ACTIVITATEA JANDARMERIEI DIN JUDEŢUL CLUJ ÎN FAŢA
PROVOCĂRILOR COTIDIENE 1929-1938*
Anca-Gabriela Micaș**
Abstract This paper aims to highlight the activity that the rural Gendarmerie had
in Cluj County between 1929-1938 in terms of ensuring public order, prevention,
detection and investigation of crimes, in our very useful approach being the
newsletters that included the description of events. This research is based on
original documents found in the institution of National Archives of Romania. We
emphasize that for the analyzed period, the Police and the Gendarmerie had
different attributions compared to the institutions with the same name at present.
Thus, the Police had competences only in urban areas, while the activity of police
in rural areas belonged to the Gendarmerie, so the activity of police was divided
in urban police and rural police. Against the background of the world crisis of
1929-1933 and the evolution of the international events, the Gendarmeria had to
respond to its responsabilities in rural areas with undersized people.
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Jandarmeria rurală este instituţia care se ocupa cu asigurarea legalităţii şi
ordinii publice în mediul cel mai extins şi numeros 1, cel rural2, activitatea ei fiind
influenţată de situaţia politică internă şi internaţională 3.
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Zona de competenţă a Jandarmeriei fiind cea rurală, menţionăm că cele mai
multe delicte realizate de țat din Fondul Social European prin Programul Operaționalărani în prima jumătate a secolului XX erau cele cu caracter
economic sau cele legate de ocupațat din Fondul Social European prin Programul Operaționaliile rurale: braconajul, neplata impozitelor, furturile,
scandalurile publice ștere din domeniul ştiinţelor socio-umaniste către piaţa munciii crimele, ultimele două fiind realizate în majoritatea cazurilor în
urma consumului exagerat de băuturi alcoolice4.
Am ales acest interval, 1929-1938, deoarece perioada reprezintă un nou punct de
plecare în evoluţia ei instituţională, în principal datorită adoptării Legii pentru
organizarea Jandarmeriei rurale 5, considerată cea mai amplă şi bine ancorată în
realităţile româneşti6.
Metoda de cercetare utilizată în prezentul studiu este analiza clasică de conţinut,
tema având un caracter exploratoriu şi descriptiv. În vederea realizării acestui studiu,
supunem atenţiei un aspect de ordin arhivistic. Fondul documentar Inspectoratul de
Jandarmi Cluj existent în cadrul Serviciului Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale
curpinde documente din perioada 1920-1949 7. Majoritatea materialului arhivistic este
format din actele create între anii 1944-1949, în special în anii 1946-1949 8. Pentru
perioada 1929-1938 fondul documentar conţine un număr redus de unităţi arhivistice.
În aceste condiţii, în lipsa unui material închegat care să acopere perioada 1929-1938,
cercetarea noastră s-a bazat în mare parte pe documente din fondul arhivistic
Prefectura Judeţului Cluj, existând un puternic accent pe activitatea de depistare a
acestora în cadrul fondului.
În contextul promulgării noii legi din 1929, D. R. Ioaniţescu 9 menţiona că prin
intermediul acesteia s-au vociferat cerinţele corpului jandarmeriei de a nu mai fi folosit
ca distribuitori de citaţii judecătoreşti, fiscale, proceduri, executări de sentinţe etc. Cu
astfel de atribuţii ce se dădeau jandarmilor în trecut, în afară de sfera lor proprie de
ajutători ai poliţiei judiciare, nu se mai putea îndeplini adevărata lor misiune 10.
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La data de 23 martie 1929 este promulgată Legea pentru organizarea
Jandarmeriei rurale, care aduce modificări esenţiale în organizarea 11 ei, Jandarmeria
rurală fiind definită ca un corp organizat milităreşte, instruit pentru a veghea în
comunele rurale pentru siguranţa de stat şi menţinerea ordinii publice.
Cu acest prilej, autorităţile au făcut numeroase aprecieri asupra legii. Spre
exemplu, Cabinetul Subsecretariatului de Stat a trimis Prefecturii judeţului Cluj
circulara nr. 261 din 24 iulie 1929 12 în care se menţiona că de acum înainte nimeni nu
mai trebuia să sufere de pe urma moravurilor de tristă amintire ale vechilor jandarmi,
având mereu un sprijin efectiv în jandarmul funcţionar de carieră, demn şi responsbil
pentru actele sale13.
Pe lângă buletinele informative cercetate, informaţii relevante subiectului ne-au
fost oferite prin diversele procese-verbale de inspecţii administrative şi rapoarte de
activitate întocmite de autorităţile publice locale, fiind selectate relatări ale faptelor
care au atras atenţia.
