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Pentru trimiterea chitanţelor sau a ziarului şi pentru cereri de lămuriri.
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M. O. se socoteşte aproximativ 6 cuvinte. Rândurile necomplete se calculează ca linii întregi.
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Abonan:entul la partea lII:a (Desbaterlle parlameutare) pentru sesiunile
ordinare. prelungite sau extraordinare se socoteşte 400 Iei lunar (minimum
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JURNALELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI:
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Publicaţiile primite până la ora 10 dimineaţa se inserează in Monitorul Oficial din a treia zi.
Pentru publicaţiile depuse la ghişeu după ora 10 dacă se cere să fie inserate in Monitorul Oficial din a treia zi se va
plăti o taxă suplimentară de 500f0; dacă se cere să fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi
se va plăti o taxă suplimentară de 100%.

Ţoată corespondenta se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial, Bucureşti 1.
Telegrame: MONITOFICIAL-Telefon:
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MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Convenţia de Armistiţiu intre Guvernul Român pe tie o parte şi Guyernele Uniu nii
Sovietice, Regatului Unit şi Statelor Unite ale Americii, pe de altă parte, publicată in
Monitorul Oficial Nr. 219 din 22 Septemvrie 1944, cuprinzând erori tehnice, se publică
din .nou în numărul de faţă, in limbile română, rusă şi engleză.

_

CONVENŢIE DE
ÎNTRE
ŞI

ARMISTIŢIU

GUVERNUL ROMĂN PE

GUVERNELE UN1UNlI

DE

o

PARTE

SOVIETICE, REGATU

LUI UNIT ŞI STATELOR UNITE ALE AMERI<:EI
PE DE ALTĂ PARTE

-Guvernul şi Inaltul Co man dament al
Remâniei, r-ecunoscând faptul înfrân
gerii României, în războiul împotriva
Uniunii Repuhlicilor Socialiste Sovie
tice, Regatului Unit şi Statelor-Unite
ale Americei şi celorlalte Naţiuni Unite,
acceptă condiţiunile armistiţiului pre
zentate de către Guvernele susmenţio
natel{)r trei P�teri !Uiate. JucrâtJ.u 1n
interesele tuturor Naţiunilor
Unite..
.

Pe baza eelor de mai sus, re'prezen
tanţii Guvernului şi Inaltu}ui �oman
dament Român, Ministru de Stat şi Mi
nistn de Justiţ�e �. Pătr!işcanu,' Mînis
tru Subsecretar de Stat al Afacerilor
Interne, Adjuliult al Majestăţii' Sale
Regelui României, General D. Dămă
ceanu, Principele Ştirbey şi ,d-l G.
Popp, având depline puteri. pe de o
parte, - şi reprezentantul InaltuluÎ
Comanda ment Aliat (Sovietic), Mareşal
al Uniunii Sovietice R. Ya. Malinowski,
deplin împuternicit pentru aceasta de
cătI'eGuvernele Uniunii Sovietice, Re
gatului Unit şi Statelor-Unite ale Ame
rti�ei, lucrând în interesul tuturor Na
ţiunilor UllÎte, pe de altă parte, au Sem
nat următoarele condiţiuni:

1. Cu începere dela 24 August 1944,
ora 4 a. ID., România a încetat cu wtul
operaţiunile militare împotriva Uniunii
Republicilor Socialiste Sovietjce. pe
toate teatre le de război, a ieşit din răz
boiul împotriva NaţiunilQr Unîte, a rupt
relaţiuniJ.e cu Germania şi sateliţii săi, a
intrat în războ i si va duce războiul
alături..de Puterile Aliate îm'potriva
maniei şi Ungariei, cu scopul de a res
taura independenţa .şi suveranitatea
României, pentru care scop va pune
la dis pozi ţie nu mai puţin de 12 divizii
de infanterie. împreu nă cu serviciile
teehnice auxiliare.
Operaţiunile militare din partea for
ţelor flrmate române, cuprinzând forţele
navale şi aeriene, împolriva Germaniei
şi Ungariei, vor fi pu r t ate sub con
ducerea generală a Inaltului Comanda
ment Aliat (Sovietic).
2

AGREEMENT'

COfJIAWEHYlE
IIPABRTEJThCTBOM PYMhlHIDI C OlUlOH
CTOPOIThI, H llPABPITEJIbCTBAlfll COllETCKoro
KOPOJIEIlCTilA ' II
COE,llRHEHHOro
COI03A.
C OE4HIIEHHLix illTATOB AMEPHKR, C jJPYI10rr
CTOPOHbI, o llEPEMHPilliI

!IE)RjlY'

ilpaBHl'eJlbCTBO H f JIaBHoe KO.MaH
AOBaHl1e PYMblHHH, npH3HaBaSI q,aI<T
nOpa)I{eHHSI PYMbIHHlI B BOI1:F:Ie UpOTMB
COIOsa COBeTCKHX COIţHaJIHCTIJ1leCI<HX
Pec nYOJlHK, COeAHHeHHoro KOpOJIeB
CTBa, COeAHHeHHbrX illTaTOB AMepHKH
II fl.PyrJIX 06'eAHHeHHbIX HaIţHH, npH
HMMaIOT YCJIOBHH nepeJ\UIpIUI, npell)lB
)1eHHble ilpaBHTeJlbCI'.BaM'H ynOMmIYThIX
Tpex COI0 3HWX Aep)I('aB, AeHCTBYIOIWIX
B H HTep.ecax BCeX 06'<e AHHeHIiliIX Ha�.
Ha OCHORaHHII BbIllleH3JIO)I{eHHOrO
npeAcTaBliTemr ilpaBHTeJIbCTBa li fJIa
BHoro J(oMaHAoBaHlUl PYMbmnH� rocy
AapCTBeHHblH MHIU<lCTP II MHHH>C'IIP
IOc�mr -Jl. llaTpaIDRamy, TOBaPIUl�
MIIHlIcTpa BHyrpeFIHHx AeJl, al\'lOTaHT
Ero BeJIHQeCl'Ba KopomI PYMblHmr, l'e
HepaJI /J,. !J,aMaqaHY, r-H B. WTl'IpOeH,
l'-H f. TIonn. C oJUioii CTOpOHbI, 11 npe,lJ,CTaBHTeJIh
CoI03Horo (CoBeT<:KOro)
fJlaBHOKOMaFlAOBaHH5I
M ap lliaJI CoBeTCKoro C0103a - P. 51. MaJIHHOBCKHH ,
HaAJIe)f(a�HM oopa30M Ha TO ynOJffiO
MOqeHHbIH llpaBHTeJIbCTBaMlI COBeT
CKoro COI03a, CoeAHHeHHaro Kopo
.iJeBCTBa 11 COeJl.lIHeHRbIX WTaTOB AMe
pHKII, �.eikTBYIOIIţHX B HHTelJecax Bcex
Oo'ewmeHHbIX HaIţHH, C APyroH CTOpO·
Hhl, CHaO)I{eHHbIe HaAJIe)I{.a�MH
MOIfIU1.MH., nOJPlIICaJIH HH)I{eCJIeAy'IOllwe
YCJlOBH5I:
1. PYMhIHIDI C 4 "IaCOB 24 aBrycTa
1944 r011.a TIOlIHOCTbIO rrpeKpanwa
Bo eHHble ).{eMcTBIHr npoTIIB CCCP Ha
Bcex Tearpax J3.0KH� BbIlllJIa H3 BoihIbl
nponiB Ojfe AH HeHHbIX HaIţIDf, nOpBaJIa
OTIIOmeHHlI C fepMaHHeil: 11 ee CaTeJI
JIlITaMH. BCTY1IHJla B BOHHY :il 6YAeT
BeCTH BoiiHY Ha cropoHe COJO?HblX
�ep� npOTHB fepMaHIIH H BeHrpmr
B qeJISIX BOCCTaHOBJIeHHSI CBoeR He3aBIf
CHMOCTH II cysepeHHTeTa, AJISI qero OHa
BbICTaBJIger 'Re MeHee 12 neXOTHbIX
AHBH3KM co cpeJJ.c TBaMH YCIIJleHH5I.

BoeHHbIe Jl,eilCTBHSI PYMbIHCKHX BOO
PY )I{eHHblX C HJl, BKJlIO'IaSI BoeHHO-MOPC
ROti H B03AYIllHhlii$JlOT, npOTlIB fepMa
HHlI II BeHrprur OYAYT BeCTHCb nOA
OOm;HM PYKOBO,lJ,CTBOJ\\ COI03Horo' (Co:..
BeTCRoro), rJlaBHOROlI1aHp;0Bawm.

O

lIETWE'EN THE G VE RNM ENT OF RUMANlA ON
TIiE ON E HAND, AND THE GOVERNMENTS OF
TBE SO·VIEŢ UN IO N , UNITED KINGDO M , AND
UN ITED STATES'OF A'MER1CA ON THE OTHE R;
_
CONGERNIN-G AN ARMISTICE

The, Governmetlt and High Command
of Rumania, recognizing the fact of the
defeail; o�, Ruman; a i n the war against
the Union of SavletSocialist Republics,
the Unlted Kln gdoJ1;l, ,the United State8
01 America and the other United Na
tiona, accept the aŢmistic.e terms prcsen·
tend hy t he Governmcnts of the above
mentioned three Allied Power.s acting in
the interest of alI the United Nations.
On the hasis el the fGregoing the
representatives of the Government and
Iiigh Command of Rumania, Minister
(lf State and Minister of Justice L.
Pătră-şc:anu,
Affail's, Adjutant of his Maj es ty the
Ring of Rumania, General D. Dama:
ceanu, P.rince Ştirbey, and Mr. G. Popp,
'holding proper full-powers, on the one
hand, and the represlntative of the
Allied (Soviet) High Co mm and , Marsllal
of the Soviet Union, R. Ya. Malino'Vski,
duly authorized thereto by ilie Go
vernments of the Sov i et Ullio.n� the
U.lited Kingdorn and lhe United States
of America, actin1J' in the illt resl.B ,of
alI the Unitcd N� tions , on the o'lher
hand, have signed t he fol1owlng (ondi
tions :

i.' As irom Augu�t 24., 1944, at ti 8.
Rumania has enilrely discontin 'ed
military ope .at ons against the lTniDn
of Soviet Socialist Hepuhlics tJSi aU
theatres ()f War, has withdrawl1' f. om
m.,

the war agaillst the Uniied Na!:oDs,
has broken oII relation, with Ger_ :l11Y
.an d heT satelli).es, has entered the W,,;[
and will wage wa'l
AHied P-ower.s, nga ,nst Gemiany and
Hung,ary for the purpose of resto; ing
Rumanian independence and
SQve
reignty, for which purpose she ŢlI'(Jvides
not less than 12 infantry divisjeDs with
Corps Ti'Oops.
Milital'Y operations on the part of
Rumanian al'med fOIWS. induding 1\aval
and Air Forces, aO' linst Germanv <'Ind
H ung a ry will he c nducted unde:? thc
gr-neralleadership 01 the Allied (Suv.i(.t)
High C01D.llUd
Ul .
,

�

/
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2. G u vemul şi Inaltul Co mandament
al României se o bligă să i a măsurile
pentru dezarmarea şi internarea for ţelor
armate ale Germaniei şi Ungariei, aflate
pe teritoriul României, ca şi pentru

internarea cetăţenilor celor două St te
menţionate, care işi au reşedinţa acolo
(vez i anexa la art. 2).
3. Guv ernul şi Inaltul Co manda
ment al României vor as igura forţelor

sovietice şi a celorlalţi Aliaţi, înlesniri
pentru libera lor m :şcare pe teritoriul
României, în orice direcţie, dacă ,este
cerut de către situaţia militlită, Guver
nul şi Inaltul Comandament al Ro
mâniei a cordâ nd orice concurs posibil
pentru o astfel de mişcare, pri n mij loa
cele lor proprii de comunicaţie şi pe
cheltuiala lor, pl! pământ, pe apă şi lu
aer (vezi anexa la art. 3).
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2. IIpaBHTeJIbcTBO H [JIaBHOe I{OMaH
AOBaHHe PYMbIHHH 06H3YIOTCH npHHHTb
MepbI K pa30pYIKeHlll0 H HHTepHH
pOBaHHIO BOOpYIKţHHbIX CHJI [epMaHHH
� BeHrpHH, HaXOAHW;HXCH Ha PYMbIHCKOH
TeppHTopHH, a TaKIKe K HHTepHH
pOBaHl'l1O npe6bIBaIOW;HX 3AeCb rp'aIKAaH
06eHX Ha3BaHHbIX AepIKaB (CM. npHJIO
IKeHHe K CTaTbe 2).

2. The Government and Bigh Com·
mand of Rumania undertake to take
s t ep s for the disarming and interning
of the armed fOl'ces of Ge l'many and
Hungary on Ru ma nian t err i to ry and
also for the interning of the ci tizen s
of both sta te s inentioned ,vho reşidfi
there. (SecAnnex toArticle 2),

3. IIpaBHTeJIbcTBo H [JIaBHOe I{oMaH
AOBaHHe PYMbIHHH 06eCneqaT COBeT
CKHM H APyrHM COlO3HbIM BOHcKaM
B03MOIKHOCTb cB060AHoro nepeABuIKe
HHH no PYMbIHCKOH TeppHTopHH B
JII060M HanpaBJIeHHH, ecml aToro no
Tpe6yeT BOeHHa51 06CTaHOBKa, npHQeM
IIpaBHTeJIbCTBo II [JIaBHOe I{oMaHAo
BaHUe PYMhIHHH oKalKYT aTOMY ne
peABHIKeHHIO BceMepHoe COAeHCTBHe
CBOHMH cpeACTBaMH coo6w;eHH51 H 3a
CBoii CqeT no cyrne, no BOAe H no
B03Ayxy.'(CM. npHJIOIKeHHe I< CTaTbe 3}.

3. The Gove rn me nt aud High Corn·
mand of Rumania will, ensure to the
Soviet and other Allied forces I'acilities
for free movement on Rumani a n terri
tory in any direction' if required by
the milita ry situat on, the Rumanian
Government and High C o mmand of

Rumania giving slIch movement cvery

pos sible assist�nce with their own m eans
of co mmunications and at their own
expense Qn Iand , o n watcr and in' the
air. (SeeA nnex to A1'tide 3).

4. The State
Vnion of Soviet

4. Se restabileşte frontiera de stat
lutre Uniunea Republicilor Socialiste
Sovietice şi România, stabilită prin
acordul sovieto-român, din 28 Iunie

4. [ocYAapclBeHHa51 rpaHH�a MeIKP;Y
PYMbJHHE!H H CCCP., YCTaHOBJIeHHa51
PYMbIHo-COBeTCI<HM corJIarneHHeM OT 28
JlIOH51 1940 rOAa, BOCCTaHaBJIHBaeTCSl.

1'ro r;t l cl' Letween the
Socialist Repuhlics"und
. Rumania, esta blished by the Sovie t
Rumanian Agrcement of 28th June

5. Guvernul Român şi Inaltul Co
man dam imt al României vor preda ime�
diat Inaltului Comandament Aliat (So
vietic) , pentru înap oiere a lu ţara lor,
pe toţi prizonierii de război sovi etici
şi ali aţi , aflaţi în mâinile lor, precum
şi pe toţi cetă ţenii internaţi şi pe cei

5. llpaBHTeJIbCTBO H [JIaBHOe I{o
MaHA0BaHHe PYMbIHHH HeMeAJIeHHO ne
peAaAYT Bcex HaXOA51W;HXCH B HX BJIaCTH
COBeTCKHX H COlO3HhIX BOeHHOnJIeHHbIX,
a TaKIKe HHTepHHpoBaHHhlx II HaCHJIb
CTBeHHO YBeAeHHblx B PYMbIHHIO rpaIK
AaH, COlO3HOMY (CoBeTcKoMY) [JIaBHO
KOMaHAOBaHHIO AJIH B03Bpaw;eHHH aTIIX
JIH� Ha P0]J;HHY.

5. The Goverllment and High C om
Rumania will im medi ately hand
over aU Soviet and Allied prlsoners of
war in their hands '-as weB as interned
citizens and citizens fOl'cibly removed
to R umania , to the AII.ied (Soviet) High
Command for the return of thesc persons
to their own country,

Din momentul semnării c ondi ţiunilor
până la repatriere, Guver
nul şi Inaltul Comandament Român
se obligă să as ig ure , pe socoteala sa,
tuturor prizonierilor de ră zboi , s ovietici
şi alia ţi , precum şi cetăţ enil or interna ţi
sau aduşi cu sila, persoanelor strămu
tate şi refugiaţilor, hrană p ot rivită , im
brăcăminte şi asistenţă medical�, con
form cu c erinţele sanitare, cum şi mij
loacele de' transport pentru relutoar
cerea acestor persoane în ţara lor pro
prIe.

C MOMeHTa nOAnllca,HIIH HaCTOHW;HX
YCJIOBHH II BnpeAb AO penaTpHa�HH
IIpaBIITeJIbCTBO II [JIaBHOe I{oMaH
AOBaHHe PYMbIHHH 06H3YIOTC51 06ec
neqHBaTb 3a CBOH CqeT Bcex COBeT
CI<HX II COI03HhIX BOeHHOnJIeHHbIX, a
TaI<IKe HaCHJIbCTBeHHO YBeAeHHblx H
HHTepHHpoBaHHbIx rpaIKAaH, nepeMe
w;eHHhIX JIH� H 6eIKeH�eB AOCTaTOqHbIM
nHTaHHeM, op;eIKp;oH, MeAH�HHCKHM 06CJIYIKHBaHHeM B COOTBeTCTBHH C caHH
TapHbIMH Tpe60BaHH51MH, paBHo KaK H
cpeAcTBaMH
TpaHcnopTa
AJI51 B03Bpaw;eHH51 Bcex aTHX JIH� Ha P0P;HHY.

From the moment of the signing of
terms and unti! repatl' :ation
the Rumanian Govcmment and High
Command undertake to pl'ovide at . heir
own expense alI Sov,et and Allied
prisoners of war, as welJ as forcibly
re moved and intcrncd citizens , and
displaced persons and refug"es, with
adeq uate food, clothing and medical

6. Guvernul Român va elibera ime�
diat, fără disti ncţie de cetăţenie sau
naţionalitate, pe toate persoanele ares
tate din cauza activItăţii lor în favoarea
�aţiunilor Unite, sau pentru si mp atiil e
lor pentru cauza Naţiunilor Unite, sau
din cauza originei lor rasiale, şi va des
fiinţa orice legislaţie discriminatorie şi
restricţiunile impuse din această cauză.

6. PYl\\bIHCKOe IIpaBHTeJIbcTBo HeMe
AJIeHHO
oCB060P;HT He3aBHCHMo OT
rpa>KAaHCTBa H Hal.(HOHaJIbHOH npmia
p;JIeIKHOCTH, Bcex JIH�, cop;epIKaW;HXC51
B aaKJIlOqeHHH B CB513H C fiX Ae51TeJIb
HOCTbIO B nOJIb3Y 06' eAllHeHHbIX Hal.(HH
HJIH aa HX COqYBcTBHe AeJlY 06'eAHHeH
HbIX Ha�HH HJIH Bimp;y HX pacoBoro
npOHCXO)l{p;eHH5I, a TaKIKe OTMeHfiT
BC51KOe AHCKpHMHHa�HoHHoe 3a I<OHop;a
TeJIbCTBO fi BbITeKaIOW;He Ha Hero
OrpaHHqeHH51.

7. Guvern ul şi Inaltul Comandament
Român se obligă să remită ca trofee
în mâinile Inaltului Comandament Aliat
(Sovietic), orice mater·ial de război al
Germani ei şi al sa leli-ţilol' ei, aflat pe
teritoriul român, inclus iv vasele flotei

. 7. IIpaBHTeJIbcTBo H [JIaBHOe I{oMaH
AOBaHHe PYMbIHHH 065I3YIOTC5I nepeAaTb
B I<aqeCTBe TpocpeeB B paCnOp5IIKeHHe
COIoaHoro (CoBeTcKoro) rJIaBHOKOMaH
,I{OBaHH5I' Bce HaXOp;51w;eec51 Ha Tepp�
TOpHH J>YMbIHHH BoeHHoe HMYW;ecTBo

1940.

'

aduşi cu sila în

România.

de pace şi

1940, is restored"

mand of

the present

service,

in

accordallce

with hygienic

requirements, as well as w.th means
of t ransp or t for the return of ali these
persons to their own CO un tl y.
_

6. The Rumallian Governmeni will
i�mediately set free, irrespe ct i ve of
cit:zenship and nat i ona li ty , ali persons
held tD c online men i, on a ccou nt of
the'r activities in favor of .he United
Nations 0'1' because of their sympa thi es
w,th the cause of tht' Unit;d N ations,
or because of t he ir raeial origin, aad
w,ll rep'a! alI d iscri m i natory legislation,
and restriction inposed thpreunder.
7. The Ru mani an Government and
undertake to hand OVer
tţI·· !lands of theAllie d
(Soviet) High Command al! war material
of GermallY and h :r satelliles located
on Rumanian te rri tory, including

High Com mand
as trophies into

3
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germane şi ale sateliţilor ei, aflate tn
apele româneşti.

I

8. Guvernul şi Inaltul Comanda
ment Român se obligă să nu p�rmită
exportul sau exproprierea, a oricărei
forme de proprietate (inr1usiv obiecte
de valoare şi bani) aparţinând Germa
niei, Ungariei sau naţionalilor lor, sau
persoanelor cu reşedinţa in teritoriile
lor, sau în teritoriile ocupate de ele, fără autorizaţia Inaltului Comandament
Aliat (Sovietic). Guvernul şi Inaltul
Comaudament Ronlân, vor p�stra aceste
bunuri in condiţiile ce urmează a se
stabili de Inaltul Comandament Aliat
(Sovietic).
9. Guvernu' şi Inaltul Comandament
Român se obligă să remită Inaltului
Comandament Aliat (Sovietic), pent.ru
folosinţa acestuia, pe întreaga perioadă
de război, impotriva Germaniei şi Un
gariei, şi in interesu1 gen("ral al Alia
ţilor, toate vasele care aparţin, Eau au
aparţinut Na tiunilor Unite aflate in
porturile româneşti, indiferent la dis
pOZiţia cui s'ar afla; ulterior aceste
vase urmează să lie restituite proprie
tarilor lor.
Guvernul Român poartă întreaga
răspundere mater ală pentru orice stri
căciune sau dist.rugere a bunurilor sus
menţionate, până în momentul predării
lor InaltuluI Comandament Aliat (So
vietic).

10. Guvernul Român trebue să facă,
în mod rej!ulat, în monctă românească,
plăţile cerute dc către Inaltul Coman
dament Aliat SOVletic), pentru indepli
nirea funcţ.unilor sale, şi in caz de
necesitate va aSigura folosinţa, pe teri
toriul românesc, a întreprinderilor in
dustriale şi de transport, a mijloace
lor de comunicaţie, staţiunilor genera
toare de energie, întreprinderilor şi in
�talaţiilor de utilitate publică, depozi
�lor de combustibil, petrol, alimente
şi alte materiale sau servicii, În acord
cu instrucţ,unile date de către Inaltul
Comandament Aliat (Sovietic).
Vasele de comerţ româneşti, care se
găsesc atât în apele româneşti cât şi
în telp st.-ăine. Vor fi supuse controlului
operativ al Inall ului Comandament
Aliat (Sovietic) pentru folosirea lor,
În in eresul general al aliaţilor (vezi
"
anexa la art. 10),
11. PierderIle pricinuite UDlunii Sovie
tice prin operaţiunile militare şi prin
ocuparea de către România a terito
riului sovietic, vor fi despăgubite de
către România faţă de Uniunea Sovie
telor, însă, luând în consideraţie că
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FepMaHHH H ee C'aTeJlJIHTOB, BKJlIO'Ia}l
Haxop;��Hec� B BO,ll.aX PYMhIHHH cYAa
�JlOTa fepMaHHH H ee CaTeJlJlHTOB.
8. llpaBHTeJIbCTBO PYMblliHH H fJIaB
Hoe I{oMaH,lI.OBaHHe
0651aYlOTcSI He
AonycKaTb BbIBoaa HJIH oKcnpOnpHal.\HH
BC5II<oro pOAa HMYlI.\eCTBa (BKJIlO'Ia}l
l.\eHHOCTH H BaJllOTY), npliHa)l,Jle)l(all.\ero
fepMaHHH H BeHrpHH HJlH HX rpa)l(,lI.aHaM
HJlH JIHl.\aM, npOiKHBalOlI.\HM Ha HX
TeppHTOpH5IX HJIH Ha TeppHTopIDIX HMH
aaH�TbIX, 6ea paapeWeHH5I COlOaHoro
(COB e T C K o r o) fJlaBHOKOMaH)I,OBaHHSI.
OHH 6Y)I,YT xpaHHTb aTO HMYlI.\eCTBO B
nOp5l)l,Ke, YCTaHaBJllmaeMOM COlOaHW1.
(COBeTCKHM) f JlaBHOKOMaHil;OBaHHeM.

vessels of the fleet of Germany and her
salellites 10cated in Rumanian waters.

9. llpaBHTeJlb CTBO H fJlaBHOe I{o
MaH)I,OBaHHe PYMblHHH 06S1ay1OTClI ne
peAaTb COlO 3 H O M Y (C o B e T c K o,MY)
fJlaBHOKOMaHAoBaHHIO Bce cYAa, npH
ijail;Jle>l<all.\He
MH npHHaAJIe)l(aBllIHe
06'e,ll.HHeHHblM HaI.\H5IM H Haxoil;51Il1)feCSI
B nopTax PYMbIHHH, 'HeaaBHcHMo OT
Toro, B 'ibeM pacnOp5l>ReHHH aTH cYil;a
HaXOil;51TC5I, )l,JI5I HCnOJlb30BaHHlI COlO3HbIM (CoBeTcKHM) fJlaBHOKOMaH)I,OBa
HHeM Ha BpCM5I BOHHbI npOTHB fep
MaHIm H BeHrpIIH B 06I..qHX HHTepecax
COI03HHI<OB C nOCJleAYlOlI.\HM B03Bpa
lI.\eHlIeM aTHX CY)I,OB HX c06cTBeHHHKar.'1_
PYMbIHCKoe llpaBlITeJlbCTBO HeceT
nOJIHYIO MaTepHaJlb'HYIO OTBeTCTBeH
HOCTb 3a BC5IKOe nOBpe>RAeHHe HJIH
YHHqTO>l<eHHe nepeqHCJleHHOrO Bbllue
HMYlI.\eCTBa
BnJlOTb
)1,0
MOMeHTa
nepe)J,aqH ero COlO3HOMY (COBeTCKOMY)
fJlaBHOKoMaH)J,oBaHHIO.
10. P Y M hI H C K o e llpaBHTeJlb CTBO
)l,OJI>I<HO peryJl5lPHO B bI n JI a '1 H B a T b
AeHe>l<Hble CYMMbl B PYMbIHCKOH BaJIroTe,
nOTpe6Hble Coro3HOMY (COBeTCI<OMY)
fJlaBHOl<OMaH)I,OBaHHro )l,Jl51 BblllOJlHerum
ero �YHKIU{H, a TaK>I<e 06eCneqHTb, B
CJlyqae He06xOAHMOCTH, HCnOJlb30BaHHe
Ha TeppHTopHH PYMblHHH npOMblllI
JleHHbIX H TpaHcnopTHbIX npe)l,npH5ITHH,
Cpe)l,CTB
CBH3H, CHJlOllbIX
CTaHl.\uH,
npe)l,npIDITHH H YCTPOHCTB 06l1.\eCTBe
Horo nOJlb30BaHHH, aanaCOB TOnJ\lIBa,
rOplO'IerO, npO)l,OBOJlbCTBHH H Jl.PyrHx
MaTepHaJlOB, npe)J,OCTaBJleHlIe YCJIyr
- B COOTBeTCTBHH C HHCrpYKI.\HHMH,
H3AaHHbIMH C o ro 3 H bl M (COBeTCJ(HM)
fJlaBHOKOMaH)J,OBaHHeM.
PYMbIHCKHe ToprOBble cYJl.a, Haxo
Will.\HeC5I KaK B PYMbIHCJUIX, TaK H B
HHOCTpaHHbIX BOAax, 6YAYT nOAqIDIeHbI
onepanIBHOMY KOHTPOJlro C0103Horo
(CO B e TC Ko r o) fJlaBHOKOMaHJl,OBaHH51,
Jl.Jl5I HCnOJlb 30BaHH5I HX B 06Il1)fX, lIH
Tepecax COro3HHKOB. (CAi. llpHJlO>ReHHe
K CTaTb e 10).
11. Y6bITKH, npHqHHeHHble COBeT
CKOMY COro3Y BoeHHblMH )J,eHcTBIDIMH H
O!{KynaQHeH PYM,blHHeH COBeTCI<OH Tep
pHTOpHH, 6Y)J,YT PYMbIHHeii BoaMemeHhI
COBeTCI<OMY Coroay, npH'leM, npHHHMa51
BO BRHMaHHe,. '1TO PYMbIHHlI He npocTo

9. The Rumanian Government and
High Command undertake to hand ove�
to the Allied (Soviet) High Command
alI vessels belonging or having belonged
to the United Nations, which are located
in Rumanian P0l'ts, no matter at whose
disposal the e vessels may be, for the'
use of the Allied (Soviet) High Com
mand during the period of th� wai
against Germany and Hungary in the:
general intel'ests of the Allies, these'
vessels suhsequently to bc returned'
to the'r owners.
The Rumanian Government hear tha
fuIl material responsibility for any
damage or destruction of the aforemen
tioned property unti! the moment of
the transfer of this property to the
Allied (Soviet) High Command.

8. The Rumanian Government and
High Command undertake not to permit
the export or expropriation of any
form of property, (including valuables
and currency) belonging to Germany,
Hungary or to theÎr nationals 01' to
persons 'resident in their territories
occupied by them without the permi.
ssion of the Allied (Soviet) High
Command. They wiII keep this pl'operty
in such manner as may be prescribe<J
by the Allied (Soviet) High Command�

10. The Rumanian Government must
make regular payments in Rumanian
currency required by the Allied {Soviet}
High Command for the fulfil1ment of
its function and wiU in case of need
ensure the use on Rumanian territory
of industrial and transportation en
terprises, means of communication;
power stations, enterprises and insta11a·
tions of pub ic utility, stores of fuel, rueI
oiI, food and other materials, oervices
in accordance with inst uctions issued
by the Allied (Soviet) High Command,;

Rumanian merchant vessels, whe [hel."
in Rumanian or foreign waters, shall he
subject to the opel ational control of
the Allied (Soviet) High Command for
use in the general interest of the
Allies. (See Annex to Article 10).

11. Losses caused 10 the Soviet
Union by m litary operations and by
the occupation by Rumania of Soviet
territory \ViU be madc �ood by Rumania
to the Soviet rJnion, but, taking into
consideration that Rumania bas, Dot

,
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BbllllJIa H3 Bo.HHhl, a o.o'�BHJ1a BOHHY
H sep;eT ee Ha p;ene "POTHB repMaHlUl
II BeHrpHH, CTOPQHhl ycnaBJ1HBaWTC�
o. TOM, 'iTO BQ3Mell\eHHe YKa3aHHhIX
YOhITKQB oYAeT npQH3BeJl,eHQ PYMhJHHeH
He nOJIHQCThW, a TQJIhKO ':laCTH':lHO, a
HMeHHO : B cYMMe 300 .MJIH. aMep.
p;QJIJlapOB c norallIeHHeM B Te':leHHe
llIeCTH neT TQBapaMH (He4>TenpQP;YKThI,
aepHQ, JIecHhle MaTepHaJIhI, MQPCKHe
H pe':lHble cyp;a, pa3JlH':lHOe MallIHHHoe
o60.pyp;osaHHe H T. n.).
PYMhIHHH: B03MeCTHT y6bITI<H, npH
'1HHeUHhle c0.6cTBeHHo.CTH APyrHx CQlOa
HhlX ro.cYAapcTB H HX rp3.}!{AaHaM B
PyltlbIIDIH BQ BpeM� BQHHbI, npH':leM
CYMltla B03Mell\eHH51 oyp;eT YCTaHQB
neHa DO(JH<e. (CM. npHJIOH<eHHe K
CTaThe 1 1).

only witbdrawn Irom the war, but ha S
declared war and in fact ,s waging
war against Germany and Hungary,
the Parties agree tbat compensalion
for he indi cated losses will be made
by Rumania not in fuI but only in
part, namely to the amount of 300
million United States doll;lrs payable
over six years in commodities (oiI
products, grain, timber products, sea
going and river craft, sundry machi
nery, etcetera) .

