor juridice la Facultatea de Drept din Cluj, în
anul 1939. A îndeplinit stagiul militar în cadrul Regimentului 93 Infanterie
din Arad, fiind trecut în completare cu gradul de sublocotenent în rezervă, în
anul 1940. A fost încadrat în funcţia de comisar de siguranţă, la 26 iunie
1941, fiind însărcinat cu conducerea Comisariatului de Poliţie NălacFrontieră, unde s-a prezentat la post cu data 5 iulie 1941. Din octombrie
46
47

Idem, nr. 549.
Idem, nr. 60.

625

1941 a urmat cursurile Şcolii de perfecţionare a pregătirii profesionale din
Bucureşti. Cu data 13 februarie 1942 a fost transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, unde i s-a încredinţat conducerea problemei maghiare,
spionaj şi contraspionaj, având subordonaţi pe comisarul ajutor Safta Florea
şi agenţii Pal Vasile, Mălan Dumitru şi Ciobanu Ioan. La 30 aprilie 1943 a
fost transferat în funcţia de şef al Biroului de Siguranţă de la Poliţia de
reşedinţă Orşova, de unde a fost mutat la Chestura Poliţiei Municipiului
Timişoara, la 25 februarie 1944, după ce fusese repartizat o scurtă perioadă
de timp la Poliţia de reşedinţă Lugoj. A fost îndepărtat din funcţie, fără drept
de indemnizaţie, la 28 februarie 1945. Un denunţ îl învinuia de schingiuirea
ziaristului maghiar arădean Szabo Andrei. Acesta fusese arestat de un
gardian public la 25 februarie 1943, în raza Comisariatului Circumscripţiei
VI de Poliţie Gai, sub bănuiala de a fi spion maghiar sau unul care
intenţiona să treacă frontiera ilegal în Ungaria. Cercetat în biroul problemei
maghiare, după ce i s-a făcut şi o percheziţie domiciliară, s-a constat că era
comunist, fiind predat biroului cu problema comunism, la comisarul ajutor
Calinovici Constantin, unde a declarat pe toţi membrii mişcării politice
M.A.D.O. Sz, de unde a fost trimis la Curtea Marţială din Timişoara, unde a
murit după două zile, în urma rănilor pe care le avea de la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad. În urma cercetării făcute de comisarul Vrăbete Iulică, în
februarie-martie 1945, comisarul Martinescu Gheorghe, comisarul ajutor
Calinovici Constantin şi agentul Mălan Dumitru au fost arestaţi şi trimişi la
tribunalul special de judecată a criminalilor de război din Bucureşti,
cunoscut sub denumirea de Tribunalul Poporului. Cu data 6 octombrie 1945,
Tribunalul Poporului a dispus punerea sa în libertate. Urmare a acestei
eliberări, la 9 mai 1946 s-a revenit asupra îndepărtării din funcţie, fără drept
de indemnizaţie, fiind trecut în cadrul disponibil cu data 28 aprilie 1945.
Fostul comisar Martinescu Gheorghe a solicitat reîncadrarea în serviciu,
care nu i s-a aprobat. A fost arestat iarăşi, condamnat şi depus la Închisoarea
Târguşorul din judeţul Prahova, unde a decedat în decembrie 194848.
Meşter Vasile. Născut la 17 februarie 1897 în localitatea Denş (Cluj).
Absolvent a 4 clase medii, a efectuat stagiul militar în arma Infanterie şi a
participat la campaniile militate din Primul Război Mondial, de unde a fost
trecut în retragere din Regimentul 17 Infanterie, în anul 1919. Pentru
activităţile militare şi cele profesionale, a fost distins cu medaliile „Crucea
Comemorativă”, „Victoria” şi „Bărbăţie şi Credinţă”. A fost încadrat agent
special de Siguranţă la Poliţia Punctului de Frontieră Vărădia, cu data 30
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mai 1921, de unde a fost transferat la Prefectura Poliţiei Oradea, la 22 iulie
1922, unde a fost încadrat detectiv, la 30 octombrie 1929. S-a refugiat din
teritoriul cedat, fiind încadrat la Inspectoratul Regional de Poliţie Alba Iulia,
de unde a fost repartizat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data 30
noiembrie 1940. A desfăşurat activităţi profesionale la birourile de poliţii
judiciare şi de siguranţă, precum şi la Comisariatul de Poliţie CurticiFrontieră. A fost avansat în funcţia de comisar ajutor la 10 noiembrie 1942.
Din anul 1941 a fost numit administrator girant al unor imobile expropriate
de la foştii proprietari evrei în favoarea statului român, pentru care a fost
readus în Arad, pentru satisfacerea obligaţiunilor sale de administrator
girant, fiind repartizat la Comisariatul Circumscripţiei V de Poliţie. La 1
septembrie 1946 a fost numit şeful Biroului de executare a mandatelor de
arestare. A fost promovat în funcţia de comisar, la 30 septembrie 1947, dar a
fost notat cu calificativul „Insuficient”, pentru care a fost îndepărtat din
serviciu, la 20 martie 194849.
Mihailovici Miloş. Născut la 16 decembrie 1901 în Arad, fiind de
naţionalitate sârbă. A studiat 6 clase primare la Şcoala comunală din
Micălca. Serviciul militar l-a efectuat în cadrul Regimentului 37 Infanterie,
fiind pus în disponibilitate cu gradul de sergent, în anul 1923. Fusese
încadrat în funcţia de agent special la Prefectura Poliţiei Arad, cu data de 15
iunie 1922, funcţie care i-a fost confirmată la 1 ianuarie 1928, iar la data de
10 noiembrie 1929 a fost numit agent al poliţiei judiciare. Căsătorit cu o
doamnă din Bucureşti, a solicitat transferarea la Direcţia Generală a Poliţiei
sau la Prefectura Poliţiei Capitalei, La 10 decembrie 1936 a fost transferat la
Direcţia Generală a Poliţiei, ca detectiv în Corpul Detectivilor, fiind avansat
în funcţia de comisar-ajutor la 10 noiembrie 1942. Cu data de 1 octombrie
1943 a fost retransferat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad. A activat la
Biroul Poliţiei de Siguranţă sub conducerea comisarului şef Câmpeanu Ilie,
apoi la Biroul de Paşapoarte şi la Biroul de Contravenţii al Poliţiei Judiciare.
În preajma lunii august 1944 a trecut în funcţia de şef de Cabinet al
chestorilor Stelian Ion şi Meseşianu Traian, fiind trecut şi în Biroul de
legături cu Armata Roşie, unde a activat până la 30 martie 1945, când a fost
pus în disponibilitate, iar cu data de 12 iunie 1945 a fost îndepărtat din
serviciu, fără nici o indemnizaţie, pe temeiul legii pentru purificarea
administraţiei publice. În urma unei plângeri a unei comuniste, care reclama
că ar fi fost lovită în anul 1943 de către anchetatorul Mihailovici, acesta a
fost arestat la 9 mai 1945 şi trimis în judecata Tribunalului Poporului, de
49
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unde a fost scos din cauză şi pus în libertate. S-a revenit asupra deciziei de
îndepărtare din serviciu, la 14 noiembrie 1946, fiind rechemat în serviciu la
29 aprilie 1947 şi pus în retragere pentru pensionare, cu data la 1 decembrie
194650.
Mladin Eugen. A fost unul dintre primii agenţi de siguranţă care au fost
încadraţi de la începutul procesului de românizare a sistemului poliţienesc
arădean. A fost numit agent special de siguranţă la Serviciul Special de
Siguranţă Arad, cu data de 1 august 1919, funcţie din care a demisionat cu
data de 1 decembrie 1919. Această demisie s-a datorat numirii sale în
funcţia de ofiţer de sergenţi de oraş, după înfiinţarea Prefecturii Poliţiei
Arad. Din anul 1921 a fost numit comisar de poliţie şi i s-a încredinţat,
pentru mult timp, conducerea Comisariatului Circumscripţiei II de Poliţie
din Arad. După 20 de ani de activitate poliţienească arădeană, cu data de 1
noiembrie 1939 a fost transferat în funcţia de preceptor şef la Primăria
Municipiului Arad. De reţinut că, în această perioadă, primar al Aradului a
fost generalul Vlad Alexandru, iar ajutor de primar, fostul chestor Bejan
Romulus51.
Moraru Nicolae. Născut la 3 decembrie 1915 în localitatea Pădureni
(Arad). Absolvent a 7 clase primare, a urmat un an de studiu pentru ucenicie
industrială. A îndeplinit stagiul militar în cadrul Regimentului 93 Infanterie
din Arad, din anul 1937, fiind pus în completare cu gradul de sergent. A fost
angajat muncitor la Fabrica „Astra Română” în perioada 8 decembrie 19408 august 1945, apoi la Direcţia Atelierelor C.F.R. Arad, de la 10 august
1945, până la 12 februarie 1948. La această dată a fost încadrat comisar
ajutor la Chestura Poliţiei Arad, fiind repartizat în Serviciul Poliţiei
Administrative. De la 24 ianuarie 1949 a fost încadrat sublocotenent la
Miliţia Judeţeană Arad, iar foaia calificativă pentru perioada 1848-1949,
materializa că a îndeplinit funcţia de şef al Serviciului Personal. Avansat la
gradul de locotenent, la 30 decembrie 1949, a fost mutat la Direcţiunea
Miliţiei Regionale Hunedoara, cu data 15 noiembrie 1950, de unde a fost
şters din controale, la 26 februarie 195152.
Murtaza Dumitru. Născut la 17 iunie 1911 în localitatea Moşteni
(Dâmboviţa). Absolvent a 7 clase liceale, a efectuat stagiul militar în
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Regimentul 1 Pionieri din Craiova, a fost trecut în cadrul de completare în
anul 1935, cu gradul de fruntaş cu termen redus. A funcţionat ca impiegat în
cadrul Tribunalului Ilfov, de unde a fost încadrat în funcţia de comisar
ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 18 noiembrie 1943, fiind
repartizat la Biroul Poliţiei Judiciare. La 30 decembrie 1944 a fost distins cu
un plic cu bani de către lt. col. Nicolai Haraturovici, delegat de mareşalul
Malinovschi, împreună cu alţi 9 poliţişti arădeni, din care 6 au fost gardieni
publici. A fost comprimat din serviciu în primăvara anului 1945, prin
reducerea de efective. La 3 iunie 1945 a decedat printr-un accident pe
şoseaua Valea Putnei-Câmpulung Bucovina, în urma defecţiunii frânei
maşinii pe care o conducea53.
Nemeş Petru. Născut la 8 iunie 1909 în localitatea Sighetul Silvaniei
(Sălaj). În anul 1931 a efectuat stagiul militar în Regimentul 82 de
Infanterie, de unde a fost trecut în completare cu gradul de sublocotenent în
rezervă. Absolvent al ştiinţelor juridice, a obţinut titlul de doctor în ştiinţele
de stat, în cadrul Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj, în anul 1938.