Cu ocazia încheierii procesului-verbal la data de 18 ianuarie 1929, în urma
inspecţiei administrative făcute în comuna Vlaha, judeţul Cluj, aflăm că Jandarmeria
îşi efectua serviciul de patrulare regulat 14, situaţie pe care o întâlnim şi în procesulverbal din comuna Tăuţi15.
De asemenea, la 17 martie 1930, Legiunea de Jandarmi Cluj a trimis Prefecturii
judeţului Cluj adresa în care era menţionat că în comuna Săvădisla era linişte, efectivul
fiind de 5 jandarmi la acel post, suficient pentru menţinerea ordinii, primarul declarând
că nu are nimic de reclamat împotriva Jandarmilor „care îşi fac datoria”16.
În raportul de activitate administrativă pe luna martie 1930 din plasa Cluj se
menţionează că ordinea publică era respectată în toate comunele plasei. Jandarmeria
patrula regulat prin comune, iar populaţia era liniştită 17, relatări pe care le întâlnim des
în rapoartele din perioada 1929-1930.
Din cercetarea buletinele informative 18 întocmite în anul 1930 întocmite de
Legiunea de Jandarmi Cluj constatăm că secţiile şi posturile de jandarmi din judeţul
11
Formaţiunile teritoriale cuprindeau: posturi, secţii, legiuni, inspectorate. La nivelul unui judeţ,
alcătuiau o legiune de jandarmi, subordonată unui inspectorat regional.
12
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Ibidem, cutia 444, doc. 3324/1930, fila 1.
17
Ibidem, cutia 450, doc. 5392/1930, filele 10-11.
18
În buletinele informative se poate vedea exact descrierea fiecărui eveniment în parte şi postul şi
comuna pe raza cărora s-au comis faptele.

Cluj s-au confruntat cu diverse furturi, accidente mortale, crime, incendii 19 din dorinţa
de răzbunare sau neglijenţă, bătăi, sinucideri, distrugeri de bunuri 20. Ulterior,
documentele erau înaintate Tribunalului Cluj, Parchetului Tribunalului Cluj,
Judecătoriilor de Ocol. Din analiza acestor documente, constatăm că predominante
erau furturile, dintre care ne-au atras atenţia şi amintim: din biserici de unde s-au luat
obiecte de aur şi bani, din tren, furtul sârmei de pe liniile telefonice şi a şinelor de oţel
de pe liniile ferate, furtul stupilor de albine, a păsărilor din curţi, a alimentelor,
fructelor, hainelor, bani, vite şi, desigur, furturi din buzunare.
Pentru anul 1931, buletinele informative întocmite de Legiunea de Jandarmi Cluj
dezvăluie că secţiile şi posturile de jandarmi din judeţul Cluj s-au confruntat cu
următoarele activităţi în exercitarea rolului de poliţie rurală: furturi (de scânduri, cai,
vite, băuturi, obiecte casnice), incendii, sinucideri, asasinate, crime, accidente 21. Faţă
de anul precedent, pentru anul 1931 documentele relevă o activitate nouă cu care
jandarmii s-au confruntat şi anume aceea a falisificării de bani, mai exact banconte de
1000 lei, jandarmii reuşind să îi prindă pe făptaşi 22.
În ceea ce priveşte sinuciderile, remarcăm că buletinele informative
menţionează şi cauzele lor, atunci când acestea se cunosc. Postul de jandarmi Vultureni
raportează la data de 25 martie 1931 că un locuitor din comuna Chidea s-a sinucis din
cauza lipsei mijloacelor de existenţă 23. Acest lucru nu trebuie privit neaparat ca un
fenomen social, însă subliniază situaţia grea pe care unii ţărani o aveau în contextul
marcat de marea criză economică.
Activitatea falsificării monedelor o întâlnim în documente şi pentru alte
comune. Spre exemplu, postul de jandarmi Huedin a raportat în data de 17 februarie
1931, cu ocazia târgului din comuna Mănăstireni că a descoperit un individ punând în
circulaţie monede false de câte 20 de lei. Cu ocazia cercetărilor făcute de şeful postului
de jandarmi, s-au găsit asupra individului 23 de bucăţi de monede de metal a câte 20 de
lei. De asemenea, documentul menţionează că la percheziţia domiciliară s-a identificat
şi maşina cu care cu care au fost făcute monedele 24.
O altă activitate căreia Jandarmeria Rurala a trebuit să ii facă faţă a fost cea a
delictelor silvice. La 23 octombrie 1931, Legiunea de Jandarmi Rurali Cluj comunică
Prefecturii judeţului Cluj că locuitorii comunei Răchiţele au devastat pădurea de brad
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ANSJ CLUJ, fond Prefectura Judeţului Cluj, cutia 485, doc. 72/1930, filele 1-126.