12. Guvernul Român se ohligă ca
In termenele indicate de către Inaltul

Comandament Aliat (Sovietic). să res
titue Uniunii Sovietice, in desăvârşită
bună stare, toate valorile şi materialele
luate de pe teritoriile ei, in timpul răz
boiului, aparţinând Statului, organiza
ţiilor p uhlice şi cooperative, întreprin
derilor, instituţiilor sau cetăţenilor par
ticulari, precum : utilajul fabricilor şi
uzinelor, locomotive, vagoane de căi
"ferate, tractoare, auto-vehicule, mo
numente istorice, valori de muzeu şi
orice alte bunuri.

1 2. llpaBHTeJIbCTBQ PYMhlHHH o6H:
syeTeR B CP0I<H, YI<aaaHHhle COI03HbIltl
( Co.BeTCI<HM ) rJIaBHOKQMaHAOBaHHeM,
BOiJBpaTllTb COBeTCKQMY Co.way B nQJI
HOH Co.xpaHHOCTH BhlBeaeHHhle C ero.
'l'eppHTopmt: Bo. BpeM51 BOHHhI Bce IţeH
HOCTH H AtaTepHaJIhl, npHHaJJ;JIe>R3.!IţHe
rOCYAapCTBeHHhlM, OOIl\eCTSeHHhIM H
KOo.nepaTIffiHhlM opraHH3aIţHHM, npep;
npH51TH51M, Y':lpe>RAeHH51M HJIH oTAeJIb
HhlM rp(l}l{AaHaM, I<aK-TO : QOQPYJJ;OBaHHe
4>a6pHK H BaROP;OB, napOBQahl, >Renea
HOAOp0>RHble BaroHhI, TpaI<TOpbl, aRTO
MallIHHhl, HCTOpH'IeCI<He naM51THHKH, MY
aeHHhle IţeHHOCTH H BCHKQe p;pyroe
. HMym;ecTBO.

12. The Rumanian
Government
undertakes within periods indicated
hy the Allied ( Sovjet) High Command
to return to the Soviet Union in
complete good order alI va uabies and
roaterials removed from its territory
during the war, belonging to State,
public and cooperative organizations
enterprises, institutions or individual
citizens, such a s : fa ctory and works _
e q uipment, locomotives, railway tr'ucks,
tractors, motor vehicles, historic monu
ments, museum valuables and any
other property.

13. Guvernul Român se obligă să
restabilească toate drepturile legale şi
interesele Naţiunilor Unite şi ale na
ţionalilor lor, pe teritoriul român, aşa
cum existau înainte de răzhoi, şi să
Je restitue proprietatea în desăvârşită
hună stare .

13. npaBHTeJIhCTBO PYMhlHHH 0.651:
ayeTc5I: BOCCTaHOBHTb Bce aaKQHHhle
npaRa H HHTepechl Oo'ep;HHeHHhlx Ha
IţHH H HX rpa>Rp;aH Ha PYMhlHCKQH
TeppHTopHH, I<aK OHH CYlIţeCTBOBaJIH
nepep; BORHOR, a TaI<>Re BepHYTb B nOJI
HOR coxpaHHocTH HX coocTBeHHocTb.

13. The Rumanian Government
undertakes to restore alI legal rights
and interests of the United Nations
and their nationals on Rumanian terri
tory as they existed before the war
and to return their property in complete
good order.

14. Guvernul şi Inaltul Comanda
ment Român se obligă să colnboreze
cu Inaltul C omandament Aliat (Sovie.
tic), la arestarea şi judecarea persoa
nelor acuzate de crime de război.

14. npaBHTeJIbCTBQ H fJIaBHOe I{o
MaHp;oBaHHe PYMbIHHH 0.65JaywTcH CQ
TpYI\HH':laTb C . COlO3HbIM (CQBeTCI<HM)
fJIaBHQKQMaHAQBaHHeM B AeJIe aaAep
H<aHIDI JIHl\, Q6BHHH:eMhIX B BQeHHbIX
npecTynJIeHH51X, H cYAa HaA HHMH.

14. The Rumanian Government and
High C omand undertake to collaborate
with the AHied (Soviet) High Comand
in the apprehension and trial of persons
accused of war crimes.

15. Guvernul Român se obligă să
disolve imediat toate organizaţiile pro
hitleriste de tip fascist aflate pe teri
toriul românesc, atât cele politice,
militare sau paramilitare, cât şi orice
alte organizaţii care duc propagandă
ostilă Naţiunilor Unite şi în special
Uniunii Sovietice, nepermiţând 10 viitor
existenţa unor organizaţii de acest fel.

1 5. PYMhlHCI<Oe npaRHTeJIbCTBo. 0.651ayeTC51 HeMeAJIeHHO pacnycTHTb HaXQ
A51J..IţHec� Ha PYMbIHCI<OH TeppHTopHH
. Bce np0rHTJIepQBCI<He (4)allIHCTCI<oro
THna) nOJIHTH':leClme, BoeHHble, Boem3MpOBaHHble, a TaI<>Re APyrHe opraHM
aalţHH, BeAYJ..IţHe Bpa}HAeOHYW 06'eAH
HeHHhIM HalţHHM, B 'IaCTHOCTM, COBeT
CKOMY Coway, npQnaraHI\Y, H BIIpeAb
He AQnYCKaTb CYllţeCTBQBaHH� TaI<OrO
pOAa opraHH3alţHH.

15. The Rumanian Government
undertakes immediately to dissolve aH
pro-Hitler organizations (of a Fascist
type) situated on Rumanian territory,
whether political, military or para
miliLary as weB as other organizations
conducting propaganda hostile to the
United Nations, in particular to the
Soviet Union, and wiU not in future
permit the existence of organizations
of that natUre .

16. Tipărirea, importul şi răspân
ilirea, în România a publicaţiilor perio
dice şi neper:odice, prezentarea Spect;l
colelor de teatru şi a filmelor, funcţio-

1 6. MSAaHHe, BBoa H pacnpocrpa·
HeHHe B PYMhIHHH nepHOAM'IeCKOH H
HenepHOAHlleCI<OH JlHTepaTyphl, nQera
HOBI<a TeaTpaJlbHb!X apen.H_� H I<HHQ-:

16. The printing, importation and
distrihution in Rumania of periodical
and non-periodica] llterature, the pre
sentation of theatrical performances

România nu numai că s'a retraS din
război, dar a declarat răzhoi şi în
fapt duce război contra Germaniei . şi
Ungariei, Părţile sunt de a cord ca
compensaţiile pentru pierderile men
ţionate să nu fie plătite în întregime
de România, ci numai în parte, şi
anume in sum'! de 300 milioane dolari
ro Statelor-Unite, plătihili în curs de 6
ani, în mărfuri (produse petrolifere,
cereale, materiale lemnoase, vase mari
time şi fluvia1e, diverse maşini, etc.).
România va plăti despăguhiri pentru
pierderile pricinuite în România proprie
tăţilor celorlalte State Aliate şi naţio
nalilor lor, pe timpul războiului, des
păguhiri a căror sumă va fi fixată la
o dată ulterioară (vezi anexa la art. 11).

C ompensation wiU be paid by Ru"
mania for losses caused to the property
of other AUied States and their nationals
in Rumania during the war, the
amountof compensation 10 be fixed at
a later date. ( Se e Annex to Article 11).
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narea staţiunilor de' T. F. F., poştă,
telegraf ş. telefon, vor fi efectuate in
acord cu Inaltul Comandament Aliat
(Sovietic). (Vezi anexa art. 16).
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!JIHJlbMOB, pa60Ta pa�HOCTaH�HH, nO'lTbl,
TeJlerpa!JIa H TeJle!JIoHa npOHcxoJVIT no
cormimeHHIO c COlO3HblM (COBeTCKHM)
rJlCţBHOKOMaHJJ,OBaHHeM. (CM. npHJlO
>ReHHe K CTaTbe 1 6).

and filma, the work 'of wirele-ss stations,
post, telegraph and telephone shall be
carried out in ag eement with the AUied
(Soviet) High Command. ( Sce Annex
to A ticle 16).

17. Administrafa civilă româneasc�
este restabilită pe intregul teritoriu al
României, până la o distan� de linia
frontului de. minimum 50- 100 km. (de
pinzând de condiţiile terenului), organele
administrative româneşti ohligându-se
să aducă la indeplinire, ' in interesul re
stabilirii păcii..,şi securităţii, instrucţiu
nile şi ordinele Inaltului C'Omandament
Aliat (Sovietic), date de către el, in
scopul de a asigura execuţia acestor
condiţiuni de armistiţiu.

1 7. PYMbIHcKaSl rpa>RJJ,aHCKaSl aJJ,MH
HHcTpa�HSI BOCCTaHaBJlHBaeTCSI BO BceH
nOJloce PYMbIHHH, OTcToH�eH OT JIHHHH
!JIpoHTa He MeHee, 1feM Ha 50-1 00 KHJlO
MeTpoB (B 3aBHCHMOCTH OT YCJlOBHH
MecTHocTH), npH1feM PYMbIHcKHe aJJ,MH
HHcTpaTHBHbIe opraHbI 06H3YIOTCH BbI
nOJlHSlTb B HHTepecax BocctaHOBJle:
HHSI MHpa H 6e30nacHocTH HHCTPYK�HH
H YKasaHHSI COlO3Horo (CoBeTcKoro)
fJlaBHOI<OMaHJJ,oBaHHSI, JJ,aHHbIe HM B
�eJlHX 06eCneqeHHSI BbIOOJlHeHHSI Ha
CTOSl�HX YCJlOBHH nepeMHpHSI.

17. Rumanian civil administration
is restored in tbe whole arca of Ru
mania separated hy uot less .than 50100 kilomelres (depending upon con
ditions of terra in) from , be front line,
Rumanian administrative hodies un
dertaking to carry out, in tbe interests
of the re-estabilishment of peace and
security, instructions and orders of the
Allied (Soviet) High Comand issued by
them for the purpose of securing the
execution of these armistice terms.

18. Se va înfiinţa o Comisiune Aliată
de Control care va lua asupra sa, până
la tneheierea păcii, reglementarea şi
controlul executării prezentelor condi
ţiuni, sub conducerea generală şi ordi
nele Inaltului Comandament Aliat (So
vietic), lucrând în numele Puterilor
Aliate (vezi anexa la art. 18).

1 8. EYJJ,eT yqpe>KJJ,eHa COlO3HaSl ROH
TpOJlbHaH I{OMHCCHSI, KOTopaH npHMeT
Ha ce6H Ha BpeMSl JJ,O salâII01feHHSI MHpa
perYJlHpOBaHHe H KOHTPOJlb sa HCnOJl
HeHHeM HaCTOSl�HX YCJlOBHH noJJ, 06II1,HM
PYKOBOJJ,CTBOM H no YKasaHHSlM COI03Horo (COBeTCKoro) rJlaBHOKoMaHJJ,oBa
HHSI, JJ,eikTBYIO�ero OT HMeHH COIOSHhlX
JJ,ep>RaB. (CM. npHJlO>ReHHe K CTaTbe 1 8).

- 18. An Allied Control Commission
will be estahlished wh:ch will under
take untii the conclusion of peace the
regulation oI and control over the exe
cution of the present terms under the
general direction aod orders of the
Allied (Soviet) High Command, acting
on hehalf of the Allied Powers. ( See
Annex to Article 18).

19. Guvernele Aliate socotesc. hotă
rîrea Arhitrajului dela Viena, cu privire
la Transilvania, ca nulă şi neavenită
şi sunt de acord ca Transilvania (sau
cea mai mare parte a ei), să fie resti
tuită României suh condiţia confir
mării prin Tratatul de Pace, �i Guver
nul Sovietic este de acord ca forţele
sovietice să ia parte în acest scop, tn
operaţiuni militare, conjugate cu Ro 
mânia, contra Germaniei şi Ungariei.

1 9. COlO3Hble npaBHTeJlbCTBa CqH
TalOT pemeHHe BeHcKoro Ap6HTpa>Rll;
Hecy�ecTBYIO�HM H corJlaCHbl Ha TO,
'1T06bI TpaHCHJlbBaHHH (BCSI HJlH (')OJlb
maH '1aCTb) 6bIJla BOSBpa�eHa PYMbI
HHH, '1TO nOJJ,Jle>KHT YTBep>RJJ,eHHIO npH
MHPHOM yperYJlHpOBaHHH, npHqeM Co
BeTCKoe npaBHTeJIbCTBO COrJlaCHO C TeM,
qTo6bI COBeTCI<He BO HCKa B 3THX �eJlHX
npHHHJIH Y1faCTHe B COBMeCTHbIX C Py
MbIHHeH BoeHHbIX onepa�HHX npOTHB
repM�HHH H BeHrpHH.

19. The Allied Governments regard
the decision of Vienna Award regar�
ding Transylvania as nuH and void
and are agreed that Transylvania (or
the greater part thereof) . should he
returned to Rumania: suhject to con�
firmation at the peace settiement, and
tha Soviet Government agrees tbat
Soviet forces shall take part for this
purpose in joint military operations
with Rumania against Germany and
Hungary.

20. Prezentele condiţiuni intră tu
vigoare tn momentul semnării lor.

20. HacToSl�He yCJlOBHSI BCl'ynalOT
B CHJlY C MOMeHTa HX nOJJ,nRcaHHSI.

20. The present terms come into foree
at the moment of their signing.

Făcut la Moscova,. in patru exem
plare, fiecare In limbile română, rUsă
şi engleză, textele rus şi englez fiind
4Utentice.

COCTaBJleHO B MocKBe, B 1feTblpex
3KSeMnJlSlpaX, Ka>KJJ,bIH Ha PYMbIHCKOM,
PYCCKOM H aHrJIHHCKOM SlSblKax, npH'IeM
TeKCTbI Ha PYCCKOM H aHrJlHHCKOM Slabi
Kax SlBJI�IOTCSI aYTeHTR1fHblMH.

Done in Moscow, in four copies, each
in the Rumanian, Russian and English '
languages, the Russian and English texts
being authentic.

.

'

12 Septemvrie 1944.
Din însărcinarea Guvernului
şi Inaltului Comandament
al României

(ss) · Lucreţiu Pătrăfcanu
(ss) Coral Adi. Dămllceanu

(85)
(S8)

B.

G.

Ştirbey

Popp

ceHTSI(')pSl
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rOJJ.a.

no ynonHOMO'iH1O
npaBHTeHbCTBa H fnaBHoro
l{oMllHJJ,oBaHIHI P y M !d H H H
nOAIUICMH :

lIYKPElŢHY IIATPAIII KAHY
r.l-Il4. JlAMA lJAHY
B. lII T HPBEH

r. IIOIITI

Din ins�cinarea Guvernelor
Statelor-Unite ale Americei.
Uniunii Republicilor SocialiGt(!l
Sovietice �i Regatului Unit

(ss) Malimwshi

6

" 1 2"

nO ynoJlHOMO'Vi1O
npaBHTeJIbCTB COlOsa CCP,
COeAHHeHHOro l{0pOJleBCTBa
H CIllA
(n)

MAJIHHOBCKHH ,-

September 12, 1944
By authority of The Government and High
Command of Rumania

(8S)

Lucrefiu Pătrăfcanu

(S8)

Gh..

(ss) G·l Adi. Dămăctlam.f
(ss) B. Ştirbey
Popp

By authority of The Governments of the
United Sta:tes of America th · Union of Soviet
Socialist Republic8 and the United Kingdom

(ss) Malinc,wsk' .
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ANEXĂ
la Comre:nti:u.nea. de; Armistitiu $nlre Guvernul
Român p� -de_ o parte �i Gu:vemeie ţtniunii
So-vietiee. Regatului Unit �i Sta;telor :rrni� ale
Americei, pe 00 altă parte. -

A. A1Ulxă la

art.

A N N E X
K COf.llaUlI!HlOOt

art.

Z.

3.

Prin cooperarea Guvernului Român
a Inaltului Comandament Român,.
menţionată în art . 3 al a cestei C onve n
ţiuni , se nţelege punerea la dispoziţia
Inaltului Comandament Aliat ( Sovietic),
pentru deplina fo losi nţă cum va so coti
de cuviinţă, pe durata armistiţiului, a
tuturor construcţiilor ' şi instalilţiun,}or
româneşti, militare, �eriene şi navale,
porturi, cheiuri, cazărmi, magazii câm�
puri de aviaţie, mijloace de- comu
nicaţie, s taţiuni me t e orologice care ar
putea fi cerute pentru nevoi militaFe,
în d e săvârşită. bună stare şi cu perso
nalul necesar- pentru întreţinerea 10-1".

§i

C. Anexă la art. la.
Guvernul Român va retrage şi răs
cumpăra , in limitele de timp şi potrivit

condiţiunilor pe care Inaltul Comanda
ment Aliat (SO'vi,·ti&) . le va specifica,
toate monetele deţinute în teritoriul
românesc şi emise de. Inaltul Coma,n.
dament Aliat ( Sovietic} şi va înmâDa
moneta as-tfel retrasă fără plată Inal
tului Comandament Aliat (SoVietic).

'D. A nexă la
Baza

art.

11.

pentru aranjamentul plă.ţilo r

de compensaţii prevăzute in an. 11 al .

pre zentei Conve nţii va fi dolarul ame
rican la p aritatea sa aUl" din z iua sem
nării acestei conveuţii i. a dică 35 de
dolari pentru O uncie de aUT.

:E. Anexă U&

art.

16.

Guvernul Român se o bl igă ca f rans
tniterile fără fir� corrs.pondenţa tele
gr afică şi poştală, cores.pondenţa cifrată
şi prin curier, precum şi c omunicări le
telefonice cu ţările s trăine ale Amb a sa 
del or, �egaţi uniIoI;' şi Con�ulatelor află
toare în Ro mân ia să fie dirijate po·
trivi ' modului stabilit de Inaltul Co mandament Aliat (Sovietie}.

MblHHH,

M.�l' ITpaBl!l1:ellbC'ERElM: PJ

C OWIOH CTOPOHhi• .If ITpasll'l'enbCTBaMH

, . Co,,_eTC/tOI'O COlOsa, CoewmelUioro l{0pOJleBCTB3t H: Co�rn:eIlHblX llITaTOII' AMepHRHj C

Măsurile prevăzute la _art . 2 al Con
venţiei 'refe,ritoare fa ÎJJternal ea� ce tă
ţeni lor germani şi uI l'guri. ar,tualmente.
aflândrr-se în- terito r..uf român, nu se
aplică cctăţe:riilor de vrigine evreiască"ai
acestor ţări.
. "
,
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APyr-ol!f CTOJlOHY,

A".

() IrepeMHpHII.

Il PHJIOmEHHE

K

CT.

2

npe�YC'MOTPeHHhle B CT. 2 CorJIa
rneHIDf MepbT rro HH T epH HpOl�aHlflO rpa}l{
AaH fepMaHHH H BeHrpHH, HaXO)!;Sf[[J,HXC�
Ha PYMHHCR:OH Teppmopo, Re pac
npOCTpaHSfIOTCH Ha rpaj[(ţţaIi: âTHX CTpaH
.
eBpei cKO H H3qHOHaJIbHOCTW.

B.

llP.HJIOmEHHE

It CT.

3

nO)!; yrrOM5IHYTbrM B cTan.e 3 C orJIa
rne-HIUl COp;eRCTBHe'M PYMbIHCIWfO npa
BHTem;CTBa H rJIaBH O rO J{olllaHJl.OBaHHSI
PYMbIHHH HMeeTC51 B BHAY npe)!;OCTa
BJIeHHe CO lO3HOMY (CoBe T C I< OMY) rJIa&
HOKOMaHAOB-amrlO AJISf HCrrOJIb30BaHH5I
no ero YCMoTpeHHIO, Ha BpeMSI nepe
MHpH5I, B-cex MOryllJ,RX IIOTpeOOBa'IbCSI
)!;JI5I BoeHHbIX Hymţ{ PYMbIHCI<HX BoeH
HbIX, B03]J.ymHbIx H BoeHHO>-MopClmx
coopymeHHR H YCTPORCTB, nopToB, rasa
HeR, I<asapM, CKJIa}J;OB. aapOJJ.poMOB,
Cpe)!;CTB C�SIaK, MeT eoCtaBH�B B no�
HOR HCnpaBHOCTIl II! C nepcoHaJIOM� He06XO)!;HMbIM )!;ml HX 06CJiy>RllB am.m
C. IIPlIJIOmEB.1ilE

K' CT'.

19

PYMbIB:CKOe ITPalIHTeJlli CTBO H'H.IMe!I'
H B.blI(ymn Il. TaIme cporar 11' Ha: TaRHX
YCJlOBallX. KO'IOpWe oY�YT jKaaaHhl
COIOOHhW {COBeT CK�} fJl3llHOKOIl1aH
AOBamreM, BCIO HaXOA5I�IOC5I Ha py
MbIHCfWH Teppl!ITppllH BaJIlOTY. Bbmy
llJ,eHffYTO CoroaHl>JM (COBeTCIGfM) fmlB
HOKoMalIAOBamreM. H Cle3B03Mea,lVlO n�
peJJ.acr Ba'�TYIO TaKHM oopaaOM Ba
JIroTY COI03HOMY (CoB eTC KOMY) fmlB
HOKOMaHA°BaHHIO.
D. IIPBJI.O:lKEHHE

It

Cl'. 11

B OCHOBY paC'ieTOB ilO BbIDJIaTe 803Me�eHIDI.. npe.rwCJIlOTpewJOro B CTaThe
1 1 HaCT05IllJ,erO COPJIamemm, rrOJIO}i(eH
aM epHKaHCm AOMap HO ero aOJlOToMY
napHTeTY Ha AeHh nOl\Dlfc.unm CorJla
rneHH5I, T. e. 35 ]J.OJlJlapOB sa 1 YHIţH.IO
aOJIOTa.
E. IIP:mI:OlKEHHE

K fi.

16

PYMbIHCI<Oe np aB ue.zu, CTBO
065IayeTC5I, '{TO paJJ.HoC8SI3h, TeJI erp aqlH aa: H.
nO'iTOBa5I n epemlcKa, lillI41pnepen:aCKa
H KypbepCI<a5I CB-Slah, a TaJGKe TeJle!J?OH
HaS! CB5Iab C 3arpamrqeif nOCOJIhCTB,
MHCCHR K KOHCYJIbCTB, HaXOAffi..qHxCSI
B PYMbIHHH. 6YJJ.YT OCy�-eCTBJI5ITbCSI
B nOpSI)!;Ke, YCTalIOBJreHHoM CO lO3Hl>11t1

-(COBeTCKWA) rJlaBHOKO.M..aHp.0BaHHeM.

To the a:tmisti�-e agreement het.w'een tIre

'Go

· vernement of Bumania, on the: one hand,
an d the Government.s €li the 80viet Union,
United Kingdom and United Statea of America, on the other hand

A. A nne-x to

Amcl.l': 2.

The mea SUres provided foin Article
2 of the Agreement regarding the in·
ternment of cit;zens of Ge rm any and
Hu rJgal'Y now in Rumanian ter ritory do
not extend to citizens of those couu
tries of Je'\\'"Îsh origin.
B. Armex t.o Arlicle

_

3.

Under cooperation of the Ru mauian '
Government and RigIi Command of
Rumania , mentioned in Article 3 of
the Agreement, is understood the
placing at the di sposa l of the Al1ied
( Soviet) High Command fo!' use at its
discretion du ing the Armistice alI Ru
manian mili t a r y, air and naval con
str uct 'ons
al d insta lla tions, ports,
harbol's, barracks, warehouses, 'airfields,
-means of <: o mmu ni ca ti o n meteorolo.
gical stations which might be required
for miTitary needs in co mp l ete goo d
order and with the personnel re quired
for thm maÎDtenance.
C. Anmrx to Artic'e 10.

The Rumanian Government \ViU with· .

draw and redeem within suea time
limits and on such terms as the AJlied
( Soviet) lIicb Command may SI ecify,
aU holdings in Rumanian territory of
c u rrenc ies lssued hy the All i ed (Sa
viet) High Command, and will hand
over currency so withd:rawn free ef
cost to the AUied (SoViet} Hjgh C om
mand.
D. Annex la

AltitT.& 11.

The hasis for settlements of payment
of compensatio n pl'ovided for in Article
11 o " the pTe:lent A g reement will be
the Ame rican doi al' at its gold parity
in the day of sigmng of the Agre
e ment, i. e. 35 doUars for 1 ounce
of gold.
E. A nnex to A rt icle 16.

The Rumanian GoverJlment undeI"
takes that wi re l es s communication.-,
telegra pruc and postal cO" res110ndence
in cypher and couriel' corres pon dence,
as well as telephonic communication
with fOl'eign e au ntrie :; · of Emba s sies,
Legations aud Cons.ulates situated in
Rumania, will 11e conducted in the mau·
ner laid down by the Allied (Soviet)

High Command.

7

7340

MON·ITORUL OFICIAL (�artea 1) Nr. 264

F. Anexă la art. 18.

F. ,llPHJIOjKEHHE

K CT.

14 Noemvri'i' 1944
F. Annex to Article 18.
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C �)lltrolul cu privire l a e:)cacta execU
ţiune a clauzelor de armis l1ţ.u ( s L ; în
cre di nţ at Com siunii Aliat� de Control,
care va Ii stabi lită în on formitate cu
art. 18 al Convenţie ' de Al m ' s iţi u.
GuveIllul Român şi organele sa l e vor
îndepli n i toa te i ns truc ţi u ni le Comis i unii
Aliate de Con tro l care deCurg din Con
venţia de Armistiţiu.

Ha yqpe>I<p,aeMYIO B COOTBeTCTBHH
co CTaThell: 1 8-it COrJIarueHH5I o nepe
MHPHH COlO3HYIO KOHTPOJIhHYIO I<OMHC
CHIO BO'lJIaraeTC5I I<OHTPOJIh 3a TO'lHhIM
BhIilOJIHeHHeM YCJIOBHH nepeMHpH5I.
PYMhIHCI<Oe npaBHTeJIhCTBO H ero
opraHhI' 06513aHhI BhInOJIH51Th Bce YI<a
�aHH5I COI03HOll: I<OHTPOJIhHOll: I<OMHC
CHH, BhITeI<alOlI.\He H3 Cor JIarueHHlI o
nepeMHpHH.

Control Over the exact e xecution of
the Armistice terms is entrusted to
the Al lied Control Commission to be
established in conformity with Article
18 of the Armistice Agreement.
The Rumanian Government and t heir
organs shall Iulfill alI instructions of
the Allied Contro] Commission a rising
out oI the Armistice Agreement.

Comisiunea Aliată de Control va
instaura organe au secţiuni, îml 'uter
nicind u-Ie respectiv cu executarea de
dife" ite funcţ uni '
In pl us, {;omisiunea Aliată de Con
trol va putea să aibă funcţionari in
d Ier i t e părţi ale Român iei.
Comi sia Aliată de Control va avea
sed lUI' s ău în Bucureşti.

COI03Hall� I<OHTpOJIhHall KOMHCCH5I
opraHbl HJIH
C03p,aCT CnelţHaJIhHhIe
ceI<lţHH, COOTBeTCTBeHHO nopyqall HM
BhInOJIHeHHe Tex HJIH HHhIX lflYHI<lţHH.
I<poMe Toro, COIO'IHall KOHTpOJIhHall
. I<OMHCCHlI MO>I<eT HMeTh CBOHX OlflHlţe
pOB B pa3HhIX MeCTax PYMhIHHH.
COI03Ha51 I<OHTpOJIhHall I<OMHCCH5I
6yp,eT HMeTh CBOHM MeCTonpe6hIBa
HHeM r. EyxapeCT.

The Allied Control Commission wiI
set up special organs or sections en
trust ing them respective]y with the
execution of various functions. In ad
dition the Allied Control Commission
may have i ts officers in various parts of
Rumania.

.

Moscova 12 Septemvrie 1944.

MOCI<Ba, " 1 2" ceHTlI6pll

1944

rop,a.

The AlIied Contro] Com mission wiJl
have its seat in the city of B u c haresţ
.

Moscow, 12th September, 1944.

D EC R ET E
lUINISTERUL DE RAZBOI

MIHAI I ,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţ;a
naţională, Rege al României,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate :

Asupra r;ţportului ministrului Nos
tru secretar de Stat la De]JaTtamentul
eLe Război cu NI'. 14.050 din 28 Oc
tomvrie 1 944,
Am decretat şi decretălll :
Art. 1. Conferim decora.ţiunile de răz
boi "Pnst Mortem ", ofiţerilor. subofiţe
rilor, personalu]lu i civil şi trupei, ast·
fel după cum urmează :
Ordinul "Ooroana României" cu spade
in gradul de Oavaler
cu panglica de " Virtute Militară"

SubIt. rez.
SubIt. rez.
SubIt. tez.
tru fapte de
de luptă.

Fleşeriu Nicolae,
Mociol'l1iţă Gh. Ion, şi
Stefichi Constantin, penarme săvârşite pe câmpul

Ordinul "Steaua României" cu spade
In gradul de Oavaler

SubIt. Pană S. Niţă, pentru devota;
mentul şi priceperea arătate pe câmpul
de luptă.
Ordinul "Ooroana României" cu spade
în gradul de Oavaler

Adm. Gurbănescu Dumitru, pentru
devotamentul şi priceperea arătate pe
câmpul de luptă.
Medalia

"

Virtutea Militară" de război clasa 1

Sergentului major Rizea Anghel,
Sergentului major Chiţiga ,N. Ioan,
Sergentului major Dumitrescu Petre,

8

Sergentului major rez. Balaşa R.
Ioan,
Sergentului Haraba Constantin,
Sergentului Nicolae C. Gheorghe,
Sergentului OIteanu Constantin,
Sergllntului Beţivu Nicolae,
Sergentului Niţă Gheorghe,
Sergentului Ciooon Ilie,
Sergentului Pungă Vasile,
Caporal ului Dovleag Andrei, şi
Caporalului Cazan D. Apostol, pentru eroismul şi spiritul de 'sacrificiu
de care au dat dovadă pe câmpul de
luptă.
Medalia

"

Virtutea Militară" de război cllUa 11

Sergentului t. r. Enache 1. Stamate,
Sergentului maj. rez. Nicola Nicolae,
Submaistrului cI. II Marin C-tin,
Sergentului t. r. Zisu Gh. Constantin,
Sergentului Pană 1. Vasile,
Sergentului Nuţă Gheorghe,
Sergentului Pavel Iuliu,
Sergentului Ionescu Dumitru,
Sergentului Moraru Constantin,
Sergen.tului ChiveRcu Ioan,
Janda.rmului sergent Cosmescu Liviu,
Caporalului Mirică 1. Gheorghe,
Caporalului Kremer Fr.,
CaiJoralului Guţic Gheorghe,
Fruntaşului Cristea N. Traian,
Frunta.�uhri Obada Nicolae,
Fruntaşului Ungureanu Teodor,
Fruntaşului Opriş ,Aurel,
Fruntaşului Sâia Ioan,
Boldatului Stiubea Crăciun,
Soli!atului Ionescu 'I'itu,
.
Soldatului Jucu Cristea,
Soldatului t. r. Popescu L. Ioan,
S.oldatului Ghinea Gh. Ştefan,
Soldatului Preda V. Nicol ae,
-Soldatului Ion Gh. Constantin,

Soldatului Gheorghe N. Gheorghe,
Soldatului Sârbu P. Păun,
Soldatului CuIică .8. Enciu,
Soldatului Neagu N. Alexandrl!"
Soldatului Popescu Ştefan,
Soldatului Colicosehi Mihai,
Soldatului Besnă Ioan,
SoldJa,tului Rădulescu NicoLae,
Soldatului Ciubotaru Mircea, şi " .
Soldatului Ciurca Dumitru, p entru
eroismul şi spiritul de sacrificiu de oor�
au dat dovadă pe câmpul de luptă.
Crucea "Serviciul Oredincios" cu spade clasa J

Soldatului Hoţescu Oprea, p entru
fapte de arme săvârşite pe câmpul de
luptă.
Art. II. Comerim decoraţiunile de
război ofiţerilor, subofiţ.erilor şi trupei,
astfel după cum urmează :
Ordinul "Ooroana României" cu spade
In gradul de Ofiter
cu panglica de " Virtute Militară"

Maiorului Constantinescu Victor, şi
SubIt. rez. Rusu V.asile, pentru fapte
de arme săvârşite . pe câmpul de luptă.
Ordinul .,Steaua României' cu spade
în grllllui de Oavaler
cu panglica de " Virtute Militară"

Maiorului Haralambie 1. Emilian,
pentru fapte de arme săvârşite p e cam
pul de luptă.
Ordinul "Coroana României" cu spade
în gradul de Oavaler
cu panglica de ,.Virtute Militară"

Locotenentului rez. Girip Ioan,
Locot. rez. Georgescu Ioan, şi
Sublocot.enentnlni rez. !I'f "'l'ţ'ln CarniI,
pf-ntru fapte �e arme săvârşite pe
câmpul de lUptă.
-

til 'Noemvrie 1944

;

�eda!ia , Virtutea Militară" de război olasa 1
cu două frunze de stejar

Gill!p oralului Be�heanu . C Qnstantin , şi

_Soldatului Bţli{lă lPetre, pentru erois�

mul şi spiritul de sacr:ificiu de care au
�t dovadă pe câmpul de luptă.
Medalia " Vi,·tutea Militară" de Război
clasa 1 .