A fost încadrat gardian public la Chestura Poliţiei Municipiului Cluj, la 1
aprilie 1933, transferat în funcţia de registrator-arhivar la Poliţie oraşului de
reşedinţă Alba-Iulia, mutat comisar la Chestura Poliţiei Municipiului Cluj,
la 8 decembrie 1938. Refugiat din teritoriul cedat Ungariei, cu data 20 mai
1941 a fost numit comisar la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, de unde a
fost detaşat la Poliţia oraşului de reşedinţă Lugoj, cu data 13 februarie 1942.
A fost înaintat în funcţia de comisar şef la Comisariatul de Poliţie Reni, cu
data 10 noiembrie 1942, retransferat la Lupeni în anul 1943, mutat la
Chestura Poliţiei Petroşani, în perioada 1944-24 martie 1946, la Poliţia
Careii mari la 4 mai 1946, la Poliţia oraşului de reşedinţă Zalău, în perioada
1946-1947, la Inspectoratul Regional de Poliţie Oradea, în perioada 19481949, la Miliţia Judeţului Sălaj, la 23 ianuarie 1949, cu gradul de căpitan, de
unde a fost mutat în anul 1950 la Direcţia Regională de Miliţie Bucureşti,
după care a fost trecut în retragere54.
Negoescu Constantin. Născut la 2 mai 1894 în localitatea Bogza
(Râmnicul-Sărat). Absolvent a 7 clase de liceu, a efectuat stagiul militar în
arma Artilerie, a participat la Primul Război Mondial, cu data 1 aprilie 1918,
şi a fost trecut în rezervă cu gradul de locotenent, la 15 noiembrie 1926.
Pentru faptele militare a fost distins cu medalia „Crucea
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Comemorativă.1916-1918”. Prin decizia nr. 66487 din 16 noiembrie 1926 a
fost încadrat subcomisar la Prefectura Poliţiei Chişinău, de unde a fost
repartizat la Prefectura Poliţiei Timişoara, cu data 1 decembrie 1926, iar cu
data de 10 octombrie 1929 a fost încadrat comisar ajutor la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad. Aici, a desfăşurat bune activităţi profesionale, în cea mai
mare parte a timpului în Biroul Poliţiei Judiciare, la Biroul de Siguranţă şi la
comisariatele Circumscripţiilor VII şi II, până la 15 iunie 1939, când a fost
transferat la Poliţia oraşului Focşani. Din iunie 1940 a fost încadrat cu
gradul de comisar, şi a desfăşurat activităţi profesionale şi de conducere la
poliţiile din localităţile Panciu-Putna, Focşani şi Râmnicul-Sărat. Cu data de
27 iulie 1941 a fost transferat la Poliţia oraşului Bălţi, de unde a fost detaşat
la Comisariatul de Poliţie Petroşani, cu data de 6 martie 1943. A fost
îndepărtat din această poliţie şi profesie cu data de 28 aprilie 1945, fără nici
o indemnizaţie, pe temeiul legii nr. 217/1945 pentru purificarea
administraţiilor publice. Din cauza bunului profesionalism, a avut probleme
cu evreii la Bălţi şi clasa muncitoare din Valea Jiului. Prin Decizia nr. 12654
din 2 iulie 1946 a fost trecut, cu data 28 aprilie 1945, în cadrul disponibil,
iar prin Decizia nr. 16496 din 18 aprilie 1947 a fost rechemat în activitate,
încadrat în funcţia de comisar şi pus la cerere în retragere, cu data a
decembrie 1946, conform art. 132 din Statutul funcţionarilor publici, pentru
a-şi asigura dreptul de pensie. Cât timp a funcţionat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad a fost foarte bine apreciat profesional. În anul 1930, întrun referat întocmit de chestorul arădean, acesta menţiona că era un „element
destoinic, muncitor, având o ambiţie nemărginită în îndeplinirea
îndatoririlor sale de ofiţer de poliţie, recunoscând oboseala când interesul
serviciului cerea să fie la datorie, este unul dintre cei mai buni comisari
ajutori pe care îi avem. Pe lângă aceasta este dotat cu însuşiri deosebite,
fiind de o inteligenţă şi cinste exemplară, care nu poate decât să contribuie
la ridicarea prestigiului instituţiei din care face parte”. În perioada următoare
a fost preluat în evidenţa Securităţii, în urma fostelor sale profesii militare şi
poliţieneşti55.
Nicolau Filip. Născut la 5 iunie 1885 în oraşul Focşani. Absolvent a 2 clase
de liceu, pe care le-a continuat în perioada următoare, a efectuat stagiul
militar în Regimentul 6 Roşiori, Escadronul 2, şi a luat parte la eliminarea
răscoalelor ţărăneşti din Moldova, în judeţele Iaşi şi Vlaşca, pentru care a
fost distins cu „Medalia Jubiliară”. În 1913 a fost mobilizat în Regimentul
16 Artilerie, a luat parte la campania militară din Bulgaria, unde a fost rănit
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şi distins cu medalia „Avântul Ţării”. Angajat în diverse profesiuni publice
şi particulare, a fost mobilizat la 16 august 1916 în regimentul 16 Artilerie,
şi a luat parte la luptele de la Bara Olt, Flămânda, Dragoslavele, retras la
Grozeşti, a fost trecut în retragere cu data 23 mai 1918, după ce i s-a
vindecat rănirea piciorului stâng. A fost distins cu medalia „Crucea
Comemorativă” cu baretele Ardeal, Dragoslavele, Mărăşti şi Tg. Ocna. A
fost angajat în Poliţie, cu data 1 martie 1919, în funcţia de subcomisar în
Gara Feteşti, de unde a fost transferat la Poliţia Portului Balcic, apoi în
funcţia de comisar la poliţia oraşului Cavarna, de unde a fost mutat, la 1
ianuarie 1922, la Poliţia oraşului Bazargic, unde a condus Serviciul de
Siguranţă şi a îndeplinit, prin delegaţie, funcţia de secretar de poliţie. În
perioada 18 iunie 1927-16 noiembrie 1928, a fost detaşat la Poliţia oraşului
Sighişoara, de unde a revenit la Biroul de Siguranţă al Poliţiei oraşului
Bazargic. Înaintea cedării Bulgariei a zonei de Sud a Dobrogei, a fost mutat
disciplinar la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data 30 iunie 1940.
Aici a condus birourile de Siguranţă şi Judiciar, fiind pus din oficiu în
retragere, la 31 octombrie 1942. A fost foarte bine apreciat din punct de
vedere profesional, deşi în timpul celor 23 de ani poliţieneşti, a fost de 6 ori
pedepsit disciplinar, din diverse motive, cele mai multe antipersonale56.
Olenicenco Leo. Născut la 16 februarie 1890 în localitatea Cahul
(Basarabia). Absolvent de liceu, în anul 1914 a fost mobilizat în Armata
rusă, unde a absolvit cursurile Şcolii Militare din Tiflis (Transcaucaz), după
care a fost avansat la gradul de locotenent. În iulie 1918 a fost admis în
Armata română, în care a activat în funcţiile de adjutant şi comandant de
Piaţă, în diferite garnizoane. A demisionat din cadrul militar cu data 1
aprilie 1927, iar în anul 1928 a susţinut examenul de admitere la Comisia de
examinare de pe lângă Inspectoratul General de Siguranţă din Timişoara. A
fost numit comisar ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 10
octombrie 1929, unde a îndeplinit activităţi la Biroul de Poliţie Judiciară. În
anul 1934 a fost reclamat de o faţă cercetată pentru furt, că ar fi violat-o, în
cadrul instituţiei poliţieneşti. Judecat de Comisia Disciplinară din Ministerul
de Interne, la 9 iulie 1935 a fost mutat disciplinar la Poliţie din Hârlău,
judeţul Botoşani, deoarece faptul său de viol nu a putut fi dovedit. În urma
numeroaselor cereri, a fost pus din oficiu în retragere, la 1 februarie 1937,
pentru a-şi aranja drepturile de pensie57.
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Opriţă Chiriţă. Născut la 14 septembrie 1896 în Craiova, unde a urmat
studii comerciale, pe care nu a reuşit să le absolve. A fost înrolat voluntar în
Regimentul 1 Călăraşi, cu data de 1 noiembrie 1914, şi a fost trecut în
completare cu gradul de sergent. A participat la luptele din Primul Război
Mondial, fiind distins cu medalia „Crucea Comemorativă a Războiului din
anii 1916-1918”, cu baretele Carpaţi, Mărăşeşti şi Ardeal. A fost încadrat
funcţionar administrativ la Prefectura Poliţiei Timişoara, de unde a fost
mutat la Prefectura Poliţiei Arad, cu gradul de subcomisar. În anul 1929 a
fost încadrat cu gradul de comisar-ajutor, şi a fost avansat la gradul de
comisar la 1 iunie 1940. A fost un ofiţer de poliţie foarte bun, şi a fost
repartizat la toate secţiile interioare şi exterioare ale poliţiei arădene, fiind
distins cu medalia „Bărbăţie şi Credinţă”. Fiind căsătorit cu o minoritară
evreică, a fost transferat la Poliţia oraşului Buzău, unde, fostul său coleg
Thira Dumitru, i-a încredinţat conducerea Biroului Poliţiei Administrative.
La 31 octombrie 1943 a fost pus în retragere din oficiu, pentru caz de boală,
în vederea aranjării drepturilor de pensie, după o activitate poliţienească de
21 de ani, 11 luni şi 16 zile58.
Orfanu Nicolae Constantin. Născut la 6 noiembrie 1914 în Bucureşti.
Absolvent de studii medii, a efectuat serviciul militar în Regimentul 36
Infanterie din Silistra, în perioada 1935-1936, de unde a fost trecut în
completare cu gradul de caporal cu termen redus. A fost încadrat comisar
ajutor la Comisariatul de Poliţie Jimbolia-Frontieră, cu data 13 iulie 1938.
Prin pedepsire cu mutare disciplinară, a fost transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la 19 aprilie 1939, în locul comisarului ajutor Jebeleanu
Nicolae, care a fost pensionat. A desfăşurat activităţi profesionale cu
conducerea Poliţiei Aeroportului Arad, conducerea Registraturii Generale,
la Biroul Poliţiei de Siguranţă, apoi la Biroul Poliţiei Administrative, Secţia
Circulaţie şi la Biroul Poliţiei Judiciare. Pentru modul în care a desfăşurat
activităţile profesionale, a fost cercetat de Parchetul Tribunalului Arad şi
pedepsit la 4 octombrie 1940 cu suspendarea din serviciu pe timp de o lună,
pentru delictul de nedrepte lucrări. În anul 1941 a urmat cursurile Şcolii de
reîmprospătare a cunoştinţelor profesionale de la Timişoara, după care a
desfăşurat activităţi profesionale la Poliţia Aeroportului Arad şi la
comisariatele circumscripţiilor poliţieneşti. La 17 decembrie 1945,
Tribunalul Arad - Secţia I l-a condamnat la 5.000 lei amendă pentru
nesocotirea şi violarea formalităţilor prevăzute de legea rechiziţiilor şi 2.000
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lei cheltuieli penale pentru abuzul de putere. A demisionat din activitatea
poliţienească la 1 mai 194659.
Orgovici Dimitrie. Născut la 16 decembrie 1895 în localitatea Turnu
(Arad). Absolvent al Şcolii superioare de comerţ, în anul 1915 a fost
mobilizat în Regimentul 101 Infanterie şi a făcut parte în campania militară.