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Ibidem, cutia 521, doc. 8200/1931, filele 1-43.
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Ibidem, fila 10.
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Ibidem, cutia 542, doc. 6/1931, fila 4.
24
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situată pe hotarul comunei25, problema delictelor silvice fiind des întâlnită în
raportările jandarmilor în decursul anilor.
Din statistica infracţiunilor produse în cursul anului 1931 pe teritoriul rural
putem concluziona că numărul total al contravenţiilor pe întreaga ţară era mult prea
mic faţă de numărul total al delictelor 26. Deşi în mod normal, numărul contravenţiilor
ar trebui să îl depăşească pe cel al delictelor, dacă ţinem seama că toate aceste
infarcţiuni sunt socotite ca simple abateri poliţieneşti. Explicaţia este una simplă: toate
contravenţiile erau comise, de fapt, pe o scară mult mai mare decât aceea indicată de
statistica oficială, însă ele rămân în parte nedescoperite sau necercetate, din cauza
insuficienţei numerice a organelor de poliţie existente pe teritoriul rural 27.
Despre situaţia delictelor silvice a luat atitudine şi notariatul Săcuieu solicitând
înfiinţarea un post de jandarmi. Astfel, la data de 4 aprilie 1932, Prefectura era
înştiinţată că zilnic se răresc pădurile din comunele aparţinătoare şi dacă nu se vor lua
măsuri pentru împiedicarea furturilor, în scurt timp acestea vor fi periclitate de
inundaţii şi de sărăcie, menţionând că toate furturile şi devastările vor putea fi oprite
numai prin înfiinţarea unui post de jandarmi. Un aspect interesant de observat este
menţiunea notarului cu privire la personalul silvic încredinţat cu paza. El afirmă că
acesta nu face denunţuri şi procese de delicte silvice pentru a nu fi „ periclitaţi cu
avutul lor ori de multe ori chiar cu viaţa şi atunci cine să grijească”28? În afară de
delictele silvice existau şi multe alte cazuri deosebite, astfel încât era necesar un post
de jandarmi în Săcuieu. Tot aici se menţionează că şi primăriile comunale erau nevoite
să solicite ajutorul jandarmilor pentru lucrările de drumuri, la execuţii pentru încasări
etc., activităţi care rămâneau neexecutate în lipsa ajutorului poliţienesc 29.
Pentru rezolvarea acestei probleme, prefectura judeţului l-a înştiinţat pe
comandantul Legiunii de Jandarmi Cluj, în răspunsul oficial menţionându-se că s-ar
putea înfiinţa un post de jandarmi doar dacă se va da local corespunzător a cărei chirie
şi post telefonic să fie plătite de către comună 30.
Ca imagine de ansamblu, buletinele informative ale Legiunii de Jandarmi Rurali
Cluj întocmite pe anul 1932 demonstrează că secţiile şi posturile de jandarmi din
judeţul Cluj s-au confruntat cu: furturi de obiecte, biciclete, găini, cuţite de tăiat fân,
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Ibidem, cutia 558, doc. 1547/1932, fila 1.
ANIC, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. nr. nr. 7/1931, filele 25-30.
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Ibidem, fila 31.
28
ANSJ CLUJ, fond Prefectura Judeţului Cluj, cutia 570, doc. 7688/1932, fila 1.
29
Ibidem.
30
Ibidem, filele 1v-3v.
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lemne, loviri, sinucideri, incendii31. Faptele constatate sunt cam aceleaşi, cele nou
apărute fiind cele privind propaganda şi înşelăciunea.
În rapoartele anuale de activitate pe anul 1934 asupra situaţiei generale
administrative întocmite de preturi 32 şi notariate, aspectele legate de activitatea
Jandarmeriei sunt suprinse în mod pozitiv, nefiind cazuri de reclamaţii împotriva
personalului33.
Lipsa jandarmilor în mediul rural se făcea des simţită de autorităţile
administrative comunale. Astfel, pretura plasei Călata sublinia în raportul asupra stării
generale administrative că nu aveau jandarmi, fiind astfel lipsiţi de forţă publică atunci
când aveau nevoie34.