-iPlotoni.erului Paşca Gheorghe,
Plotonierului Ture--8. Gheorghe,
Sergentului m a. j or t. r. Sima R.. Ghe:
�rghe,
Sergentului major Ca21aeu Mihail,
. Sergentului major Zbârnău Marin,
-Şergentului major Buia 1. Alecu:
Sergentului major Cucu Octavian,
Sergentului major Vlăsceanu N. 'Viel.or,
Sergentului major rez. Ştirbu Vasile,
Sergentului .mado:r rez. Creţu 1'l'icolae,
!Sergentului Ardeleanu Alexandru,
:Sergentului Meregill T. Constantin,
:Sergentului t. r. Ivănescu D. Ştef�l,
Sergeentului Baucă Nistor,
�Caporalului Mocanu N. Dragomir,
.[Oaporalului Schiopu Mt8,tei.
:[Oaporalului Orândaru Constantin,
paporaluţui Albu yalerian,
:Fruntaşului Lomnă.şan Ioan, - şi·
Fruntaşului Stănică Ioan, p entru
�roismul şi sP.iritul d�; sacrificiu de care
il-u dat dovadă p e câmpul de luptă.
'Medalia "Virtutea Militară" de Războf

'

clasa Il
;Plotonierului t. r. Holban C. Mircea,
Plotonierului Godeanu Nicolae, ·
;Sergentului major t. r. Burcuş Ioan,
Serg.entului major t. r. Niculescu 1:.
�arin,
Sergentului mador t. r. Năsăudeanu
iIacob,
!

Serg.entului major

Popescu

Gheor.

ghe,

Sergentului major Cioacă Marin,
Sergentului major rez. Furdui Ghe01:�he,
S ergentului major rez. Bumb Ioan,
!Sergentului major r.ez. Pop Ioan,
iSergentului Ivan T. Petrache,
�rgentului t. r. Ciocan R. D-trll,
�erge�tului Dim'lll D. · Ilie,
�rgentului Tuul8.ru Petre,
!Sergentului S carl at Drăgan,
�rgentului t. r. Buleu Andrei,
Sergentului Buciuman Ştefan,
�ergentului t. 1'. Pătcaşiu FIOl'ian,
�ergentului Nichita Constantin,
Sergentului Lăutărescu �liee,
:Sergentului t. r. Palea-cu Nicolae,
Sergentului I<a.ru Ghedeon,
'§ergentului ' Garjoliu .Gheorghe,

_

.,.
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&rgentului Dnică Petru, .
Sergentului Râşnoveanu Negoiţă, '
;Sergentului Drăgoescu Ioan',
Sergentului Ouruţi N. NielJlae,
Sergentului Ciochiuă D. Nicolae,
Sergentului Doboşeru Aurel,
fj-ergentului elev. Cacalicea nu Ioan,
Sergentului JI.1:orohovschi Gabriel,
'Şergentului Ursache Vasile, .
Sergentului Naghi Vt8sile,
Sergentului Răzvan Octavian,
Sergentului Ispas St. Ioan,
(Japoralului Bauu r. Vasile,
C'aporalului Nicolae S. Petre,
{}a,poralului Paraschiv S. Nictl,
:Caporalului t. r. Neamţu Ovidiu,'
Oaporalului Mureşanu Ilie,
Oaporalului Fântână Alex,audru,
Oaporalului Z amfirescu Victor�
CapomJ.ului Roman Grigore,
Caporalului Zăvelcă Marin,
Caporalului Tudose Dumitru,
Caporalului Gheorghe D. Ioan,
C aporalului Dajic Stamate,
Fruntaşului Stroia r. Vasile.
iFrun�şului BE;lştelea J;oan,
Fruntaşului Bera Ioan,
Fruntaşului Tarcea Vasile,
Soldatului Vizireanu r. Con stantin,
Soldatului Dumitru P. Grigore,
Soldatului Buzică I. Marin,
Soldatului Drăgan Oonstantin,
Soldatului Busu C. Constantin,
Soldatului Iacob Ioan,
Soldatului Sp andulea Constantin,
Soldatului Filip Mihai, şi
Soldatului Buna Ioan, p entru erois
mul şi spiritul de sacrificiu de oare SlU
dat dovadă pee eâmpul de lupt�.
,

Medalia "Serviciul Oredincios" cu spade
clasa 1

Caporalului Horobeanu Ioan,

Sergentului major RaiCU 1. Constan
tin.
Sergentului mnjor admin istraţie Neoelcu Vasile,
Sergentulu� t. r. Trăiles0u Victor,
Sergentului Stanovici Ioan,

SergentuluI t. r. A ndr eica Vasile,
S ergentul ui Maier Anton,
Sergentului Ghrorghiu Sim iun,
Sergentului Macanu Dumitru,
SergentuluI Andone : Mafttil,
Serg-en tului Zambiliuc Maftei,
Sergentului Cenuşe N. Nicolae,

Caporalului Bo ndoc Ioan,
Ca pora lului ·Martinescu 1. Gtleorghe,
Cap oralului Mi troi Constant.in,
IGaporalului Munteanu COL.Hantin,
Oaporalului Trifan Gheorghe,
Oaporalului B ae. i u Gheorghe.
Oaporalul ui Pantazie Vasile,
FruntaşUlui M ala n Iosd,
Fruutaşulu i Temelie Spir,ea,
FruntaşUlui Jl1ja Ştefan,
Fruntaşu lui I vănescu Valer,
F run t1lŞ.ului OazaC'u .PI8ntelImon ,
Fruntaşu}ui Vâlcu r. Ioan,
Frun taşului Cunete Constan tin,
&ldatullUi Zimermann Petre,
Bold:atului Dulcea · S. Nicolae,
Soldatului Sava N. Alexandru .
lSol4a tul ui Lep tiher 1 . Constantin ,
Soldatului ·roade C. Anghel,
Solda tu lui Flocea V. Gheor"he
Soldatului Stelică - Tudor, şi '
Soldatului Jucos Nicolae,
p ent ru
fapte. de arme săvârşite pe câmpul dc:
luptă.

/plotoniel'lu'l ui Tănăsoiu
faJpte de arme săvârşite

.

Soldatului Grigore Nicolae, şi

Nicolae, p entru
ar.ffib săvârşite pe câ.mp ul de

Soldatului Lazăr

luptă.

cu svade

TOllla, p ent r u
pe câmpul dc

O"ucea "Serviciul C" edincions" cu spade
clasa III

h1!Ptă.

jergentului t. r. Radu P. Nicolae; şi

Crucea "Serviciul Oredincions" cu Bpade
clasa

Il

maj or

Dumitriu

O.

�(}-an,

lPlotonierului maj-or Ai ecu D. Apos

tol.
Plotonierului major

san i tar

.

Mareş

�ioolae.
Plotonierului Şerban D. Radu,
Plotonierului Patrichie A.

dru.
Sergentului �ajor t·

Qrigol1C,

Că:iiriu Eu

clasa II

SergentulUI COOC'eru Ştefan,

Plo tonierul ui ·

r.

gen,

Medalia "Serviciul Oredincios"

Sergentului Tepeş Gheorghe,

faspte de

Sel'g�tului major t.

7841

f.

Alexan

9:riIl4ea.l!u

Sergen tul ui Soeolov I oan , p entru de·
vo-tarrUentul ŞI .p ric eperea arătate p e
câmpul de lupi-ă.
Medalia "Serviciul Credincios" cu spac.
clasa III

Soldatu'lui Gheorghe R.. Gh.,
!&ldatul ui Blană Marin,
Soldatului Ruse Stolan şi
Soldatului OOllian . Nistor, - pentru
devotam-ent111 şi priceperea aratate pe

w,mplll

de lt!ptă.

9

Medalfll

,,BiirfJfi;ţie

� are"GiM,iiu ea

clasa III

,ptiik

de

Sergentului gardi an I<lll 3Ş D.
I�n,
r,·mtru devotamentJul şi p ri (:�ere.a a
răta te p e câ:-Ilpul de luptă.
Ordinul "Orucea RegÎfw, Maria" clasa n

F.armac.istu�ui eă:pitan Stoian Ioan., şi

'Căp itanului de rezervă A l ev:"a "Paul,

r;entru ' d ev o tamenul şi p riceperea
tate p e câmpul de lruptă.

ară

Orucea ,,Meritul Sanitarfl dasa 1

Veterinarului -căpi tan Tacu 17umîtru.
Art. 111. Ministrul Nos tru seeretar

de

S ta t la Departamentul Războiului,
este Însăreinat ClU' adueerea la. îndepli
nire a prezentului dee.ret.
Dat În Bucureşti, la 28 Oetomv.rie

1944.

Ministrul d'e

hURAI

Război,
1944,

'Tie

Am decretat şi deeret,ăm :
Art. 1. Loco tenentul Nieules13u D-tru
00 şte rge din cQl1troalele armatei şi i se
l·idic..� gradul, pe d,ata publică r ii pre

zen tJului decret În l/[onitorul Oficial,
l'I:.scri indu-se in controale cu gl adul de
scld at, ca unul ce a fost rekrmat de

Consiliul de reformă al Comandamentu
lui Militar al C ap italei, pent!''l greşeli
grave contra oo()arei -ca militar şi om,
prevăzu t de art 40, lit. o� dm legea .a,
sup ra poziţiei of iţer.i l<>r .
Art. II. Ministrul Nostru secretar de
Btat l a' Departamentml .ae Război, este
îr.săr,einat QU aduc erea la inderJinire a
rp rezenul'ui tlecret.
Dat m Bueuttşti� la 12 Octo;mvri�

194t'�

l'iizhoi,

M iHAI

Prin graţia lui Dum'ueze!il' .şi 'Voinţa
:u aţioIliaI ă , Rege al . Romani ei ,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate;
.Asupra raport ului ministrului Nostru:
Stat la Dep artamentul
�'C-cretar de

de Războ i , eu NI'. 2·8.46'
. 8 din 11 Octom-

'\Tie 1944,

Vă�âlld şi . d ispo:zi ţiunile 311'1;. 41 iUn
legea ·affilpra pooiţiei ofiţerilor,
Am decretat şi de{lretăm :
AH. 1. Loeotenenţii de rezervă Neaal
})u mitru şi Popescu C<7nstall tin, se
şterg din controalele armatei şi li 00
rid ică gradul, pe data publicării pre
zentului decret în M<Ql1itorul Oficial,
în.s cri indu-s e în con troal� cu g!a dul de
;"i()ld:at, ea uni i {le au fost r eformati de
Cons i l iu.l d e r eformă al Corpului VII
].>.rmat ă, pentru �şeli grave (,(.ntra �
T.tDarei ca mili tar şi om, p revămte ue
art. 40, Iit. 0, din legea asupra. poziţiei

ofiţeril()l'.

Art. II. Ministrul NQS-tru i;ocretar de
Stat la Dep 'LrtamentJul de Răz1oi, este
nu

Ministrul de l'ăzboi,

General de Co:rP. ae Armată Mihail Racoviţă
Nr. 1.872.

MI'HAI r,

adue-erea la mdeţlini're

prezentului decret.
Dat în Bucureşti,

N1I.". '7:7:38 din 11 Oetom

VăZJând şi �ispoziţîunile art 41 d'in
leg'ea asupra poziţiei ofiţ>frilor,

General de Corp de Armată Mihail Raeoviţll
NI'. 2. 021.

5nsăl'(jina.t

cu

la

12

a

Octom�

1944.

:MIHAI
Ministrul

de l'iiz boi,
General de Corp de A:rmată l\lihail Racoviţă
Nr. 1.871.

MrHAI 1,
Pri·n graţi a lui Dumnezeu
naţional ă, Reg,e al Român i e i ,

.şi

voinţa

La toţi de faţă şi viitori, sănătate;
Asupra raportului ministl'u hli Nostru
secretar d� Şta,t l!l! ;Qe:paţt�eJlt!!1

MINlSTERUL CULTURll NAŢIONALE
ŞI AL CULTELOR

MiliAI I�

!Prin graţi a

n'aţi{maIă,

lui Dumnezeu !}i :voinţa.
al României,

Rege

La toţi de faţă, şi viitori, sJ!IJ,Q:tate;
.Asupra r aportulu i ministrului Nostru

oocretar' de
Stat lş. Depa.rtamentul
Cul turi i Na�ionale şi' al Oultelor, înre.
gistra t la NI'. 14'5_466 din 1'944,
Având în vedere disp o zi ţ i il e l egii Îll
"ăţămân tuJ.u i s�undar, eom<::r,,:a!, inp:ustria] şi p rofesi onal fete ;
.
Având În, vedere avi!ăele favor.abile ale.
J:'onsiliului inspectoril<>r gem>J"sJi,
Am decreta t şi deeretăm :
:Art. 1. Următ<lrii profesori. rprofe
Mare, maeştn, maestre, <care ir prezent
funcţio nează cu titlul p:rovizorloll' în Îll
văţământul c01nereÎa! inaustr lal 'ŞI goo
podăr.ese S'e de-nn.îtivează pe rilO& de 1
Noemvrie 1944, pentru speciaU,atea şi
m. oraşele arătate în dreptul necăruia :
Blooea Ioan, p'rofesor pentru specia
l ităţile l goografila. p'rine ipwlă şi ştiin
ţele naturale secundară, În �rrvăţă;mân
tul oomerei�l al hăieţi1cr (hn. ,oraşul
blaj.
Bacinoohî Gristina.. profesOlu.'â pentru
sp ec ial i tăţile : matematici pri l lf; � pa Iă şi
fizico- ch.i m ie e seeundară, În în viiţămân
'fmf secund ar ; d�a a Ios t utilîza tă pe a
nul şcolar Hl43-1944, la fostul ' gim

na,,;iu comercial <lin Li.p�ani. /00.
tin.

H�

Armăşel Gheorghe, maestru pentru
bpoci alita tea t5 mplă.rie, în .îr;-. at.ămân
.tui igd1,ll>trial gig �al�, ju1· :&JmanaJi.

Dumitl'�l' Gket>rgbe, ma.-estru. pentrtt
sp eciali ta tea tâmplărie, J.n 'Învăţămânl"
Lui industrial din o:rnşu.l Gl:.a� al_
Diolacu Ion, maestru. p-entru spe�
I'iaiitatea tâmp lărie în
învlif<:mântuJ
indus trial dm oraşul Stre'ha'ja, jud�
M'-ehedinţi.
M o trici rGhe-orgh e, maestl'll' p'e " tru spe:..
cia li ta tea tâmp lă·rie llrt ÎIl'Văţămân tuE
industrial din oraşul lWşioriÎ rte Yede..i
8-ăleea.J1fll' Gheorghe, maesh'u pen trlll
�pec i alita tea fierărÎe în învăţă.mântuE
industrial -din oraşul Constanţa..
Dabij.a Vasile, maestru p entru sp�..
cialitatea 'fIerărie în mv:ăţă.mantul iTh-.
Ct11Strial din ()raşul Tul-cea.
Georgesoo Ce-tin,
maestru
Illentrti;
specialitatea rotări-e, în mvăţă.mân.Uu.�
indu.s tria l din oraşul Alexandr;a.
Hâ:rjoveanu lord aehe, maestru pentru
specialitatea rotări-e, ' în iuvăţiimântJu'E
industrial din ' oi-aşal Ra.eăe�l-ld, ju<,!..
Ba.cău.
Berar Zamfjra, ma-estr:ă llentru spe:';
c i al it atea bu.cătărie, in mWi,ţ,iimântu]
gospodă resc din {)raşul Blaj.
Bereoou' ZeMida, ma�tră 'ppntru It[.;
cru de m ână, În mvă.ţăm.wtui gospodă
l esC, (d-sa a fost utilizată pe �Ul şco.
lar i 1943-1944, la şcoala de g(Jbpodări�
din Baia de Arieş ) .
Art. U. Min,istrul Nostru secretaT de
Stat la Departamentul Oul tu'.'ii N aţio..
nale şi .al O'lltelor, este în.sărninat eUl
ad u cerea la md ep li nire a p rezen tJu'l u. �
decret.
Dat în Bueweşti la 4 Noemvrie 1�
M1 HAI·
Min istrul culturii naţionale şi al cultelor,.

General de Corp de Armată 1. Boiţean�

Nr. 2.136.

MINISTERUL AFACERILOR INT'ERNE
MIHAI l.
�rin graţia lui Dumnezeu şi voin�
n.aţIonală, Rege al României,
La toţi ae faţă şi viitori, săatătate :
Asupra raportului �iuistrului Nos-<

tru secretar de Stat la D ep artam entul

AfacerHor lnterne, cu NI'. 12.814 din.
1944 ;
Văzând dispoziţiunile decr€tului-leg�

NI'. 579/2.433 din 1 Septemvri.e 1 943t,
pentru modificarea art. 4 din legea d.�

organizare 8J Ministerului Afaeerilor ItJio;
terne, p ublicat .În Monitorul Oficial Nr"
2.05 din 2 S eptemvrie ].943 ;
Văzând dispoziţiunile decr€tului-lege.

Nr. 580{2.434 din 1 Septem>'l'ie 19431,
p€ntru regruparea şi reorganizarea ser-<
viciilor l\1:inister1l11li Afacerilor Interne,
publicat în Monitorul OIicial Nr. 2�
din 2 Septemvrie 1 943 ;
In ba2Ja art. 15 din Codul Filllcţio.
narilor Publici,
Am
A.rt.

decretat �i decl'etăm :
!. �.e .p,umes� în funeF1U1�a . <!�

10
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secret ar i general i, grupa · A 9 , . tipul '1.2,

la Ministerul Afacerilor I,nterne, d-nii :

Panait Lupu, fost prefect, în locul
d-Iui general în r ezervă Ioan V. Pan

�le demisionat.

Dr. Victor Rusu, directorul Adminis
traţiei de Sta,t, în l o cul d -lui in g . T he o
dor L U<le scu , demisi on a t.


Ârt. II. D-I

dr . Victor Rusu este

pus

ae d rep t în concediu din funcyi unea de
dir ector al Admin is traţiei de Stat, p e tot
timpul cât va exer.c ita funcţ iunea de se
cretar general .
Art. III. Ministrul Nostru secretar
de St,a,t la D epartamentul Afa.cerilor
Intern e este însărcinat cu execut area
a c estu i d:e cret .
. Dat în Bucu reşti la 11 Noemvrie

�944.

MI HA I
Ministrul afacerilor interne,

Nicolae Penescu
Nr. 2. 162.

MINISTERUL FINANŢELOR
Regulamentul

N'r.

MIHAI l,
·
:Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa
naţ i onală, Rege al României,

La toţ i de faţă şi viitori, sănătate ;

'.Asupra rap'ortului ministrului Nos
t:ru secretar de Stat la Departamentul
F inan ţelor, au Nr. 58.43'ft din 9 Noem
�rie 1944,

Tn baza dispoziţiunilor înalt illui de
c:ret regal Nr. 1. 626, pub l i ca ., în Mo
p-itorul Oficial NI'. 202 din 2 S ep tem
�ie 1944 ;

Având în veder e lege:a şi r-tgulamen
tul p entru orga n izarea şi funcţion a
ex
J;'ea s ervici ilor din adminis traţia



terioară a M inis terului de Finanţe, pu
blicată 1n Monitorul . Oficial Nr. 215
din 11 Septemvrie 1941 şi Nr. 236 din
6 Octomvrie 1'941 :
Am dooreta t şi decretăm :
REGULAMENT
pentru modificarea an. 5 şi 6 din regulamen
tul pentru organizarea şi funcţionarea servi
ciilor din administraţia exterioară
Ministerului Finanţelor

A1'l. .ll. M-inistrul Noshu secretar de
Sta t la Depari emmtul OOffi'llH'iaţiilor

Cluj, Oons tanţ a , Covurl'ui, Dolj, Ia şi,
Mureş, !Prah ova , Sa tu �1:are . Sibiu şi
Tîmiş Toron t a l ;
b) Fac p a r t e din c ategoria II-a ad
m in istra ţiil e finan�iare din jud eţele :
Caraş,
Buzău,
Alba, Argeş, Bacău,

este însăr cin a t eu execu tared prezentu
lui decret.

Dat în Bu ctU reşti la

a

;'Art. unic. - Art. 5 şi 6 d in regu

il.aan� tu l d'e orglanizare şi func4iona
rea servi ci i lo r din Administraţia exte
rioară a Ministerului F inanţ,dor din
·6 . Oc tomvr ie 1941, vor avea 1\l�.ătorul
�u'Pri ns :

A'l't. 5. Din pun-ct de vedere al 01'
g18.nizăr ii i n ter io are şi înoadrării cu

l=ersonal� administraţ.iile fina.Dciare se
ÎiIDpart dup ă i mp ortanţa lor , în adm i
ur,
ll istraţii de Cb. tegoria : 1, II şi
precum urmează :
a) F ac parte din ca tegoria l-a, admi
nistraţiile financiare din cele patru
sectoare al e Oap i t ale i , cum şi cele din
dudeţielel Ar,ad, Bihor, Brăila, �raşoL

�o emvr ie

11

1'944.

:MIHAr

Dâmboviya, HUlledcara, Ialomiţa, Ilfov,
P'utna, Sev erin,
Mehedinţi, Năsăud,
l'ârnava Mare, Teleo rman, Turda, Vâl

Ministrul comunicaţiilor,

Gh. Gheorghiu-Dej
Nr. 2,157.

cea şi Vlaşca ;
c) Fae parte din categoria TII, ad
m.inistraţiile financiare din
j u deţ el e :

MIHAI l,

Baia, Botoşani, Câmpulung, C iuc, Do
rohoi, Făgăraş, Fălciu, Gorj, Maramu
l eş, Musc el , Odorhei, Olt, Rădăuţi, R.
Sărat, R<>man, Romana.ţ i, Sătaj, 80m�, Suceava, T ârnava Mică, Toouci,
Trei Scaune, Tulcea, Tutova şi Vaslui .
Art. 6, Administraţiile financiare · de
categoria I-a, se organizează. în servi
di" secţii şi birouri, precnm urmează :
a) Administraţiile fina ncia l·e din
cele 'Patru seeto are ale Oap i talei, cum
şi cele din judeţele : Bihor, Braşov,

Prin graţia lui Dumnereu şi voinţa
naţională, Rege al României.

foarte din administraţiile fin.anciare de
c'llprinzând un
('a tegoria I-a, tip A,
!Serviciu de cOnstatare al contribuţiu
�ilor directe, un serviciu de constatare
al contribuţiunilor indirecte, un ser
viciu de contabilitate, IUTI s erviciu de
c.asierie şi un secretariat cu rangul de
secţie ;

ţiunii Generale C. F. R., p e d.. :a pub li 
eării în Monito ru l Oficial a d E- cre tullUi
de faţă, în locul d-lui inginer ..nspector

La toţi

. Văzând şi di spozi ţi unil e art 16 din
legea pentru organiUlre� Regiei Auto
nome a Căi lor Ferate Român .. ,

Am d'ecretat şi decretăm :
Art. 1. D-I 5nginer I o n

B ernaok i,
se numeş te director general al Direc

general Constant in Pău:r:.escu, a cărui

funcţiune încetează p e data prezentu
lui d·ecret.
Art. Il. Ministrul Nostru s.:-cretar de

Sta:t llBl Departamentul Comunicaţiilor
este însărcinat cu executarea p rezentu
lui decret.
Dat în BUClu r eş ti la 11 Noemvrie

1'944.

.MIHAr

Ministrul comunicaţiilor,
Gh. Gheorghiu-Dei
Nr. 2.158.

MIHAI l,

1 944.

Prin graţi a lUI Dumnezeu şi winţa
naţională, Rege al României,

MIHAI
Ministrul finanţelor, Mihail Romniceanu

. La taţi de faţă şi viitori, sănătate :
Asupra raportului ministrului N ostru
secre tar de Stat la De p artamentul Lu
crăril�r Publice şi al Refacer .i i, cu Nr.
4.225 din 7 Noemvrie 1944 ;

Nr. 2.159.
MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE
ŞI AL COMUNICAŢIILOR

MIHA I l,
Prin graţia lui Dumnereu şi voin.ţa
naţională, Rege al României,

Văzând şi dispoziţiunile legTi de or
g aniz are a M inis teru lu i Lucrărilor Pu
blice şi al Reface ri i ;

La toţi de faţă şi viitori, s(i'l'.ătate:

Asupra raportului ministrul'u i Nos
iru secretar de Stat la De:pal' lamentul
C-omun icaţiilo r cu Nr. 3 din 7 Noemvri e

Având în vedere înaltul decret regal
Nr. 1.796 din 5 Odomvrie 1 944 ;
Având în vadere ş! bunul mers al 18l'

1'944,

(J,e

fa.�

•.

faţă şi viitori, .�ănătate:

)944,

b) Administra,ţ iile finaneiare din ju
deţel e : Arad', Brăila, Constanţa, Covur
lui, Dolj, Iaşi, Mureş, Sa1;u Mare şi Si
biu , fac p ar te din administl."lIţiile fi
tanciare de categx>ria I-a, tip B, eu
:r: rinzând f\l n serviciu de constat are, un
serviciu de contabilitate, o �ooţie d'a
casieri e şi un secretari at cU ran,gul de
sooţie.
Dat în· Bucureşti la 11 Noemvrie

Văzând d is p oziţ iun i l e legii de or
ganizare a MInist erulu i 'Ooill'u lll .:aţiil or ;
Având în vedere şi b u nul mCl'S al ser
:vici ilo r,
Am decret a t şi decretăm :
Art. I. D-I avocat Ion Gheorglle Mau
rer se n'llmeşte secretar gen er al la Mi
nisterul Comunieaţiilor, p e data publi
C:ării în MonItorul �ficial a d cretul!ui

de

Asupra raportului ministrult.i Nos
tru secr etar de Stat la Depart�mentul
('«)municaţiilor ou Nr. 1 di n 7- Noemvria

CI'uj, Prahova şi Timiş TOl"Qutal, fac

28
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viciilor,
Am decretat şi decretăm :

.

Art. 1. D-l inginer Dimitrie A . Stau,
conferenţ iar la Politehnica
dir. Bucu .
reşti, se numeşte secretar general la M i
nis terul Lucrărilor Publice şi aJ R efa 
cerii, pe data publicării în Monitorul
Oficial a decre t ului de fa ţă .
Art. II. Ministrul Nostru secretar de
Sta� lA Departamentul Lucrărilor Pu-

11
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7944
eu
blice şi al �fa"Alrii este însărrina{
.
decret
tului
executarea prezen
Dat în Buc;lreşti la 11 Noemvrie 1944.
MIRA.I
Ministrul lucrărilor publice
şi al refacerii,
Dr. Virgil Solomon

Nr. 2.163.

MIHAI I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa na·
jională, Rege al României,
.

L<J,

toţi de faţă şi viitori, sănătate:

Asupra raportului ministrului N ostru
secretar de Stat la Depart.am"ntu' Lu
'crărilor Publice şi al Refacerii. cu NI'.
4.226 din 7 Noemvrie 1 944 ; .
Văzând şi dispoziţiunile lel!;ii de or
ganizare a Ministerului Lucrărilor Pu
blice şi al Rrfacerii ;
c.

Având în vedere ş i bunul mers al ser·
viciilor,
Am decretat şi decretăm:
Ari. 1. D-I Aurel MăIdărescu, se nu
meşte secretar general la Ministerul Lu-

crărilor Publice şi al Refacerii, pe data
publir ării în Monitorul Oficial a decre ·
tului de faţă.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de
Stat la Departamentul Lucrărilor Pu
blice şi al Retacerii, este însărcinat cu
executarea prezentului decret.
Dat în Buc'1feşti la 11 Noemvrie 1944.
MIHAI
Ministrul lucrărilor publice
şi al refacerii,
Dr. Virgil Solomon

�IINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE

MIHAI I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa na
ţională, Rege al României,

La toţi de faţă şi viitori, sănătate:

Asupra raportului d-h�i Preşedinte :11
Consil iului de Miniştri şi ministrul Nos
tru secretar de Stat ad-interim la Depar

tamentul Economiei

Naţionale cu

�

Având . în vedere dispoziţiunile art. 3
din legea NI'. 4, pentru reorganizarea: .
"Creditului Naţional Agricol", publicat�
în Monitorul Oficial Nr. 3 din 4 Ianu3.ri(\
1 943,

Am decretat şi decretăm:
Art. 1. D-l Şerban D. Nicolau se nu�
meşte, pe data prezentului decret, în ('a�
litate de comisar al Guvernului pe lâng�
Creditul Naţional Agricol, în locul d-lui
Andrei Corteanu, al cărui mandat înC6-l
tează.

Nr. 2.164.

45.834 din 1944,

14 NoomVrie 1 944

J) Nr. 264

Art. Il. M inistrul Nostru secretar d(\
Stat ad-interim la Departamentul EC<H
�o�iei Naţionale este însărcinat cu adu
cerea la îndeplinire a prezentuluÎ decret.;'
Dat în Bucureşti, la 4 Noemvrie 1944.,_

��

MIIIA T

Preşedintele Consiliului d e Miniştri ş i ministru
ad-interim al economiei naţionale şi al
finanţelor,
General de Corp de Armată Adjutant

NI'.

Const. Sănătescu

NI'. 2.146.

