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Lucrarea își propune să prezinte aspecte din istoria Poliției orașului Buzău în perioada 

1929-1949. Acest interval cronologic merita să fie cunoscut cât mai temeinic, fiind marcat de 

evenimente importante care au determinat cursul istoriei României. Bineînțeles, amploarea 

fenomenelor și-a pus amprenta și asupra evoluției instituției poliției. A fost nevoie de schimbări 

legislative, organizatorice, elaborarea de strategii noi. Astfel, am pornit demersul nostru de la 

adoptarea Legii pentru organizarea poliţiei generale a Statului din 21 iulie 1929, considerată al 

doilea act normativ organic în acest domeniu. Ca limită cronologică superioară am optat pentru 

anul 1949, când instituția poliției intră într-o nouă etapă, fiind înlocuită cu Miliția prin decretul nr. 

25 din 22 ianuarie.  

Chiar dacă Poliția orașului Buzău a funcționat în marele angrenaj al Ministerului de 

Interne, ea prezintă anumite particularități ce decurg din evoluția politică, socială și economică a 

zonei. De altfel, Buzăul era centrul unei însemnate zone de resurse petroliere și un important nod 

de comunicații, fiind situat la răscrucea drumurilor dintre Muntenia, Moldova, Transilvania. 

 Scopul tezei de doctorat este întocmirea unui studiu complex și sublinierea importanței 

cunoașterii istoriei locale, accentul punându-se pe cercetarea surselor de arhivă. Obiectivul lucrării 

îl reprezintă analizarea documentelor, în cea mai mare parte inedite,  pentru a construi o imagine 

veridică a poliției și comunității buzoiene în intervalul de timp ales. În mod firesc, am dat dovadă 

de simț critic atunci când am identificat date contradictorii. Nu au fost valorificate informațiile 

asupra cărora au planat suspiciuni, unde erau exagerări sau cele din notele informative care purtau 

mențiunea „sursă neverificată” sau „dubioasă”. 

Unele probleme sunt foarte bine reprezentate în documente. Totuși, au existat situații când 

pierderile sau distrugerile de acte au dus la imposibilitatea de a reconstitui anumite evenimente sau 

perioade. Din altele am identificat doar crâmpeie, reconstituirea lor fiind greoaie. În astfel de 

cazuri, am întregit informațiile cu date din cărți. 

Bineînțeles, pentru a lămuri sau întări anumite aspecte am consultat și presa vremii. Mai 

cu seamă, în ziare am depistat o serie de aprecieri pozitive sau unele critici, dar și sugestii privind 

activitatea organelor de poliție locale. 



Așadar, intenția mea a fost aceea de a realiza o prezentare obiectivă a poliției orașului 

Buzău, evenimentele fiind analizate prin prisma epocii, în contextul diferitelor momente ale 

istoriei contemporane. Am avut permanent în vedere, descifrarea problemelor apărute în cadrul 

poliției, îndeosebi în perioadele de frământări, de instabilitate politică, de mișcări social-politice. 

Contribuția tezei constă în faptul că dezvăluie momente neștiute până în prezent, 

documente inedite (unele au fost prezentate în anexe) care pot oferi răspunsuri la anumite întrebări, 

conducând la cunoașterea mai detaliată a instituției poliției. Lucrarea aduce un semnificativ aport 

la descoperirea istoriei locale, atât de importantă pentru comunitate, pe care o ajută să 

conștientizeze valorile trecutului, să-și rezolve problemele prezentului și să-și construiască un 

viitor mai bun. De asemenea, prin integrarea istoriei poliției locale în cea națională, constituie o 

modestă contribuție la dezvoltarea istoriografiei românești. 

Lucrarea de față cuprinde o listă a abrevierilor, lista anexelor, introducere, patru capitole 

divizate în mai multe subcapitole, concluzii, bibliografie și anexele. Aparatul critic a fost inserat 

în subsolul paginilor. La sfârșitul lucrării am alcătuit o listă cu cei care au condus destinele poliției 

buzoiene în perioada 1929-1949. În acest interval s-au aflat la conducere profesioniști, dedicați 

meseriei, dar și oameni protejați de puterea politică. În anexe am prezentat, în ordine cronologică, 

documente cu relevanță pentru temă. Anumite probleme sunt prezentate în mod inegal în paginile 

tezei, expunerea pe larg a unor aspecte fiind în strânsă legătură cu interesul pe care l-au acordat 

organele polițienești.  