În ceea ce priveşte activitatea jandarmilor surprinsă în documentele de arhivă
pentru anul 1935, la 29 iunie, Legiunea de Jandarmi Rurali Cluj a solicitat Prefecturii
să publice urmărirea de către posturile de jandarmi a unor indivizi dispăruţi şi bănuiţi
că sunt în serviciu de spionaj şi că au misiunea de a fotografia păduri, munţi şi diferite
lucrări de artă din Transilvania, urmărirea unor evadaţi de la Institutul de Minori Cluj,
de la Penitenciarul Dej, Oradea, respectiv a urmăriţilor pentru furt, cu menţiunea de a
se lua măsuri pentru identificarea lor 35.
Totodată, existenţa numeroaselor delictele silvice din judeţ se putea înţelege, pe
de o parte, având în vedere consemnările autorităţilor. Astfel, conform raportului anual
de activitate al plasei Sărmaşu din judeţul Cluj exista menţiunea că lipsa lemnelor de
foc mai ales pe timpul iernii grele reprezenta o adevărată problemă, iar ţăranii „îşi taie
gardurile şi pomii roditori pentru foc”36.
Lipsa jandarmilor din mediul rural în ceea ce priveşte ordinea publică era
sesizată şi în anul 1936 de către notariatul Măguri care raportează la data de 6 februarie
că în comunele aparţinătoare notariatului au un singur post de jandarmi cu sediul în
comuna Măguri, cu un efectiv de trei jandarmi cu care se face serviciul de patrulare în
patru comune37. În această situaţie nu puteau fi îndeplinite, nici ordinele lor
regulamentar, având foarte des mandate de aducere, mandate de arestare, ordine de
chemare etc., şi nici ei nu puteau primi de la acest post niciodată sprijin pentru
urmărirea veniturilor comunale sau pentru controlarea acestora, din cauza efectivului
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Ibidem, cutia 569, doc. 6400/1932, filele 1-22.
Structuri administrativ-teritoriale, subdiviziunea ale judeţelor.
33
ANSJ CLUJ, fond Prefectura Judeţului Cluj, cutia 709, doc. 92/1935, filele 1-256.
34
Ibidem, fila 256.
35
Ibidem, cutia 745, doc. 11259/1935, fila 1.
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Ibidem, cutia 768, doc. 398/1936, fila 154.
37
Ibidem, cutia 807, doc. 2370/1936, fila 461.
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foarte mic38. Cu această ocazie, notariatul solicită dublarea efectivului acestui post de
jandarmi, doar aşa putându-se face faţă tuturor solicitărilor, atât pentru comună, cât şi
pentru stat39. În acest sens, comandantul Legiunii de Jandarmi răspunde că bugetul
Jandarmeriei nu permite mărirea efectivului de la postul Măguri 40, observându-se astfel
că lipsa personalului jandarmeriei care să asigure ordinea în zonele rurale, duce la
creşterea constantă a faptelor ilegale.
Situaţia pădurilor era supusă în continuare şi des atenţiei. Astfel, Direcţia IX
Regională Silvică Cluj, înştiinţează Prefectura Judeţului Cluj la data de 19 octombrie
1935 despre situaţia pădurii din Ocolul Bălceşti şi delictele care au loc, subliniind că
dacă nu se vor nu lua măsuri pentru oprirea lor, în maximum 10 ani nu vor mai fi
păduri în Munţii Apuseni41. Astfel, se solicită Prefecturii judeţului Cluj să intervină la
Inspectoratul de Jandarmi pentru a înfiinţa un post puternic Bălceşti, care împreună cu
organele silvice locale să acţioneze pentru stoparea delictelor silvice 42.
În urma înştiinţării Inspectoratului Regional de Jandarmi Cluj, acesta răspunde că
postul de jandarmi Bălceşti este încadrat cu un efectiv de 5 jandarmi şi poate face faţă
şi lua măsuri pentru prevenirea delictelor silvice, întrucât acest post a primit
instrucţiuni de la comandantul Legiunii despre modalitatea în care să acţioneze, iar
bugetul nu permite mărirea efectivului la acest post 43.
Regimului de autoritate instaurat de regele Carol al II-lea şi evoluţia situaţiei
politice internaţionale, după anul 1938, în care se conturau tot mai clar ameninţări la
adresa integrităţii, suveranităţii şi independenţei statului român, au impus noi
modificări în structura Jandarmerie, în special privind adaptarea instituţiei în
ansamblul său, pentru a face faţă unor situaţii de intervenţtie, diferite ca intensitate, de
la mărunta tulburare a liniştii publice, la manifestaţii de amploare, până la starea de
război44.
Regele Carol al II-lea a trebuit să iniţieze o serie de măsuri pentru creşterea
operativităţii şi eficienţei organelor specializate ale statului pe linia siguranţei şi ordinii
publice, deci inclusiv a Jandarmeriei. Pentru a mări eficienţa informativă şi de acţiune
a forţelor de ordine publică, la 20 iunie 1938 a fost elaborată şi promulgată o lege prin
care Poliţia urbană din judeţe era trecută în subordinea Legiunilor de Jandarmi 45,
38

Ibidem.