DECRETE-LEGI

tamentele planurile de reorganizare, raţionalizare ş i · de cont rolul
.. eficienţei activităţii serviciilor publice.
Trec sub conducerea acestui Subsecretariat de Stat toate atri�
Legea Nr. 575
buţiunile şi serviciile care se ocupă de inventarul naţional şi acti�
MIHAI l,
vitatea statistică a Statului Comisiunea pentru ocuparea postll�
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al Ro rilor vacante dela Ministerul Finanţelor, va fi prezidată de un:
mâniei,
delegat al acestui Subsecretariat de Stat. Comisiunea se va'
La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
compune din cinci membri.
Asupra raportului Preşedintelui Nostru de Consiliu Nr. 357.908
Funcţionarii disponibili dela toate serviciile se vor vărsa
din 13 N oemvrie 1944,
Cadrul de reorganizare ce se înfiinţează la Subsecretaria tul M
Văzând jurnalul Consiliului de.... Miniştri NI'. 774 din 1944.
Stat al Organizării Statului ;
),
Am decretat şi decretăm:
c) Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării trece dela Mţ;
nlsterul Economiei Naţionale la Preşedinţia Consiliului de Mi�.
D ECRET-LEGE
niştri şi va funcţiona conform legii sale organice.
pentru modificarea unor artieole ale legilor nentru organiz area
Sportul Românesc trece la Ministerul Educaţiei Naţional� şi
ministerelor
i
va funcţiona conform legii sale speciale.
Art. 1. Ministerele sunt următoarele :
Art. III. Pe lângă Ministerul Afacerilor Interne vor funcţiona
1. Preşedinţia Consiliului de Miniştri,
doi subsecretari de Stat pentru afacerile administrative şi un
2. Ministerul Afacerilor Interne.
Subsecretariat de Stat al Siguranţei Generale a Statului.
3. M inisterul Afaceril or Străine.
Art. IV. Ministerul Culturii Naţionale, se transformă în :
,
4. Ministerul Finanţelor.
a) Ministerul Educaţiei Naţionale, având doi subsecretari d�
5. Ministerul Just.iţiei.
Stat, ş i
6. Ministerul Educaţiei Naţionale.
b ) Ministerul Cultelor şi Art.elor.
7. M inisterul Cultelor şi Artelor.
Munca Tineretului Român şi Cercetăşia trec h\ M iuisterul
8. Ministerul de Războiu.
Educaţiei Naţionale.
9. Ministerul Agriculturii şi Domeniilor.
Art. V. Subsecretariatul de Stat al Inzestrării Armatei de p�
10. Ministerul Eeonomiei Naţionale.
Jângă Ministerul de Război, se tram"formă în Ministerul Pro..;
11. Ministerul Producţiei de Război.
ducţiei de Război, având un sub�ecrelar de Stat. El va funcţion�
12. Ministerul Lucrărilor Publice si al Refacerii.
pe baza legii asupra organizării forţelor armatei NI'. 2.892 din:
13. M inisterul Comunicaţiilor.
.
1 943.
14. M inisterul Muncii.
Art. VI. Legea NI'. 607 pent ru organizarea Ministerului Eco-;:
15. Ministerul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale.
Domiei Naţionale, publ iPată în M onit orul Oficial NI'. 196 din 2.f
16. Ministerul Asigurărilor Sociale.
August 1942, se abrogă.
17. 1\1iniRterul Cooperaţiei.
;
Art. VII. Consiliul lnt.erministerial al Departamentelor Eco�
18. Ministerul Naţionalităţilor Minoritare.
Domice, este format din miniş1 rii şi subsecretarii de Stat ai De-1
Art. Il. Pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, vor func
partamentelor economif'-e şi din Guvernatorul Băncii Naţional�
ţiona următoarele Subsecretariate de Stat :
şi constitue 'delegaţia economică a Guvernului. Departament�
a) Un Subsecl'etariat de �tat, cu atribuţiuni speciale ;
b) Subsecretariatul dil Stat al Organizării Statului, al Sta economice se eonf'irlf'rij Mini!"h'T"l p. : F{'onflmiej Naţionale, F inan..;
tisticii şi Inventarului, care va elabora în colaborare cu De,partelor, Agriculturii şi DUllilJuiilor, COlliwlicaţiilor, Lucrărilor Pu�
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
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I>lice şi al Refacerii, Coope raţiei, Producţiei de Război, Muucii
e V icepreşe i tele
A�rovi�ionări� . . Cons�li� �3te pr.ez idat
.
.
;ConslliulUl de M m Işt n ŞI m lIpsa lUI de mlll istrui e co nomI eI na
. �ional e. Şefii tuturor departamentelor sau subsecretarii lor de
':Stat vor partic ipa la şedinţele Consiliului l nterminis ter i al al
IDepartamentelor E cono mice , oridecâteori se discută probleme

?

�i

��

l}a.re privesc departamentul lor.
Delegaţia economică are urmă toa rele a tribuţilID i :
a) Rezolvă lu�rările cm.rente cu caracter economic, ce intere
liealZă două sau mai roul te dep.artamen te ;
b) AvizeaM asupra legil<Jr cu caracter economic sau finan
�iar şi asupra dispoziţiunilor de princ i p iu interesând coordo

'!Ilarea. economi ei generale a ţări i ;
c) Ia toate măsurile necesare pentru (;()Ordonarea. acti vi tăţi i
�COI1<Jmice a dep-artaIDentel<Jr.
Art. VIII. Ministerul :&ooomiei Naţionale îşi îndeplineşte
�tri bu,ţiun i le sale prin organele p revăzu te în legea NI'. 686 din

1942 pentru organi2)llrea Suooeeretariabului de
iSt,at al Industriei, Comerţului şi Min elor.
Economiei Naţionale va a.vea un sUibsecretar de
_ . M i nisterul

tL7 l ep temvri e
S

tat .
·S
Pe lângă Ministerul Economiei Naţionale funcţi<Jn eaz ă ins ti
[tuţrul1ile prevărute în art. 4 al legii NI'. 6815 din 1'942, C1I excep
�ia 1ns titutulu.i Naţional al Oooperaţiei.
;Tot pe l ângă aeest mi n ister V'a funeţiona ComisariatJu,1 Ge
fleral al Preţur i lor, Com isariatu l pen tru administrarea şi lichi
(laTea bunurilor Gru-pului etnic germarn, Oom isariatul general
en tr u administrarea şi supravegherea bunJu:rilor cetăţen i lor
)ţărilor inamice şi a cetăţen ilor români a căror avere a trecut în
IJ?atrimoniul, sub admin istraţia sau SLUb control ul S tatului şi
tOficiul pentru lichidarea serviciilor fostului 'Sillbsecr.etariat de



:p

�tat al Românh�ării.
; Atribuţiunile relative la comerţlwl bancar şi la credit, prevă
�ute în legea Nr. 685 din 17 Septemvrie 1942, cu eX'cepţia ace
llora privitoare la cooperaţie şi la asigurări, tre c asup ra M i nis
lterului F i n anţelor.

At,t. IX. Minis t.erul Miu.ncii, Sănătăţii şi D cro tirilor .sociale
�e tra.l1sformă în următoarele trei m inistere :
a) M ini sterul Muncii ;
b) M inisteru.l Sănătăţii şi Asistenţei SIQ<liale, 1uglobând şi
[liga o.perelor Soci ale, şi
.
c) Ministerul Asigurăril or Sociale.
" rA·r t. X. Ministerul Lucrărilor P1ulblice şi al Comunicaţi ilor
-

-_

se transformă în următoa,rele două m inis t ere :
a) Ministerul Lu crărilor Publiee şi al Refacerii ;
b) Ministerul C'omlmica.ţiilor, care va avea Illitl subsecretar de

DECIZIUNI
PREŞEDL�ŢIA
CONSILIULUI DE MINIŞ1'RI

Prin decizia d-lui comandant al Or
tţaniziei "Munca Tineretului Român" , cu

iNr. 3.749 din 9 Octomvrie 1944, Ee şterge
{lin controale şi se elimină din Ş�(ja]a de
elevi comandanţi de a dministra ţi e M. T.
R" Breaz a, pe da ta de 9 Oc t'-' IDvrie
;1.94:4, ur�torii elevi

com�nd. de ad-ţie

1345

a Căilor Ferate, Direeţia. căil()r fel'ate p-arneulare, D irec ţi a
că:r.ă uşie i p ubli c e, D i recţia Generală P. T. T., Soc i eta te a Ano
lllmă Ro-mână de Telefo()ana şi radio telegrafia, precum şi Adm i ·
nistraţi;3, Comer ci ală a Porturil or ş i a Căil or d e Comun i caţie
pe Apă, tree la D epar ta ment ul Comun icaţii lor.
C elelalte dir e cţ ii şi servicii ale ministel"u'lui, se vor împărţi
'intre departamentele scinda te .
Art. XI. Se crează un Minis ter a l Cooperaţiei , care va lua
asupra sa toate atri buţi uni le de natură cooperativă, dela toate
nllnisterel e.
Art. XII. Pentru rezolvarea problemelor minorităţilor et
nice, se crea.ză 'lUI Departament al Na ţ io nal i tăţilor.
Art. XIII. Bu getele departamen telor sau organizaţiwni l or
modificate prin prezenta leg-e, se v'or împărţi p I"Crp orţio nal in tre
au torităţi le respective, prinţr 'un decret al Minist erului Finan
ţe]or. Ministere le şi subs ecre tariatele de Stat nou create, îşi
vor întocmi proiecte de bugete, în. acord eu- M inisterul Fi nan
ţelor. PToiectele de buget vor fi supuse COI:Siliului de Miniştri
şi puse în aplicare prin decret-lege. Servi<liile OOIDIUiI1e vor pu
tea fi scinda te, fără însă ;3, se pu.tea crea fun-cţiuni no i , în rufară
de organizarea cabinetelor şi a funcţ iuniI OI' de conducere.
A.rt. XIV. Toa te legile şi regulamentele contrarii prezentu
lui decret, sunt şi rămân abr�ate.
D:a t în Bucureşti la 13 No emvri e 1'944.

Preşedintele Consiliului de Miniştri,

MIHAI

General de Corp de Armată Adjutant,
Conat. Sănătescu
Nr. 2.166.
Raportul d-lui Preşedinte al Consiliului de Miniştri către M. S. Regele.

Bire,
Pentru ;3, coresplmde necesităţilor ivite de noua structură a
Sta tJuJui şi p entru a da un nou suflu de vieaţă în to ate com
pa rt i mentele economice, p.ol itioo şi sociale, s 'a simţit nevoia
l'florganizării ministerelor existente şi crearea al tora .

Prin aeeasta, bugetul S tatul'u'i nu se încarcă cu n'Oi cheltuieli,
întru. cât 3J0ele departamente care se scindează rămân cu ca
drele lor, iar departamentele noi înfi in ţa te îşi VQr recruta
personalul din a.cel disponibil, dela insti tuţiile OOire şi-au resf,râns cadrele.
AJUltorizat fiind de Consiliul de M iniştri, am ()1llo area 3J 9U'
pune pentru aiPI'<ibarea şi Inalta s emnătură a Mai es tăţi i Voas
tre alăt.uratul lProiect de decret-lege.
SÎmt cu cel

mai profund respect,
SIRE,

�tat.

Consiliul S uperior Tehnic, Direcţia Generală a Druillm'iIor,
1D irecţia av elor, D irecţi a generală a construcţiilor publice, In
j:lp ectoratu l învăţământJului tehnic mediu şi inferior, D irecţia
s il<)Z ur ilor regi ooa.le şi Gomisari,atul General :al Refacerii , fac
jparte din Mi nisterul Lucrărilor Pub l i ce ş i al Refacerii, iar 0'01'
siJiul su,p er ior al tran sporturi h> r şi tarif-e}or, R€gia Au tono:rp.ă
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al Maiestăţii Voastre,
prea plecat şi prea supus servitor,
Preşedintele Consiliului de Miniştri,

General de Corp de Armată Adjutant,
Con si. Sănătescu
Nr. 357.908.

M. T. R. : J'UJ-'ea L eoriard, S tam. Valeri,u',
Tineu Teodor, care făcându-se Y : I1O vaţi
pentru purtare rea din obişnuiI' ţli şi in
disdplină, a� foot daţi în judecata Con
siliului de d iscip lină , al ŞCo ofiţH i de
ad -ţie Arpaşul de Jos, jud.
Făgăraş,
care a hotărît îndepărtarea lor din ';ir oală.
Idem NI'. 3.750 din 9 Octomv;,";e 1944,
se şterge din controale ş i se elimlr>ă din
Ş coala de elevi instructori M. T. R.,
!!reaz a, pe data de 9 Qctomvrie 19M,

1944, N oemvrie 13.

elevul instructor M. T. R., Scâ:lii,tescu
Pau], fiind condamnat la moarte, pen
tru furt, fa lş şi uz de falş.
MINISTERUL DE RĂZBOI

Prin deciz i a d-lui secretar g3nrral al
Subsecret aria tului de Stat al AI'Jl"at-ei de
Uscat, Nr. 1.639 din 21 Septem vri� 1 9 44,
se ş t erge din controalele Şcoahi o fiţeri
Infan terie d i n Germania, şi sa trimite
unui Co rp de trupă pentru cO lJ.tinuarea
serviciului militar, I>e data semnlir-li pre-
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zentei decizii mlliisteriale, e�V111 ll.ltrate

"raian, fiind inapt .a deveni ofiţ9f.
Repartizarea Co rpu lui de trupă pen
tr.u continuarea serviciului militar se fare
de Marele 'Stat Major, secţia I-a.
Idem Nl'. 1.640 din 21 Septemvrie
se Îl'!Sumează în Şcoola suhofiţeri
infanteri e.. Făgăraş, gra d ele inferiodare,
reuşiţi la ex<&menui de adm i tere pentru
anul şcolar
1944/945, lup ă. cum urmează :
Sole. Adăseăl iţei 1. NiooI.ae..
Sold. Aldea 1. Iacob.
Sold'. Amd·rone Gh. Nicolae
SoId. Andronic- P. Teo dor.
Sold. Anghel R. Il ie .
Sold. Ardel eanu Â. Manoilă:.· ;
.
Sold. Acatri nei C. Vasi le.
SoId. Airimioaiei A. D-tru.
Sold. A 1.:�J!. V. Teodor.
Sole:. Avaaanei: Gh. Gheorg�. ,
.
&JId. Apostoaei V. Ioan.
Sold. Anton M. Gheorghe.
Bold'. Alexaz:.dru T. Nieol a(l'. '
'Sold. Almariehei O. C<>rneL '
Sold. Alldrion A. Vasil e .
Sold. Ardel eanu R. Nicolae.
Sold. And,ronic P. Vasile.
Frt. Avratp. �. MialI' i nache.
Serg. Asan 1. Taehe.
Serg. Avadanei St. Cost�
Serg. Ardele 3!llu V. Vasile
, Serg. Anghel Gh .. Ghel>rghe.
Serg. Andrei M. Ioan.
�erg. Anto n 1. V:asile.
Serg. Amihăesei . 1. Gheorghe.
'Cap. Arac.�i Gh. Constantin!,'
Cap. Apăvălooiei Gh. Gh.
(Ja.p. Albăstroiu S. Vasile.
�ld. AstJanei Gh. D · tru. r,
Serg. Andriţă 1. Gheorghe
Serg. ÂI:.ghel r. V. FI&ri� I
'
Serg. Al dea D. Nicolae.
Serg. Aldea St. Constantin'.'
;Cap. Agavriloaei L. Vas il e. !
:Cap. Ari ton A. Constantiln!.. :
Cap. Ana r. OonstMltin.

1�4,

,

_.

•

.

.

•

-

• .

F,rt. Ap.tip V. Iordache.
Frt. Anghelache r. Gheorghl.
Serg. Aloou Gh. Dumitru.
&rg. Alvereseu. I. S imion.

Serg . .Ag8.vrilesei I. MiDIa'
Cap. Anicolaesei V. Ghoorgli�')
Cap. Ardeleanu 1 . Nicolae.
Cap. Albu 1. Simion.
Frt. Aruxat::dei D. Ghoorglie.!
Serg. Andrei 1. Oprea.
Serg. A'babei N. Anton.
Serg. Amihălchio8lei Gh. c-tiin'(":
Serg. Anghel N. ·Toader. --.Frt. And;rei C. Ioan.
Serg. An ghel V. Ioan: Serg. Âsa n N. Petre.
Sold. Thidea; D. D-tru.
Bold. Badiu St. D umitTU:
SoId. Băeioiu N. Nieolae. ....
Solc.'. Balaşei 1. ConstaiitiIf:J
Sold. Baraitaru D. Stel ian.- .
• .

.

,
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&JId. Busuioc D� CODlStantm.
&Jid. B<l'roi anu M. Ilie.
Sold. :&dea C. Marin.
Sold. · Benegui . Gh. ilie.
Sold. Bădulescu M. Gheorglţe..
Sold. Băla,n , L Gheorghe.
Bold. Badoo N. Ioan.
Sold. Buta C. Gheorghe. :
&JId. Butilă A. Oonstantin.
Sole. Bârsan 1. Ştefan.
Sold. BâI ă O. Gheorghe.
Sold. Brudiu . Gheorghe. ,
.sole. Bucur V. E ma noil.
Bold. BâIă C. Omstan tin.
Sold. BUYJă 1. Aure!.
,sold. Barbu A. Constantin.
Sold. Brolttu R. Ioan.
SoId. Bădescu E. G'heorgh�.
Sold. Blaj P. Mihai.
Sold. Ba!l!U D. Ghrorghe.
:S old. Boboc A. Ioan.
Sold. BăIăşoiu C. C-tin .
Sold. Buluru Gh. Spirea.
Sold. Bistrenu C. Constanti�
Sold. Burghelea V. Gheorghe.. ,
&ld. Botoroagă Gh . . Ioan.
Sol d . Băl aş a M. Ilie.
Sold. Balan N. Gh eorghe.
Bold'. Bl aga 1. Dumitru.
S()ld. Baba A. Ioan.
S<>ld. Boldici ' Gh. Ioan.
&JId. Buj o realD u I. Vasile.
Sold. Badea St. C răc iun .
Bold. Barbu Gh. Ioan.
Sold. Banu V. Iorc.aehe.
,serg. Busuioc D. Ioan.
Cap. Bi l ău S. Ilie.
:Cap. Balica I. Costin.
Herg. B ă I ăi ţă N. Ioan.
SoId. Bortea N. Mireea.Se rg. Baciu N. .pet re .
Serg. Băloi 1. Ius tini an.
Oaip. Bârlea ' S. Marin.
Cap. Botez D. AureL
Serg. Bighigliu P. Ioan.
Serg. Biscaru Gh. CoMel.
Serg. Butu rean I. Aure!.
Cap. Bughea,nu 1. Gheorghe.
"
Serg. Buşcă D. Nicolae.
Serg. Ban A. Anghel .
Caj;. Bora V. Gheor ghe . .
Ca p. Botata Gh. I osif.
Cap. Basarnlbă' G'h. M ihai. '
!Cap. BâI ă P. Constantin.
'Frt. Butoi I. O-tril.
�ld. Banu N. Nieola.e.
Sold. B a l tag . I. Gh oorghe .
SoId. Bâtcă Gh. Vasile.
S'Ole. Băloi A. ştefan.
SoId. Bordeianu Gh. Pasc.a-I.
Sold. Birin Gh. Marin.

,

_

Serg. B ăI ăceanu C. loalD.
Serg ' c Barbu S. Dami an� '
Serg. ' Bl ebea Gh. Nieolae.
Serg. Bune3 N. Nicolae.
Cap. Boloacă Gh. Al exand ru;
, ,
:9ap. Bocş.a; r. Gheorghe. .- Oap. Benga Gh. Ioall1.
Oap. Bala.'1 M. Gheorghe.
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Ca(l. Brăguş Gh. Gheorghe.
'&JId. Bârcăne>eu 1. Nieolae.
Sold. Bahrim N. Viehente. '
Cap . Bârsan V. Cos ta,che.
Oap. Bera 1. Gheo�he.
Cap. Badu Gh. Nicolae.
:CaP. Barbu M. Ioan.
Cap. Bicu leasa M. Stan.

Cap. Bucevschi D. Ioan.

Sold. B�r.bu I. Dumi tru.
Sold. B i l'ăuţu Gh. Romulus.
Sold. Busuioc Gh. Aurel.
&rg. Bogh i n St. Nicolae
Serg. Bucur Gh . Mih ai .
Serg. Bamaea C. Vasile.
Serg. Buşu 1. Traian. .
Serg. Buc iuc 1. Gheorghe.
Cap. Balabal/l V. Vasile.
Cap. Bostan 1. Gheorghe.
Soll'. Bratalll 1. Gheorghe.
Cap. Bărăitaru D. TeodO'l'.'.....
&JId. Ohermăneanu M. Ioal:1.;
Sold. Ciocoiu N. Valerian.
Bold. Cojocaru Gh. Ioan.
•.

Sol d. Corleciue M. Arcade
Sold'. Crişatn V. Dumitru.
Sold. Culea N. G'heorghe. i,
Sold. Cuşdeanu M. Nicolae.
Sold. Chihaia I. Ilie.
SoId. C()bârz8In Gh. Vasile.
Sold. Catrin S. Ioan.
Sold. Croitoru A. Franţ. ,
Sold. Chimoiu 1. ,M!trin.
Sold:. Cărămidă O. Ioan. i
SoId. Ouşmi r V. Grigore:
Bold. Cojocaru Gh. Ioan, '
Sold. Constantin N. PaI'a'SchlV.
S'O I� . Cotoi N. Ioan .
(
Sold. CăJruntu N. Constantilll. \
S old . Cotârţă Gh. Constantin.
Sol d. Curteanu I. Gheorghe . , '
Sold. C ioroianu D. Gheo rghe. '
Bold. Comănici Constantin.
Sold. Crăeiun I. Gri gore.
Sold. Călin St. Ioam.
B ol d . , Chiu jdea N. Ilie.
Sold:. Căzăciue P. COI!stantilD.
Sold. Coteţ N. Constantin..-· -
Sold. Ciobanu R. Nieolae.
Sold . Costea I. Gh eorg-he., ;
SoLt. Coiocaru I. Aristide. ",
-Sold'. Oodeucă C. Gheorgh e: I
Sold. · C rânguş G'h. l oolD.
'Sold. Cionta N. I o an.
Sold. C1enciu D. Ioan.
:SoId. Costân D. Orest.
Sold. Cotfas N. Vasile.
Sold. Câmpeanu I. Vasile
Sold. Condeescu N. Ioan. /
S<>l d . Cotigă C. Stoioo. /
Solu'. Ciornei 1. Ioam
;
Sold. Comşa . I. Ioan.
:Sold. Col ceru Gh. Anret:
Sold. Căpriş D. IOIill.
Sold. Curc.uma:n 1. Poş iţa . \,
Sold. CioLanu p. Emanuil.J
SoU. Ciontescu 1. :Mihai.
(

)

__

{

•

•

.

.

·

Bold. Ciornea D. Dumitni.\
Sold. Cosma A. Ioan.

·

.

�- .;
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Sole1. Ceau� St. Şte!'IJj!J:.
Sold·. C hi1:i>ţ/i fIn. 'l'railm.
'Sold. ' C hişeă A.' Constantin.
Sold. Chel aru O. Petre.
,Serg. Creţu V. DumiulL
Serg. Cotoi C. G-tin.
Sold. CălCâi' N. Dumîtru: '
Serg. Co.n{).Y1le A. Mircee:a;.
Serg. Coman N. loo'll .
Sold. Co eil:rea Gh. MihaÎ.
lSerg. Chitl'oee:anu L IQa1ll .

'

.

.

'0 '

•

. '

r. Barhn�

'Cap. Codiabeschi V� · Io,an.
Car . Crăeiun D. Constant in
S old. Ootea T. G'heorghe.
'Sold. Coman. F. D-tru.
Sold. Crăciun Gh. Ghe o rghe..
.

.

,..

.

Ştefan

.

. ·

Sold. Chiserhr P. Chiriac.
Sold. C�ş�
yeauu ti: Gheorghe�
Sold. Cerbuleseu. T. Ma;rin.
S erg. CUc.u 'r. Vasile. .
lSerg. Chiroşcă Gh. Ioan.
Serg. C&DStantinescn r. O-tiri.
.
'Serg. Cucin 1. şteÎIll'll.
iSerg. C ărăuşu Gh. V'&sile.
Serg. Gooriş L Sp,iridan.
Cap . ChereilI 1. Ioan.'
.

Ca.p . Groc'l1lamu N. Vasile.
eap. Coj-oearu I. Ioan..
Oal). C ărueeriu C. Gbrorghe�
Frt. Oraicu V. Alexandru.

Petre:..
S�l'g. Diaconu. D. Ioan. .
Serg. Decnseară N. .Ar:tt on .
Srrg. Drulă A. Ioan.
Se rg . Danci'� N. Ioan;. ·

.

Cap. GhiTiban A. C<mstan t in.
Frt. Chirculfficu A. Cons t.
-Sold. Cfompoel"u N. Alex:andr�
Frt. Crişan M. Ioan.
Sold. Dan Gh. Ioan.

D avi d fIie.
Sold. Dăsc.ă.lescu N. Emil. '
SoltI. Dima M. Rt·Pfan.

Daseăl1l. A.

C"'.p

.

Oap. Chiriac D. Mihalache.
Oarp. Chiş 1. Cornel . .

.

.

Sol i.! . Codre.aaJl:. L Gheorghe.
Serg. C ălcâi Git. Chiriac-.
Serg . Costică R. Dumitru.
S erg. Ghiţoc 1. Dumitru.
lSerg. CiureaI:1:I A.l exandrlil.
Oap. 'Corâei D. Mihai.
Cap Ciovar�.tche' Gh.. C-tin.
Cap. ChirÎ'a-c ah. N ico l ae
Cap. Coreea A. A.lexandru.
1F'rt,: Cribcann L Co.ns t antin.
' rt. Oetean 1. Teodor.
F
'F rt. Cov al i u C. Nico�a'e.
S erg. C ătăneseu 1 . Petre.
Sold. C heţa: L Augustin.
S o l d . Gârjeu St. Nă<; tase.
B e rg. Colţea. r. I03Jn :
Serg. Curea C. Ioan.
Cap . Cosba-ehe 1. Vict{)1"'.
Cal' CO Inan V . Co nst antin

Ş�ţan.

j

..

'Gnp. Ciobanl1 Gh. Va&ile..

Şold. Diawă A.

"

Sol d'. Dmrtitl'aşcu ah. I&an
S o la . Dumitrescu M.' Marill.
SoU. Dună P. lrum.
Sold. Diaconu D. Constantin..
FrL D o lha,' Gh-. ,Ioan.
So il D rag oş N. T@ma
S Ol d . Drăgoi -L Ioan.. .
SoJd. Dicu I.
IT. .
Sold. Do breaIJ,),ţ I. AŢexandru;.,
SoIu. Dincă I. Nico lae�
Sold. DoÎcam E.. ilie..
Sold. Damian St. C'onst\antiri.
Solt!. D'iaco!lu L Gheorghe..
S o ; d: Diinăifă Gll. Varu1e..
Serg. David 1. Vasile
Srrg. · DragoPJ,ir � . Ghep.rgbC'.
Serg Dumitrică R. ilie.'
Se rg Dăniăroiu St. AureI.
Ca.l-- Dugan Gh. MihaI. .
Cap Dănceamr Gh. _ştefan.
Frt Dinu B. Toader.
Serg. Dumitru D Gr. Traian.
C?ji:>. J)iaconesltll N. D-tru.
Caţl . DOi"obăţ N. Mmai
Set·g. Dăn o, TI. Â".lc!Îei..
•

. ,

.

Sald.

r

.

Serg. Cotun ă D . Andre-i.·
Serg. Cucu ') Gheo.rghe.

Cap. C ost aehe

"

Sol d. D ob riişru: Gh. C65ticL
S ald . DtiIllfa· <J\ Vasile-."
old. Dl.'fil<gtl T·; ,Dumitm.
SOld, Drăghra R. Orfavitm.

Serg./c Chiritoiu O. Ioan
e ap . Coostantin C. Ilie.
Cap. Căploi.u St. O!iJrp-...
Serg. Călinescu I. Emil.
Cap Cl esa ,�" Gh Ghearghe.
•

.

Cap Dale Gh. Ioan.
C::t. ti Dan L Coastamtm..
F .. t. Dobre Gh. Pll!tre� .
Sold. DinR Gh.. Mihai.
Sold. Domra L Tănase_
Serg. Drngan ' �. Co.nstantin.
Selg. Dăs.r'ăleseu.. 1 Io-an.

Serg. Dima N.

G'heo.:rghe.
Ser g Dascăliţa r. G1reorghe.
Cap. Dumitru ,N. Glleorgne.
Frt. D u ică C� .Ioan
Frt. D o du M. · 4lexaudru.
Frt. D onică S. Teodor.
Serg. Dasw 1. NiCol ae.
Serg. D(mciu r. Ioap:..
.
Serg. , Dumitrache G. �tlricli.
S rg. DumitIq.ş Gh. Co.1'l8t. . .
Serg. Daibog N. Alexandru,. .
Cap, Du icu 1. Toan. ·
Sold. Darie 1 Mibăilă� '
n..
Sold. Dru-sa. Constant-i
Sl'lrg. D oh�in I . VtSarion.
Srrg. Dinu M. Îlie.
Serg. Dumiînrhe A. Iancu.
Serg. Dascăln · V. Const.
Serg. Dăniţă V. Ioan.
C a p . DulI'itrache G. VasiIe.
C p . Daba t}b Coust.
Cap. Dlţa. D. Ilie.
Frt D ud a ş P. Adam.
Se1d. EuaclIe Gh.. Nicolae.
,

..

.

.

,

&

Sold. Enache .t

Nicolae. "

S ol d. Eremia fi. Goman.

Enă.:hcsC"U D. Gheo-rghe,
C. 1farin.
Sold. Enei Glk S".In.
ID.iQ

Sald.

Sold. Ene

'2347

!'

Sold. Ercraull N. Petrică.
Serg. , :b.rC6lal1U V. IasiI.
Frt: Ene '1'.' ll'llţă.

Cap. Enache r. Stoica.
Sold. Ene. '-in.. Mihai.
Serg. �escu. G. Petre. ,
Frt. Enăehioaei r. }<'lo-rea.
Frt. Ene A. Io.all,
Serg. E�isei Gh. Gh�()imhe.
Serg . Enii Gh. Ioan.
Sold. Flo�ea -Nicolae:
Sold. F oc�ă:nea�n St. Petre.
Sold. F�� Gh. Ioflfi.
Bold. Florea n IaaA
Sold. Feteeăll. N. Ioan..
Sold. Frillliie T. Bluha
S o ld. Rit P . Ioan.
Sold. 'Frorea. T_ Ioan.,
Sold. Florea L Ioan...
Soid. Fântâneru P Tudor:
Sold. ' J!lloricică �L . l?>lt;1;e.
Sold. Fal� I. Vas.ilOl.
Serg. Flol!'�iu. GlL StefaIÎ.,
Serg. Filip Glt. Co�t.
Serg. FIorea. L Ghe.orghB.
Cap. Frâncu Sl. ' Emanoil
Oap. Fildău T. Traian..
Serg. FiIip A. Ili(�.
-

. .

Serg. Facea 1.. Grigo:r�.
Cap. Făget . G. DuImtru.
Cap. Fălticea:nu. M.:. D-tru.,
,

.

F16rea T. ·Nicolae'.
Firice.I C. 'Nicolae;}.,
Frumuşelu D. Ioan.
Filer V. Ioan.
Florescu. Gh. 1IiC\.

Cap .
Serg.
Frt.
Serg.
Serg.

Serg. Filip fi. Gheorghe.

Serg Fasolă. r. Constantin.
So<fd. Frorea A. Constantin.
Sold. GavriIă S� Gheorghe
Sold. Gavril'ă Z. · roan.
Sold . . Gavrilă Dumitru.
'
Sold. Gărgăl"ea T., taail�
Sold. Gălf)eaz.ă. G r. Zamfir;
S ol d : Georgese1I .4. Dumitru.
Sold. Geo rgescu M, AJ�xanănt.
SoIti:. GIle;jan P. Petre.
Sold. Glăvan T. Nicolae'.
Sold. Gogoncea; Gli:. loam.
So ld. Goitţea F. Mitică.
-Sold U&rgoŞ: D. Gkoorgite.
Sold. Gramnea S. ilie.
Sold. Gorau N. Radu.
Sold. · Gă1ăţeanu 1 Miliai.
Sold. Gr igo-ra.ş D . -Ifi)'an_
S6rd. Gh eerglre 0.. Flo'rea.:
SoJd. Galeş G11. Alexa:iulru.
Sold. Gâ-rgel N Ilie-.
SoJ d . Glll'llll. Gh. Ioan..
Sold. Ghiţă P. D-tru.
Sold. Gu..<;e-t -Y. Stefan.
So fd. (h> lban N. 'Roris.
Solii. �heor�ne n-h. Marin.
Sold. Ghies Â. Mareu.
Sol ii. (}agi� r.. M'1riu.
Sold . Gânea A. Ioan.
Sn 1 il. G-h iOI"ţ!hil-r G. Jhwel.
Soll'1 . (}rigore C. V�gj]e.
�nl r1 (!.r07p[t N n w>t:ru.
,

..

..

.

..

S o ld Gherlan Gh. şţeÎan.
.
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801d. Galiţă V. Ioan.