În primul capitol denumit Un deceniu de transformări ale poliției buzoiene (1929-1940), 

am realizat o prezentare a cadrului legislativ în baza căruia a funcționat poliția română. Am urmărit 

organizarea unității de la Buzău, cu efectivele sale, pregătirea și disciplina lor. Acestea din urmă 

constituie condițiile de bază pentru buna funcționare, prestigiul  și autoritatea instituției. 

O atenție deosebită am acordat-o misiunii poliției de apărare a valorilor sociale: sănătatea 

și morala publică, liniștea publică, siguranța indivizilor și bunurilor acestora, mai ales, în contextul 

crizei economice din țara noastră, din anii 1929-1933, care a determinat scăderea nivelului de trai 

al populației și creșterea fenomenului infracțional. 

Schimbări importante s-au petrecut cu ocazia cedării teritoriilor românești, din vara lui 

1940: Basarabia, nordul Bucovinei și Ținutul Herța către Uniunea Sovietică și nord-vestul 

Transilvaniei către Ungaria. Organele de poliției au făcut eforturi uriașe pentru verificarea și 



distribuirea persoanelor în localitățile fixate, cu atât mai mult cu cât Buzăul a fost „gară de primă 

destinație” pentru refugiați.   

În atenția mea a fost și legătura de serviciu dintre poliție și jandarmerie. Cele două instituții 

de ordine și siguranță exercitau atribuții similare, cu deosebire că prima acționa în mediul urban, 

iar cea de-a doua pe teritoriul rural.  

Capitolul Obiective ale Siguranței buzoiene (1941-1944), cel de-al doilea, tratează 

principalele „probleme” cu care s-au confruntat serviciile de siguranță în perioada războiului: 

starea de spirit a populației, legionară, evreiască, romii, sectele religioase. Ele au acționat într-o 

conjunctură complicată, impunându-se o serie de schimbări, determinate de situații noi.  

În acțiunea lor informativă, organele de siguranță buzoiene au înțeles să situeze misiunea 

de a culege date referitoare la starea de spirit a populației, în prima linie de urgență. De cunoașterea 

cât mai clară și promptă a motivelor ce produceau nemulțumiri de ordin social, a depins viabilitatea 

măsurilor de guvernare.  

Cel de-al treilea capitol este intitulat Din activitatea poliției buzoiene în anii războiului 

reîntregirii naționale (22 iunie 1941-23 august 1944). Pe lângă atribuțiile de bază, în perioada 

de restriște din timpul războiului, misiunea organelor polițienești din Buzău a vizat și apărarea 

pasivă. Pregătirea personalului propriu și educarea locuitorilor, cu privire la sarcinile care le 

reveneau, erau elemente esențiale, fiind realizate frecvent exerciții de specialitate, atât ziua cât și 

noaptea.  

Alte activități desfășurate erau: supravegherea punctelor vulnerabile și de interes (instituții 

publice, depozitele de muniţii, gara, uzina electrică și de apă,), controlul camuflajului luminilor 

instituţiilor, locuinţelor, vehiculelor, verificarea realizării tranșeelor de către instituții și persoane 

fizice, construirea de adăposturi. Un aspect important l-a constituit supravegherea acțiunilor 

aviației inamice. În situația unui atac aerian, forțele de ordine acordau asistență sinistraților.  

În mod deosebit, în perioada 1941-1942 observăm o creştere a numărului de documente 

referitoare la acţiunile N.K.V.D. - ului de culegere de informaţii sau recrutare de personal, cu 

misiunea de a săvârşi acte de spionaj pe teritoriul României. Scopul agenților era de a se informa 

asupra armatelor române și germane, concentrările de trupe la frontieră, identificarea de sedii și 

depozite ale autorităților. Ei recurgeau la incendieri, atentate, distrugeri ale instalațiilor de 

comunicații sau utilitate publică. Pentru a preveni, descoperi și combate astfel de situații a fost 

nevoie de un serviciu de Siguranţă foarte bine conceput și structurat pentru a fi eficient. 