La 1 decembrie 1919 a fost încadrat funcţionar de birou la Prefectura
Judeţului Arad, iar de la 30 septembrie 1920 a fost încadrat subşef de birou
la Prefectura Poliţiei Arad, unde a desfăşurat activităţi de casierie şi
contabilitate. La 29 decembrie 1927 a fost încadrat în funcţia de comisar,
poziţie care a fost recunoscută şi la 10 octombrie 1929, în Chestura Poliţiei
Municipiului Arad. Având funcţia de gestiune a casieriei poliţieneşti, la
cererea şefilor săi a întrebuinţat sumele de bani în alte scopuri, în afară de
plătirea funcţionarilor, inclusiv cu acordarea unor valori băneşti şefilor săi,
sub forma de împrumut. Pentru comiterile neregulilor sale contabile, în
noiembrie 1933 s-a prezentat la prim-procurorul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Arad, solicitând deţinerea sa. A fost reţinut şi arestat la
Penitenciarul Tribunalului Arad. A fost condamnat la 3 ani închisoare
corecţională prin sentinţa tribunalului Arad din 13 decembrie 1934,
confirmată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a, la 27 septembrie
1935, pentru delictul de delapidare de bani publici. Fusese suspendat din
funcţie la 25 noiembrie 1933 şi destituit, în urma condamnării, la 30
octombrie 193560.
Ostapov Boris. Născut la 7 aprilie 1908 în localitatea Tăban (Hotin).
Absolvent a 2 clase a Şcolii de arte-meserii, a efectuat stagiul militar în
Regimentul 16 Obuziere din Focşani, în perioada 1930-1932, de unde a fost
trecut în completare cu gradul de caporal. A fost încadrat gardian public la
Chestura Poliţiei Ismail, de la 1 octombrie 1931, până în martie 1937, când
a fost avansat la gradul de agent de poliţie, după ce a reuşit examenul de
capacitate susţinut la Direcţia Personal din Direcţiunea Generală a Poliţiei
din Bucureşti. A funcţionat ca agent de poliţie la Isamil, până în iunie 1940,
când s-a refugiat la Brăila, de unde a fost reţinut în Corpul Detectivilor din
Bucureşti, în echipa pentru Basarabia, unde a fost anchetat şi cercetat, în
acelaşi timp, la Marele Stat Major, fiind considerat că ar fi avut legături cu
spionii sovietici. În iulie 1941 a fost mutat la Comisariatul de Poliţie
Caransebeş, fiind pus în supravegherea Inspectoratului Regional de Poliţie
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Timişoara. În iulie-august 1941 s-a deplasat la Ismail, unde şi-a găsit cada
deteriorată, avutul risipit, mama, fratele şi soţia acestuia împreună cu copii
au fost deportaţi în Siberia, în timp ce tatăl său, împreună cu o soră, se
ascunseseră de sovietici în zona Bălţi. Din septembrie 1941 s-a prezentat la
Poliţia din Carnsebeş, de unde, cu data de 10 decembrie 1942 a fost avansat
în gradul de comisar ajutor la Detaşamentul Grăniceri şi repartizat la
Comisariatul de Poliţie Sânnicolaul-Mare. A fost mobilizat în armată, de
unde a fost demobilizat în mai 1943 şi transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad. A fost remobilizat iarăşi în armată, până la 15 august
1945, când a fost transferat la Detaşamentul de Poliţie Pecica-Frontieră, iar
de la 4 mai 1946 a fost mutat la Comisariatul de Poliţie Curtici-Frontieră.
Prin reducerea de efective poliţieneşti, a fost comprimat la 15 octombrie
1946fiind suspectat pentru perioada când a funcţionat la Isamail. La 21
ianuarie 1947, Prefectura Poliţiei Capitalei s solicitat Chesturii Poliţiei
Municipiului Arad să-l „reţină pe criminalul de război Ostapov Boris” şi
predat unui colonel delegat de Comandamentul Militar Sovietic din
Bucureşti pentru cercetări. S-a făcut percheziţia domiciliului său din Arad,
unde s-a găsit un revolver şi mai multe gloanţe, numeroase decizii de
acordare a medaliilor militare de diferite clase. A fost reţinut şi, apoi,
transferat la Bucureşti61.
Oşorhan Aleandru. Născut la 19 octombrie 1895 în localitatea
Bihorkerezstes (Bihor). Absolvent a 2 clase secundare, a efectuat stagiul
militar în Regimentul 31 Infanterie, în perioada 1917-1920. A participat la
campania militară şi a fost pus în retragere cu gradul de caporal. La 16
octombrie 1922 a for angajat agent special la Serviciul Special de Siguranţă
din Oradea-Mare. La 15 iunie 1927 a fost promovat în gradul de
subcomisar, iar la 13 octombrie 1929 a fost numit comisar ajutor. Refugiat
la Beiuş, a fost repartizat împreună cu agentul Sucigan Ioan la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, cu data 27 septembrie 1940, fiind repartizat la
Biroul Poliţiei Judiciare. Sub conducerea comisarului Herman Aurel, şeful
biroului, a desfăşurat foarte bune activităţi profesionale, referitoare la
cercetarea infracţiunilor reclamate sau descoperite. O atitudine personală,
consimţită şi aprobată de şeful său i-a afectat, parţial, desfăşurarea locului
de muncă. La plângerea unei persoane, a descoperit furtul respectiv de bani,
iar reclamantul i-a donat, în mod ilegal un premiu sub forma unei sume de
bani, care a fost repartizat, de către şeful său, tuturor colegilor. Urmare a
acestui fapt disciplinar, considerat conduită nedemnă, comisarul Herman a
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fost transferat la Comisariatul de Poliţie Adjud, iar comisarul ajutor Oşorhan
Aleandru la Detaşamentul de Poliţie Prejner-Frontieră, din judeţul Braşov.
Având familia refugiată şi domiciliată în Arad, a solicitat readucerea sa în
această localitate, fapt realizat abia la data de 29 august 1943, când a fost
repartizat cu activitatea profesională la diverse comisariate de
circumscripţie, inclusiv la Comisariatul Gării Arad. Mutat la Oradea, cu data
9 octombrie 1944, a rămas în continuare în Arad, până la începutul anului
1945, când a fost pus în disponibilitate, prin reducerea efectivului. La 4
martie 1947 a fost rechemat în activitate şi pus în retragere. Cunoscut în
arhiva Securităţii „ca unul care a fost învinuit că sub regimul de dictatură a
luat parte la maltratarea şi prigonirea comuniştilor”, a fost judecat de
Tribunalul din Bucureşti şi condamnat la 3 ani şi 7 luni închisoare, de unde
a fost eliberat în anul 195562.
Oşorheianu Marian. Născut la 21 ianuarie 1912 în localitatea Vasal
(Someş). Bacalaureat de liceu, a efectuat stagiul militar în Regimentul 1
Forticifaţii, în anul 1926, de unde a fost pus în completare cu gradul de
caporal cu termen redus. Licenţiat în Facultatea de Drept din Cluj, refugiat
ca avocat la Turda, a fost încadrat comisar de poliţie la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la 10 iulie 1941. Mobilizat în campaniile militare de la
Prut şi Odesa, până la 21 iulie 1942, a revenit în poliţia arădeană, de unde a
fost detaşat la Comisariatul de Poliţie Pecica-Frontieră, la 1 mai 1943 şi la
Comisariatul de Poliţie Nădlac-Frontieră, la 1 august 1943. Nu se mai
cunosc alte date referitoare la activitatea sa63.
Agenţii de poliţie şi detectivii de siguranţă
Adam Pavel. Născut la 13 ianuarie 1897 în localitatea Sălişte (Arad). A
efectuat studii gimnaziale neabsolvite. Stagiul militar l-a îndeplinit în cadrul
Regimentului 93 Infanterie Arad, din anul 1919, fiind trecut în completare
cu gradul de sergent, la 10 aprilie 1921. A fost încadrat în sistemul de pază
al căilor ferate, până la 1 aprilie 1923. Cu data de 16 mai 1923 a fost
încadrat agent special la Serviciul Special de Siguranţă Arad. De-a lungul
timpului a fost detaşat temporar la serviciile de siguranţă din oraşele Bran şi
Caransebeş, şi detectiv la Direcţiunea Generală a Poliţiei din Bucureşti, iar
în perioada 15 septembrie 1941-27 martie 1944, la Chestura Poliţiei Odesa,
de unde a revenit la Chestura Poliţiei Municipiului Arad. Cunoscător al
limbii ruse a fost detaşat la Comandamentul Sovietic din Arad. În timpul
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unei seri, când îndeplinea atribuţii de serviciu, a fost împuşcat în cap de un
soldat sovietic, rămas necunoscut. A scăpat cu viaţă, dar a fost pus în
retragere, la 20 februarie 1945. A fost rechemat în activitate la 10 martie
1947 şi pus în retragere, cu data de 1 decembrie 1946, pentru a-şi asigura
drepturile de pensie64.
Ardelean Gheorghe. Născut la 31 octombrie 1901 în localitatea Otlaca
(Grăniceri, judeţul Arad). A fost absolvent a 6 clase primare la Şcoala
comunală din Otlaca. Recrutat în stagiul militar în anul 1922, a fost trecut în
dispensă ca susţinător de familie. În perioada 1921-1924 a lucrat ca
funcţionar la biroul avocatului Laza Alexandru din Chişineu-Criş. Prin
decizia nr. 52891 din 16 august 1924 a fost angajat ca agent special la
Poliţia de Frontieră Otlaca. Fiind născut şi crescut în aceeaşi localitate, nu sa putut despărţi de consăteni, prin urmare, şeful său Ilieş a solicitat mutarea
lui în alt sector de activitate, reproşându-i lipsa de cunoaştere a limbii
maghiare şi germane, necesare percepţiei mişcărilor minoritare ori a
activităţilor din comunele Iermata Negră, Zerindul Mare şi Sânmartin. În
iulie 1925 a fost mutat la Brigada de Siguranţă Reşiţa. Apoi, la 27 aprilie
1927 a fost transferat, din nou la Otlaca. Prin decizia nr. 54347 S din 29
august 1928 a fost detaşat la Punctul de frontieră Vărşand. Pe data de 20
octombrie 1928, noul şef al Punctului Otlaca a trimis o telegramă prin care
solicita aducerea înapoi a agentului Ardelean Gheorghe, fiind absolut
necesar activităţii interioare a punctului, de ţinere la curent a lucrărilor de
cancelarie, considerând că la Vărşand nu era nevoie de funcţionarea unei
poliţii de frontieră. Abia la 25 aprilie 1929 s-a revenit asupra detaşării sale la
Vărşand, urmând să se prezinte la Grăniceri, unde era titular. În perioada
august-noiembrie 1928, a funcţionat efectiv la Vărşand, cu data de 20
noiembrie 1928 fiind rechemat la Grăniceri, deoarece şeful poliţiei Monda
Vasile fusese arestat.. A fost trecut în funcţia de detectiv la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la data de 21 octombrie 1929. A fost confirmat în
funcţia de agent la 16 aprilie 1938 şi 11 iunie 1942. Fusese desemnat pentru
misiuni speciale în legătură cu viaţa politică românească din septembrie
1941şi a fost apreciat foarte bine pentru activitatea sa profesională.