801d. GheOI'ghiţă 1. Nicolae.:
Sold. Gorun N. Nicolae.
Serg. Ghmeş 1. Nicolae.
Serg. Gheonea Gr. Mihai.
Cap. Gheorghescu 1. Titu.
Serg. Gârleanu 1. Gheorghe.
Serg. Groza 1. Toma.
Serg. ·Giurcă D. Nicolae.
Cap. Gherc.�a 1. Ştefan.
Cap. Ganea 1. Nicolae.
Cap. Gâlă T. Dumitru.
Cap. Gâscă V. Gheorghe.
Frt. Ghiţuran C. Ioan.
Sold. Ghhan N. Mihai.
Sold. Gheorghe M. Dima.
Cap. Grigore F. Gheorghe.
Cap. Giosan V. Alecu.
Serg. Goran N. Ioan.
Serg. Ghimeş M. Ioan.
Cap. GhiţuleR('u M. D-tru.
Cap. Gp " r � ' !'-J ieolae.
Sere:. .
. . hi Gh. Mihail.
Sef!� .
'ş I. Constantin
Serg. Glăvan N. Mihai.
Serg. Geambaşu P. Alex.
Serg. Gorgon N. Nieolae.
Serg. Graur T. Ioan.
Cap. Gâlea 1. Ioan. .
Cap. Ghiţă 1. Tudor.
Cap. Gherml).n 1. Vasile.
Frt. Grigore D. David.
Sold. Gherasim Gh. Const.
Cap. Grigore N. Nicolae.
Soli!. Hintea S. Ioan.
Sold. Hutanu P. Ioan.
Sold. Hotea 1. Ioan.
Sold. Hriţcu Gh. Constantin
Sold. Hrincea V. Teodor.
Frt . . Hamza N. Gheorghe.
Serg. Humă 1. Nicolae.
Serg. Huzicovschi I. C-tin.
Sold. Herţa Gh. Vasile.
Cap. Horodincă Gh. Ioan.
Serg. Huţanu Vasile.
Sold. Iacovescu N. Gheorghe.:
Sold. Ilaş 1. Gheorghe.
Sold. Ilineă 1. Mihai.
S01<1. Ionesr.u 1. Victor.
Bold. Iori!ăchescu Gh. Const,
SoTa. lenea T. Tudor.
Sol,i . Ignilt T. Zaha1'ia.
Sold. Io rga r. Gheorghe,
Sold. Ionescu 1. Anton. '
Sold. Iosub T.
Ereinia.
'
Sold. Ioan 1. Gheorghe.
Sold. Ivanciu A. Nicolae.
Sold. Ionescu St. Ştefan.
Sold. 10Dm�cu M. Victor.
Soll1. Ivănuş N. Nicolae
Serg. l"torlor P. Ş tefan .
SerI!:. Ivănpseu G Nirolae.

•.

Ciap.

Tonp] M Miha il.

Ser!5 Tarnb T. Dllmitru.
Frt. IOi'if'll'; V

Remus.

Sf'r�1:. Ionitil. V. Va sile.
Serg. IS3chi V. Ioan.
S erg. Ivan T. Va,;iJe.

Se�g. Ionescu C. Mihai.
, 1 fi

Serg. Irimieş 1. Ioan.
Serg. Ianoş N Constantin.
Serg. Iliescu G. Gheorghe.
Serg. lea C. Ştefan.
Cap. Ionescu A. Gheorghe.
Cap. Ionescu M. Mihai.
Sold. Ilie 1. Dumitru.
Sold. Iosif N. Marin.
Sold. Ilea D. Silviu.
Sold. Iedu 1. Dragalina.
Sold. Ichim M. Gheorghe..
Frt. 1vancea I� Oprea.
Sold. Iriza 1. Vasile.
Serg. Iarca 1. Alexandru.
Serg. Ioniţă 1. Toader.
Serg. Iordache D. Pantelie.
Serg. Irimia R. Gheorghe.
Cap. Ilie Gh. Ioan.
Serg. Ionel D. Gheorghe.
Cap. Iordache M. Ilie.
Serg. Ilie 1. Gheorghe.
Cap. Iacob P. Dumitru.
Cap. Iaşiu 1. Vasile.
Serg. Irion 1. Ioan.
Serg. Ioan C. Ioan.
Serg. Ioan Sp. Dumitru.
Cap. Iordăchescu ;N'. Ioan.
Cap. Ioan S. Vasile.
Cap. Iordache D. Constantin.;
Sold. Isăilă 1. Ioan.
Sold. Iacob T. Augustin.
Sold. Ivanov L. Alexandru..
Sold. Iacob Gh. Ioan.
Sold. Jugănaru R. Traian.
Sold. Jarea M. Iosif.
Sold. Jderu P. Alexandru.
Sold. Jitarn O. Marin,
Cap. Juja Ianoş Gheorghe.
Serg. Jibetean 1. Gheorghe.
Sold. Joacă Bine V. Zamfiracntt,
Sold. Juverdeanu C. C-tin.
Serg. Jipescu M . Anghel.
Serg. Jarnea Gh. Ioan.
Sold. Ladoş 1. Ioan.
Sold. Leanca N. Dobre.
Sold. Lipciuc 1. Costache.
Sold. Lupşa P. Gheorghe.
Sold. Lupu I. Constantin.
Sold. Luţă 1. Florea.
Sold. Lunceanu 1. Octavian.
Sold: Lazăr V. Ioan.
Sold. Liciu Gh. Vasile.
Sold. Lo�hin Gh. Mihai.
Sold. Lupşa 1. Dumitru.
Sold. Liescu 1. Tase.
Solo. Loe:igan 1. Iosif.
Sold. Lazăr T. Marin.
Sold. LivlLdaru G. Constantin.
Sold. Leancă 1. Nirolae.
Soli!. Lazilr R. Constantin.
Sold. Lărătusu V. Vfl.sile.

Solo. Lupşa 'r. 'reofil.
Sold. LPmnaru V Cionstantin
Sold. Lihn P Ioan.
Cap. Lirohilll M, Gheorghe.

Cap . . LeCll (}h. Const,antin.
BArg. Lişită N. }. IA'Candru.
Bold. Leampar M. Teodor.
Sold. Lascu 1. Ioan. . . ' '; .
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Serg. Leucov N. Mihai.
Cap. Luţac Gh. Nicolae.
Sold, Lână L Gheorghe.
Frt. Lupu C. Stoica.
Sold. Lungu Gherasim.
Frt. Lungu N. Ioan.
Serg. Lupaşcu Gh. · Dumitru'.
Serg. Lăbuşcă D. Constantin.
Cap. Lungu N. Gheorghe.
Serg. Luca A. Gheorghe.
Cap. Lupu 1. Vasile.
Frt. Leica D. Nedelcu.
Sold. Lădaru A. Gheorghe.
Bold. Marcu Z. Ironim.
Bold. Mare R. Radu.
Sold. Marinică P Marin.
Sold. Mateescu 1. Ioan.
Sold. Maxim T. Vasile.
Sold. Mirescu O. Const.
SoId'. Mold()van Gh. Simon:,
Sold. Moraru ' 1. Petre.
Sold. Mitrea T. Ioan.
Sold. Mija 1. Mihai.
Sold. Macovei M. Mihai.
Sold. Mocanu N. Constantin.
Sold. Movileanu C. Dumitru.
·SoId. Mărgineanu. R. Ioan,
Sold. Moise M. Petre.
Sold. Marian 1. Gheorghe.
Sold. Mateiaş M. Gherasim\
Sold. Marfievici D. Nicolae.
Sold. Miron N. Cornel.
Sold. Manu M. Ioan.
Sold. Mitrică M. Gheorghe.
Sold. Manoliu Gh. Vasile.
Sold. Melian D. Petrache.
Sold. Moscu St. Florea.
Sold. Macovei D. Gheorghe.
Sold. Monea 1. Nicolae.
Sold. Moraru M. Stelian.
Sold. MaÎlol ache D. Ilie,
Sold. Matel8.ş D . Gheorghe,
SoId'. Mârzan D. I()an,
Sold. MUlL t c:anu M. Emanoil,
Sold. Mal<Jş 1. Traian,
Sold. Matei Gheor.ghe,

.

Sold. Mihal"eh� Gh. A.lexanâru.

Sold Ma r i n T. Vasile,
Bold. . Mischie 1 . I o a n ,
Sold. Mil itaru T. Io a n ,
Serg. Mirea, (' . Vasile,
Serg. M-oi n �eu T. Marin,

Serg. Mi.şca I. Traian,
Serg. Mănucu 1. Alexandru,
Cap. M i hai a!' h e 1. Ioan,'
So ld . MăneS{:u Gh. IQan,
Se rg . Matei C. Dllmitru,
Serg. M i tr.; n D. Ni c o'l ae,
Serg. M'O l d rw an D, Ioan,
Frt. .Manu 1 C()nstantin,
;3i'rg. j'f i ha i I ă S Gheorghe
Serg. Mir()'>la vievi c i D. Ioan,
.
Cap. M i har t. A Ioan,

Oap. Ma rin ! .. J ancu,
Cap. Mareş N. Ni co l ae,
· Cap. Ma.nca.ş 1 .victor,
. ·'Clql. �f()g'1 ·r. Ioan,
�.

� MONITORUL OFrcIAJ� (Partea · 1)
.1\1. 'Teodof"
O. Ioan�
So ld. Misehie T. Ioan,

&rg.

,Bold. Mând ru

!Bold. Mihalache

Bold, Mustaţă M. Petre,

Şerg. Nieoa,ră Gh. Constantin,
Neamţu Gh. Ioan,
Cap . Niţă Gh. COllstantin',
Serg . Nagin N . Vasile,
Serg. Ni-colescu F . Ilie,
'Cap. Ni-c ola D. Gh e orghe,
Cap. No vac V. Angli-eluţă,
Cap. N ich ita V. Gheorghe,
Serg. Nicolae D. F lor ea,
Serg. Nich ifor 1. Ş t e: an ,
lS erg. Negru 1. Constantin7
Serg. NiM Gh. Victo-r,
Cap. Nioolaes Fr. Toader,
Cap. Nicolae C. Nico l ae,
Cap . Ni-cula Gh. Dumitru,
Sold. Ned el cl1 S t. Stan,
Sold. Niţă D. Vasile,
Serg. Nicolae Gh. Voicu ,
Cap . Na-cu H. Titlu ,
Oap. Negru Gh. Iosif,
S erg. N iţu l e scu D. Gh eo rgh e ;
Sold. Nicola:e F Io an ,
Sold. Nea gu St. Con s tan tin ,
SoIa:. Odg.m D. I oan,
Sold. O n-es,cu 1. Cons tan t in,
Suld. O l te a R. Mari n ,
Sold. O l tea'llU Gh. I oan , 't
Sold. Oni:;;or Gh. Gheorghe,
So}{1. Ores cu F. I oan ,
Sold. Olaru T. O l imp iu,
Bold. Obreja V. I oan ,
So11. Ol t-eanu Gh. Ş.tefan,
Sold. Oroş V. Ş tefar: ,
S oId. Otecloai 1 T. Gh eor glIe,

Serg. Mihai 1. · Ioan,

Serg. M ihai C. Ioan,
Berg. Mu-rgan r. Ma tei,
Serg. Mann P. Gheorghe.
Serg. MillJa,l'a;che L: Gheorghe.
Serg. M ih uţ.oiu P. Vasi l e,
Cap . Mantr.. 1. M ari n,
Cap . M·arllles-eu O. Anton,
Cap . Mrireşan Gh. La'urian"
'Oap. Mano !'.l Gh. Eue,
r Frt. Mihăil€scu T. Ioan
Cap. M.oraru N. Ioan.
. Serg. Mihai!ă A. Eetre,
Cap. Manol r D. X:oan,
. iSerg-. Mer tesC'u Oh. Ştefan,
ISerg. Mltro1 D. I oan,
Oap . M a teuţ T. Iosif,
8erg. Maxat D. Dumi tru,
Cap. Mitre.! V. S tan ,
Sug. Murgoci P. Dumitru,
!Cap. Mihăilescu A. Florea,
&rg. Măgheruşaill Oh. �iooll\e,
Serg. Mari'LI1 Gh. Toader,
lSerg. Moraru Gh. Dumitru
S er g. Marlll Gh. Tudor,
Serg. MannesCtll: N. Te-odor,
S erg. Mihni N Cons tantin
Serg. l\Ioţo b.Jţoc C. Ioan,
iSerg. Marir.€S·cu P. Exe·i::tie,
�erg. Mihai T. Vas il e,
Miinue-

1. Drăghici,

Serg. O l tean'll Gh. Marim,

Cap. Mla'te escu A. VaBile:
Herg. M el m te Tom a,

Serg. Margin e Gh. Florea,
Serg. Minac V. J eni ca,
iSerg. Marcu N. Gh' " 'gbe,
Serg. Mateiaş P. Ioan,
Sold. NeacŞll M. I oa n ,
Sold. Neagoe D. Gh eo rghe,
Sold. N ed el cu D. I oan ,

Sold. Nicolae V. Gheorghe,
Sold. N iţu fescu R. Eugen ,
Sold. Nandre-a

V. Va.-g ile, .

Sold. Nani!] Gh. Tudor,

Sold. Negre.a Constantin,
Sold. Nicoi.<te D. Gh e o rgh e,
Sold
. . �iţă N.

Corn el iu,

Sold. Ne.mcrene-o Vasile,
Sold. NiţlJlţ.scu Gonsta I.t .ti�,
Serg. Nechiţă

1. MiInţă,

Sold. Nilea. P. �ugustin:
Sold. Nica N. Vasile,
Sold

.

Năvă{laru · I . Conr;tantin,

SoId. Niţă St. Dumitru,
Sold. Nie a P. Co ns tan t in,

SoQld. NIcolae Gh. Stau,
Sold. N iţă. 1. Vasile,

' .&>-l'g.

·Nistor

P. Ioan,

C. Gri gore,

_ Cap .

lS erg. Munteanu D. Gheorgh�;

Serg.

Nicu

Oap. Niculff,c'll' St· Aurel,

Serg. O l ar u D. Vasile,

Cap. Obre j a G. Gavril,
O gli ndo i u Gh. :i\1ihai.

.. Oap .

Frt· Oprea I. Petre,

SoId. Oancea 'M. O onstanti,n,
Sold. Onilo v p. Eugem,
Cap. Oprea M. Marin,
Sfrg. O l teanu I . Moise,

Ip Gheorg-he,
C ap . Ostrove:anu V. Gili:eorghe,
Serg. OIăraş Gh. Vas i l e,
Cap. O prea 1. Gheo rghe,
Sold. Olaru V. �icol.a,e,
Sold. Pap a e Gh. Ioan,

Serg. O l aru

.

Sold . Pârâu P. Viorel ,
Sold .. Popa I. F. R. Ioan,
Sold. Popa

Gh. Iosif,

Sold. Popa r. Simio!l,

SoId.. ·p·opes cu M.. Ştefa,n ,
S old. PricepuDu' Gh. Florea,
Sold. 'P r{)ca

1 . Marin,

Sold. Purie" C . Dumitru,
Sold. Pricoapsă N. Nieolae,
Sold. P ă n escu D. Du-m i tru,
Sold. P1er joi u . I . Gheorghe,
Sold. Pop T. Andrei,

Sold. pas-earu F. Le-an,
Hold. Pâ:slaru r. Ghoorghel
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Sold. Perp:.el-e-a Gh. Alexandru,
Sold . PătI1u N. Marin,
Sold. Păpuşoiu R. Ştefan,
Sold. Piţi c h e D. C-onstaLtin,
Sold. Pop M. Octavian ,
Sold. Popescl: D. Ioan,
S old. Petr e C. Dumitru,
Sold. PoncI Gh. Ghe or ghe,
Sold. Ipescaru S. Dumitru,
Sold. Păt,ra,,>cu C. Antem, ·
·S old. Pop r. Petre,
Hold. Păb,u N. Gbeorghe,
Sold . Paraschiv Gh. Alex.,
Sold. Proţap M. Gheorghe,
Sold. Pintili e Gr. Irimia,
So ld . Pris�aru- r. Constantm,
Bold. Pave l ese:u D Ş tefan,

Sold . Petcu D. r oan,

Sold. Pielea F Teodor,

Serg. Preda N. C onstantin,
Cap. pa ra 3 ch i v 1. Co ns t . ,

.cap. 'P!opeS{'U D. Petre,
Serg. p ris ecar u 1. Teodor,
Serg . păscaru C. Gherghe,
. Frt' Postolache P. T-eodor,
C ap Pistrui F. A l exa ndru,
.

Cap.

Petre I. Ioan,
Vasile,

Bold. Purool 1.

Serg. Pope,scu 1.1:. Dnmi t,rIu,

S erg . P in ti l i e V. Nicola e,·
S erg. P etr e I. ŞtefaJl,
S erg, Popescu D. Teodor,
Serg. ·P ărpă.luţă D. IQa'll,

Serg. P,etraru N. Aurel,
Serg. Petro�Cu V. Petrt,
Cap. Păun�ll Gh. Alexa nd r u ,
Oap. Panaite 0. Ioan,
Cap. PoQpa R. Ş t efan,
Frt. Papiu A. Petre, '
Sold. 'P a ral EIU D. Marin,
Serg. Panaitesen B. AjEx.,
Serg . Pitic M Engem,
Ser g. Pantazică 1. Costir:ă,
Serg. P anc lU D. Constantin,
. Serg. Pru teanu r: Gh eorghe.
Serg. Priboi N. Petre.

Serg. Po.p � A. l exandru,
iSerg. Pascu D. Constantin,
Serg. P repel iţă I. Mihai,
Cap . Pâslan. 1. Porfi r ie, .
Cap . Poo{)reanu V. Gheorghe,
Cap . P odoleanu G. Victor,
Cap. Pru teanu V. Gheorghe,
Cap. Peteu C. CI.andi ar:,
Cap. Pasc-aru IP. Gheorghe,
Sokl . P{)pesCiu D. Ioan,
Sold. POp'l N. Constan tin,
Cap. panea T. Ioan,
B.erg. Plăcintă D. Constantin .
S erg. Prooup C. P etre, ·
Serg. P-eneea T. Ioniţă,

'P etr eseu C. Marin,
Cap. P rednţoiu M. C onsta.n t1n ,

,s<>ld.

Oap. Pastor S. Aurel ,
Herg. Puia V. Gheorghe,
Frt. PoQlea,c C. Nicola e,
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Serg. Pa.ţa T. Ghoorghe�
8erg. Pleşa r. Ghe5rgh-e,
Oap. PasCl;) D. Miree a,
Serg. Popa Gh. Gheorghe-"
�rg . :P ălii H. Gheorghe�
" Serg. 'Popa G. F l6rea,
Serg. Popa C. Pavel,
. Serg . popa. Gh.' Ioiui,
,

S old. Stoica 1. Ioan.
. Sold. Stroe.. ·C. Ioam.
Sold. Seughel 1. Mihai

Sold

Serg. Pascu D . . Gheorghe,
S erg . Popescu Gh. Qopstantan.
Cap . Priboi Gh. Eustaţie.

Sold.

A. Mi h<B.i ,
Serg. Petruş I. Gheorghe,

Sold.

Cap. POpESCU El. Petre.
Cap'. Petremiu L. VasiLe.

M.

Gheor ghe,

Cap. Puşcaş.u M. Stan
Cap . P intilie A. Gheorghe,
Ca.p . P lăc in t.ă i. Teod�r"
Cap . 'Popescu N. Ian cu ,
Frt. :ţ"lllu B. GheDrghe,
,

.

•

Frt. Sirna D. Ioan.

Sold. Şerban "I. N i co lae.
Sold.

Serg . Popa

Cap. Pău11.

Sold.' Ra d u 'A. Ilie,
. &ld. R.obitu· r. Zamf i r,
Sol d . Rusu F. Dumitru,
Sold . Radu D. Ioan, .
Bold. Robu Gh. Dum itrlL
S old. Ro l ea CO'1stanfi;},
Sold. Rom ăn T Sunio.n ,
.
' Bold. Ra·d"l A. Alf'xa ndru,
Sold. Radu N. ştefa.n ,
Sold. Rad11 D. Dumitru,
Bold. RO}ll a nescu A. �o.jest.
S o ld . RustI V. Vasile,
Sold. Rau .:: ea I. COllStantm
Bold. Răscracea Gh. Const.,
Sold. Rotaru V. Vasile,
Sold. Rusu I. VasiJe, .
Sold. Rus L. V3sile,
Bold. Rădulescu A. Of�ţă,
S old . Rădut M. Toma,
Sold. Răgl)jinaTu A, Aurel,
Serg. Ruţă 1. GheOl'ghe.
Cap. Rusu P. Toodor. .
Serg . Rusan A. Am'eL
'

..

.

Sold . . Radu ·T. Ioan.

Serg. R ain. P . Vasile .
Serg. Rosu 1. Radu.
Cap . Rusu N. Grigo re.

Sold. Romaniu!! L. Ştefau.
Cap. Rădoi Gh. Constantin

.

Ştefan D.

Sufăru a: Gheorghe.
Suster V.

Costache.

S o l d.

Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
S o ld .
Sold.
S ol d .

Stroe St.

Vasile.
S trugaTU R. lo-an.
.
Scort.anu Gh. Aristică .
S tan� iu: N. Ioan.
S ta n cu A. GheQrghe. ·
Sp ânache 'I'. Marin.
ŞcrbăncscÎl St. Zaharia..
Beeri P. Ioan.
Stoica S1l� Const antin

Stanf',iu G. Ilie. '
Sold. Sti'milă M. Grigore
Sold. Stăvărache R. Emil.
.

Sold.

-

.

Sold. Stefiuc D. Aurel.
Sold. Stam!u C. Marin..

Sold. S tănoiu Gr.

Ioan.
Ş tirbu St. Constantin.
Sold. Ş t efan F. Ioan.
Sold.

Sold. Stiolică 1. Nicolae'.

Şerban S. Stelian
S erg . Sev a.sţre N. Ştef�n. ·
Cap. Samo ilă V. I o an.
Se rg . Şt ân g ă Gh. Mihai.
S erg. Stoica D. Ene.
_

Cap. StănculeasCli N. Gheorghe
Cap. Stanciu D. IOM.
Cap. So are V. Dumitru:

Sold. Saragea C. Dumitr u.
S ol d . Sermeşan T. y?,q le
Sold. Smădea N. loan.

.
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Serg. Şerban V. Gheo rghe

S p.rg . Şe rba n N. Dumitru .
Sold. Şerban S. Ilie.
Serg . Stoica N. C o nst a nt in.
Serg. Sorca R. Vas ile .

Frt. Stoica V. Alexandru.

SOld. Stăncioiu D. Aurică.
Sold. Stoica A. S'taTI:.
S erg. Scarlat N. TIie.

Serg. Ş t efan N. Constantin.

. . ,

.

.

Sold. Tclescu Gh. Alexandru.

Sold. 'I;ăm.ase M. I�a'n .
Sold. Turban 1. Ghe o r ghe.
Sold. Trifină V. Dumitru.

Frt. Stancu Gh. I. Const.
Cap. Sol o rnia P. Vasile.
C ap . Sbârnea 1. Coo.taehe.

.

'

Sold. Tot D. Dănilă.
.
Sold. Tănase M. Dionisie.
S o l d. Tălvescu Gr. Nicolae.
S o l d. Timofte S. Ghe o rghe.
Sold. Turcu 1. Aurel.
Sold. Turculeanu b. Marin.
Sold. Tutuial!l.u :N. I oan.
Sold. Tablan L Ioan.
Sold. Trântescu N. Dumitru.
S ol d . Trifu V. Ioan.
Sold. '1'ruţă D. Ioan.
Sold. Turcitu I. Radu.
Bold. Tufiş N� Marin.
Bold. Tobescu A. Vasile.
Sold. T ută C. C ons t antin
Sold. Tu d o se St ·Ghe o rghe .

Sprinţ.aru R. Ioan
Sincu P. Ş tefan.
Sabău St. Ştefan.
Sloat ă B. Virgu.
Sor�iu1U C. Gheo rghe

Serg. Sulacu St. Vasile,
Serg. Sa n d u D. Ghe org he

.

,

C ap. S ta.n A. . Ilie< .
Cap. Scâr1ea N. Io�n.
. Cap . Săhleanu 1 . Grigo.rc.

.

.

Serg. R�gojinaru S. Dam ian.

Serg. Râmbu I. Petre-;
Serg. RUSIT N . ConBtarrtin.
Ser g . R oşu 1. Florea.
Serg Robotă M. Eugen.
S ol d. Samoilă 1. FIorea .
Sold. Sanda 1. Constan tin.
Sold. Sandu D. G he o rghe.

Mihai.

Serg. Sârbu 1. Va�ile.
S e r g . Ş erban V. Mih ai.

Sold. Tot G. Ioan.

St ăl'ică 1. Mihai.

Cap. Şerban M. Gheorghe.

Gheorghe.

Cap. S ăndul escu D. Nicolae-.

Sold. Solca-ru · 1.

Sold. Subtirelu r. Pepile.
Sold. Sa�oilă. 1. Emil.

Spă t aru Gh. Gică

Sold.

.

.

Sold. Sîma Gh. Io an .
Sold. Stoica V. Dumi tru .
Sold. · Becu T. AlexancI:ru.

Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.

Serg. Stanciu 1. Petre.
Cap. Suster T. I oan.
Cap. Stoian r. Panaite
Cap. ţ;toia;n 1. Ş tefan.

Fl't. Stoicanea A. Gheorghe.

Sold. Stana 1. Nicolae.
Sold. Statache T. Nicolae.
Sold.

.

Sp,rg. So mes-an M. TraIan.
Serg . Săhău P: Ioan:
S o l d. Şarp e Gh. Petre.
Sold. Scarlat A. Spindon.
S erg. S tl'eţcu 1. Marin . .
'

Sold. Sicleras N. Teodor.

Cap. R.ăscanu T. Sever.

.

..

S tefan P. Petre.

Serg. Scurtu L Ioan..
F rt. Stan 1. Ioan,.

'

Frt. Săbârcea V Dumitru..

Constantin.

Cap. R oşiauu M. Dumitru
C ap . R a ty r. Ioan.
Cap. R âşn oveanu D. PericJe.
S o l d. Rusu D. Ni colae

·Serg . R uj o iu I. ·

Serg. Senţeliu M. Vasile.
Serg. Ştirb&ţ D. Ioan.
Cap . Schiopu Gh. Octav.
Cap. Ştefan M. Con.stantin.
Cap. Stancu S. Cons.tan.tin
Sol d: Sandu V. COllStantin.

Soc o l T . G'h:eorghe.
Sprâncena.tu,' V. C-tiIl; ·
S old . StâDClll' M. .Alexarulru;·

Sold.
Sold.

.

,

.

Serg. Trandafir T. Stan.
Sold. Toma Gh. Ioan.
Sold. T ărăb6anţă P. Eugen.

Sold. Tudoroiu Gr. Gli.,
Sold. Taşcău 1. T iber iu
Sold. Turcu 1. Mar ina.ci:le
Sold. Tecu 1. N ic ol ae.

.

.

.

Serg. T ăn ase D. Constantin.
Serg. Tanislay C. Tudoraehe.

Cap. Tudorache T. Const.,
Frt. Tiţa D. C ons tantin.

Cap.
Serg.
Serg.
\ C ap .

Toader Gh. Mihai.
Tanasius A. Ioan.

Tarău T.

Dumitrache..

Târziu Gh. NicoIae�
Berg. T urlea V. Petre
Serg. Turnurug Ioan.
.

Tagoe G. Pet.t;e
Gheor�he.
Şerg. Tonţu D . IOtam. Il.
Sold.

Sold. Tunsoi L.

.

. .'
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Serg. Tomulescu D. C-tin .
p. ioan.
Sold. 'trandafir Marin.
Cap. Tailas 1. Virgil.
Serg. Toader 1. PaveL
Serg. Tonea N. Ioim.
1
Cap. TânJală N. Constantin.
Cap. Teodorescu · St. Ioan.
Cap. 'l'udoreaţă 1. Petre.
Serg. 'Irancă Gh. Constantin.
Serg. 'Iimofte '1'. Gheorghe.
Cap: Târţ Gh. Dumitru.
Cap. Topan S. Raclll.
Sold. Ulmeanu R. Dumitru.
Sold. Ungur M. N icolae.

Cap.
Sold.
Sold.
Serg.
Sold.
Serg.
Serg.
Serg.
Sold.

Cap. 'fufiş

.8,35.
4.

Frt. Văduveanu C. Const.;
Serg. Vârsă' Gh. Marin.
Cap. Vulpăşin O. Ioan.
.
Frt. V1ădoianu V. Alexandru. '
Serg. Verdeş Gh. Petre.

6,55.

cU

6. Stamatoiu Virgil, cu media 8,10.
cu media

8,05.
8. Ionescu O. V. Vladimir,-cu med ia

8,00.

9. 1iarina 1. Ovic.iu, cu medi'81 7 , 95.
10. Nicolaescu Ione, cu media 7,%.
11. Andon T. Ma,rcu, cu m ed'i a 7, 85.
12. Oiubuc Dima, cu medi a 7,85.
13. D i'l1 esc u I<lI:, cu media 7,80.
14. Negn1S Bucur, cu media 7,80.
1 5 . P o pov ici C. ' O-tin, cu m edia 7,70.
16. Popa Niool'ae, cu me d i a 7,5'5.
17. B um e a Th. Dumitru, cu media
7,50.
118. Popescu' J. Victor, cu media 7,50.
19. Jurasog Gheorglte, cu med i a 7,45.
2.:0. Stoica Iord&che, cu lli€o.ia 7,45.
21. Ghitulemsa O. Marin, cu media

22. Popescu M. Corneliu,
7,00.
23. P arv u N�aeşu N ioolae,
7,00.
24. Cristescu OOl1stlj.ntin,
7,215.
.
25. Dumitrescu C. Grigore,
- .

cu m ed ia

cu media
cu mooia
cu med'ia

7;25.

26. Kisel evi czi Ilie, cu med illll 7,25.
Cegăneanu Corneliu,
cu media:
7,15.
28. Gheorgh iu Dimu Şerban, 'Cu me
dia 7,13.
27.

�

29. Nif,u Dumi tru, cu media 7,10.
30. Palade 1. Tud'orache, cu mee:ia
'7,10.

31 . Săveanu Gh. Ioan, cu media 7,05.

32. Ionescu Anghel, cu media 6,75.
3 3. Co:c.stamtinescu St. T. Trai an, cu
media ' 6,70.
34. D in u Ovidiu N icolae, cu media
6,00.
35. Ionescu 1. Mari-an , cu media 6,{lQ.

<36.

Lupu Ioan,

cu

med�

cu med ia:
cu

m-ed-ia

41. Răcoceanu Ş tefia'l1, cu media 6,1'5.
A . I gor, cu media 6,30.
43. Georg€scu E. T·raia.n, cu medi�
6, 3D .
44. Răguşilă M. Lucian, cu media
6,25.
45. Basacopol Al. Roland, cu moc ia
6,15.
46. Tudose Tr a i an Tita-n , cu media
6,1'5 .
47. Ri zan M . Constantin, c u medio
6,05.
42: Doc iu

media 8,20.

7,�0.

. .media
..

Cit

40. Huţupaş Vasilică, cu media , 6,5.5.

7. Popescu V. Valentin,

Sold. V ăduva M. Ilie.
Sold. V o iculef!cu T . Gheorghe.
Sold. Vasile N . Ioan.
Sold. Vâlcea 1 . Vasile.
Sold. Vrabie C. Ioan.
Sold. Văcăruş 1. C o n stan tin.
Sold. Vulcu 1. Ioan.
Sold. Vasile M. Marin.
Serg. Vlăşceanu P. Marin.

8erg. Vasil e M. Andrei.

Ştefănescu Ni co la e,
6,00.
ag. Hartner Alexandru,

5. Ion escu Anton, cu medil8l 8,10.

Vlad 1. I oan.
V ătăm ănu ţă T Gh.
Vien.i C. Ioan.
Vasilache Gh. Gheorghe. .
Velea C. Tudor.
SolU. Voiciloiu C. Yirgil.
Sold. Vraciu N. Ioan.
Bold. Vişan T. Andrei .
Sold. Vida T. Mihalache.
Sold. Vlad C. N. Dumitru.

Fl't. Vraciu L. De<:u.
SeFg. Vaideş Gh. M ihai. .

3'7. Sălld'ulescu M i hail ,

Sectia mediiină umană

Nicolaescu Nioolae,

,

735 1

6,60.
318.

Păun eseu Aurel, cu ' media 8,9>5.
'
2. Buzduceanu Petre, C1!l media 8 , 55.
::J. Teodo rescu Corneliu,
cu media

1.

V işan M. Constantin..
V J ădoianu V. Aurel,
Vulpoi . I. N icolae.
V oicu A. Alexandru.

Serg. Vlad D. Marin.
Cap. Vulpe 1. Gheorghe . .. .
Sold. Vlad P: 1. Gheorghe. �
- '
Serg. Vasiluţă 1. I oan.
' .
Serg. Velcu N. Vasile.
}'rt. Vat.amaniuc A . Gavril.'.
.
Serg. Vlad C. Gheorghe. '
Berg. V ârl �nuţă N. Ghcor�he.-·.