În ultimul capitol Poliția buzoiană într-o perioadă de răscruce (23 august 1944-22 

ianuarie 1949), am urmărit activitatea instituției în condițiile unor intense transformări în viața 

politică, economică și socială.  

După 23 august 1944, organele de poliție s-au aflat în fața unor mari provocări, îndeosebi 

în urma luptelor care au avut loc între armatele germane în retragere și cele sovietice aliate pătrunse 

în localitate. Orașul Buzău a devenit un adevărat teatru de război. Au fost incendiate și devastate 

Palatul Comunal (unde funcționau Primăria și Prefectura), școli, fabrici, societăți, magazine, dar 

și imobile ale locuitorilor.  

Apoi, îndeplinirea condiţiilor de armistiţiu a sporit sarcinile polițiștilor. Ei au fost obligați 

să aibă o bună colaborare cu reprezentanţii armatei sovietice, faţă de care şi-au arătat toată 

solicitudinea pentru satisfacerea cerinţelor ce decurgeau din acest acord, respectând dispoziţiile 

Comisiei interaliate de la Bucureşti. Una dintre cele mai dificile îndatoriri a fost identificarea şi 

predarea unor bunuri Uniunii Sovietice, în încercarea de a evita întârzierea aplicării. 

După instaurarea guvernului dr. Petru Groza s-a acționat pentru impunerea ideologiei 

comuniste. Deși regele Carol al II-lea și Ion Antonescu au aplicat, prin forțele de ordine, măsuri 

dure împotriva Mișcării legionare, ei nu au reușit să o elimine. Însă, comuniștii au izbutit acest 

lucru în numai câțiva ani. Totodată, partidele istorice au pierdut lupta politică, ajungându-se la 

eliminarea lor.  

Prin legile de purificare a administrațiilor publice, care au afectat și instituția poliției, 

comuniștii au căutat să-și consolideze poziția în Stat. Au fost eliminați din sistem cei care nu au 

aderat la regimul comunist și infiltrate cadre devotate partidului, totul cu sprijinul sovieticilor. 

Treptat, Poliția buzoiană a devenit preocupată să satisfacă cerințele noului stăpân, chiar 

dacă în felul acesta îi era diminuată autoritatea. De fapt, întreaga viața politică, socială și 

economică era controlată de armata sovietică. Pe un drum dirijat de Uniunea Sovietică, nimeni și 

nimic nu a putut schimba calea României spre comunism. P.C.R. a devenit forța conducătoare care 

s-a impus pentru următoarele 4 decenii. 

Înființarea Miliției la 22 ianuarie 1949 a însemnat sfârșitul unei instituții, ale cărei baze se 

puseseră cu peste o sută de ani în urmă. Aceasta a funcționat sub regimul comunist, care și-a creat 

din organele de ordine, un instrument la dispoziția capilor politici. 

Pentru realizarea tezei de doctorat, în centrul cercetării mele s-a aflat întreg fondul 

arhivistic Poliția orașului Buzău, perioada 1929-1949, deținut de Serviciul județean al Arhivelor 



Naționale Buzău, ce cuprinde 11 metri liniari de documente și peste 600 unități arhivistice. 

Tipologia documentelor este diversă: ordine și circulare emise de forurile superioare, rapoarte și 

sinteze de activitate purtând semnăturile comandanților unității, note informative, buletine 

statistice, telegrame fulger, state de plată, etc. În cadrul instituției menționate, am studiat 

documente și din fondurile de arhivă: Poliţia oraşului Mizil (unitate subordonată poliției de 

reședință), Legiunea de jandarmi Buzău (pentru relația poliție-jandarmerie), Primăria orașului 

Buzău și Prefectura județului Buzău (extrem de folositoare pentru colaborarea cu organele 

administrative), Tribunalul județului Buzău și Colecția de fotografii (pentru fenomenul 

infracțional).  

Totodată, am valorificat informații din fondurile arhivistice Ministerul Afacerilor Interne 

și Inspectorate Regionale de Poliţie, aflate în păstrarea Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice 

Centrale Bucureşti și Documentar și Penal, deținute de Consiliul Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii.  