Chestorul arădean Pop-Baldi Nicolae a solicitat inspectorului general să-l
înlocuiască cu un alt agent, pentru motive umane grave, soţia sa fiind foarte
bolnavă de 10 ani. A fost numit agent principal la 31 martie 1947, iar cu
data 10 aprilie 1948 a fost trecut la Poliţia de Siguranţă Arad. Din octombrie
1948, pentru caz de boală, a fost trecut la pensionare. Securitatea a urmărit
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munca sa anterioară, căutând să afle numele informatorilor pe care i-a avut
în activitatea sa profesională. Cu data de 23 aprilie 1951 a fost arestat cu
motivul că, înainte de 23 august 1944, a funcţionat în cadrul altor regimuri
politice65.
Ardelean Ion. Născut la 27 ianuarie 1906 în localitatea Sintea Mică (Arad).
Absolvent a 5 clase primare, a efectuat stagiul militar în Divizia 6 Trenuri,
în perioada 1928-1929, fiind trecut în completare cu gradul de caporal. A
fost încadrat gardian public la Chestura Poliţiei Municipiului Arad la 1
martie 1930. A fost reangajat în anii 1933,1936,1939 şi 1942. La 10
noiembrie 1942 a fost încadrat agent de poliţie. Cu data de 19 octombrie
1943 a fost transferat la Detaşamentul Poliţiei de Frontieră Moldova-Veche,
până la 1 ianuarie 1944, apoi mutat la Poliţia de reşedinţă Beiuş, fiind
repartizat la Comisariatul de Poliţie Ciumeghiu-Frontieră, până la 13
februarie 1945, data desfiinţării acestei poliţii, şi a fost transferat la Chestura
Poliţiei Municipiului Timişoara. În toamna anului 1947 a fost mutat la
Serviciul de Siguranţă Arad, unde a funcţionat până la 31 august 1948, când
a fost comprimat din serviciu, după înfiinţarea Securităţii Poporului. S-a
angajat funcţionar la Secţia Financiară Arad, Circumscripţia a III-a, până în
anul 1951. Securitatea dăduse sarcină unui informator să-i urmărească
activitatea. Pe baza informaţiilor obţinute, Tribunalul Militar Teritorial
Timişoara l-a condamnat pentru „acte contra clasei muncitoare”. A fost pus
în libertate la 5 noiembrie 195566.
Begu P. Teodor. Născut la 12 septembrie 1910 în localitatea Bonţeşti
(Arad). A absolvit studiile a 6 clase primare. Serviciul militar l-a îndeplinit
în cadrul Legiunii de Jandarmi Arad, din anul 1932 şi a fost trecut în rezervă
în anul 1935, de la Legiunea de Jandarmi Odorhei, cu gradul de caporal. A
fost încadrat gardian public la Detaşamentul de Gardieni Publici Arad, la 1
iulie 1936 şi a fost reangajat în anii 1939 şi 1942. Cu data de 10 noiembrie
1942 a fost încadrat agent de poliţie la Chestura Poliţiei Municipiului Arad.
A fost reangajat agent de poliţie, cu data 1 septembrie 1946 şi a desfăşurat
diverse activităţi profesionale, inclusiv la Biroul Poliţiei Administrative –
Secţia de cercetări pentru treceri de frontieră şi ordine publică la
Comisariatul Circumscripţiei III de poliţie. După constituirea Serviciului
Securităţii Poporului Arad, a fost trimis împreună cu agenţii de securitate să
îndeplinească activităţi profesionale contemporane. În noaptea de 5-6
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ianuarie 1949, după o astfel de activitate comună, s-a deplasat la Episcopia
Ortodoxă Română din Arad şi a escaladat gardul, cu intenţia de a informa pe
Episcopul dr. Andrei Magieru despre ridicare unor preoţi şi personal
religios, existând intenţia de a fi arestaţi toţi preoţii. Nu a putut lua legătura
cu episcopul, dar a informat personalul de acolo. A doua zi s-a dus la preotul
Ungureanu Ioan, căruia i-a adus la cunoştinţă faptele de noua ordine
publică. Pentru aceste activităţi a fost cercetat de comisarul Leu P. Ştefan,
şeful Biroului Poliţiei Judiciare, care a constatat că era vinovat de uneltire
contra ordinei sociale, divulgarea secretului profesional şi pactizarea cu
duşmanul. În baza raportului, a fost suspendat din funcţie la 10 ianuarie
1949, arestat şi cercetat de Serviciul Securităţii Poporului din Arad. Aflat în
Penitenciarul Arad, pe data de 14 ianuarie 1949 a fost pedepsit cu destituirea
din funcţie şi trimis în judecata Tribunalului Militar Timişoara. Prin Sentinţa
nr. 708/49, pentru faptele învinuite, a fost condamnat la 2 luni închisoare
corecţională şi 4.000 lei amendă corecţională, alte 4 luni închisoare
corecţională şi 1.000 lei amendă corecţională, astfel încât, a executat 4 luni
închisoare corecţională şi a plătit 5.000 lei amendă corecţională67.
Bijan Alexandru. Născut la 25 februarie 1909 în localitatea Voislava
(Severin). A absolvit 3 clase normale la Caransebeş. Stagiul militar l-a
îndeplinit în Regimentul 93 Infanterie Arad, în perioada 1030-1933 şi a fost
trecut în completare cu gradul de caporal. A fost încadrat în funcţia de
gardian public la 1 august 1934. A făcut serviciul în diverse birouri, unde sa distins ca un funcţionar cu calităţi bune, folositor în toate domeniile,
lucrând cu zel şi conştiinciozitate, având purtări bune, atât în serviciu, cât şi
în viaţa personală. Prin decizia nr. 23441 din 20 iulie 1941 a fost numit în
funcţia de telefonist la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, într-un post nou
înfiinţat. Cu data 10 noiembrie 1942 a fost numit agent de poliţie la
Detaşamentul Poliţiei de Frontieră Turnu, iar din februarie 1943 a fost
detaşat la poliţia arădeană, la Secţia Spectacole şi Moravuri, fiind transferat
apoi în diverse posturi. La 10 septembrie 1945 era la Biroul Poliţiei
Comunale-Patrimoniu, fiind repartizat la Biroul de Rechiziţii şi Încartiruire.
A avut probleme cu sănătatea, fiind spitalizat şi obţinând concedii medicale.
Din 19 aprilie 1946 a fost repartizat la Secţia Poliţiei Sociale, apoi la Secţia
Paşapoarte şi Frontiere, iar din 2 octombrie 1946 la Biroul Poliţiei de
Siguranţă şi de la 18 martie 1948, iarăşi la Biroul Poliţiei Sociale. Din 24
ianuarie 1949 a fost încadrat plutonier la Miliţia Populară a Judeţului Arad,
fiind detaşat la Direcţia Generală a Miliţiei în perioada 10-15 august 1949 şi
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la Miliţia Odobeşti, de la 1 iunie, la 1 iulie 1950. Din anul 1951 a fost numit
sergent secretar-dactilograf la Secţia Operativă a Miliţiei Regionale Arad, al
cărui comandant era maiorul Ciura Maxim şi locţiitor politic lt. Mutu Petru.
Pentru unele probleme disciplinare, cu data de 1 martie 1953 a fost şters din
controale şi pus în cadrul disponibil68.
Boar Gheorghe. Născut la 11 septembrie 1899 în localitatea Comlăuş
(Arad). Absolvent a 5 clase primare. A îndeplinit stagiul militar la
Regimentul 93 Infanterie din Arad, în perioada 1921-1922. A fost angajat
sergent revizor la Prefectura Poliţiei Arad, la 1 noiembrie 1927, gardian
public din anul 1929 şi avansat în funcţia de agent de poliţie la 10 noiembrie
1942. A fost scos din cadrele active la 20 februarie 1945, prin reducerea
efectivelor69. Conform unei note informative din anul 1967, rezultă că a fost
arestat o anumită perioadă de timp, alături de foştii poliţişti Calinovici,
Mariş şi Torsan70.
Boborodea Anghel. Născut la 1 noiembrie 1913 în localitatea Giurgău
(Vâlcea). Absolvent a 8 clase de liceu. A efectuat stagiul militar în
Regimentul de Gardă Regală „Mihai Viteazul”, în perioada anului 1934,
fiind pus în completare cu gradul de fruntaş cu termen redus. La 22
decembrie 1941 a fost angajat comisar ajutor la Poliţia oraşului Giurgiu,
unde a funcţionat până la 1 octombrie 1945, când a fost trecut în cadrul
disponibil. A fost reangajat tot la Poliţia oraşului Giurgiu, la 18 mai 1946,
unde a funcţionat până la 1 iulie 1947, dată la care a fost transferat la Poliţia
oraşului Tulcea. Cu data de 20 septembrie 1947 a fost transferat la Serviciul
de Siguranţă Arad. Fiind considerat un „simpatizant legionar”, a fost
transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, până la 24 ianuarie 1949,
dată la care nu a fost încadrat în Miliţia Populară71.
Bocioc Gheorghe. Născut la 23 aprilie 1915 în localitatea Rontău (Bihor).
A fost absolvent de studii gimnaziale şi a îndeplinit stagiul militar în cadrul
Companiei de Marină Giurgiu, în perioada 1937-1940, fiind trecut în
retragere cu gradul de fruntaş. A fost încadrat agent de poliţie la Chestura
Poliţiei Galaţi, cu data de 1 mai 1941. A fost mutat la Comisaritul de Poliţie
Curtici-Frontieră, în schimb cu un alt agent, cu data de 30 martie 1942, apoi
repartizat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad. A fost suspendat din
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funcţie la 1 septembrie 1942 şi dat în judecată pentru fals în acte publice şi
luare de mită, fiind destituit din funcţie cu data de 9 septembrie 1944. Nu a
mai fost reangajat în activitate poliţienească72.
Boldur Corneliu. Născut la 16 februarie 1912 în oraşul Orăştie
(Hunedoara). După îndeplinirea serviciului militar, la cerere, a fost numit
agent de poliţie la 26 iunie 1941 la Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
fiind repartizat la Comisariatul de Poliţie Curtici-Frontieră. În iulie 1943 a
fost pedepsit disciplinar deoarece a permis intrarea în ţară a unei persoane
indezirabile, iar peste o lună a fost suspendat din serviciu, deoarece i s-a
deschis o acţiune publică. Primise ordin să însoţească sub pază o femeie,
care fusese arestată şi trebuia dusă de la Timişoara la Bucureşti. De-a lungul
drumului, fosta legionară a evadat de sub pază la Craiova. Existau unele
informaţii că agentul Boldur fusese şi el încadrat în mişcarea legionară din
Orăştie. În urma judecării cauzei sate, a fost condamnat la 3 luni închisoare
corecţională, cu aplicarea suspendării pedepsei, hotărâre rămasă definitivă.