Vieru M. Sterian.
Zigman N. Petre.
Zolog N. I oan.
Zugravu N. N icolae.
Zaharia G. Octav
Zăboloteanu 1. Pavel.
Zăiceanu V. Petre.
Zidaru M. Ioan.
A. lacoboaiei C. Vasile.

Id�m
Nr. 2.102 din 2fi Oetomvrie .
1944, se d ecI-arră admişi în Lnst. Sani
tar Militar, elevii nota·ţ i mai jos, în
ordi n ea e1asificaţie i, lta. examenul MTe
s 'a ţinut conform deciziei m inisteriale
Nr. l.()E.1 dir:. 1 944, după cum unnează :

Sold. ' Ungureanu V. Gheorghe.
Sold. Uţu P. Ioan.
Sold. Ungureanu I. Const.•
So ld. Uţă F. VasiIe.
Sold. Ursu T. Petre.
Sold. Urzip,3. D. Dumitru.
Sold. Ungurp..lJnu M. Gheorghe.
Cap. Ursu 1. Grigore.
Serg. Ucraineţ M. Vasile.
Serg. Urecbll R. Gheorghe.
Cap. Ursan 1. Constantin.
Cap. Ursaru Gh. Ioan.
Serg. Uri!ăfeanu 1. D-tru.
Sold. Vesela M. Tudor.

Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Sold.
Bold.
Sold.
Sold.
Sold.

,� : ,
! . ' :

264

6,6Q

•

.

Secţia medicină nterinara

1. O răcea Stam, cu media 7,50.
2. Samoilă Constantin, cu media
7,05.
3. Benea V. Al exan dru, cu media
6 , &5.
•

4. Juga Constantin, cu medi a 6,70.
5. Oescu Nicolae, cu med i a 6,50.
6. Popescu Flori,am, cu media 6,30.
7. Benea V. Simion, cu med i a 6,00.
Oau:didaţii a�mişi î,n institut, se vor
p rezenta la insti tut imediat Gupă des
chiderea cursurilor facul tăţilor.
' ..

Cei care n u se vor p'rezen ta î n te�
men de 1D zile după deschiderea cursu
rilQ r la facultăţi, vor fi eliminaţi, i.a:r

locurile devenite l ibere vo r ft
de- candiGaţi i reuşiţi fără 10('

ocupa te

Idem Nr. 2·.103 c.in 26 Octomvrie
1 944, se îndep ăr t eaz ă din Şc o a la de
subofiţeri
sanitari rezervă,
pe cat",
p rezen tei deeizii, elevul so lda t t. r . Ro
m an escu Mi-rcea, c tg. 1945, c are suferă
de tuberculoză pulm<malfă cu baCiios
copie pozitivă.
E levul ,�a: fi îr:.apoi'a,t
c orp ul u i de
trupă de origine, ' spre a-I. supune Co.
misiei d'e cI asare.
Prin decizia d-Iui secretar

general"

811 Subsecretar iatului ' de Stat a.l Ar
matei d.e Usoo't cu Nr. 2.04.5 din 23
Oc to mvrie 1944, elevul sergen t Negrea
AleXlamdru,
ctg. 1945,
se mută d�D
Şcoala ofiţeri rezervă II\fanterie . Ba
cău, În Şcoala ofiţeri r eze rvă A dm in iş
t raţie .


Idem Nr. 2.046 din 23 Octomvrie 1944,
se îndepărtează din ·Şcoala subofiţeri in�
fanterie de pe
lângă Regimentul
115
Infanterie, pe data d e 23
Septemvrie

1944, elevul
caporal Sochirca
Vitale,
pentru dezertare.
Elevul va fi . trimis Cercului Teritorial
respectiv pentru a fi repartizat unuî
corp d� trupă, , pentru continuarea servi..

ciului

militar.
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Idem Nr. 2.000 dilll 24 Octomvrie
1944, s e ş t er ge din c on t ro a l e l e Şco.alei
ofiţer i activi Infanterie, pe data p�
�entei decizii, şi se î�a'Poi€13.ză familiei ,
elevul ::\lorog.an P. Gheorghe, din anul

li, peil ti'Ll afe cţi uni care-I fac
!priu a ci eveni o f iţe r dc carieră.

impro

Idem Nr. 2.061 din 24 Octomvrie
�944, se şterg din controalele Şcoalei
ofiţeri I nf an te ri e , pe da ta semm ări i pre
�tci decizii ministeriale, elevii no
'taţi m a i j os, pentru motivele lll'Vă.tate
în d re p t u l lor.

e) Mort

Comen d alll t N ie ol ae .
.

f) Trec"ti la <llte arme

B erce all u Miltiade.
Viwveallu I . Ioan.
S'asu V. Ioan.
·

Idem Nr. 2.062 din 24 O cto mvri e
1944, t i n er i i de mai jos se admit în
anul I al Şooalei o f iţer i activi inf08.n
tarie, pe a nu l şcolar 1944/9415, eu ş i
fără coneurs: după cum urmează.;

'

b)

Eremia C. Ioan.

Gheorghiţă I. Gheorghe.
G'ri g ora ş A. Alexandru.

I<or.es cu 1. C. Ghica.

Di uescu A. Ioan.

Stăncuţ I. Gheorghe.

Tomescll Gh. Liviu,
Buciuceil\il1U 1 . Boris.

Hu i an n Virgil.
Dumitriu C. C. Dorin.

B. Constantin.

Fi ero i u Gr. Ioan.

Ionescn 1. Alexandru.
Nichifor C. Alexandru.
Popa 1. Ioan.
Stoi·ca Ioan.
Filip T . Ş te fl8 n.
Panaiotu D. Panaiot.
S cobai P. Alexandru.
Sol de a P. Dobrin.

Litarcek Ioan.
S pu l b e r Ni c ol a e .
b) RetraŞi
Bătrânu N. S telit3I!:.

Bârzea'nu A. Ioan.
Cristodorescu

1.
1.

Dumitru'.

C ons tantin
Constan I. Ioan.
Ni,oolescu C. Vi rg i l .

Sbâree,a: T.
el

.

Gheorghe.

fără voie

Dascălu Constantin.
.
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40.

Ozdeanu Vla sile,
Sudeu V. S ilviu.
Birău V. Dumitru.

'Ancuţa 1. Co nstan t in .
Badm F. Nioolae.
'iil"

Ivancu Constantin.
Câmpean u T. Liviu'.

Moisescu C. Ni co lae.

&>fronovici Valentin.
TăIău Ilie.
P�bule:ll;

PetţU.

Aur-e l.
Boboc C. Marin .
Sf'etescu D . HorÎJa.
Un g U l € a nu St. Ilie.
G i uri ş i ci M i h a i .
Bucică V. S tel i an .
Vrabie Gh. Ş t efan .

Fruml1 şani P. Consta·ntin.

Bosie L. Mirce'a.

47. Greavu

C. Virgil.

48. Vidrighin I. Ioan.

49. Măleanu G. Gheorghe.
Mol doveanu Ilie Pavel.
:51. IIi-escu Oh. Co rnel.
;'52. Zelinschi D. Mihail.
53. p.wll raru 1. Vasile.
� J3ularda N . Mi�ai.
50.

'

.

.

'

41. Tasie Gh- Nicolae.
42. Korech P. Nioolae.
43. S tr cch i e D. Nicolae.
44. Vasilescu V. Vasile.
45 . Halmaciu 1. Nicolae.
46. Op rea G. Alexandru.

Lazăr Grigore .

.

Gru1a: Constantin,

Păun M. Constantin.
Suooveanu Dregoş.

Airoa ie Vasile.

Lur:gu leseu St. Virg il.
Haillc i u Ioan.
Mi troa'Il Ilie.
Bll n ghez N. S tel i an .
Piurescu Mihail.
Tstrate r. Gheorghe

�ima C. Florin.

Demetrescu C. Dan.

B uţă V.

Mocofan ENlcle.

Il) Indepărtaţi pentru inaptitvtUnl

33.
34.
3'5.
3'6.
37.
308.
39.

Berenghe r.

Stan 1. Vasile.
Constantin.

Staill ci u M. Iulian.
;Macr:inescu Iu l i an

motivele i8'l'ă

32. Gane-a. A.

Petrache N. Ioan.

Indepitrtaţi din cauză că au părăMit fcoala

)fiu Aurelian.

1.

pentnl

.

Cre,a,ngă I. Ioan.
A nge lesc ll M. Mihai.

C ăl mâc

Octomvrie

15. M i h a i l T. Paul.
16 . Pan te li m o n V. Mihai.
17. Gasp i roschi N. D um i t ru .
1 8 . Mih:ailovici L. Victor.
1 9 . Pârvan St. Vicenţin,
20. Jindie'eanu 1. Ioan.
21. Bostinaru D. Ioan.
22. Ionescl1 Gh. Ş tefan.
23. Secu B. B uc ur.
24. On i o iu Gh: Dumitru.
25. S t a ncu Gh . Ra i u .
26 . Alexandrescu C. S. Victo l"
'27. N egu l es cu N. E m i l .
28. Fiala 1. Ervin.
29. Fenichi Gheorghe,
3.0. Sa,vu 1. Ioan.
31. Goncialiu A. Co ns t a n t in

Nicoleseu 1. Teodor.

Tăn ase D. Io an.

;Oristodorescu

cone,,"

Constantin C. Vidor.

R. Marin.

din 24

din co n tro ale le

1. Frâncu A. Mihail,
2. Roşu V. Ze-no.
3. B ă t rân u C. Liviu.
4. Blaga L. LioneI.
5. Cacaliceanu E. Nicolae.
6. An dron cscu L. Vladimir.
.7 . En escu T. Constantin.
8. Popescu I. Consta'ntin.
9. Ionesc u N. 1000n .
I{). Cat an ă I. Vasile.
U. Bâgu A. Gheorghe.
12. -Oazacu Gh. Teodor.
1 3 . Pitaru T. Ioan .
14. Jijie A. Bu cur .

Zaim E . An a t ol ie .

Soroiu 1. Gheorghe.

şte rg

tate în dreptul fi·ecăruia :

Pallcea M. Teodor.

NedeIea Nicolae.

se

levi, seriia 1944 ,

Georgescu L. Ioan.

Gh. Viore!.

ModoNln S. Vasile.
Nicol,ae V. Pavel.

Tomes·cu

Ou

24 Octomvrie

din Ş co ala sub

Şcoalei
ofiţeri rezervă cavalerie, următorii e

Boloh.an :Mihail.
Popa M. Mircea.
Poprscl1 V. Elefterie.
Teodorescu Gh . ·Gheorghe.
Tomescu P'avel

Dinculescu 1. Paul.

Mangoş

Idem NI'. 2.090
1 9 44,

.spiridon 1. Nicola)e,

Marin.

NI'. 2.063 din

îndepărtează

ofiţeri inmnterie Făgăraş, pe dat a de
2 Oct om vrÎe 1944, elevul volU!IltaI' 01te.a.nu Gheorghe, dg. 1945, pen tru de
zertare.

SuLa,r iu V. Simion.

Oapotă Teofi! .
Cioeoiu D. loon.

COl�staJ\1tin N.

a) Fără concUl's

Idem
_1944, se

I Ue D. Gh eo rgh e .

a) Neprezentati

Roşu

14. - Noemvrie 1944

...
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55. Hodor V. Vasile.
56. Nicolescu Gh. Ş tefan..
c las aţi servi ciul
I 5 7. Col oji r. Titu ,
au x i li a r, se înapoiază c o r p u r i l o r de ori·
g in e p entru � ntinua rea :"ervlcit:: l u i !!l i·
]it aI' la tru pă.

58. C eanga 1 G eho rghe.
l
Săndu l esc u O. Gheorgue.
D i aconu D. Ioan.
Cons t anti n escu D. Mi hai.
A tan aso f 1. Cristian.

63. P etre E. 'Pa n ait, amânaţj medio
eali şi îna p o ia ţi corpului pentru a fi Iă·
saţi Ja v a tr ă.

T ă n ăsescu N. Flor i n , mu tat
o f iţeri a c t ivi j andarm i
65. Mitrăne�cu 1. Adri an , mutat Şc;
64.

�coal a

ac tivi C ava l erie .

66. Nestor N. Constantin, idem.

67. Gr ădi n escu C. Ioeel, mutat Şcoal,:!.
�fiţeri activI Infanterie.
68. Vorv orea nu 1. D umitrll , înapoiat;
�orpulrui d" or i gin e pentru mot ivul că
a fOs t îndepăr t a t în a nul 1'943 din Şco
�fi ţer i actiVI Admin is tr aţi e .
69. Gabrie l N. Nico lae, înapo;at cor·

p u lui de o r ig ine fiind absolvent .al

�.

�ubofiţeri Ca'Tal erie.

70. Pischor!';(,hi P. Petre, repafriat la
cerere în Basarllbia.
71. Ni co l aes0u Nicolae, rer ll t.riat la
cerere în Basa.rb.bia.
72. Cior ta n N. Gheorghe, înap o i a t
>corpului de origine fi in d i.n ap t a deven i
�fiţer de rezervă.

Se a dmi t ;n Ş.coala o fiţer i rezervă
Cavalerie, 3 er i a 1944, urm ă t;;l ii elevi
� e au depus examen de admi Lere u I te-.
.rior d ate i de 1 August 1944 .
Publicare se face în ord i n ea clasifi·
ţaţiei :
1 . Sofronie Cons tant i n , cu meuia 6.00.
2. Cor ne a A . Mircea, cu media 6,00.
3. Sisman C. Teod o r, cu media 6,00.
4. Cip i no c T. Constan t i n , cu m edi a
�,OO.

5. M a tei C. Nico l ae, cu medi.j 6, 00.
6. Vasile l\f. S c a rla t, cu medIa 6,00.
7 Stănescu. Gh. Vas il e, cu medii\
�JOO.
8. H orhat Virgil, cu med!'l 6,00.
9. Nieo la es c u N. Ni col ae, CII media
f.,OO.
10. Oarse Z enob i u , cu meJla 6,00.
1 1 . Banta... E m i l , (lIU me d ia 6 00.
12. Corneliac- .A.nimpodist, �u med ia

",00.

13

P ol eac Gr. Vasile,

Clli

m EYEa 6,00.

14. Nicol aesc u N. Gheorghe-, cu media

�, OO.

1 5. Gh oo rg hi u St. Costică, cu media

6,00.
1 6.

ti,OQ.

Pav�les.c u Q. .Tiberiu1

17. Ursan Valerian, c u media 6,00.
18. Podoleanu Gh. Jonel, cu media
6,00.
19. Ardevan Aurel, ou mvlill 6,00.
20. Bejan 1. Mircea, cn media 6,00.
�1. Ro han Cornel, cu medIa c,OO.
Prin dec i zi a d-Iui m in istr u :;.ubsecte�
taI' de Stat din M in isterul de Război,
[j'entru Marin ă, Nr. 164 din 1 N o emvri e
1'944, se revine asupra deciziei ministe�

59.
'
t60
.
61.
,62.

pfiţeri

1) Nr-. 2�

�m mediE!

d al e Nr. 134 din 26 Septem'i'Iie 1944'
ce priveşte l icen ţi ere a dlu, serv i c iu ,
pe da ta de 30 Septemvrie 1944, a adju
lanuului major aviator pensÎ<'�ar Ghe
orghian Leon, care se m e-Lţ in e În servi
eiul Subsecretar iatului de St·l ( al Ma.
ri n ei, în c(}ndîţiunile d.cei zi f)j ministe.
riale Nr. 106 dIn 1 8 August 1944� a.dică
până Ia 31 Mar t i e 1945.
,
III

Idem Nr. :i.65 d in 1 No em vr i e 1944,
căpitanii principali maritimi grupa A,
<: a tegoria 6, �l as a I-a An tonescu Io an ' şi '
M8Iu gnş Ni co la e, ambii din Ad ţi a Co.
m erci al ă S. M. R., se înaintooză la ale
gere Ia gr ad' ll l de subinspec tor general
maritim de vap oar e, grupa A , categor i a
5, c l asa III-a, re trib u i t cu 30.000 lei lu.
nar, pe da t a de 1 Noemvrie 1 944.
. Prin decizia d-Iui di rec tor special al
D irecţ iunii Speciale Autonome a Dunării
M a r i t ime Nr.
3.470 din 6 Noemnie
1 � , se anulează d isp q z iţiunile deeiziu
nu D. D. M. Nr, 3.308 din 20 Octom�
vrie 1 944, p rin care s'a constituit cumi.
siunea care va face propuneri pentru re.
v i zuirea şi p urificarea personalului Di.
r ecţ iunii Speciale Aut ono me a Dunări i
Maritime.
Se constitue o nouă
comlsrune care
urmează a face pr opuneri pent ru rev i.
zuirea şi p u rific area personalului Direc
ţiunii Speciale A ut onome a Dunăr ii Ma.
ritime, formată din :
Preşedinte, d-l ing. inspector general
Burghele C ons t an t in , director inginer.
Membri: d-l inspector princ ipal Filo.
t ea nu Dumitru, şeful Serviciului conta.
bilităţii şi
d-l Marinescu A. Vasile,
c ontab il.

:M

MINISTERUL AFA CERILOR I N TERNE

Noi, ministru secretar de S t at la De·
p a r t am entul Afacerilor Interne,
Având în vedere
dispoziţiunile lP�jj
Nr. 424 din 31 Mai 1 9'2, care trece Di
recţiunea penitenciarelor şi ins titutl'.Jor
do prevenţic, pe toată durata războiului,
del a Ministerul J u s tiţi e i
la Mi nisterul

Afacerilor In teme ;
Având în vedere prevederile art. 7, 14
şi 15 din Convenţia d e Armist iţiu, in

cheiată între Guvernul Român, pe de o
p arte şi Statele Unite ale Americii.
UniunE\a Republicilor Sorialiste Sovie·
tice şi Re.s,a tul Vnit , Ile d� alt� parte, .

Decidem :Art. 1. - Pe d a ta publicării prezen

•.

tei deciziuni, Penitenciarele: l'iteşti, Lu.;
gaj, ZaJău şi G herla, Stl t ransformă ÎD
lagăre pentru internarea pers oanel or d� '
zate de ar t . 7, 14 şi 15 din C onv enţia,
de Arm.i6tiţ i u .
Art. 2. - Pe aceeaşi da tă, deţ inuţii
aflaţi în penitenciarele de mai sus, vor
fi transfera ţi în alte institute similare.
Ari. 3. - Subsecretarjat ul
de Sta�
pentru poliţie şi Direcţiunea ptlnitencia.-.
relor şi institutelor de p revenţie sunt in.;
aducerea la îndeplinire a
sărc inate cu
prezentei dec iz iuni.
Dată la 2 N \gemvrie 1944.
:Ministru, General de Corp de Armată Aur!!
Aldea
NI'. 19.531.
Prin decizia ministerială

Nr.

20.023

K din 4 Noemvrie 1944, se numeşt e

ges.

tio nar al fondurilor ce se mânuesc JQ
Serviciul sp eci al pentru repatriaţii allat�
p ent ru plata indemnizaţiilor de hrană,;
medi'21ă, pro..
îmbrăcăminte, as i s tenţă
cum şi transportul ce tăţenil o r ,;ovieticl
a li aţi , pană la repatriere, pe data de 1
O cto mvr ie 1 944, d-l co l onel in rezen�
C o ns tan tin Dumi trescu, şeful contabili..

tăţii acelui serviciu.
contabiliza şi ges.
D�l ges tio nar va
tiona sumele din fondul respectiv, potri
vit notme l or prevăzute în legea Nr, 502
din 1944.

Idem Nr. 55.647 din 20 Sep tem vrie
dactil ograf�
1 944, d-ra Ele na Moraru,
principală cu 1 gradaţie, grupa A 41)«
tipul 31, din D i recţ iunea administraţiei
şi finanţelor locale, se încad rea ză ta
funcţiunea de arhivar aj utor cu 1 graI
daţie, grupa A 39, tipul 31, în locul va,.!
cant la aceeaşi direcţiune.

Idem NI'. 11.069 A din 3 N oem'ifill
1 944, notarul Gafincu Dumitru, din ill�

detul Baia, se transferă, după cerere, pe.
ziua de 1 5 N oem v r ie 1944, la dispoziţia;
Covurlui, pentru a-I
Prefecturii iudo
p l asa

într'un loc vaoont.

Idem Nr. 11 .782 A din 6 Noemvrill
1944, notarul George Bărbat, din juJ80l
ţul Trei-Scaune, se transferă, după ce-.
rere, pe ziua de 15 Noemvrie 1 944, la
dispoziţia P refecturii jud. Braşov, pen..
tru a-l plasa înt r'u n post vacant.

Idem NI'. 10.822 A din 3 N o emvrie
1944, se r id iră Huspenuarea din serviciu:
a notarului Srurtu EliE'ei, fost la com.·
Ci uleni, jud. Chilia, repartizat la d is"p�
Ro man aţ i , avli..
ziţia Prefel'turii iudo
cată prin der iziunea f01'tului Guvernă..
mânt al B asarabi ei Nr. 769 din 1943.
Plata salariului pe tot timpul cât suS4
fos t suspendat se va face du
nu m tu
Serviciul de li rh i rla re al f ostu lui Guvet..

i la

nământ

,. .l

al Basarabiei.
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Prin

de(;izia

d-Iui prefect al Poliţiei

Capitalei NI'. 144.974 din 6 Noemvrie
1 944, agentul !.le poliţie Arsenie Ioan,
dela Comisariatul circ.
31 poliţie, se
suspendă din funcţiune, cu p ierderea to
tală. a salariului până
la pronunţarea
justiţiei, având deschisă acţiune publică
contra sa pentru delictul de furt..
,

Prin · decizia d-lui director general al
Poliţiei Generale a Statului, Nr. 29.396
din 10 Octomvrie 1944, personalul poli
ţienesc, mai j os no-tat, se transferă, în
interes de serviciu, fără drept de indem
nizaţie de transport, la oficiile poliţie·
în dreptul fiecăruia,
neşti menţi onate

după cum urmează :
F ilon Ion, comisar cu 2 gr., dela De
men tul de p oli ţie Vasile Lupu ; Niea
aşa
t
Panait, comisar cu 1 gr., dela poliţia Ro ·
man, şi Ionescu Ion, comisar fără gr.,
dela. poliţia Blaj , toţi la Chestura poli·

ţiei Iaşi.
Popescu Simion, eomisar-aj . cu 1 gr
dela Chestu ra p o l iţiei Alba�Iulia ş i Fau
d'ei Constantin, comi sar aj ut<lr cu 2 gr.,
dela P oliţia Sighişoara, ambii la OheR
tura 'poliţiei Iaşi.
.,

-

Dumitru Co-nstantin, 6.gent de p ol iţ ie
el. I I I , dela Comisariatul de poliţie Aiud ;
Rotaru Gheorghe, agent de poliţie clas!l
III, d ela fost.a: Chestură Chişinău ; Nica
Andrei, agent de poliţie el. III, dela fosta
poliţie Ismail ; Sabatura , Ignat, agent d!>
poliţie el. I I I , dela fosta poliţie Bălţi ;
Brânzei Aurelian şi Amancai V-le, agent
de poliţie el. I I I, dela fostul Comisariat de
poliţie Comrat şi agentul de poliţie el.
III Ionescu Mihail,
dela Comisariatul
Vijniţa, repartizat ' la Chestura p oliţiei
Brăila, toţi la Chestura poliţiei Iaşi.
Bac-aiu A ndrei, comisar aj u tor cu 1
gradaţie, dela fosta poliţie Orhei şi Ar
sene F ilip, comisar ajutor fără gradaţie
,

dela fosta poliţie China-Nouă, ambii l a

Comisariatul de poliţie Tg. Frumos.
·

-

Giugariu Victor, comisar ajutor fără
gr�daţie, dela fostul comisariat de poli·
ţie Leova ; Caraiman Ion, comisar �ju
tor cu 1 gradaţie, dela fosta poliţie 01'
hei, ambii la Poliţia oraşului Ruşi.
Agenţii de poliţie el. I I I : Ionescu Ema
noil, dela fosta poliţie Cetatea-Albă, Mi·
hordea Matei, dela fostul inspectorat da
poliţie Chişinău şi Balcan Vasile, dela
fosta poliţie Tighina, toţi la Poliţia ora
şului Ruşi.
Blaj Francisc, comisar ajutor fără gr ,
dela Insp. de �oliţie Iaşi, şi Gheţău Şte
fan, agent de poliţie el. 1, dela fostul Co·

misariat de poliţie Făleşti, în p rezent re ,
par tizat la Poliţia C .-Lung-Muscel, am
bii la Poliţia oraşului Vaslui.
Şoimu Alexei, agent de poliţie el. III,
dela fosta poliţie Orhei, la Poliţia Bacău.
�acovei Gheorghe, comisar fără gra
daţie, dela fosta poliţie Tighina şi Va·
silescu Octavian, comisari cu 1 gradaţie,
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dela Chestura polrţiei laşi, ambii la P o ·
liţia C.-Lung-Buc.
Gherman Constantin, agent de poliţie
el. I I I , dela fosta poliţie Storoj ineţ, la
Poliţia C . Lung-Buc.
Agenţii de po liţie cI. I I I : Radu Gheor·
ghe, dela fosta poliţie Ismail j Popescu

Vi rgil, dela fos tul deta şame r:t Volcineţ ;
Pochişan Ghiţă, dela fosta poliţie Ceta
tea-Albă şi Năs tăsescu Anghel, dela fosto
poliţie Orhei, toţi l a Poliţia Focşani.
Dorobonceanu Const., comisar . ajutor
cu 2 gr., dela
Comisariatul de poliţie
Adâ.ncata-gară, la Poliţia Botoşani.
Agenţii d e pol i ţie el. I I I : Buciuceanu
Dumitru, dela fosta chestură de poliţie
Gheorghe, dela fosta
Chişinău şi Creţi
poliţie Bălţi, ambi i la Poliţia Botoşani.

14_ Noemvrie .1944
D-tru, dela fosta p oliţi8 Tighina, t oţi la
Poliţia o raşului Roman.
Sofronie C. Maria, impiegată fără gr.,

delia poliţie Dorohoi ; Sofroni e C. Teo
dora, telefonistă el. I I , dela Detaşamen

tul Mihăileni şi Sireţeanu Eugenia, im
piegată fără gr., dela Poliţia Dorohoi.
toate la Poliţia oraşului Roman.

Pleşca Nicolae, agent de poliţie el. U f.
dela Detaşamentul Tg.-Nistrului, la Po
liţia Rădăuţi.
Brescan Alex., agent de poliţie el. III,

d,ela Poliţ ia Cetatea-Albă, la Comisaria.
tul de poliţie Tg.-Ocna.
Brăilă Vasile, agent de poliţie el. III,
dela Poliţia Tulcea . la Inspectora tul re
gional de poliţie Iaşi.
Dobrescu 1. Const" comisar cu 1 gr.,
Ilie Gheorghe, agent de poliţie el. III, . dela Inspectcnatul regional de poliţie Ga
dela fosta poliţie Chilia-Nouă, la Comi
laţi şi Slavnicu Ion, agent de poliţie el. .
sariatul de poliţie Ş tefăneşti-Tg.
I I I, dela fostul comisariat Sadagura. am
bii la Poliţia Buzău.
Suciu Cornel, comisar cu 2 gradaţii,
Ştefanida Zaharia, impiegată diurnistă,
dela fostul comisariat F ăleşti şi Greru
dela Poliţia
Caracal, la Poliţia Ruşi ;
Mihail, comisar fără · gr., dela Poliţia B o
toşani, ambii la Poliţia Piatra-Neamţ.
Ciobanu Petre, imp. cu 3 gr., dela Ches
tura Chişinău, la Poliţia Tecuci.
Capsa Eugen, comisar ajutor cu 1 gr ,
Marinescu Grigore, agent el. I I I , dela
dela Poliţia Suceava, la Poliţia Piatra
Poliţia Storoj ineţ, la Poliţia Rădăuţi.
Neamţ.
. Dăscălescu Gheorghe, agent de poliţie
el. II, dela fosta poliţie Bălţi, 'la Poliţia
Noi, directorul penitenciarelor,
P iatra-Neamţ.
Având în vedere petiţia înregistrată la
Nr. P. 55.906 din 1944 a d-lui inspector
A genţ i i de p oi iţ ie el. I I I : Mij a Lev ş i
Jing,a; Constan tin, ambii dela fosta p'oli 'general Edgard Penciulescu, delegat ca
ţie Soroca, la Poliţia Piatra-Nea�ţ. ,
p reşedinte al Comisiei de purificare, prin
Ioachimescu Gheorghe, comisar ajutor
care a solicitat 15 zile concediu medical ;
cu 1 gr , dela fostfJ, poliţie Storoj ineţ, la
Având în vedere necesitatea comple
Poliţia Dorohoi.
tării urgente a acestei comisiuni j
Zama Ion, agent de poliţie el. III, dela
In baza art. 101 din Codul funcţio·
fosta poliţie Bălţi, la Poliţia oraşull1i
narilor publici şi deciziei miniRteriale Nr.
Dorohoi.
12.433 din 1944,
Agenţii de poliţie cI. I I I : Popic Alion,
Decidem :
dela fosta chestură Chişinău şi Amărioa
Art. 1.
Pe ziua de 6 N oemvde a. c.,
rei Gh., dela fost.ul inspectorat Chişinău,
Comisia de purificare a Direcţie i Peni
ambii la Poliţia Fălticeni.
tericiarelor, constituită prin decizia NI'.
Comisarii fără gr. : Soroceanu Adrian,
1 .893 din 29 Septemvrie 1944, se modi
dela fosta pol iţie Rotin şi VIădeseu M ir
fică până la expirarea concediului
de
cea, dela fostul Insp. Cernăuţi, ambii l a
boală a d-Iui inspector general Edgard
Poliţia oraşului Suceava.
Penciulescu, după cum urmează :
Brandibur Ion, agent de poliţie el. III,
1. D-I C. Cernătescu, inspector general,
dela Detaşamentul de poliţie Govora şi
se deleagă ca preşedinte al Comisiei de
impiegata Filip Ecaterina, dela Poliţia
purificare.
Soroca, la Poliţia Suceava.
2. D-l Ion Eliad, subdirector, ca mem·
Lupu Vasile, agent de poliţie el. III,
bru
dela fosta poliţie Storoj ineţ, la Detaşa
3. D-I Nicolau COllstanţin, inspector,
mentul de poliţie Dărmăneşti-gară.
ca membru.
Ruset St. Ilie, agent de po l iţie el. u r ,
4. D-I Gh. Furcă, secretar.
d e poliţie Poian�.
dela Detaşamentul
Art. 2.
D-I şef al Serviciului per
Stampei la Inspectoratul regional . de
sonalului este însărcinat cu aducerea. la
o
p oliţie I aşi .
îndeplinire a prezentei deciziuni .
Andreescu Ion, comisar ajutor cu 2
Dată la 6 Noemvrie 1 944.
gr , dela Detaşamentul de poliţie Mihăi
Nr. 55.872.
leni, la Poliţia oraşului Roman.
Agenţii de poliţie el. I I I : Dron Alex.,
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE
dela Detaşamentul de poliţie Mihăilen i ;
'
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Siret.eanu Ilie, dela Poliţia Doroh o i ; Te
lea Procopie, dela fosta poliţie Soroca ;
Cazacu Alexandru,
dela fostul detaşa
mp-nt de poliţie Lipn i c :
1\{orr> ru D-tru.
dela- fosta chestură Chişinău şi Popescu

ŞI AL CULTET ,1)R

Prin decizia ministerială NI'. 158.552
din 3 Octomvri e- 1 944, d-l inginer Victo r
Constantinescu, directorul Ş co l ii Tehnice

Industriale de băieţi gr. II, din Ploieşti,

7355'
Stl delea gă, pe data im�diat urmatoare pu'
blicării prezentei deciziuni în Monitorul
9ficial, ca subdirector la Secţia învăţă

mântului industrial

de băieţi din Di:i'ec
:ţiunea , Invăţământului' Profesional.
Idem NI'. 159.853 din 6 N o emvrie 1944,
d-l P op a lon, pedagog la L iceul comer
cial de băieţi "Regel� Carol 1", din Con
stanţa; este considerat
demisionat pe

data de 1 Septemvrie 1944, fiind încor
porat.