Pe lângă bogatul material arhivistic, în mare parte inedit, o importantă sursă de informare 

a constituit-o presa locală, dar și volumele, studiile în domeniu sau în legătură cu tema, pentru a 

realiza o prezentare cât mai complexă. Unele aspecte au fost expuse pe larg, însă chestiuni precum 

sectele religioase, romii, problema antisemită pot și merită să fie dezvoltate prin cercetări 

ulterioare. Cu siguranță, informații noi vor ieși la iveală prin cercetarea fondurilor arhivistice 

Ministerul de Interne și Direcția Generală a Poliției deținute de Serviciului Arhivelor Naţionale 

Istorice Centrale Bucureşti. 

Pentru a valorifica informațiile identificate în documentele de arhivă, articole și lucrări, 

referitoare la evoluția sau involuția instituției poliției în perioada de referință, am folosit câteva 

metode de cercetare. În primul rând, menționăm metodele istorică și cronologică, prin intermediul 

cărora am prezentat obiectiv și într-o succesiune logică, realitățile vieții sociale, politice și 

economice, în centrul lor găsindu-se Poliția. Totodată, amintim metodele comparativă și statistică, 

utilizate pentru a analiza prețurile unor produse dintr-o perioadă sau din punct de vedere numeric, 

efectivele Poliției orașului Buzău, infractorii sau infracțiunile comise la un moment dat. Caracterul 

interdisciplinar al temei este dat de prezentarea pe de o parte, a unor informații ce țin de ordinea 

publică și siguranța Statului, iar pe de alta, referitoare la aspecte sociale, economice, de religie. 



Deşi restrânsă ca perioadă, lucrarea oferă cititorilor informațiile necesare pentru 

cunoașterea cursului Poliției orașului Buzău în acest interval, evidențiind prezența ei în toate 

evenimentele majore ale comunității.  
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This work aims at presenting aspects of the history of the Police of Buzău City within the 

period 1929-1949. This chronological time lapse deserves to be known as thoroughly as possible, 

as it is marked by important events which determined the progress of the history of Romania. 

Naturally, the importance of the phenomena also sets stamp on the evolution of the police 

institution. Legislative and organizational changes as well as the elaboration of the new strategies 

were needed. Thus, I started our endeavor from the enactment of the Law for the organization of 

the General State Police from July 21st, 1929, which is considered to be the second organic 

regulatory document within this field. As a superior chronological limit I chose the year of 1949, 

when the Police Institution entered a new stage, being replaced by the Militia by decree no. 25 

from January 22nd.  

Even though the Police of Buzău City functioned within the grand mechanism of the 

Ministry of Internal Affairs, it portrays certain features which result from the political, social and 

economic evolution of the area. As a matter of fact, Buzău was the centre of a significant part of 

oil resources and an important vertex, as it was situated at the crossroads of the roadways between 

Walachia, Moldavia and Transylvania. 

 The purpose of the doctoral dissertation was to draw up a complex study and to emphasize 

the importance of the insight into the local history, insisting on the research upon the archive 

sources. The objective of the thesis is represented by the analysis of the documents, most of them 

being novel, in order to create a veridical image of the police and the community of Buzău within 

the chosen time lapse. Naturally, I showed critical sense when I identified discrepant data. The 

information that was considered suspicious, where there were exaggerations or the one in the 

information notes which bore the specification „unverified source” or „dubious”, was not 

exploited. 

 Some problems are well depicted in documents. Nevertheless, there were situations when 

the loss or destruction of the documents led to the impossibility of recreating certain events or 

periods. From others I identified only pieces, their recreation being cumbersome. For these cases, 

I completed the information with data from books. 



 Of course in order to clarify or to re- enforce certain aspects I consulted the press of that 

time. Chiefly in newspapers I discovered a series of positive reviews or some were critical, but 

also suggestions regarding the activity of the local police bodies. 

Thus, my intention was to carry out an objective presentation of the Police from Buzău 

City, the events being analyzed in terms of the era, in the context of the different moments of the 

contemporary history. I permanently had an eye on figuring out the problems which appeared 

within the police, especially during the periods of conflicts, political imbalance and socio- political 

movements. 

The contribution of the thesis consists in the fact that it reveals  moments which were 

unknown up to the present, novel documents (some were presented in the appendices) that can 

offer answers to certain questions, leading to a more detailed knowledge of the police institution. 