Prin urmare, a fost rechemat în serviciu, şi transferat cu data de 1 mai 1944
la Inspectoratul Regional de Poliţie Constanţa. Cu data de 20 februarie 1945
a fost trecut în cadrul disponibil, ca urmare a reducerii efectivelor
poliţieneşti73.
Borlea Traian. Născut la 20 februarie 1894 în localitatea Şiria (Arad).
După terminarea cursurilor primare a urmat 2 ani de studii la Şcoala
superioară de comerţ şi a terminat studiile liceale în anul 1932. Din anul
1914 a urmat stagiul militar la arma Marină. A fost numit agent special la
Serviciul Special de Siguranţă Arad, cu data 15 noiembrie 1921. A fost
încadrat agent de poliţie judiciară la Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
din 21 octombrie 1929 şi a fost confirmat definitiv în această funcţie la 24
septembrie 1932. Din anul 1934 a început să-şi trateze sănătatea, prin
spitalizare şi obţinerea de concedii medicale. Din anul 1939 a fost
concentrat şi dispensat de mobilizare pentru lucru la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad. A fost pus din oficiu în retragere pentru a-şi aranja
drepturile de pensie, cu data de 1 iunie 194074.
Bugariu Teodor. Născut la 17 octombrie 1894 în Micălaca (Arad). A
efectuat stagiul militar, fiind pus în completare în anul 1920, cu gradul de
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caporal. A fost încadrat agent special la Prefectura Poliţiei Arad, la 18
august 1926. I s-au reproşat unele activităţi, fiind suspendat din funcţie la 1
aprilie 1936, deoarece a fost condamnat la o lună de închisoare
corecţională75.
Calinovici Constantin. Născut la 1 septembrie 1910 în localitatea
Sâmbăteni (Arad). A fost absolvent a 4 clase gimnaziale. Stagiul militar l-a
îndeplinit la Regimentul 8 Jandarmi, în perioada 1832-1934, fiind trecut în
completare cu gradul de sergent. A fost angajat gardian public la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad. În noiembrie 1938 dăduse examen pentru
încadrarea în funcţia de agent de poliţie şi a fost angajat în această funcţie cu
data 1 ianuarie 1939. A fost detaşat la Detaşamentul Poliţiei de Frontieră
Baziaş-Port, la 3 mai 1940, iar la 30 aprilie 1941 a fost transferat la
Inspectoratul de Poliţie Bucureşti, până la 14 octombrie 1941, când a fost
mutat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, unde a activat în Biroul de
Siguranţă. Cu data 28 octombrie 1944 a fost transferat la Poliţia oraşului
Carei şi a fost îndepărtat din funcţie la 28 aprilie 1945, fără nici o
indemnizaţie, în temeiul Legii nr. 217/1945. Pentru foarte buna activitate
profesională desfăşurată, a fost condamnat în închisoare o anumită perioadă
de timp76.
Călugăreanu Dumitru Vasile. Născut la 25 ianuarie 1909 în localitatea
Umbrăreşti (Tecuci). A absolvit 2 clase de liceu. A efectuat stagiul militar în
Regimentul 28 Dorobanţi, fiind trecut în completare, în anul 1935, cu gradul
de caporal. În acelaşi an a fost angajat gardian public la Chestura Poliţiei
Galaţi. În anul 1942 a fost încadrat cu gradul de agent. Pentru fapte
profesionale ilegale, a fost trimis în judecată. Curtea Marţială Galaţi, prin
sentinţa nr. 265/1944 l-a condamnat la suma de 5.000 lei amendă
corecţională şi 1.000 lei cheltuieli de judecată, pentru crima de fals. În
noiembrie 1948 a fost transferat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
fiind repartizat la Comisariatul II de Circumscripţie de Poliţie. În urma unei
cercetări referitoare la faptele sale disciplinare, prin decizia nr. 43.321 din 5
ianuarie 1949 a fost pedepsit cu avertisment şi reţinerea salariului pe 15 zile
pentru fapte care scădeau prestigiul instituţiei, Cu data de 24 ianuarie 1949 a
fost încadrat sergent major în Miliţia Populară a Judeţului Arad, unde a
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funcţionat până în septembrie, acelaşi an, când a fost îndepărtat din
serviciu77.
Cherciu Nedelcu. Născut la 23 aprilie 1891 în localitatea Enesolnia
(Constanţa). A absolvit 5 clase ale cursului primar. A funcţionat în cadrul
Ministerului Domeniilor în perioada 1908-1913. În această perioadă a
efectuat şi serviciul militar, în cadrul Regimentului 34 Infanterie din
Constanţa şi a fost mobilizat în campania din Bulgaria, în anul 1913, apoi a
fost trecut în completare cu gradul de caporal. A fost mobilizat din nou, în
anul 1916, a participat la luptele de la Turtucaia, unde a fost rănit, apoi a
participat la acţiunile armatei de pe Valea Jiului, unde a fost rănit din nou, şi
evacuat la spitalul din Galaţi, de unde a plecat în Moldova, fiind reformat
definitiv. A fost angajat în funcţia de agent special de siguranţă în cadrul
Brigăzii Speciale de Siguranţă din Fălticeni, la 2 februarie 1921. A fost
transferat la Serviciul Special de Siguranţă Arad, la 16 iulie 1923, detaşat
câteva luni la Circumscripţia V de Inspecţii şi Control din Constanţa, după
care a revenit la Arad, la 21 decembrie 1923. Aici a fost repartizat la Biroul
de Cercetări, până în anul 1925, apoi la Biroul Fişelor şi Arhivei. Cu data 21
octombrie 1929 i s-a atribuit funcţia de detectiv la Chestura Poliţiei
Municipiului Timişoara, de unde a fost transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad cu data 1 decembrie 1929. În decembrie 1932 a fost
declarat provizoriu în funcţia ocupată, deoarece nu îndeplinea condiţiile de
studii pentru funcţie şi nu a putut dovedi calitatea de funcţionar public din
anul 1916. A dat în judecată Ministerul de Interne, dar procesul său a fost
pierdut, deoarece nu a depus recurs în termenul legal. Fusese repartizat cu
serviciul la Comisariatul Circumscripţiei II de Poliţie, unde a avut mari
probleme de sănătate. Cu data de 1 septembrie 1937 a fost pus din oficiu în
retragere, din cauza infirmităţii inamovabilă şi progresivă, pentru a-şi aranja
drepturile de pensie78.
Chirilă Petru. Născut la 22 iunie 1912 în localitatea Pâncota (Arad). A fost
absolvent a 2 clase gimnaziale. Stagiul militar l-a îndeplinit în Regimentul
93 Infanterie din Arad, în perioada 1934-1936, fiind trecut în completare cu
gradul de sergent. A fost angajat în funcţia de gardian public la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, cu data 1 martie 1938. La 10 noiembrie 1942 a
fost avansat în funcţia de agent de poliţie şi a fost transferat la Comisariatul
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de Poliţie Nădlac-Frontieră. Cu data de 17 martie 1945 a fost pus în cadrul
disponibil, pentru reducerea efectivelor poliţieneşti79.
Chiş Gheorghe. Născut la 16 ianuarie 1893 în localitatea Cheresig (Bihor).
Absolvent a 5 clase primare, a efectuat serviciul militar în Divizia 6 Tren,
din anul 1915 şi a participat la campania militară din Primul Război
Mondial şi a fost trecut în retragere cu gradul de soldat. A fost încadrat
sergent de oraş la Prefectura Poliţiei Oradea, la 27 ianuarie 1920, în
serviciul de pază. A fost reangajat în anii 1923, 1936, 1929, apoi gardian
public în anii 1932, 1935, 1938, 1941 şi 1944. După cedarea zonei de Nordvest a Transilvaniei, a fost transferat de la Beiuş la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la 11 noiembrie 1940, împreună cu alţi 8 gardieni
publici: Deliman B. Simion, Coţea Petru, Bora Ioan, Ardelean M. Ioan,
Curţiş Vasile, Cherecheş Petru, Tuduc Petre şi Vaida Alexandru. A fost pus
în cadrul disponibil la 2 martie 1945, rechemat în activitate cu data 27
august 1947, angajat şi pus în retragere, cu data 31 august 1847, pentru a-şi
aranja drepturile de pensie pentru vechimea în serviciu80.
Ciupuligă Ilie. Născut la 5 ianuarie 1910 în localitatea Curtici (Arad). A
fost absolvent a unei singure clase de liceu. Stagiul militar l-a îndeplinit la
Regimentul 17 Infanterie, fiind trecut în completare cu gradul de sergent, în
anul 1934. A fost angajat în funcţia de gardian public la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la 1 decembrie 1935, apoi a fost încadrat agent de poliţie
la Biroul de Siguranţă, la 10 noiembrie 1942. A desfăşurat activităţi
poliţieneşti speciale la Biroul de Paşapoarte şi la Comisariatul de Poliţie
Curtici-Frontieră (15 martie 1946-25 noiembrie 1947). La 24 ianuarie 1949
a fost încadrat plutonier la Miliţia Judeţului Arad, de unde a fost pus în
disponibilitate la 5 martie 1950. Se ştia despre el că „a activat intens
împotriva clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare”. La 5 mai 1954 a fost
trimis în judecată şi a executat o pedeapsă de 2 ani de închisoare81.
Cociuba Pavel. Născut la 5 mai 1915 în localitatea Târnova (Arad).
Absolvent a 6 clase primare. A îndeplinit stagiul militar în Divizia 1
Artilerie Călăreaţă, în perioada 1936-1939, fiind pus în completare cu gradul
de sergent. A fost angajat gardian public la Chestura Poliţiei Municipiului
Arad, la 30 aprilie 1941 şi a fost permutat la Poliţia de reşedinţă Tighina, cu
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data 10 iunie 1941. A fost avansat în funcţia de agent de poliţie la 15
noiembrie 1942. În vara anului 1944 a fost mutat la Poliţia din Miercurea
Ciuc, apoi readus la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, de unde a fost pus
în disponibilitate cu data de 9 martie 194582.
Comşa Gheorghe. Născut la 9 februarie 1912 în localitatea Gârbova
(Sibiu). A fost absolvent al Gimnaziului din Hunedoara. A efectuat stagiul
militar în Regimentul 90 Infanterie din Sibiu, fiind pus în completare cu
gradul de soldat în anul 1933. A fost angajat în funcţia de agent de poliţie la
Chestura Poliţiei Municipiului Sibiu la 29 aprilie 1941, de unde, la 3 iulie
1941 a fost mutat la Chestura Poliţiei Orhei, şi la 21 ianuarie 1942, la Poliţia
Soroca. După refugierea din vara anului 1944, a fost detaşat la Chestura
Poliţiei Ploieşti, iar cu data de 1 noiembrie 1944, a fost mutat la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, fără drept de plată pentru transportul. A fost scos
din cadrele poliţieneşti la 1 martie 194583.