Idem NI'. 159.858 di n 6 Noemvrie 1944,
se primeşte, pe data de 1 No emvrie 1'944,
demis ia d-rei Zoe QQjocaru, din p ost ul
de impiegată fără gradaţii, dela I nspec
toratul Şcolar Regional Bucureşti.

Idem NI'. 159.859 din 6 Noemvrie 1944,
se anulează decizia Nr. 14 7. 1 27 din 1944,
publicată în M o nitorul Ofici!il NI'. 247JI
din 25 Octomvrie 1944, privind înfiinţa
rea unui birou
la Subsecretariatul rle
Stat al Şcoalelor, car� să facă legătura

M inisterului Culturii Naţionale şi al Cul

ldem Nr. 160.343 din 6 N�mvrie 19.114,
pe data de 1 Noemvrie 1944, încetează
detaşarea la Politebnica di n TimÎŞQara,
a d-nei Sabina Tarţia, arhivar registra
to r ajllt<lT la Direcţia

Superior

Idem Nr. 152.260 din 25 OctomvrÎ::
1944, d-na .A na .Angela T. Velronu se con
si-d.eră nuinită titulară în învăţământ pe
baza legii 609 din 1844, cu înCepere dela
1 Se�.telD.vr, l 1 942, �II toate drel'!.uril"
co:r-espum:; . . a�'e del� aeea dată, fiiLd uti
a· 11 1 şvOlclr :; 9 !�/943 la ratedra

lizată 1>'

de filosofie dela Liceul industrial de fet e

:! ill

Cnl<;\ tl ,

atribuţiuni cad în sarcina Serviciului

O. N. T.

M.

Idem Nr. 159.860 din 6 N oemvrie 1944 ,
'd-l Bărbulescu Stelian, secretarul Liceu
lui de băieţi "Enăcbiţă Văcărescu", din

Târgovişte şi d-l Grigorescu Vasile, se ·
cretarul Liceului de băieţi , , 1 . C. Bră·
tianu", din Pitesti, se suspendă din ser
viciu, cu plata s �lariului pe jumătate, pe
data imediat urrnătoare publicării pre

zentei ueciziuni în

Monitol1l1 Oficial.

"Elena Cuza"

Idem Nr . 160.341 din fi Noemvrie 1944,

d-na Maria FuIgeanu, dactilografă fărl

, gradaţ ii la Direcţia Co ntabil ităţii şi

d-l

Cazacu Ion, subşef de birou cu 2 grad..'1.
ţii la Direcţia Personalului Administra
tiv, repart i zaţi Ia Eoono matu l de Apro
vizionare al 'M inisterului , prin deciziile
Nr. 12.427 dm 1943 şi Nr. 54.335 din
1944, .revin, pe data imediat următoare
publicării deciziei în Monitorul Oficial , la
direcţiile unde sunt titulari..

din Craiova.

de fete

Id9m Nr. 36. 712 dm 1 9-14, se recunoaş te
pe data de 1 Noemvrie 1944, tl'ansf.erarea
protosin�hl'lului Ghel'ontie Ghe no iu din
I'J)!'t:u1 � e prrDt dela Strutul Locuri Rele,
iudeţul Guri, în p os tul de ('xarh al Si
Mănistiri.

MINISTERUL FiNANŢELOR
Noi, ministru secretar de Stat la De·
partamentul Finanţelor,
Având în vedere că din cauza îmPl'(J
jurărilor generale a ct uale, o parte .din 10
cuitorii ţării nu au pu tut :să achite îrr
termenE-le fixate :impozitul s ta ti s t ic,

Decidem :
Arţ. 1. -

Terrll€lu
l l de 30 Ianie 1944,

prevăzut de art. 21 din legea Nr. 237

23

din

Aprilie 19 44, prelungit până la 31

Octomvrie 1944,

se

prelungeşte până la.

data de 30 Noemvrie 1944.

Arţ.

Idem NI'. 160.340 din 6 Noemvrie 1944,
tle anulează decizia Nr. 142.935 din 1944,
publicată în Monitorul Oficial Nr. 240/1
din 17 Octomvrie 1 944 , prin care d-l Ha
rega Nic olae, se rep artize ază în p os tul
vacant de pe dag o g dela L iceul comercial
"Gheorghe Chiţu" din Craiova.

." in 'll'U] şcolar 1 9 t:l '944,

fiind u ' i ' ·;,:t f. la I , i r l'ul teoretic

telo r, eu Comisiunea Română pentru a

plicarea armistiţiului, întru cât, aceste

Invăţământului

2.

- Orice dispo'Ziţiuni contrar ii

prezent...�i deciziuni snnt şi :riimfi.n abro
gate.

Ministru, Mihail 'Romll.iceaml

nanciară P · r�b ova ,

se

28.374 dil1

Ad-tia

p

transferă, du ă

fi ,

ce ,

rere, pe data de 10 N oemvrie 194-1, la Ad
ministraţia financiară Sect. I I I Albastru
Capitală, {'u repartizarea la f-abri.'ile

ule ill

vpgebl "Phonix" şi "Zimnier" .

d�

3-iJ.ns din 13 Noemvrie 1944,
Demetrescu. director genera�
la Dire�ţiunea generală a e ontr ihuţ iunî .

Idem Ni".
d-l Eugen

lor, este îUlJmkmitit

a

exercita

toate

drep turile Ce sunt conferite ministrului
ldem Nr. 160.342 din 6 Noemvrie 1 9 44,
prin legi şi regula men te de organizare şi
d-l Stelian Crutescu arhivar registrator
administrare ale tut ur or serviciil or cen
cu 1 gra daţ ie ia S rviciul Arhitecturii,
trale şi extrri0are pendinte de D;recţiu
a
deciziune
prin
ncios
e
l·epartiza t la con t
ma
generală a e ontribuţiunilo r.
Nr. 172.613 din 19-13, se trece, pe data .
D-1
directo1' general Eu gen Demetr�cu
·
tn
imediat u rm ăt o are vublicării deciziei
ost e autorizat a rezolva şi s emn a în
Monitorul Oficial b Serviciul Arhi�·
.
tŢeaga. 'c{)respo!i.�enţă, relati�ă. l� Ia�tţ
turii� unde este t itul ar .

�

acestora.
Idem Nr, 30.301 din 13

Noemnie 1944,

d-l Mircea N'icolescu, subdiredc; general

în Direcţ i unea Generală a Dat o riei Pu
bliee din Ministerul F inanţelor Ee deta..
şeaz ă, pe lla t a de 13 N oemvrie 1 944. la
Comi<>iunea

Română

pentru

aplicarea.

Armistiţiultll cu Na.tiunile Un i t f' . în in..,
teresul serviciu lu i

ldem Nr. 28,327 d in 3 Noem\ " ie 1944.
încetează 11."l gaj area d-lui Dragollilrescll
Constantin. imp ieg at diurnist del a

'Depo

zitul iudeţr:m al Ad-ţiei comerciale M: A:.
T. din R.-V âlcea, pe- data de B Atţgustl

1944,

pen tru n ep!"ezentare la

Prin d e c i z i a

Caasei de

d-lui

s.cr;

director

il'iu'.

g('I]..�ral al

Depuneri şi Consemn�:ţil1ni cu '
NI'. 101 031 din 4 Noemvrie 19,H. �-r men

ţin în aerviciu în continuare şi pâ:1:'i la noi
dispozi.tiuni, u rm â n d a fi I'etrib!liţi ea şi

până în prezent, conform deciziUl;ii noai!.
tre NI'. 68. 507 d il1 28 I un i e 19.!4, urm�.;
tori i funcţIOna!'; (l i u rnişti :
1. Fuwţionari de DU-ou
1. Popes�u Ioan
2

Serafide Teodor.
3 Va8ilrscu Elena..
.� Pl'tresru Oonstant in.
5. St:;jicr Ma.ria,
6. Creangă Gahriela.
7. Dobl'otescu Nicolae.
8. Mihai Elen a .
9. Mi.hăiJescu }.,f :l ria
II. Bpeciali§ti

1. Ly<,hiardopol Gh eo rghe al'hit2d.

ECONOMIEI

NAŢIONALE '

Prin

4 Noemvrie 19-14, d-na Nieolda Rârsă
nescu, chimist clasa I I t, .dda

erările eare sunt exclusiv de conpebmţa.

IIINISTERUL

256.01'3.

Prin doc'bla m in i 3 ter ială NI'.

mil�tru şi
ministru subsdcretar de Stat numai 111-

2. Grigorescu Ioan, mf'il it.

Dată la 4 Noemvrie 1944.
Nr.

sru-vkm, rezervandu-se pentru

decizia d-lui ministru subsoore.
�r de Stat al Ini!ustriei, Com{' rţului .şi
Mmelor, NI". 6-6 . 9 113 din 3 Noelll'l "rie 1944
d-l general rez. Ion Teodorescu. Be

nu!

meşte , pe data p r ezen tei deciziu�i. în ca.

litate de administr ator de supraveghere
la Societate a ,,Nitrogen"� s. a. r., din
Bucureşti, calea Victoriei NI': .63Idem NI'. 66.921 din 3 N oemvri e 19#�
d-l M ibail Băcescu s e numeşte, pc data.
prezentei d e ciz iun i, în c al i ta te de a dmi
nistrator la "Tarsia", s. a . 1'., din Bucu.;
nşti , str. A ustrulu i Nr. 18.
�\tribuţiunile şi c omp e ten ţa
tratoruilli sunt cele prevăzute

din

legea Nr. 489 ain 3

I11 l ie

adminis-;

în

art.

1942.

11

Idem Nr. 66.924 din 3 Noemvrie 1944;
d-l Ion Subţire se n umeşt e, pe data pre�
zentei deciziuni, în calitate de adminis
trator ele supravCf!'here, la "Bohn", prima.
fab rică de ţiglă şi cărămizi din J imba-.
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tifica c u recipisele Direcţiei comerciale a
Idem NI'. 66.919 din 3 Noemvrie 1944,
pescăriilor sau cu facturile eliberate de
se numeşte pe data prezentei deciziuni,
Ion C. Pop, ad!�'ator de s� ,către cei care comercializează acest peşte,
potrivit normelor prezentei deciziuni ;
ghere la "Mica'r;-s. a�ureşti.
b) Peştele prins in bălţile particulare
calea Victoriei NI'. 63.
şi in cele arendate dela Stat, se va jus
tifica cu doV'a.oo, primăriei sau cu ehi
Idem NI'. 66.915 din 3 Noemvrie 1944,
se numeşte, pe data prezentei deciziuni
tanţele eliberate de exploatatorii aees tOJ�
bălţi, dintr'un carnet cu cotor, vizat în
, în calitate de administrator de suprave
prealabil de oficiile economice judeţene
ghere, d·l It. col. rez. Vitzu, la "Lessel",
respective ;
s. a, r., din Bucureşti, calea Plevnei NI'.
c) Pescarii vânători vor justifica peş
159 şi la "Teodor Thorer", s. a. r., din
tele prins pe care-l transportă la punc·
Bucureşti, calea Victoriei NI'. 48-50.
tele de predare, cu biletele de învoire la
Noi, ministru subsecretar de Stat al pescuit şi permisul de pescuit.
Repartizarea peştelui proaspăt dela locul
a,provizionării,
In temeiul deciziei Ministerului Econo
de 'P,roducfie
miei Naţionale cu NI'. 68.624, publicată
în Monitorul Oficial NI'. 262 din 1944 ;
Art. 5. - Repartizarea peştelui proas
In temeiul legii pentru activarea pro păt din apele Statului, exploatate in re
ducţiei, regimul preţurilor, reprimarea
gie ori concesie, se va face de birourile
speculai ilicite şi a sabotaj ului economic
de vânzare ori punctele Direcţiunii co
NI'. 282, publicată în Monitorul Oficial merciale a pescăriilor, după cum se arată
NI'. 100 din 1 Mai 1 943, cu modificările
mai jos :
ulterioare,
A. Peştele, prins şi colectat în apele
Decidem :
din regiunile Tulcea şi Jurilofca :
Cu începere dela data publi
Art. 1.
a) O cotă de 5 la sută din întreaga
cării prezentei deciziuni în Monitorul O··
cantitate colectată şi adusă la biroul do
ficial, înregistrarea, repartizarea şi des
vânzare Tulcea, se va atribui, pentru con
facerea peştelui prins în apele Statului
sum oraşului şi judeţului Tulcea ;
şi în apele proprietate particulară, sunt
b) O cotă de 30 la sută din peştele co
supuse prrvPof'ri1or de mai jos :
lectat in regiunea Jurilofca, se va atribui
Inregistrarea peştelui
Municipiului şi judeţului Constanţa ;
c) Institutul Naţional al Cooperaţiei
Peştele prins în apele Sta
Al·t. 2.
tului, exploatate în regie sau concesie, şi Cooperativa Refugiaţilor Ardeleni, vor
se înregistrează la birourile de vânzare primi peştele colectat în cherhanalele pro
sau la punctele Direcţiunii comerciale a prii - după deducerea cotei judeţului
Tulcea - pe care·l vor aduce la Bucu'
pescăriilor.
Această d irecţiune va comunica Sub· reşti, pe platoul Obor ;
d) Restul peştelui prins şi colectat în
secretari atu lui de S tat al Aprovi z ionă
Il'ii, cantităţile înregistrate, potrivit regiunile Tulcea şi Jurilofca, va fi adus
pe platoul Obor din Capitală, de către
disp.oziţiunilor aTt. 18.
Peştele prins în apele (băl negustorii angrosişti de peşte din Bucu
Art. 3.
ţile) particulare şi in apele arendate dela reşti, de către colectori şi de către 01'
Stat, se înregistrează de către exploata- gauizaţiunile comerciale de pescari vână·
Jorii acestor bălţi, care vor declara in tori, după dispoziţiunile Subsecretariatu
scris, zilnic, primăriilor în .raza cărora lui de Stat al Aprovizionării, in canti
tăţi şi după norme ce se vor stabili de
.se găsesc apele exploatate, cantităţile ob.
acest Subsecretariat de Stat.
'
�inute.
B. Peştele prins în apele Statului din
Primăfiile vor trece aceste cantităţi
: Ialomiţa, Constanţa şi Ilfov:
judeţele
,intr'un registru şi vor elibera dovezi de
a) O cotă de 30 la sută se va atribui
înregistrare, pe care exploatatorii le vor
păstra pent.ru control şi evidenţă. Ei 'vor ' judeţelor în care se află situate aceste
c:c a ri
ape, prin negUlStorii de t ai l iş ti pe,.
u€pune la primării, la sfârşitul fiecărei
desemnaţi de O fic iul economic j uceţean ;
'luni, tabele nominale de persoanele că·
b) Restul ae 70 la sută se va distri
rora au vândut peştele, indicând numele
bui, fie negustorilor pescari angrosişti,
şi adresa lor, cantitatea de peşte vân.
dută fiecăruia, potrivit normelor prevă fie cooperativelor care dispun de organi
zarea comercială corespunzătoare, după
zute în prezenta deciziune şi data vân
dispoziţiunile Subsecretariatului de Stat
zării. Aceste date se vor comunica de pri
al Aprovizionării, spre a fi adus pe pla
mării la sfârşitul fiecărei luni, Oficiului
economic- ju.deţean respectiv.
toul Obor din Capitală.
C. Peştele prins in apele din judeţele:
OrÎce cantitate de peşte
Art. 4.
pro�spăt sau sărat, deţinută, traIispor Vlaşca, Teleorman, Romanaţi şi Dolj :
tata sau pusă în vânzare, trebue justifi
a) O cotă de 80 la sută se va atribui
cată cu acte de provenienţă, şi ai1ume :
jud-eţelor resp ect ive ;
a) Peştele prins în apele Statului, ex
b) RilsJul de 20 la sută se va atribui,
ploatate în regie sau concesie, se va jus- în cote ce se vor stabili de Subsecretaria_

-

-
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tul de Stat al Apl'ovizionării, altor ju
deţe.
Cotele arătate la punctele a şi b de
mai sus, se vor atribui direct negusto
rilor detailişti pescari, desemnaţi de Ofi�
ciile economice judeţene, cărora le este
destinat peştele.
D. Peştele adus la birourile de vânzare
ale Statului din Brăila şi Galaţi : va fi
repartizat judeţelor cărora nu li s'au re
partizat peşte din alte bălţi, in cote ce
se vor stabili de Subsecretariatul de Stat
al Aprovizionării, fie la începutul fiecărui
sezon de pescuit, fie lunar.
Peştele astfel repartizat judeţelor, va
fi primit dela birourile de vânzâl'e şi ex
pediat ori predat Oficiilor economice res
pective de către :' negustorii angrosişti de
peşte, Institutul Naţional al Cooperaţiei,
Cooperativa Refugiaţilor Ardeleni sau
alte cooperative de specialitate - putând
participa la această oper�ţiune şi organi
zaţiunile comerciale de pescari vânlitoi'i după dispoziţiuni1e Subsecretariatului de
Stat al Aprovizionării.
, Negustorii angrosişti vor fi desemnaţi
de Subsecretariatul de Stat al Aprovizio'nărH, direct sau la propunerea Oficiilor
economice judeţene respective.
Art. 6.
Repartizarea peştelui proas
păt din bălţile particulare ori din cela
arenda te dela Stat, aflate in judeţele : ,
Constanţa, Ialomiţa şi Ilfov, se va face
de către exploatatorii acestor bălţi, în
modul următor :
a) O cotă de 20 la sută se atl'ibue JU,
deţelor respective ;
b) Restul de 80 la sută se va aduce in
Capitală, pe platoul Obor, fie direct de
către exploatatorii bălţilor, fie prin nc
gustorii angrosişti sau cooperative, după
propunerile acestor exploatatori, apro
bate de Subsecretariatul de Stat al Apro
vizionării.
Peştele din bălţile particulare şi din
cele arendate dela Stat, aflate in alte
judeţe decât cele arătate la alineatul pre
cedent, se atrioue judeţelor în care sunt
situate bălţile. Subsecretariatul de Stat
al Aprovizionării, la propunerea exploa
tatorilor acestor bălţi şi cu avizul Ofi
ciului economic judeţean, va putea dis
pune ca acest peşte să fie atribuit, în to
tal sau în parte, altor judeţe, prin ne
gustorii pescari, desemnaţi de Oficiile eco
nomice judeţene ale judeţelor primitoare.
Sturionii (nisetru, morun,
Art. 7.
cegă, viză, b.ogzar, păstrugă şi şip), vor
fi comercializaţi :
a) Sau de comercianţii angrosişt.i pes
cari, care îi vor cumpăra prin licitaţie,
la vadul unde au fost pescuiţi sau la bi
roul de vânzare ori- punctul Direcţiunii
comerciale a pesCăriilor, unde vadul de
prindere se găseşte încadrat ;
b) Sau direct de colectori, ori de 01'
ganizaţiunile comerciale de pescari vâ
nători,
-

"

-
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Categoriile de comercianţi prevăzute Ia
punctele a şi b de mai sus, vor înregistra
cantităţile ş i speciile de sturioni preluate,
la biroul de vânzare sau la punctul Di
recţiunii comerciale a pescăriilor respec
tiv şi vor primi adeverinţe cuprinzând :
J. Pentru cei dela punctul a): numele
adj udecatarului, felul sturionului, canti
tatea ş i preţul obţinut la licitaţie.
2. Pentru cei del a punctul b) : numele
celui care comercializează, felul peştelui,
cantitatea, precum şi arătarea preţului
ce s'a obţinut la licitaţie în acelaşi punct,
În aceeaşi zi, pentru acelaşi fel de peşte,
iar în caz de lipsă, preţul obţinut la ul
tima licitaţie ţinută pentru felul de peşte
respectiv.
Preţul prevăzut în adeverinţă, în con
formitate cu punctul 2 de mai sus, con
stitue un preţ de bază pentru comercia
lizările făcute direct de cei prevăzuţi la
punctul b din acest articol.
Categoriile de comercianţi prevăzute
la punctele a şi b, sunt în drept a re
partiza sturionii pentru Bucureşti sau
pelltvll alte locuri de consum din ţară,
oontitatea pentru Bueureşti fiind obli
gaţi a o admC>e pe platoul pieţii Obo.r,
la dispoziţia Oficiului de Aprovizio
nare a Municipiului Bucureşti, iar can
t itatea pentru alte locuri de consum, la
dispoziţia Oficiului eoonomic de apro
vizionare respectiv.
Atât Oficiul de aprovizionare al :Ml\JJ
nicipiului Bucureşti, cât şi celelalte o
ficii, vor distribui cantităţile aduse,
numai 0Omercianţilor detailişti, res
tauratorilor şi fabricilor p entru con
serve de peşte, pe bază de bonuri şi în
cantităţi ce nu vor putea depăşi câte
1.50 kg de fiecare detailist, restauretor
sau fabricant.
Atât preţml cu care vor 'cumpăra co
mercianţii detailişti, restauratorii şi
fabricanţii de conserve, cât şi preţul cu
care comercianţii detailişti vor vinde
sturionii, consumatori1or, se va forma
potrivit deciziei NI'. 1 83 din 1'941, a
Ministerului Coordonării şi Statului
Ma.j-ar E con-amic, luându-se de bază pre
ţul prevăzut în adeverinţa mai sus ară
tată.
Speciile de peşte neprevăzute în de
ciziooea NI'. Z.59 din 9 Octon1'Vrie 1944,
se V<lr comercialiva după normele pre
văzute la alineatele precedente, pentrU!
sturioni.
Racii şi icrele negre se comerciali
zează liber. '
A1't. 8. - Speciile sez-aniere de peşte
(scrumbii de Dunăre, sCl'umbii albas
tre, cirus, hamsii, chefali, stavride) , se
vor repartiza pentru comercializare sau
industrializare, după norme speci a l e,
ce se v'or stabili de Subsecretariatul de
Stat al Aprovizionării, c1e acord cu Di
recţia comercială a p escăriilor.
Pen tru asigurar� stocul.ui necesar
,
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de conserve şi alte preparate din peşte,
Subsecretariauml de Stat al Aprovizio
llă:rii va putea repartiza întreprinderi
lor de specialitate, cote, atât din. spe
ciile arătate la alineatu l precedent, cât
şi din alte speci i de peşte,
Atrilmirea cotelor se va face pe baza
ll'llu i p lan de producţie şi de repartiţie
a produselor obţinute, întocmi t şi con
trolat în executarea sa, de Subsecreta
riatul de Stat al Aprovizionării.

Peştele

fad de saneţiunile prevăzute de legea,
Nr. 2b2 din 1943, şi anularea cotelor de
peşte acordate.
Judeţele care nlu pot primi cotele de
peşte repartizate în stare pro.aspătă,
vor putea obţine, 1n schimb, ' cote de
peşte sărat, în limita cantităţilor dis
ponibile şi numai pe baza dispoziţi1mi
lor Subsecretari atului de Stat al Aprovizionării.

sărat

Speciile mărunte de peşte
din bălţile Statului, exploatate în re
gie ori concesie, care nu se pot comer
cializa. 'în stare proaspătă, ca : albitură,
avat, babuşcă, cârj'aneă, plătică, ro
şioară, somotei, ştiUlcă mic�, se vor săra
de către Direcţia comercială a p�scă
riilor, direct ori prin colectori, de către
Institutul Naţional al Cooperaţiei şi de
către Cooperativa refugiaţi lor ardeleni,
în proporţie de cel p'uţin 50 la sută din
cantitatea. de peşte p escuită.
Se vor săra de către cei prevăzuţi la
alineatul precedent şi alte specii de
peşte, pentru formarea stocului de peşte
sărat stabilit de S:r!.bsecreta;ria tul de
Stat al Aprovizionării, atât pentru des
facerea sub această formă, cât şi pen
tru industrializare.
Pestele
ce nu se va putea desfaee în
'
stare proaspătă, din diferite cauze ( im
posibili tatea. transportului, neridicarea
cotelor repartiz'ate, etc. ) , va fi sărat
de către deţinători.
Explo:atatorii bălţiI 01' particulare şi
ai bălţilor arendate dela Stat, vor săra
cant.ităţile de peşte ce se vor stabili de
Sll1lbsecretariatul de Stat al Aprovizio
nării, precum şi toate cantităţile ce nu
se vor desface în stare proaspătă.
Art. 10. - Cantităţile de peşte sărat
vor ii comunicate Subsecretariatuh:i de
Stat al Aprovizionării, la 1 ş i 1 5' ale
fiecărei lu.ni, de către persoanele sau
instituţiunile ce le-au sărat, care ' vor
plutea face şi prO'IJuneri pentru reparti
zarea lor.
E xploatatorii bălţiI-oI' partiCUlare şi
ai bălţilor arendate dela Stat, vor face
această comunicare, fie primăriilor res
pective (care vor proceda cum se pre-.
vede la art. 3 şi vor comunica imediat
oficiilor economice judeţene datele res:
pectiv-e) , fie direct. acestor oficii. Ofi"
ciile vor centra.l iza -datele primite şi le
de
Subsecretariatului
vor comunica
St.at al Aprovizionării, la 1 şi 15 ale
fiecărei luni, făcând şi propuneri de re
partizare.
Comercializarea peştelui sărat se face
de către cei care l-au sărat, numai pe
baz-a: repartizării şi a dispoziţiunilor
scrise' ale Subsecretariatului de Stat
al Aprovizionării.
Nerespectarea dispoziţiunilor dela
alineat.ele prec�ente, ya: atrage, în aAt·t. 9.
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A.1·ţ. 1 1 .

Desfacerea peştelui

Toţi a-ilei care vor aduce
peşte pe p latOul Obor, din Oap itală,
conform prevec1eri10r dela art. 6, al.
A, lit, () şi d)' 'ail't. 5, a l . B, l it. b şi art. 6,
al. b, sunt obligaţi să comunice birou
lui Primăriei Capitalei de p e acest plBl
tou, toate cantităţile de peşte, chiar în
z�ua SOSlr11 lor, prezentând pentru
viză documentele de transport .
Peştele astfel adus şi avizat, va fi
l'epill' t izat de către acest birou, prin e
m itere de bonuri, negustorilor detai�
lişti, cu firmă înscrisă pentru comer
ţul de peşte, şi . cooperativelor, spre a fi
desfăcut consumatorilor, preCll.ffi şi can
tinelor, . spitalelor, economatelor, res
taurantelor, etc., după norme ce se vor
stabili de către Oficiul' Economic de
Aprovizionare al Primăriei Cap italei,
a:probate de SUlbsecretariatul de Stat al
Aprovi'ziol1ării.

-

_

. _-

Sturionii şi celelalte specii de peşte
prevăzute la art. 7, se repartizează şi
se distribu ie durp ă normele arătate la a
cest articol.
Art· 12. - Cotele de p eşte atribuite
diferitelor jludeţe, dela Galaţi, Brăila.
ori din alte judeţe, în care se află b-ă,lţi,
conform prevederilor dela art. 5, al. 0,
lit. b, art. 5, aI. D şi art . G, alineatul
ultim, vor fi expediate ori predate de
cei arătaţi la aceste articole, Oficiilor
economice de pe lângă prefecturile de
judeţ, prin delegaţii lor, căror a le vor
anunţa în timp util aceste expedieri.
Oficiile economice j udeţene vor dis
tribui peştele astfel primit, ne",
oustori
lor detailişti din judeţ - care au firmă
înscrisă pent:t:l1 comerţul de pescărie, - .
cooperativelor, precum şi spi talelor,
ca.ntinelor, economatelor, restaurantelor
etc., după norme stabilite de aceste ofi
cii ş i aprobate de Subsecretariatu:l .de
Stat al Aprovizionării.
Pentru a putea primi cotă de peşte,
negustorii detailişti trebue să fie în
scrişi p e o listă ce se va în tocmi în prea
labil de Oficiul judeţean, cu avizul CtIimerei de comerţ respective. Prima listă
se va Întocmi si trimite Subsecretaria..
tului de S tat � l Aprovizionării, în ter
men de 10 zile dela data publ icării pre
zentei deciziuui În Moni toru 1 Ofi-eial,
Negustorii angrosişti ori detailişti, ca
şi cooperativele, care nu se vOl' ·conforma.
disp,oziţi,u'D i]or dela a1 il1entele prece
dente, în afară de sa:ncţi'unile prevăzute

25

7358

de legea. Ni'. _ din l�r eu, .modificăJ:ile sa.le ulteri.oar&, V>{!l' pierde dreptul
la cota de peşte.
Art. 13. - 00tele de, peşte- atribui te
�nde'feWr . Tnleea, Cona1;3l'Jl.F.r, Iaromiţa,

Art. 16. - �'etariatl1! de Stat vor trimite �tuaţiuni în care wr axăta
al Apravizi()nirii, 'WI. PThfea dispmre ca OOIl!ltităţile de peş.te proaspăt primite,
p�le proaspit saUl sm�t să, fie. des� illdicând mod111 de repartizare, . spre f.t
făcut c:onsrunat{)l'il�t" pe- bază de. blonuri
justifica tot peştele primit ;
.
e) Oficiile: eoonomice judeţeRe vor
de cartelănfQ-v� Vlaşcâ, Teleorman, Rom.iLna'ţf şi
De asemeni, V'W putea �fica. ootel e centralÎz:a şi trimite la Subsecre;tarÎ!a
DoU, dill bălţi1e aflatEi'i:Ii euPrinml lor, d-e 'peşte staln:1rte' prin p�ta dec i tul de Stat al Aprovizionărri, da tele
c.� se prevede li ?�. 5. al. A,. tIt. Il şi zhme şi va pU!telli extinde disp ofIJiţ}u primite dela primării� cQnform prevede
oj. art. 5, al. BJ lit. a, şi al. C, Ut. a j
nile sale şi a�upra: peşteLui din bălţile rilor art. 3 din prezenta . declzlUue, ,
prec:um şi si tuarţra peştelui proaspăt şi
I;li a.l:t. 6, lit: a, precum şi 'eate-re a tdce riu ·sunt prevăzute ID1\1i SllS..
,buite al tor Sudeţe,. in. a:fară de cele mai
Art. 1'7. - datele de: peşte ce se vur . sărat primit în ju deţ. din bălţile Sta
susar.ătate, din Dălţi locale, conform art.
fixa juqeţelor, illStituţiunilor, etc., şi tu}u,Î şi cele particulare, şi . IDodnl de
6. al i 4,ea tul ultim,. vor fi repartizate care nu 'V\?r ' fi ridicate ori , expediate, distribuire, arătând negustorii detai
(pl..ooontuaI pe OOID!U'ne, de către Oficiil e ' , fie din CaL1!z.a ief!nzului f{)rmaI al Oii- Iiş ti :;]1 iJl.Stituţiunile .cărora le-a,u' repa�
6Cilll{)mice judeţene şi desraCIu.te Pollu- ' ciuliti econmnie judeţean, fie din e8!UlZă
tiza.t peştele, cu indicarea cantltăţilor
şi a domici1îului acestora ;
'la{iei prin. negustorii pkscari de.tailişti · p'e forţă maSoră, se: vor atribni altoI" ju
d) . Oficiul de Aprovizionare al Pri- .
loc:a.li, desemnaţi de aceste oficii eoonodeţe" initituţiuni sau' Capitalei, in stare
măriei Oap i tal e i va tri mite situaţiunea
mica şi prin coopera.tIve, dU'Pă normele ' proaspătă. smu. săra'tă, după dispozi:ţiu
peştelui p.roaspăt · şi sărat, primit prin
[ară tate la art. 12..
mIe Subse,?-,etariatului de Stat aI Aprobirourile de vânzare a}e celor care sun-t
Penfm distnhuirea p.eştehIi din băIvizionării.
�ile. partic-ulare şi din bă lţi le arenda te
ht� 18. - In primele 16 zile ale fie tnsărcinaţi · prin prezenta rleciziune să .
dela . Sta t, : Locale, desemnarea negns,to- cărei luni, se v'Or trimite. Subsecr.etaria . primească: peşt.ele pentru a+. aduce în
Oapitală.. arătând şi mo.dul de distri
ri lor detailiştI peseari şi a cooperativetlululi de Stat al. Aprovizionării. .u
lor. se va fa·ce dupa propunerea expwamătolU"ele s1tuaţilmiv privin.d reparti huire a peştelui pe p la.toul Obor.
:tatorilor acestor bălţi. .
A1<'t. 19. - In afar.ă de iufracţrurule
zaJ,'ea şi desfacerea peştelui proasp ăt în
Lo.euitorii din. oomunele situate Iâm.gă clN'sul lunei precedente, şi aIlume :
prevăzute şi sancţionate as tfel cum se
J;>ălţile p artIcl1lare şi a.le Statului, arena) Direcţil!lllea comercială a pesoorii a.r.ată. În ar ti col ele 10 şi 12 de · mai sus,
date. ]şi vor putea p-Fooura peştele ne- lor va trimi te 0, sitlliaţiliIDe penilnt băl orice alte infracţiuni la d Igp<lziţiunile
�esar� d irect dela vad, GU preţ o.ficial de ţi1� Statului, exploatate În regie. pro� prCZlentei de ci ziumi, se pedepseoo, po.
vad, in lim i ta aotelor repartizate de 0trivit dispoziţiunilQr legiI NI". 282 din: prie sau c (J,llicesie , în C'3Xe va. .wrăta ur
lficiul economic judeţean. comunelor res194!3, cu modificările ulterioare.
mătoarele date, p entru a se justifica
.
Art. 20. - Toate dispozlţlUnile con
IPOO-tive.
astfel întreaig'a ca,ntitate pese-ui tă în
Dispoziţiuni generale
trarii p rezentei deciz�un!; se ahrogă.
60TSltl :Fm:!ei expirate :
Ârt. 14. - Pen.tl!ll. aprovizionarea arArt.· 21. - Directorul aproviiionă
Oa.n t i tăţi le de peşte peseuite. în cursul
imtei şi a economatelor de funcţionari
rii cu produse neraţr":onate este însărci
lunei expirate, pe regiuni şi' birouri de
(publici, sau ale diferItelor. ma:ci Instinat Glli aducerea ia. îndeplinire . a pre
,
vânzare.
itnţiunÎ Qri întreprin.deri particulare,
Oantităţil e rep-artizate Iustitutului zentei deciziuni.
Sntlilsecretariatul de Stat al Aproviz ioNaţioual
al Ooopera1iei. Cooperativei
Dată la 10 Noemvrie- 1'944.
tnării va put ea acorda, la c erere,. c.ote
refugiaţilm: ardeleni, aIt.ol' cooperative
Minîstru "uhsecretar de Stat, Lttcian Blirchi
speciale de. peşte.
de s'PeciaJ.itate, colec toril oy, p escaril or
DispoZiiţju'lli le p rezentei
Art. 15.
NI'. 1.852.
şi
negustoFilo().l" angrosişti .
(leciziuni nu se aplit'ă. peştelui tl'Elscut în
Cantităţile destinate indusirializării
'eleştee}e sistematice, reG!llI1oscute de DiPrin decizia d-lui ministru subsecretar
recţia c.omercialâ. a peseăriilor, pe baza. şi sărării ; ' .
de Stat al aprovizionării Nr. 1.845 din
b) ltTstitutJt1!l Naţional al Coopera..
�egii Nr. m CiR 11100,. oore se va. co>mer_
3 Noemvrie 1944, angai area temp o ra ră
eializa liber, la preţul ofieinl, justifiţiei, Cooperativ& re-fugiaţilor ardeleni
şi toţi ooi care p!imese ca-te. de. peşte, de a d-rei Elena Vetrov la OfiCIUl economic
cându-se însă, · în caz de oontr'ol. cu 00[tul de provenieniţâ elibera.t de exploata- la bir,oUll'ile de vânzare, spre a l� aduce judeţean, dela fosta Prefectură Cahul, în
(tl>r111 eleşieuIui respectiv.
în Oapitală ori a le ex.pedia l a j.udeţe, . cetează pe data de 23 Octomvrie 1944.
•

_

Noi) comisarul general al preţuriI<>r,

In temeiul legii pentru organizarl',a. Ministerului &o!:.omiei
Naţi onale Nr. 6{}7. publicată. în. Monitorul Oficial Nr./ 196 din

� August 194-2 ;,
Âvând în voo-ere dispoziţil'lnile

legii pentru activare-a. pro
aucţi e i , regimul preţurilor, repriIDal'ea speculei ilicite şi ·a sa
J>otajulm i ewnomic Nr. 282, public.ată În MonitQrul Oficial
�r. 100 din 1 JLali 1943, cu· mod ifieările sale ulterioare ,

I

In temeinl legri pentru orgaI!izaroo Gomisariwtului Gene
ral al PtE'ţuriIor şi p entru unele măsuri privitoare la regimul
preţurilor Xr. 293, publicată în Mon i torul O fi-cial NI'. 100
�in 5 1\Iai 1 943 ;

.Având in v edere memoriul Si' nd ic.atului profeşional al pro
Jl:rietaril or de autotHiXimef;re din . Bucureşti, ilnregistrat 1al Nţ·.
J. 1 . 413 din 17 Octomvrie 1944, şi memoriul Sindicatului
n:tTIillcitor ifor şo euri profesionişti din Bucnreşti, b-dul ·Fel"· '

�

,dman':!
. rat
NI'. 174, mreglst
la Nr.