Ibidem.
40
Ibidem, fila 460.
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Ibidem, cutia 813, doc. 1180/1936, fila 1
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Ibidem.
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Ibidem, fila 3.
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Ovidiu Marius Miron, op. cit., p. 9.
45
Ibidem, p. 59.
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comandantul acesteia având calitatea de a îndruma şi controla întreaga activitate
poliţienescă din judeţ. Măsura n-a fost eficientă, pentru că rezultatele nu au fost cele
aşteptate, iar la niciun an de la elaborarea sa, legea prin care Poliţiile urbane au fost
subordonate Jandarmeriei a fost abrogată, prin Înalt Decret Regal din 28 februarie
193946.
Motivele care au determinat aceste măsuri au fost legate în special de a face front
comun împotriva ideilor comuniste, care au lansat lozinca „Front comun la sate”. Se
căuta crearea unui organ unic care să includă poliţia şi jandarmeria sub conducerea
Jandarmeriei, împotriva acestor idei comuniste 47.
În faţa noilor provocări, în anul 1938 o solicitare a unui jandarm plutonier din
cadrul Legiunii de Jandarmi Cluj ne oferă câteva informaţii despre dorinţa sa de a se
proteja, în contextul atribuţiilor de serviciu care îi reveneau. La 6 februarie 1938,
jandarmul a solicitat Prefecturii eliberarea unui permis de port-armă pentru un pistol
automat48. Motivarea lui era legată de împrejurările serviciului său şi a numeroaselor
deplasări în judeţ, fie în uniformă, fie deghizat, în scopul cercetării şi urmăririi de
infractori sau elemente care activează în diferite organizaţii care ating siguranţa
statului, ordinea şi liniştea publică 49. Jandarmul sublinia că în orice moment ar putea fi
atacat de diverse persoane „ ... în greaua mea misiune pe care trebuie să o
îndeplinesc”50.
Tot în anul 1938, un buletin informativ asupra situaţiei interne din 1-31
decembrie 1938, întocmit de Inspectoratul Regional de Jandarmi Someş 51 cu sediul la
Cluj ne oferă informaţii legate de starea de spirit a populaţiei din judeţele aparţinătoare.
Astfel, populaţia era nemulţumită de măsurile luate de autorităţi, în special în urma
aplicării dispoziţiilor legii pentru protecţia pădurilor, declarate necesare Apărării
Naţionale, care opreşte exploatările acestora chiar şi pentru proprietari, mai ales că
acesta era singurul lor mijloc de existenţă52.
Am încercat pe parcursul acestui studiu să oferim o imagine descripitivă a
activităţii cotidiene a Jandarmeriei în perioada 1929-1938 în judeţul Cluj, aşa cum
reiese în mare parte din documentele de arhivă cercetate. Informaţia istorică obţinută în
procesul de studiere a documentelor a avut ca scop evidenţierea acestora activităţi,
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constatându-se, pe de o parte, lipsurile financiare şi ale resursei umane din interiorul
instituţiei, dar şi nevoia zonei rurale de prezenţa jandarmilor, fiind evidenţiate şi câteva
aspecte economico-sociale ale judeţului Cluj.
În baza datelor prezentate, se poate concluziona că în contextul existenţei unei
crize economice mondiale, al existenţei unei situaţii internaţionale tot mai dificile, în
perioada 1929-1938 Jandarmeria existentă pe teritoriul judeţului Cluj a fost nevoită să
facă faţă situaţiilor care au intervenit, pe un fundal caracterizat de n umărul redus de
subunităţi de jandarmerie (secţii şi posturi) faţă de întinderea teritorială şi de numărul
populaţiei, încadrarea insuficientă şi inegală a unităţilor de jandarmerie teritorială,
numărul mare al delictelor, număr copleşitor de atribuţii şi servicii ce revin spre
executare zilnic unui post de jandarmi, buget care nu permitea mărirea efectivelor,
fiind astfel afectată munca în teren.
Multiplele provocări întâlnite, varietatea activităţilor şi problemelor cărora
Jandarmeria a trebuit să le facă faţă au demonstrat locul şi rolul acesteia în cadrul
forţelor de ordine publică. De la furturi, bătăi, răzvrătiri şi până la crime şi activităţi
împotriva siguranţei statului, Jandarmeria a reuşit să fie un element puternic în
stabilirea ordinii şi disciplinei în mediul rural.