Deheleanu Adrian. Născut la 14 iulie 1905 în localitatea Berlişte (CaraşSeverin). A fost absolvent al Liceului „Moise Nicoară” din Arad, după care
a urmat unele studii universitare nefinalizate, la Cluj, la Facultatea de
Medicină şi Farmacie şi la Facultatea de Drept. A fost angajat agent special
la Prefectura Poliţiei Cluj, la 15 noiembrie 1927, apoi a fost transferat ca
agent special acoperit la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. La 11
octombrie 1929 a fost încadrat arhivar în cadrul acestei instituţii, apoi
registrator, la 16 aprilie 1938. La 15 septembrie 1940 a fost detaşat la
Inspectoratul de Poliţe Alba Iulia, după cedarea Nord-Vestului
Transilvaniei, apoi la Chestura Poliţiei Ploieşti, cu gradul de comisar ajutor,
la 18 octombrie 1940. Soţia sa, Deheleanu Valeria, a fost funcţionară la
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, transferată la Camera de Comerţ şi
Industrie din Arad, ceea ce a determinat-o să solicite mutarea soţului la
poliţiile din Timişoara sau Arad. Cu data de 1 noiembrie 1940 a fost
repartizat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad. Campion naţional şi
internaţional de scrimă, a fost numit şeful secţiei arădene a federaţiei de
Scrimă. Cu data de 1 ianuarie 1943 a fost detaşat la Poliţia oraşului Oraviţa,
iar la 1 august 1943 a fost transferat la Chestura Poliţiei Municipiului
Timişoara, în funcţia de comisar. La 1 martie 1945 a fost transferat în
interes de serviciu, fără indemnizaţie de transport, la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad,. Cu data de 1 octombrie 1946 a fost încadrat la
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Comisariatul de Poliţie Reşiţa, dar nu s-a prezentat la serviciu, obţinând
multe concedii medicale. Din octombrie 1947 a fost scos din cadrele
poliţieneşti. Pentru delictul de crimă intensă împotriva clasei muncitoare, a
fost condamnat la executarea unei pedepse de închisoare, de unde a fost pus
în libertate prin sentinţa nr. 302, din 21 septembrie 1955, a Tribunalului
Militar Oradea84.
Dermal Gheorghe. A fost absolvent a 4 clase de liceu şi angajat în funcţia
de agent definitiv de poliţie, la 13 aprilie 1945. A fost transferat la poliţiile
din Turda (20 august 1945), Făgăraş (1 septembrie 1945), apoi la Direcţia
Generală a Poliţiei, de unde a fost destituit din serviciu, cu data 6 aprilie
1946, apoi rechemat în funcţie la 15 decembrie 1946 şi transferat la Poliţia
din Turda, apoi la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data 2 iulie 1947.
Prim chestorul Albu Cornel i-a întocmit procesul verbal de prezentare la
serviciu şi l-a repartizat la Biroul de Cartiruire şi Rechiziţii de pe lângă
Primăria Municipiului Arad, apoi în alte servicii, inclusiv la Biroul
Procedurilor. A demisionat din serviciul poliţienesc arădean cu data 6
decembrie 1947, motivând că avea familia în Bucureşti şi nu dorise să se
mute la Arad85.
Dobrescu Mihai. Născut la 8 iunie 1916 în Bucureşti. A fost absolvent a 8
clase liceale. Stagiul militar l-a îndeplinit la Regimentul 2 Vânători de
Gardă, fiind trecut în completare cu gradul de caporal. A fost angajat în
funcţia de comisar ajutor la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 1 iulie
1940, fiind repartizat la Comisariatul Circumscripţiei IV de Poliţie. Cu data
de 6 februarie 1941 a fost detaşat la Detaşamentul de Poliţie TurnuFrontieră, în locul comisarului Alexandrescu Ioan, care a fost mutat la
Direcţia Generală a Poliţiei. La 10 martie 1943 a fost transferat la
Comisariatul de Poliţie Caransebeş, de unde a fost pus în disponibilitate 2
martie 1945. Rechemat în cadrele active la 15 decembrie 1945, a fost
reîncadrat la Caransebeş, apoi a fost transferat la poliţia din Târgu-Jiu. La 1
aprilie 1947 a fost transferat la Serviciul de Siguranţă Lugoj, în funcţia de
comisar, de la 1 iulie 1948 a fost transferat la Biroul de Siguranţă Orşova,
apoi la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, cu data 31 august 1948
şi la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data 15 septembrie 1948. A
fost încadrat sublocotenent în Miliţia Judeţeană Arad, la 24 ianuarie 1949,
avansat locotenent la 30 decembrie 1950 şi şters din controalele miliţieneşti
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la 25 decembrie 1951. Fusese şeful Serviciului de Anchetă din Direcţiunea
Miliţiei Regiunii Arad86.
Ducău Gheorghe. Născut la 24 aprilie 1889 în localitatea Mândruloc
(Arad). A fost absolvent a 6 clase primar. Stagiul militar l-a îndeplinit în
Regimentul 33 Infanterie din Arad, din anul 1910. De la 2 aprilie 1913 s-a
angajat în Jandarmerie, unde a funcţionat până 1 iulie 1921, cu gradul de
plutonier. A fost încadrat agent special de poliţie, la 1 decembrie 1922. Din
activitatea poliţienească a fost pus din oficiu în retragere, la 5 iunie 1937,
pentru caz de boală87.
Ghinga Manasie. Născut la 13 august 1901 în localitatea Chier (Arad).
Absolvent a 5 clase primare, a efectuat stagiul militar în Compania de
Jandarmi Deva, fiind pus în completare cu gradul de sergent, în anul 1926.
A fost angajat sergent de oraş în Prefectura Poliţiei Arad, la 1 aprilie 1927.
Numit gardian public, în anul 1929, a fost reangajat în activitatea poliţistă în
anii 1930, 1933, 1939 şi 1942. La 10 noiembrie 1942 a fost numit în funcţia
de agent de poliţie şi a fost repartizat la Biroul Poliţiei Judiciare. Pentru
modul de îndeplinire al activităţii profesionale, Curtea Marţială a Corpului 7
Armată, prin sentinţa nr. 7988 din 26 noiembrie 1943, l-a condamnat la o
lună de închisoare corecţională şi 500 lei cheltuieli penale, pentru săvârşirea
delictului de neglijenţă în funcţie şi a fost depus la Închisoarea Corpului 7
Armată. A fost pus în disponibilitate la 3 ianuarie 194488.
Ginga Pascu. Născut la 2 iulie 1913 în localitatea Tauţ (Arad). Absolvent a
6 clase primare, a îndeplinit stagiul militar în Regimentul 93 Infanterie
Arad, fiind trecut în completare cu gradul de sergent, în anul 1935. A fost
încadrat gardian public la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 1 iunie
1940. A urmat cursurile Şcolii de poliţie ştiinţifică, în perioada 20 iulie-11
octombrie 1942, şi a fost avansat în funcţia de agent de poliţie, la 10
noiembrie 1942. Cu această dată, a fost transferat la Comisariatul de Poliţie
Reşiţa, de unde, la 24 octombrie 1947 a fost mutat la Biroul de Siguranţă
Reşiţa. De aici, cu data 17 aprilie 1948 a fost transferat la Biroul de
Siguranţă Aeroportul Arad, apoi la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, la 1
septembrie 1948. A fost încadrat în Miliţia Judeţeană Arad, la 24 ianuarie
1949, cu gradul de plutonier, fiind repartizat secretar la Serviciul Controlul
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Străinilor şi Paşapoarte. În anul 1950 lucra la Biroul Paşapoarte din Secţia
Controlul Străinilor din cadrul Direcţiei Regionale de Miliţie Arad. Cu data
de 12 decembrie 1951 a fost trecut în rezervă. S-a angajat la Abatorul Arad,
la Centrul de colectare a vitelor şi a fost urmărit de Securitate, până în anul
1967, în problema foştilor poliţişti. Din anul 1965 plecase la Bucureşti, la
fiica sa, unde s-a îmbolnăvit de paralizie, la jumătate din cap89.
Ghiţă Ioan. Născut la 12 noiembrie 1899 în localitatea Tufani (Teleorman).
Absolvent a 5 clase primare, a efectuat stagiul militar în Regimentul 12
Roşiori, în perioada 1919-1922, fiind apoi angajat subofiţer şi trecut în
rezervă, în anul 1924, cu gradul de plutonier. A fost încadrat agent special
acoperit la Serviciul Special de Siguranţă Arad, la 29 octombrie 1926, fiind
confirmat în această funcţie la 3 decembrie 1927. A lucrat în domeniul
informativ în ceea ce privea siguranţa statului, dar a fost obligat să
îndeplinească şi atribuţii dactilografice, i s-a dat în primire registratura
serviciului şi îndatorirea de expediere a diverselor trimiteri poştale, până în
anul 1929. Cu data de 21 octombrie 1929 a fost numit agent de poliţie
administrativă şi transferat la Poliţia oraşului de reşedinţă Deva, de unde a
demisionat cu data 1 decembrie 192990.
Groza Constantin. Născut la 14 mai 1916 în localitatea Cusiua (Bihor).
Absolvent a 7 clase generale, a efectuat stagiul militar în cadrul Batalionului
18-6 Vânători de Munte, în perioada 1938-1939, şi a fost pus în completare
cu gradul de sergent. A fost angajat agent de poliţie în Serviciul de
Siguranţă Lugoj, la 13 martie 1948. Cu data de 1 iulie 1948 a fost mutat la
Serviciul de Siguranţă Arad, împreună cu agenţii Vesa Traian, tot de la
Lugoj, şi Orcea Alexandru, de la Biroul de Siguranţă Jimbolia. În anul 1949
era plutonier major la Serviciul Judeţean de Securitatea Poporului Arad91.
Haiducu M. Dumitru. Născut la 7 octombrie 1912 în Bucureşti. A absolvit
cursurile Şcolii de elemente inferioare de comerţ şi 2 clase superioare.
Stagiul militar l-a îndeplinit în Regimentul Regal din Bucureşti, în perioada
1933-1934, de unde a fost trecut în completare cu gradul de sergent cu
termen redus. A fost angajat în funcţia de agent de poliţie la Comisariatul de
Poliţie Aiud, la 13 iulie 1938. A fost transferat la Poliţia Gării Teiuş, la 20
februarie 1940, apoi a revenit la Aiud, cu data 21 august 1940, şi a fost
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detaşat la Poliţia Gării Simeria, la 11 septembrie 1944. A fost pus în cadrul
disponibil la 20 februarie 1945 şi rechemat în activitate, la 24 septembrie
1945, la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, unde a desfăşurat activităţi
profesionale în diverse sectoare. Cu data 24 ianuarie 1949 a fost încadrat
plutonier de miliţie, iar prin decizia nr. 432 din 4 martie 1950, a fost pus în
disponibilitate92.
Hărduţ Rusalin. Născut la 23 mai 1912 în localitatea Tălagiu (Arad).
Absolvent a 7 clase primare, a efectuat stagiul militar la Regimentul 86
Infanterie Oradea-Mare, în perioada 1934-1935 şi a fost trecut în completare
cu gradul de sergent. A fost încadrat gardian public la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la 1 decembrie 1935. A urmat cursurile Şcolii de poliţie
ştiinţifică-Secţia a III-a, la Bucureşti, în anul 1940. Până în anul 1942 a
efectuat activitatea profesională la corpul de pază, iar de la 1 septembrie
1942 a fost încadrat agent de poliţie, la Biroul Poliţiei Judiciare, la Secţia de
Cercetări şi Urmăriri. A fost pus în cadrul disponibil la 28 aprilie 1945 şi
rechemat în activitate la 1 august 1946. A fost trecut în cadrul Miliţiei, la 24
ianuarie 1949, cu gradul de miliţian la paza oraşului Arad. A funcţionat în
această nouă activitate, până în anul 1951, când a fost trecut în retragere93.