The thesis brings a significant contribution to the discovery of the local history, so important for 

the community, it helps the latter to acknowledge the values of the past, to solve the problems of 

the present and to build a better future. Moreover, by integrating the history of the local police into 

the national one, it represents a modest contribution to the development of the Romanian 

historiography. 

The current thesis comprises a list of abbreviations, a list of appendices, introduction, four 

chapters divided into several subchapters, conclusions, bibliography and appedices. The critical 

apparatus was inserted in the footer section of the pages. At the end of the thesis I compiled a list 

of those who controlled the destiny of the Police from Buzău within the period 1929- 1949. During 

this time lapse, professionals, dedicated to the occupation, but also people protected by the political 

power had the leadership.  

In the appendices I presented documents that are relevant for the theme, in chronological 

order. Certain problems are presented unequally within the pages of the thesis, the enlarged 

presentation of some aspects interfacing with the interest that they showed for the police bodies. 

In the first chapter named A Century of Transformations of Buzău Police (1929- 1940), 

I drew up a presentation of the legislative framework based on which the Romanian Police 

operated. I kept trace of the organization  of the unit from Buzău, with its manpower, their 

instruction  and their discipline. The latter representing basic conditions for the best operation, 

prestige and authority of the institution. 



I paid particular attention to the mission of the police to defend the social values: public 

health and morality, public tranquillity, the safety of the individuals and their goods, especially, in 

the context of the economic crisis within our country, between the years 1929- 1933, which 

determined the decrease of the population’s standard of living and the increase of the criminal 

activity. 

Important changes took place upon the disposal of Romanian territories, in the summer of 

1940: Bessarabia, Northern Bukovina and Hertza Region to the Soviet Union and the North- 

Western Transylvania to Hungary. The police bodies made huge efforts to verify and distribute the 

people to the established localities, all the more so as Buzău was a „first destination station” for 

refugees.  

I also paid attention to the service relationship between the police and gendarmerie. The 

two institutions of order and safety exercised similar attributions, except that the first acted in the 

urban environment, and the second one in the rural territory. 

The second Chapter,  Objectives of Buzău Safety (1941- 1944), tackles the main 

„problems” that the safety services faced during the war period: the state of mind of the legionary, 

Hebraic population, Roma and religious cults. They acted in a complicated conjuncture, enforcing 

a series of changes, determined by the new situations. 

In their informative action, the law enforcement from Buzău understood to put in the first 

line of emergency the mission of collecting data regarding the population’s state of mind. The 

sustainability of the governing measures depended on the clearest and most accurate knowledge 

of the reasons which led to dissatisfaction of social order. 

The third chapter is called  From the Activity of the Police from Buzău within the Years 

of the War for National Reunion (June 22nd, 1941- August 23rd, 1944). In addition to the basic 

duties, during the time of need from war, the mission of the police bodies from Buzău also aimed 

at passive defence. The instruction of its staff and the inhabitants’ education  regarding their tasks 

were essential elements, as specialized exercises were frequently carried out not only during the 

day but also at night. 

Other activities that were carried out were: the supervision of the weak and interest points 

(public institutions, ammunition depots, the station, the power plant and water works), the control 

of the black-out of the lights from the institutions, houses, vehicles, the inspection of the execution 

of trenches by institutions and natural people, the construction of shelters. An important aspect 



was the supervision of the actions of the enemy Air Force. In case of an air strike, the law 

enforcement offered assistance to the refugees. 

Especially during the period 1941- 1942 we can notice a raise of the number of documents 

regarding the actions of N.K.V.D. for intelligence gathering or personnel recruitment, with the 

purpose of conducting acts of espionage on Romanian territory. The agents’ purpose was to inform 

about the Romanian and German armies, troop concentrations at the frontier, the identification of 

headquarters and depots of the authorities. They used arson, attacks, destruction of the 

communication or public utility facilities. To prevent, discover and fight against this type of 

situations there was a need for a Security Service that was well designed and structured in order to 

be efficient. 

In the last chapter The Police from Buzău at a turning point (August 23rd, 1944- 

January 22nd, 1949) I kept track of the activity of the institution under the conditions of an intense 

transformation in the political, social and economic life. 

After August 23rd, 1944, the police bodies were in front of some important challenges, 

especially after the conflicts which took place between the retreating German army and the allied 

Soviet army which infiltrated in the locality. Buzău City became a true war zone. The Municipal 

Palace (where the Town Hall and the Prefecture operated), schools, works, companies, shops, but 

also inhabitants’ buildings were set on fire and devastated. 