Henţea Victor. Născut la 22 decembrie 1902 în localitatea Ruda
(Hunedoara). Absolvent a 4 clase la liceul din Orăştie. A îndeplinit stagiul
militar la Regimentul 32 Artilerie din Târgu-Mureş, fiind pus în retragere cu
gradul de sergent, în anul 1926. A fost încadrat gardian public la Prefectura
Poliţiei Bucureşti, cu data de 1 decembrie 1932, şi a fost reangajat în anii
1935 şi 1938. A absolvit cursurile Şcolii de poliţie ştiinţifică, în perioada 1
decembrie 1932-1 martie 1933. La 1 octombrie 1934 a fost mutat la
Detaşamentul Gardienilor Publici al Chesturii Poliţiei Municipiului Arad, la
1 octombrie 1934. A fost încadrat agent de siguranţă, iar la 1 aprilie 1939 a
fost numit în funcţia de translator, fiind bun cunoscător la limbii germane. A
fost transferat în interes de serviciu la Comisariatul de Poliţie Orşova, la 1
decembrie 1943, de unde a revenit la Arad, la 15 octombrie 1944. A fost
bine apreciat din punct de vedere profesional, aşa cum rezultă din conţinutul
fişelor profesionale. A fost însărcinat cu conducerea Serviciului
Contabilitate şi Casierie, în perioada 1944-1949. Cu data 24 ianuarie 1949 a
fost încadrat sublocotenent de miliţie, fiind numit şef al Serviciului
Administrativ, până în octombrie 1949. A fost avansat la gradul de
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locotenent, la 30 decembrie 1949, şi a fost pus în disponibilitate, la 4 martie
1950. În calitatea sa de fost agent de Siguranţă, a fost urmărit de Securitate.
Conform unei fişe, data operaţiunilor a început în anul 1950, iar rezultatul
percheziţiei domiciliare a fost negativ94.
Huţiu Ştefan. Născut la 16 martie 1921 în localitatea Micălaca (Arad).
Absolvent a 4 clase de liceu, a îndeplinit stagiul militar în cadrul
Regimentului 93 Infanterie din Arad, de unde a fost pus în completare cu
gradul de fruntaş, în anul 1939. Cu data 1 ianuarie 1946 a fost încadrat agent
de poliţie la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, dar nu mai sunt alte
informaţii referitoare la activitatea sa profesională95.
Ienuş Şt. Bucur (Enuş). Născut la 15 martie 1915 în Bucureşti. Absolvent a
3 clase primare. Recrutat în anul 1940, s-a constatat că este impropriu
serviciului militar. A fost angajat agent de poliţie la Prefectura Poliţiei
Capitalei, în perioada 1 august 1942-11 august 1944. Trecut în cadrul
disponibil, deoarece a fost condamnat la 3 luni închisoare corecţională,
sentinţă care i-a fost anulată în urma apelului, a fost rechemat în serviciu la
30 martie 1946, fiind repartizat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
luându-şi postul în primire de la Biroul Poliţiei Judiciare, trecut apoi la
Secţia Proceduri din Poliţia Administrativă, la Comisariatul Gării C.F.R. şi
la Comisariatul Circumscripţiei V de Poliţie. Pentru neprezentare la
serviciu, a fost pedepsit disciplinar, la 6 mai 1947, cu mustrare şi pierderea
salariului pe 5 zile. Deoarece avea o cauză penală judecată la Curtea de Apel
Bucureşti, a fost suspendat din serviciu la 15 august 1947, revenindu-se
asupra acestei măsuri la 17 decembrie 1947, deoarece fusese achitat din
punct de vedere juridic. Încă din septembrie 1947, prim chestorul Albu
Cornel solicitase Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara să se revină
asupra suspendării, „deoarece în urma repartizării agenţilor de poliţie din
efectivul Chesturii, la Serviciul de Siguranţă al Judeţului Arad, ducem lipsa
agenţilor de poliţie, în special în materie judiciară”. Fiind un bun poliţist, pe
data 5 ianuarie 1948 a fost repartizat la Biroul Poliţiei Judiciare, dar a fost
îndepărtat din funcţie, la 20 martie 1948, deoarece fusese notat cu
calificativul „insuficient” pe anul 1947. Solicitarea de reprimire în serviciu
nu a fost soluţionată favorabil96.
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Ioja Ioan. Născut la 21 ianuarie 1899 în localitatea Renuşa (Arad).
Absolvent a 6 clase primare, a efectuat stagiul militar în Regimentul 93
infanterie din Arad, în perioada 1921-1923, fiind trecut în completare cu
gradul de sergent. A fost angajat sergent de oraş la Prefectura Poliţiei Arad,
la 1 mai 1927 şi reangajat gardian public în anii 1930, 1933, 1936 şi 1939.
A fost avansat agent de poliţie, la 10 noiembrie 1942, apoi pus în cadrul
disponibil, la 2 mai 1945. Din conţinutul unei autobiografii din 27 iulie
1948, rezultă că a desfăşurat activităţi în diverse posturi poliţieneşti. Din
anul 1941 a fost repartizat la Biroul de Siguranţă-Secţia Registratură, apoi la
Secţia Maghiară, până la despărţirea acesteia în secţiile Maghiari şi Optanţi.
A avut misiuni de supraveghere asupra persoanelor care plecau din ţară, fără
forme legale, dar şi cu forme legale, fiind detaşat o perioadă şi la
Comisariatul de Poliţie Curtici-Frontieră (10 noiembrie-7 decembrie 1942).
Până în anul 1945 a lucrat peste 11.000 astfel de dosare, precum şi alte
dosare cu diferite cercetări, care i se dădeau pentru executare, recunoscând
că a lucrat la acest serviciu „zi şi noapte, în majoritatea timpului singur”,
deoarece ceilalţi colegi „fie că nu ştiau problema, fie din alte motive”97.
Iordache Ion. Născut la 22 mai 1892 în localitatea Valea Mare (Mehedinţi).
Absolvent a 5 clase primare. A efectuat stagiul militar în Regimentul 1
Călăraşi, fiind trecut în completare cu gradul de caporal, în anul 1914. A
participat la Primul Război Mondial de unde a fost trecut la vatră în anul
1920, cu distincţia „Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918 şi 19181920”, cu brevetele Mărăşeşti, Carpaţi şi Ardeal. Încadrat agent de poliţie la
Prefectura Poliţiei Arad, la 1 mai 1920, a funcţionat în activitatea
poliţienească arădeană, până la 19 aprilie 1942, data decesului98.
Ivanciuc Ioan. Născut la 1 ianuarie 1886 în localitatea Japa (Maramureş).
Absolvent a 4 clase secundare la Şcoala normală de învăţători, A efectuat
stagiul militar şi a participat la campaniile militare din Primul Război
Mondial, fiind trecut în rezervă după 8 ani, cu gradul de plutonier invalid.
Din anul 1921 a fost încadrat în funcţia de translator la Poliţia Punctului de
Frontieră Valea Vişeului, în structura Serviciului Special de Siguranţă
Sighet. Cu data 1 noiembrie 1925 a fost încadrat în funcţia de subcomisar de
siguranţă la Poliţia Gării Feldioara-Războieni. Din anul 1926, cu gradul de
subcomisar cu titlul de agent, a fost transferat la Serviciul Special de
Siguranţă Sighet. A fost detaşat la Brigada Specială de Siguranţă Salonta, în
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perioada 23 iunie-16 august 1927, apoi a fost transferat la Poliţia Punctului
de frontieră Câmpulung la Tisa, iar din anul 1928 a fost mutat la Punctul de
frontieră Teceul Mic, apoi la Poliţia de Frontieră Episcopia Bihorului, şi cu
luna mai 1929, la Poliţia punctului Sighet. Pentru anumite fapte disciplinare,
dar şi din cauza unor greşeli administrative, a fost pus în disponibilitate la 1
noiembrie 1929. În urma intervenţiei la eşaloanele superioare, deoarece
Tribunalul Maramureş-Secţia II l-a achitat, a fost încadrat în funcţia de
detectiv la Chestura Poliţiei Satu-Mare. La 31 octombrie 1933 a fost
transferat agent de poliţie la Poliţia oraşului Sighet, iar la 11 februarie 1936,
la Poliţia de Frontieră Valea Vişeului, până la 24 iulie 1937, când a revenit
la Poliţia oraşului Sighet. După publicarea verdictului de la Viena, din 30
august 1940, a primit ordin de la maiorul Varu Alexandru, şeful Poliţiei şi
Siguranţei Sighet, judeţul Maramureş, să stea la postul său, la datorie, pentru
menţinerea ordinei şi siguranţei publice în acele zile grele şi dureroase. A
executat ordinul şi a stat în serviciu până la 5 septembrie 1940, când au
intrat trupele şi poliţia maghiară, care au preluat şi Poliţia oraşului Sighet. El
a primit ordin scris de la generalul Radu Iosif, comandantul militar al
oraşului Sighet, că era scutit de serviciu şi să stea acasă. Acasă, avea o
familie grea, formată din 7 copii şi soţia bolnavă de foarte mulţi ani. A
reuşit să obţină ordin de plecare de la Comandamentul militar maghiar de la
Sighet, la 2 decembrie 1940, şi a reuşit să se refugieze cu familia la Arad.
Cu data de 20 decembrie 1940, a fost repartizat agent de poliţie la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad. A efectuat activitatea poliţienească până la 10
decembrie 1942, când a fost trecut în cadrul disponibil, iar cu data 31
octombrie 1943 a fost pus din oficiu în retragere, pentru a-şi aranja
drepturile de pensie99.
Liţiu Dumitru. Născut la 21 martie 1915 în localitatea Hoit (Bihor).
Absolvent a 6 clase normale, a efectuat stagiul militar la Regimentul 34
Artilerie, în perioada 1938-1939, fiind pus în completare cu gradul de
sergent. A fost încadrat gardian public la Chestura Poliţiei Municipiului
Oradea, la 1 martie 1939. Refugiat în septembrie 1940, a fost încadrat la
Poliţia de reşedinţă Beiuş, iar la 1 februarie 1941 a fost transferat la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad, în funcţia de gardian public civil, fiind
trecut în Biroul de Siguranţă. Cu data 10 noiembrie 1942 a fost avansat în
funcţia de agent, fiind repartizat la Comisariatul de Poliţie Pecica-Frontieră,
apoi la Biroul de Siguranţă Arad, până la 1 septembrie 1948, când a fost
transferat la Chestura Poliţiei Arad, în Biroul Poliţiei Judiciare. Din anul
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1945 s-a înrolat în P.C.R. - organizaţia Arad. A fost „vărsat” în Miliţia
Judeţului Arad, la 24 ianuarie 1949, cu gradul de plutonier, cu repartizare la
Biroul Cercetări din Serviciul Miliţiei Economice, de unde a fost şters din
control, cu data 5 martie 1950100.