Then, the fulfilment of armistice conditions has increased the policemen’s duties. They 

were ordered to have a good collaboration with the representatives of the Soviet army, towards 

which they showed the best solicitude in order to meet the requirements which resulted from this 

agreement, observing the orders of the Inter- Allied Commission from Bucharest. One of the most 

difficult tasks was to identify and deliver some goods to the Soviet Union, in the attempt of 

avoiding the delay of the enforcement.  

After the instauration of dr. Petru Groza government, actions were taken for enforceability 

of the communist ideology. Although King Carol II and Ion Antonescu applied, through law 

enforcement, tough measures against the Legionary Movement, they did not manage to eliminate 

it. However, the communists managed this only in a few years. Moreover, the historical parties 

lost the political fight, leading to their ruling out. 

Through the purification laws for the public administrations, which affected also the Police 

Institution, the communists tried to consolidate their position within the State. The people who did 



not adhere to the communist regime were eliminated from the system and personnel devoted to 

the party were infiltrated, all with the help of the soviets. 

Gradually, the Police from Buzău became concerned over meeting the requirements of the 

new master, even though its authority was thus diminished. In fact, the entire political, social and 

economic life was controlled by the Soviet Army. On a road led by the Soviet Union, no one and 

nothing could have changed Romania’s path towards communism. P.C.R. became the leading 

force that has established itself for the next 4 decades. 

The setting up of the Militia on 22nd, January 1949 meant the end of an institution, whose 

foundations were laid over a hundred years ago. It operated under the rule of the communist 

regime, which transformed the law enforcement into an instrument available to the political 

leaders. 

In order to draw up my doctoral dissertaton I focused my research on the entire archiving 

fund The Police of Buzău City, within the period 1929- 1949, held by the County Service of 

National Archives from Buzău, which comprises 11 linear metres of documents and over 600 

archiving units. The typology of the documents is varied: orders and leaflets issued by the highest 

forums, reports and syntheses of activity bearing the unit commanders’ signatures, information 

notes, statistical bulletins, last- minute telegrams, payrolls, etc.   

Within the specified institution, I also studied documents from the archiving funds: Police 

of Mizil Town (unit subordinated to the police of residence), the Legion of Gendarms from Buzău 

( for the relationship police- gendarmerie), the Town Hall of Buzău and the Prefecture of Buzău 

County (extremely useful for the collaboration with the administrative bodies), the Tribunal of 

Buzău County and the Collection  of Photographies (for the criminal activity). 

Moreover, I exploited the information from the archiving funds of the Ministry of Internal 

Affairs and the County Inspectorate of  Police, being kept by the Service of the Central National 

Historical Archives from Bucharest and Documentary and Criminal, held by the National Council 

for the Study of Securitate Archives. 

In addition to the rich archival material, most of which is novel, an important source of 

information was the local press, but also books, studies in the field or related to the theme, in order 

to carry out a complex presentation as possible. Some aspects were presented extensively, but 

issues such as religious cults, Roma, the anti- Semitic can and they deserve to be developed through 

subsequent research. Of course that new information shall be revealed through the research of the 



archiving funds belonging to the Ministry of the Internal Affairs and the General Directorate of 

the Police held by the Central National Historical Archives from Bucharest. 

In order to exploit the information identified in the documents from the archive, articles 

and theses, referring to the evolution and involution of the police institution within the reference 

period, I used a few research methods. First of all, we mention the historical and chronological 

methods, through which I presented objectively and in a logical sequence, the realities of social, 

political and economic life, the Police being at its core. Moreover, we remember the comparative 

and statistic methods, they were used to analyze the prices of products from a period or from a 

numerical point of view, the manpower of the Police from Buzău City, the criminals and offenders 

and the crimes they committed at a certain point in time. The interdisciplinary feature of the theme 

is furnished by the presentation of the information related to the State public order and safety on 

the one hand, and the social, economic and religious aspects on the other hand. 

Although the thesis refers to a short period of time, it offers the readers the necessary 

information for the knowledge of the progress of the Police from Buzau City during this time lapse, 

emphasizing its presence to all the major events of the community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