Luca Ioan. Născut la 16 octombrie 1904 în localitatea Sarcău (Bihor).
Absolvent a 4 clase primare, a efectuat stagiul militar la Regimentul 2
Grăniceri, în perioada 1926-1928, fiind pus în completare cu gradul de
soldat. A fost angajat în funcţia de sergent de oraş la Prefectura Poliţiei
Oradea, la 1 noiembrie 1928. A efectuat studiile poliţieneşti la Şcoala de
poliţie ştiinţifică - Secţia a III-a, în perioada 1 august 30 noiembrie 1936. La
cedarea teritoriului de Nord-Vest al Transilvaniei, s-a refugiat şi încadrat
gardian public la Beiuş, apoi transferat la Chestura Poliţiei Municipiului
Arad, la data 1 februarie 1942. Pentru activitatea profesională, a fost avansat
la gradul de agent de poliţie, la 10 decembrie 1942, în Biroul Poliţiei de
Siguranţă. A fost detaşat la Detaşamentul Poliţiei de Frontieră Pecica, apoi
la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, de unde a fost trecut în cadrul
disponibil, la 20 februarie 1945. Nu i s-a aprobat transferarea la Chestura
Poliţiei Municipiului Oradea şi nici reprimirea în funcţie la Arad. S-a
considerat că desfăşurase o activitate incompatibilă, în urma măsurii luate ce
Comisia Aliată de Control, care hotărâse reducerea personalului poliţienesc
din România la 6.000 funcţionari101.
Mariş Ioan. Născut la 19 octombrie 1910 în localitatea Sălăjeni (Arad). A
fost absolvent a 4 clase secundare, la Liceul „Avram Iancu” din Brad. A
îndeplinit stagiul militar în Regimentul 17 Infanterie, în perioada 19311932, fiind pus în completare cu gradul de caporal. A fost încadrat agent de
poliţie la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data 1 august 1938, fiind
însărcinat cu efectuarea problemelor arhivistice, iar din anul 1939 a fost
repartizat la Biroul Poliţiei Judiciare. În anul 1941 a absolvit cursurile Şcolii
de poliţie judiciară din Tg. Jiu. În mai 1945 fusese denunţat de minoritarii
Wolf Gheorghe şi Quilt Andrei, arestaţi între 19-28 martie 1941 la Biroul de
Siguranţă Arad, reclamându-l pe agentul Mariş pentru cercetare şi
maltratare. Cercetarea denunţării a făcut-o cunoscutul comisar Vrăbete
Julică şi, urmare a concluziilor referatului respectiv, a fost îndepărtat din
serviciu la 12 iunie 1945, fără indemnizaţie, pe temeiul Legii pentru
purificare administraţiilor publice. A fost detenţionat în perioada 1952100
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1954, iar o notă informativă din anul 1967 arăta că ar fi făcut 5-8 ani de
închisoare, la Canal şi Lagărul de concentrare. O altă notă informativă din
anul 1969 arăta că era angajat ca magazioner la Intreprinderea „Polichrom”
din Arad, încă din anul 1954, când a ieşit din detenţie102.
Mălan Dumitru. Născut la 23 septembrie 1900 în localitatea Alpareni
(Bihor). Absolvent a 6 clase primare, în anul 1918 a fost recrutat şi a
participat la campania militară, iar din noiembrie 1919 s-a înscris în Garda
Naţională Română din Oradea-Mare. La 1 decembrie 1919 a fost încadrat
camerier la Prefectura Poliţiei Oradea, apoi a fost angajat în funcţia de agent
special la Serviciul Special de Siguranţă din Oradea, cu data 16 ianuarie
1922. La 31 octombrie 1929 a fost încadrat agent de poliţie administrativă şi
a îndeplinit diverse atribuţii poliţieneşti. În perioada 10 ianuarie 1931-22
februarie 1934, a fost transferat la Direcţiunea Generală a Poliţiei din
Bucureşti, după care a revenit la Oradea. Evacuat în septembrie 1940 la
Beiuş, cu data 9 ianuarie 1941 a fost transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, unde a fost repartizat la Biroul de Informaţii. Cu data 1
iulie 1944 a fost repartizat la Comisariatul de Poliţie Curtici-Frontieră, de
unde i s-a aprobat revenirea în Arad, cu data 13 septembrie 1944. Scos din
cadrele poliţieneşti la 2 martie 1945, arestat la 3 martie 1945, la 28 aprilie
1945 a fost îndepărtat din serviciu fără nici o indemnizaţie, pe temeiul Legii
pentru purificarea administraţiilor publice, fiind trimis în judecata
Tribunalului Poporului din Cluj, împreună cu comisarul ajutor Calinovici
Constantin şi agenţii Popescu Ioan şi Putaru Gheorghe103.
Mărieş Vasile. Născut la 19 noiembrie 1912 în localitatea Berchegraia
(Satu-Mare). Absolvent a 5 clase primare, a efectuat stagiul militar în
Jandarmerie, în perioada 1934-1937, de unde a fost pus în completare cu
gradul de sergent. A fost încadrat gardian public la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, la 1 octombrie 1937. A absolvit cursul Şcolii de poliţie
ştiinţifică-Secţia III din Timişoara, în perioada 1 martie-30 iunie 1938. A
fost avansat în gradul de agent de poliţie, la 10 noiembrie 1942, şi a fost
detaşat la Comisariatul de Poliţie Curtici-Frontieră, până la 12 iulie 1946,
când a fost detaşat la Comisariatul de Poliţie Nădlac-Frontieră, de unde, la
30 octombrie 1947 a fost mutat, la cerere, în Chestura Poliţiei Municipiului
Arad. Nu se ştie când a fost pus în retragere din activitatea poliţienească104.
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Medeleanu Gheorghe. Născut la 24 decembrie 1919 în localitatea
Caceaneanca (Ialomiţa). În anul 1938 a absolvit studiile la Liceului „Ştirbei
Vodă” din Călăraşi. Din februarie 1940 a fost angajat în postul de pedagog
la Gimnaziul din Călăraşi, iar în noiembrie a fost încorporat în Regimentul 5
Artilerie Călăreaţă, în garnizoana Medgidia din Constanţa. Din 22 iunie
1941 a plecat pe front, luând parte la operaţiunile de la Odesa, până în
decembrie 1941, când a revenit în ţară şi a fost distins cu medalia „Bărbăţie
şi Credinţă” clasa a II-a. În iulie 1942 a fost trimis iarăşi pe front la
operaţiunile din Cotul Donului, de unde a revenit în ţară în aprilie 1943. La
15 septembrie 1943, fiind în concediu, a susţinut examenul pentru numirea
în funcţia de comisar ajutor, apoi a fost din nou concentrat pe front. În mai
1944 a fost rănit pe front, şi trimis la spitalul din Galaţi, unde a fost
însănătoşit, apoi desconcentrat în iulie 1944 şi numit comisar ajutor la
Chestura Poliţiei Municipiului Arad, numire care i se făcuse cu data 18
noiembrie 1943, fiind repartizat la Comisariatul de Poliţie Pecica-Frontieră.
De la 1 august 1944 a fost din nou concentrat şi trimis la Şcoala de Artilerie,
având gradul de sergent cu termen redus. A fost desconcentrat din armată la
25 iunie 1945 şi a revenit la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, de unde a
fost repartizat la Comisariatul IV de Poliţie, până în mai 1947, apoi mutat la
Comisariatul III de Poliţie, de unde a fost mutat la conducerea
Detaşamentului de Muncă din Serviciul de Siguranţă al Judeţului Arad,
conducând şi Biroul Controlului Străinilor, în lipsa comisarului Răducanu
Alexandru, care a fost detaşat provizoriu la Comisariatul de Poliţie CurticiFrontieră. Comisarul Rafila Alexandru, şeful Serviciului de Siguranţă al
Judeţului Arad, l-a apreciat ca „ fiind ataşat regimului şi se poate conta pe
el”, deoarece din 1944 se încadrase în Partidul Socialist Democrat, apoi în
Partidul Comunist Român. Din octombrie 1948 a fost repartizat iarăşi la
Chestură. De la 24 ianuarie 1949 a fost încadrat locotenent de miliţie, unde
probabil, nu a mai fost mult timp angajat105.
Mihu Ştefan. Născut la 2 ianuarie 1922 în localitatea Grănicei (Arad).
Absolvent a 7 clase primare. A fost încadrat agent de poliţie în Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, la 30 mai 1945. A avut probleme disciplinare şi,
în iunie 1945, a fost detaşat la Comisariatul de Poliţie Halmeu-Frontieră,
apoi a revenit la Arad. La 15 noiembrie 1945 a fost trimis în delegaţie să
însoţească 5 infractori arestaţi, la Curtea Militară Timişoara. De la Gara
Timişoara a plecat pe jos cu ei, s-au oprit la mai multe bodegi, s-a îmbătat şi
a adormit la una din aceste birturi. În timpul somnului său, cele 5 persoane
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arestate au fugit, după ce şi-au luat probele şi un act de identitate al
agentului. După ce a fost pedepsit disciplinar, o instanţă judecătorească l-a
condamnat la 6 luni închisoare corecţională şi o amendă, pentru un furt pe
care îl săvârşise înainte de a fi încadrat poliţist. Cu data 18 februarie 1946 a
fost îndepărtat din funcţie, pentru gravele greşeli săvârşite106.
Oniţiu Pamfil. Născut la 17 septembrie 1915 în localitatea Aţintiş (Turda).
Absolvent a 6 clase primare, a îndeplinit stagiul militar în Regimentul de
Jandarmi Teleorman, în perioada 1937-1940, fiind trecut în completare cu
gradul de sergent. A fost încadrat în funcţia de gardian public la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, în serviciul de pază, cu data 1 mai 1941. A
îndeplinit cursul Şcolii de poliţie ştiinţifică – Secţia a III-a din Timişoara, în
perioada 20 septembrie 20 decembrie 1941. Pentru modul de îndeplinire a
atribuţiilor profesionale a fost promovat în gradul de agent de poliţie, la 10
noiembrie 1942, fiind transferat la Comisariatul de Poliţie Pecica-Frontieră,
iar cu data de 21 iunie 1943 a fost detaşat la Chestura Poliţiei Municipiului
Arad, unde a desfăşurat diverse activităţi poliţieneşti, precum şi aceea de
secretar al Sindicatului poliţienesc. La 17 august 1947 a fost ales secretar la
Sindicatul Unic al Salariaţilor Publici din Judeţul Arad, fiind scos din
activitatea poliţienească. La 24 ianuarie 1949 a fost „vărsat” în Direcţia
Miliţiei Judeţului Arad, cu gradul de plutonier de miliţie. A fost pus în
cadrul disponibil cu data 4 martie 1950, fiind apoi urmărit de Securitate,
pentru problema de fost poliţist. La 11 aprilie 1957, U.M. nr. 0232 din
Timişoara, a înaintat Tribunalului Militar al Regiunii a III-a Militară din
Cluj, un număr de 4 dosare personale ale fostului agent Oniţiu Pamfil pentru
cercetare107.
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