26

1,8 .839, din 21
' .

.

.

- -�

Odomvne-

�

.

-

1944, prin care:. soli-cită maj<>rarea tarifului la autfrtaximetl"El
am Grupitală ;
Având ln. vedere .avizul Comisiei pentru sta:bilirea tarifel or
şi plăţii locaţiilor şi serviciilor de ori-ee fel, dat În şedinţa sa
din 24 Oct.omvrie 1944 şi consemnat în procesul-verbal Nr.
181 ;
Având în vedere adresa Prefecturii Poliţiei Capitalei Nr.
41.653 d i n 2 Noemvrie 1944, mregistrată la Nr. J. 1 . 534 din
3 Noemvrie 1944,

Dooicem �'
A�t. 1.'- Cu Îlneepere deLa data publicării prezentei deci
zim:i în l\fonit-orul Oficital, tall'i fel� antotaximetrelor din Oa
pitală, se fixează după cum urmează :
EXPLloCAŢIUNI

[. P�rni.rea

. 2: Peilt'ru

•

.

•

•

� . . , . . . .. .. .. . . . . . " . . . . . . . . . . .

fi�car� J7Q m

parcllrşi . . . . . . . . . . . . .

Lei
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Pen'tru cursele dela gară în oraş sau pentru cursele făcute
com u nele suburbane, până lilll lin ia de ' centură, se va pl ăti
:om spor de 25 l a sută peste taor.a: marcată de ap ara t. .
Până la modifiearea aparatelor de tax.alfe, care se va face În
:timp de cel mult 30 zile dela publicarea prezentei deciziuni,
în Monitorul Ofic ioal, se V8I percepe de trei ori taxa marcată
Sn

de .ruparat.
Aparatele d e tlWire

rămase r:.emodificate, vor purta în mod
obligatoriu un semn distinctiv, ce va fi mdicat de către Pre
fectura Poliţi ei C api ta.le i.
Art. 2. - Prim.arii îu mun ic ipii, comUne urbane şi în sta
ţiunile cli mate ric e şi balneare, ţin ân d seamă de con diţiunile
locale, vor stal:;ili tarife pentru autotaximetre. Aceste tari fe
nu vor putea dep ăş i pe 8ICele a fixate pentru Municipiul Bu
cureşti .
In cazul când îIllpreiurăril� locale vor recl,ama fixarea unor
't8lI'ife pentru autotaximetre mai mari decâ t acelea stabilite
pentru Municipiul Bucureşti, se va cere p r in tr 'un I'a,port mo
tivat aprobarea Comisariatului General al P reţu r il or .
Prefeeturile j udeţelor sunt de asemen ea autorizate să stabi
lească taa-ife ma.ximale pen tru autotaximetrele existente în
comune l e rurale din cu p r i nsul ju deţului respec tiv . Aceste taI.
riie nu vor putea depăşi tarifele fixate pentru comuna urbană
reşedir:.ţă de j ude·ţ.
Ta,rifele se vor stabili prin o rdonanţe cu respec tarea artico
lului 9 din lege a Nr. 282, p ublic ată in Mon itorul Ofici.all NI'.
100 din 1 Mai 1943, cu modificările s!tle ulterioare.

Până la data afişării o rdo nan ţe l o r de stabilirea tarifelor
maximale locale, tatrifele ma.ximale fixate pen tru Mun icip iul
B uc ur eşti, sun t taTife maxi ma.l e p lafon, pen tr u în treg cuprin�

sul ţării .

Dela data afişării ordonanţelor pentru stabilirea tarifel()�
maxima·le locale, în comuneH� urbane şi până la data. afişării
ordooo'lfţelor pemtru stabilirea tarifelor maximale locale în e(}�
m un el e rurale, tarifeli} fixate pentru comunele urba.ne reşe-t
di n ţă de judeţ, sunt tarife maximale pla.fon p en tni comunele
T\lI1311e.
A1't. 3, - Ir:.frooţiunile la p revederile p rezentei deciziuni,
se constată şi se pedepsesc În con fo rmi ta te eu dispoziţiUJll il�
legii Nr. 282, publi ca tă în Monitorul Oficial Nr. 100 din 11
Ma i 1943, cu modifică-ri Ie sa:le ulterioare.
Art. 4. - Pe data publicii!l'ii prezentei deciziuni în Mon ito:
rul Oficial, ee abrogă disp oz iţi u n il e cuprinse în deciziune&

noastră Nr. 419, publicată În Monitorul Oficita!l Nr� 121 di�
21 Mai 1 944.
,
Art. 5. - Directorul st31biHrii salariilor şi tarifelor şi d-i�

re c torul COII1 trolului

un i, sunt însărcinaţi

din Oficiul central de control şi inspecţi'!
cu aducerea la J:ndeplinire a �ispoziţil!�

nilor prezentei deciziuni.
Dată la. 4

Noemvrie 1944.

Comisarul general al preţurilor, )lihail Gr. Romaşeanu

Nr. 559.

1. Vrisidi Elena, oft. el. II (caz. 13/
Prin decizia d-lui ministru subsecre-'
Idem NI'. 10.071
din 1 Noemvrie
526), dela 'Oficiul Tecuci.
tar de Stat, delegat al Guvernului cu
1944, d-l Boghiu Iosif, inginer agronom
conducerea Oficiului lichidării patrimo
şef dela Oficiul Naţional al Colonizări
2. Gheorghe Ion 10, agent p'pştal stg, ,
niului Centrului Naţional de Români lor, se detaşează, pe data de 15 Octom el. III (caz. 54/1.139), dela fostul Ofi",
zare - şi al rezolvării problemelor minori
vrie 1944, la D irecţia Tehnieă din Ofi
ciu Corneşti-Târg, jud. Bălţi.
tare şi de migraţiune Nr. 25.724 din 4
ciul p entru lichidarea p atrimoniului C . .
Noemvrie 1944, se primeşte demisia, pe
N. R. şi al rezolvării problemelor miIdem Nr. 614 din 30 Septemvrie 1944,.
data de 3 Noemvrie 1944, a d-lui arhi . noritare şi de m igraiţune.
personalul P. T. T., mai jos specificat.
tect Mirică Florin, din postul bugetar
se pune în retragere provizorie, pe da ta·
de arhitect ordinar clasa 1, de pe lângă
Idem Nr. 6'10 din 30 SeptemvI'ie 1944, de 1 Noemvrie 1944, pentru cauză de
Direcţiunea generală pentru lichidarea personalur P. T. T., mai jos specificat,
boală contractată în timpul, însă nU'
patrimoniului Centrului Naţional de se pune în retragere provizorie, pe data
din cauza serviciului :
Românizare.
de 1 Octomvrie 1944, pentru cauză de
1 . Bunghes Profira, oft. clasa 1 (caz.
boală contractată în timpul, însă nu
13/2.177), dela Oficiul Bucureşti 7.
Prin decizia d-Iui delegat al Guver din cauza serviciului :
2. Vinerasariu Maria, om de servi
1 . Toli Evantia, oft. cI. II (caz. 13/
ciu clasa 1 (caz. 641252), dela Oficiul
nului pen tru conducerea. Oficiului li
2.639), dela Oficiul telegraf central.
Bucureşti 2.
chidării p atr imoni ului C. N. R., şi al
2. Nuţescu Virgiliu, oft. el. II (caz.
rezolvării problemelor minoritare şi de
13{2.32.7) , dela Ofici u l B ucureş ti 7.
Idem Nr. 615 din 30 Septemvrie 1944,
migraţiune, cu Nr. 22.646 din 6 Noem
oficiantul clasa 1 Lipuş Gheorghe (caz,
Idem Nr. 611 din 30 Septemvrie 1944,
:vrie 1 944, se institue la ac est O ficiu , p e
13/1.554), dela Oficiul telegraf central,
d-l Trifan Gheorghe, fact. pl'. el. III
se pune în retragere provizorie pentru
data prezentei decizăuni: o comisiune
(caz. 54/1.836), dela Oficiul Rădăuţi, 86
cauză de boală cont.ractată în timpul,
care ,în termen de 15 z il e, ţinând seama
pune în retragere provizorie pentru
însă nu din cauza serviciului, pe data
'
cauză de boală contractată în timpul şi
de legile în vigoare, să facă p ropuneri
de 1 Septemvrie 1 944.
din cauza serviciului, pe data de 1 Oe
cu privire la. reorganizarea serviciilor
tomvrie 1944.
O fic iului, şi la stabilirea numărului de
Idem Nr. 616 din 30 Septemvrie 1944,
Mirăuţă Andrei, oft. pl'. el. II (caz.
d-l
Idem
Nr.
612
din
30
Septemvrie
1944,
fun cţionari ne c esari fiec ărui se rv i c iu.
13/711), dela fostul Oficiu Soroca, se'
d-l Dimitriu Nicolae 6, oft. cI. II (caz.
] 312. 665) , dela Oficiul
Bucureşti 3, se pune în retragere provizorie pentru
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE
pune in retragere provizorie pentru cauză de boală contractată in timpul,
ŞI AL CmlUNICAŢIILOR
IDsa nu din cauza serviciului, pe data
cauză de boală contractată în timpul,
Prin decizia d-Iui director general al însă nu din cauza serviciului, pe data de 1 Noemvrie 1944.
Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor de 1 Octomvrie 1944.
Idem Nr. 617 din 30 Septemvrie 1 944.
Nr. 598 din 22 Septemvrie 1944, se pri
factorul pr. cI. II Mitrea Gh. Dumitru
Idem Nr. 613 din 30 Septemvrie 1944,
meşte demisia din serVICiU factorului
rural clasa 1 Stână Andrei, cazier Nr. personalul P. T. T., mai jos specificat,
(caz. 54/1.689), dela Oficiul Ploieşt i. se
se pune în retragere provizoriu, :ge data . pune în retragere provizorie din oficiul
54/3.363, dela fostul Oficiu Gura Gal
benă, jud. ' Tighina, pentru a se în de 1 Noemvrie 1944, pentru cauză de
pentru anii serviţi, pe data de 1 Noem
toarce în Basarabia, pe data de 1 Oc- , 'boală contractată în timpul, însă nu
.
· vrie 1944.
din cauza serviciului :
tomvrie 1944. ..
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Idem Nr. 618 din 30 Septemvrie 1944,
personalul P. T. T., mai jos specificat,
se pune în retragere provizorie, pe data
de 1 Ianuarie 1945, pentru limită de

yârstă:
1. Parnete Ioan, agent poştal pr. el.
!II (caz. 54J5) , dela Oficiul Oalafat.
2. Weber Ion, factor pr clasa il (caz.
54/1.652 ) , dela Oficiul Sibiu L

<lauză ce LooIă contoo-e tată în ti mpul
însă nu d in cauza serviciului !
1. Basilewu El-eua,. oft. cI. Il ( caz.
14/119) , dela Oficiul Oraio'Wll.
2. Manu Elisabeta., cart. el. 1 (caz.
54/1.342) , dela Oficiul Gara d-e Nord

Ambulanţă.
3. WoU MllllI.'ia,

cart.

el. II

54}1.402) , dela Oficiol Piatr.a-Ol t.

(caz.

Idem Nr. 619 din 30 Septemvrie 1 944,
personalul P. T. T., mai jos specificat,
�e pune în retragere provizorie, pe da ta
'de 1 Decel�vrie 1944, pentru cauză de
boală contractată în
timpul, însă nu
'din cauza serviciulai:
1. Călin Dumitru, agent poştal pr.
el. I I I (�z. 54/177), dela Oficiul Oons
.tanţa.
2. Oprea Nicolae 3, iael rur. clasa I
:(caz. 54/3.247), dela Oficial Giurgiu.
3. Popovici Petre, agent poştal clasa
'II (caz. 541273), deja Ofiriul Constanţa.

Idem Nr. 624 din 30 Sep temvrie
1944, persona:lnl P. T. T., m ai jos spe
cificat, se pune în retragere provizoriu,
pe data de 1 De-eemvrie 1944, pentra
llauză de boală, eodractată Îln timpul,
fnsă nu din callZlal serviciului.
1. Spires<m Angela, oft. pl'. el. II
(ca'Z. 1315(6) , d.ela Direcţia Person,a..
lului.
2. Gena Virgini,a', .olt. el. 1 (caz.
13/1.284 ) , dela Oficiul Braşov.
3. Sidol'Of An·a, oft. el .. II ( caz. 13/
2.242) , del a Lnspectoratul Oapitalei.

Idem Nr. 620 din 30 Septemvrie 1944,
personalul P. T. T., mai jos specificat,
se pune în retragere provizorie, pe data
'de 1 Decemvrie 1 944, pentru cauză de
boală contractată în timpul, însă nu
'din cauza serviCiului :

din 30 Septemvrie
II ChinGTiş Ion ,
(caz. 54/4.818 ) , dela Oficiul Sighişoara.
se pune in retragere provizorie, pentru
cauză de OOa'Iă contractată în timpul şi
din call1ill, serviciului, pe data de 1
Dec e.mv·rie 1 �44.

1. Georgescu Victoria, oft. pr. el. Il
: ( caz. 13/858 ) , delilli Ofic iul Câmpulung

M
' usce!.

2. Mărculescu Alexandru, ataşat teh:
nic (caz. 66 T), dela Secţia tehnică P.
rr. T. Olt.
Idem Nr. G21 din 30 Septemvrie 1944,
personalul P. T. T , ma i jos specificat,
se pune în retragere llrovizorie, pe data
'de 1 Decemvrie 1944, pentru cauză de
boală contractată în timpul, însă nu
'din ' cauza serviciului :
1 . Oruceru Ion, fact. pl'. clasa III
Xcaz
MI] .913) . dela Oficial telegraf
central.
2. Teodorescu Ana 2, om de serviciu
d. 1 (caz 641309), dela Direcţia conta
bilităţiL
3.

Pesdaril' Luxita,

om de servlcJU

d. 1 (caz. 64ţ322), 'dela Oficiu! Tr.-Mă

'gUrele.

Idem Nr. 622 din 310 S eptemvr ie
1944, persoIJoalul P. T. T., mai jos spe
�ificat, se pune În retragere provizoriu,
!pe da ta dfil 1 De-cemvrie 1944, pentru
�auză d e boală, co d rae ta tă Îln timp ul ,
insă nu d in cauza serviciului l
1. Iofd u Virgini a, om de serviciu pr.
�z. 64/20, dela Oficiul G'ara d'e Nord
rA.mb ul anţă.
2. Za,.miir Filofteia, om de servic i u

i

pl'.

0:J!Z.

64/46, dela Oficiul Bucm8Şti 5.

Idem Nr. 6'>....3 din 30 Septemvrie
1944, persona'lul P . T. T., mai jos spe
cifiooi, se pune în retragere p rovi-zoriu ,
pe d a ta de 1 Decemvrie 1 944, p'entrtţ

28

Id'em

1944,

Nr. 625

f®torul

cl-asa

Idem Nr. 626 din

30

Sep temwie
II Coşariu
Vasile, (caz 54j9.214), �ela Oficiul Ba
li�t, i se p rimeşte demisi� d in serviciu,
pentru G3.1uză de boală, pe data d'e 1
Sep temvrie 1 944.
Idem Nr. 627 din
1944, agentul poştal

30

1!M4, :fiactorul rural stg. el.

Sep temv rie
el. III Puşc aşu

Constantin (ca.z. 54/6 34) , dela fostul
Oficiu Rwşcani-Bălţi, se pune în retra
gere provizori u din oficiu, p entru li·
m i tă de vârstă, pe data de 1 DecemVl' ie

1944,

Id'sm Nr. 628 din 00 Sep temvrie
1944, personalul P. T. T., mai jos spe
cifioo.i, se pune în re trag er e provizoriu,
pe d a t a de' 1 Decemvrie 1944, pm:tm
cauză d'e brudă, cOI:.tra:ctată ro timpul,
însă 'ou d i n cauza serviciului. :
el.

Constantin 1, agent poştal
(oa!Z. 54/1.560) , d'ela Oficiul P.

1. Dnţă

III

T. T. Ion Oorvin·Constanţa.
2. Lia 1. Alex,andru zis Sandu Tudor

Oprea Lia, rect. mr. el. 1 (caz. 54}
3.18'31) , de1lv Oficiul Corabia.
Idem Nr. -629 din

30

Septemvrle

1 944, personalul P. T. T., mai jos spe

cificat , se pune ]1!! retragere l'rovizoriu,
pe dwta {Îe 1 Febru&rie 1945, pentru !i
mi tii de vârstă :

1. Cristea AndromaC'8', oit. stg. el. III
'(caz. 2'3/948, �e16 Qfici�l.l �� � �.Qr4
'Ambu1a!lţă.
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2. loa.n Gh. .&nghel 2, :Balet. el. 1 (caz,
dela Oficiul Melmeşti-Doli'.
3. Butnaru Gh. Andrei, fact. el Il)
(caz. 54/4.481 ) , dela fostul Oficiu Răş.

54J2.941» ,

oo'lli-Bălţi.

Idem NI'. 600

din

30

Septemvnq

1944} personalul P. T. T., II1!ai jos spe.
cificat, se pune în retragere provizoriu;
pe data de 1 Deoem vrie 1944, pentrl11
eauză de boală, oolltra-ctJa·tă În timpUl,
însă nU din cauza serviciulut..
1. Pâslaru Elvira, oft. pr. el. II (caz
13/680) , cela Oficiul Romall1.
2. A rd'8n�sc u M,aTia, oft. cI. I. (caz.
13J1.3��}, dela Oficiul Timişoara.
3. PeciC/aln Petre, lucr. de linii ilI. II

(caz. 44J752), dela Oficiul Br� 1. -

Idem NI'. 6186 din 21 Oetomvri-e 1944;
'primeşte demisiJal din servidu, a o .
mului d'e ser vic.iu el. l S ta:n Moise (ea.z
64J3&9-) I dela Oficiul Rm.-Sămt, pen�
.tru cauză de bQ311ă, pe data de 15 Oe.
tomvrie 1944.
se

MINIS'l'.l!JRUL
AGRICULTURII ŞI D O�IENI ILOR

Prin decizia ministerial ă NI'. 90.343
din 3 Noemvrie 1 94:4, d-l director genera
l
N. Săul��u, elegat director al Direcţiei
Econollllill Vanatullll,. este autorizat de
ministru, pe data prezentei deciziuni,
să
rezolve lucrările direcţiunii, să semne
ze
şi să expedieze corespondenta cu toate
autorităţile. în afară de acel� lucrăl'i care
prin . legi şi regulamente sunt rezervate
ministrului.
Să soluţioneze, sau, după caz să ne
prezinte spre rezolvare, lucrăriI
privi
toare la măsuri disciplinare, să semne
ze
delegaţiuni de serviciu, precum si orice
alte lucrări pentru bunul mers al �erviciu

lui şi să aprobe concedii funcţionarilor în
subordine, până la 10 zile.
Să aprobe rezultatu1 licitaţiilor sau al
ofertelor închise, pentru arendarea drep
tului de vânătoare sau de pescuit în apele
de munte.

�

:

Să aprobe eliberarea autorizaţiilor ce
rute de art. 13 din legea vânătoarei.
Să autorize importul şi transportul
vânatului viu, chiar în timpul când vână
t oarea este oprită (art. 23 din L. V.).
Să aprobe procurarea. �i distribuirea,
contra cost, a o trăvii necesare pentru dis
trugerea răpitoarelor Cart. 29, alin. 3, din

L V�

.

Să aprobe eliberarea de autorizaţii
pentru vânătoarea cu copoi (art. 30 din
L. V ).
Să aprobe oprirea vânătoarei pe timp
limitat, în eazul când vânatul este ame
ninţat să dispară (art. 34 din L, V.).
Să aprobe aplicarea dispoziţiunilor
prevăzute de art. g-5 din L. V.
Să apr.obe şi să dispună vânătorile din
omin (an. 62 din L, V.).

�4 Noomvrie 1944:
Să aprobe numirea paznicilor publici
pentru paza vâ.natului în mod onorific
{art. 66 dip L. V.).
Să aprobe recunoaşterea păzitorilor
privaţi însărcmaţi cu paza vânatului (art.
67 din L. V.).
Să primească iurământul inspectorilor
şi al paznicilor de vânătoare.
Să autorize funcţionarea societăţilor
de vânătoare (art. 71 din L. V.).
Să autorize colonizarea terenurilor cu
vânat străin Cart. 70 din L. V.).
Să convoace, decâteori va fi nevoie, cel
puţin odată pe lună, Consiliul permanent
al vânătoarei, precum şi Consiliul supe
rior al pescuitului în apele de munte.
Să dea viza de aprobare pe contractele
de arendarea dreptului de vânătoare, pre*
cum şi pe acelea de arendarea dreptului
de pescuit in apele de munte, perfectate.
D-I director general N. Săulescu se m ai
autoriză de ministru să facă angajamente
şi să aprobe cheltuieli din creditele buge
tului ordinar si din creditele cu afecta
'
ţiune specială, repartizate Direeţiunii e
conomiei Vânatului, până la suma de le i
300.000, afară de cheltuieli de : diverse
personal, subvenţii, aiutoare, cele din
fondul încuraiării agriculturii şi angaja
mentele rezervate de lege în mod expres
ministerului.
In timpul lipsei d-Iui director general

N. Săulescu, sau, când d-sa va fi ocupat

cu alte lucrări, d-l subinspector general
D. Hociota, subdireetorul Dire<>ţiei eco
nomiei vânatulu"i, va exercita atribuţiu
nile prevăzute la art. I şi II din prezenta
deciziune.
I�em Nr. 5.936 din 4 Noemvrie 1944,
fUI!.eţioIJIarr'i i bugetari şi diurnişti asi
milaţi ai Direcţiuni i Comercia:le a Pes
căriilor, care au fUIJIcţionat la fostul
Subdirectorat al Chişinăului ş i fostelor
'Administmţii de pescă,rii Ismail şi De
tatea-Albă, se re parti zează l<ai Adminis
traţiile şi inspectora:tele Dir.ecţiunii Co
merciale a Pescă r iilor, pe dat a de 1 Oc
tomvrle după cnm urmează :
D-I Stroiescu Pompiliu, subdi·rector
aela fosta Administraţie Regională Is
ma:il, în Oentm1a DirecţiUll1 i i Comer
P escăriil or, cu funcţiunea de
c iale a
i nsp ec to r fil:Ja:nciar.
D-I Niculescu MIrcea, contabil cu 2 gra
daţii, dela fosta Administraţie Regională
Ismail, în Centrala Direcţiunii Comer
c iale 08. P escăriilor, Servo conta,tilităţii.
D-I Panaitescu Grigore, subşef de bi
rou cu 2 gradaţii. liela fosta Administra
ţie Regională Ismail la Administraţia
Regională Constanţa.
D-na Mărza Elena, dactilografă cu 3
gradaţii dela fosta Administraţie Regio
n al ă Ismail, la A <Im in is traţia Region'ală
CăIărasi.
D-I Slujitoru Ion, subinspedor, dela
fosta Administraţie Regională Ismail, la
Administraţia Regională Brăila.
D-I Ciornel Constantin, ajutor conta
bil cu 1 gr., dela fosta Administraţie Re,
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gională Ismail, Ia Şantierul Serviciului
tehnic al Direcţiunii Comerciale a Pestă
riilor.
D-I Popescu Sever, impiegat cu 3 gra
daJţii, dela fosta Administr,aţie Regio
nală Ismail, la Administraţia Regională.
CăIăraşi.
D-I Constantinescu Eugen, ageht pes
răresc principal, dela fosta Administraţie
Regională Ismail, la Administraţia Rf,
gională Giurgiu.
D-I Angele:5cu Alexandru, agent pestă
resc şef cI. I, dela fosta AdminiBtraţie
Regională IEmail, la Administraţia Re
gională Brăila.
D-l Carp Gheorghe, agent pescăresc
şef cI. 1, del1:L fosta A dmin istraţ ie Regio
nală Ismail, la Administraţia Regională
Brăila.
D-l Rădulescu M. Ion, agent pescăresc
şef el. I, dela fosta Administraţie Regio
nală Ismail, la Administraţia Regională
Călăraşi.
D-I Călinescu Ştefan, agent pescăresc
şef el. I, dela fosta Administraţie Regio
nală Ismail, la Administraţia Regională.
Brăila.
D-I Olaru Gheorghe, agent pesrăresc
şef el. I, dela fosta Administraţie Regio
nală Ismail, la A d-ţia Regional ă Tulcea.
D-I Mihăilescu Ş tefan, agent pescăresc
sef el. I, dela fosta Administraţie Regio
�ală Ismail, la AdIninistraţia Regională
Tulcea.
D-I Cardaş Ilie, agent pescăresc şef cI.
I, dela fosta Administraţie Regională 18mail, la Administraţia Regională Brăila.
D-I Nichita Gheorghe, agent pesc ăresc



el. 1, dela fosta Administraţie Regională

Ismail, . la
Administraţia
Regională
Tulcea.
D-I Dobre Ion, agent pescăresc aiutor,
dela fosta Admir:istraţie Regională 18mail, la Administraţia Regională Brăila.
D-I Răcuciu Ion, agent pescăresc şef
cI. 1, dela fosta Administraţie Regională
Ismail, la Administra ţia Regională Că11raşi.
D-I Pogărneaţă Nicolae, inginer agro
nom cl. II, dela fosta Administraţie Re
gională Ismail, la Administraţia Regio
nală Constanţa.
D-I Orănescu Gheorghe, inginer agro
nom el. I, dela fosta Subdirecţie Chişinău,
la Insp ec toratul Regional Craiova.
D-I Dobrovici Bacalbaşa, inginer agro·
nom el. II, dela fosta Subdirecţie Chişi

n ăn la I nsp e c t o ra tu l Râurilor ele Şes.
D-I Iancu Mihail, revizor el. I, dela
fosta Administraţie Regională Ce t a t ea
AIbă, la Administraţia Regională Tulcea.
D-ra Aneta Iancu dactilografă, dela
fosta Administraţie Regională Cetatea
AIhă, la Admini>;traţia Regională Brăi1a.
D-I Mogoşanu Ion, agent pescăresc
principal. dela fosta Administraţie Re
gională r,etatea-Albă, la Administraţia
Regionltlă Constanţa.
D-I Stau. 1. C. Mitu:. agent pescăresc
şef el. 1, dela fosta Administraţie Regio,
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nală Cetatea-Albă, l a Administraţi a Re-;
gională Călăra.şI.
D-I Călinescu Simion, agent pescăresc
-aiutor, dela iosta Administraţie Regio_�
nală Cetatea-A lbă, la AdministraţIa R�
gională GiurgIU.
D-na Călinescu lna, impiegat, dela.
fosta Admimstraţie Rp.gională Cetatea.,
Albă, la Ad-ţia Regională Giurgiu.
n·l Mihuţ Ion, ajutor contabil cu lJ
gradaţie, dela fosta Administraţie Regio�
nală Cetatea-Albă, la Inspectoratul Re�
gional Craiova.
D-l Rotescu Virgil, subşef de birou cu:
1 gradaţie, dela fosta Administraţie Re"
gională Cetatea-Albă, la Admi nistraţitj
RAgională CăIăraşi.
D-I Cojoearu Vortolomeu, agent pescă..
rlll>c şef el. I, dela fosta Administraţiq
Regională Cetatea-Albă, la Administra
ţia Regională Brăila.
D-I Munteanu Constantin, agent pe&.
căresc şef cI. I, dela fosta Administraţiq
Regională Cetatea-Albă, la Administra�
ţia Regională CăIăraşi.
D-I Cojol Vasile, dactilograf, dela fosta
Suhditecţie Chişinău, la Administraţia
Regională Tulcea.
D-I Terzie N icolae, agent pescăresc el.
II, diumist asimilat, dela fosta Admi..
nistraţie Regională Cetatea-Albă, la In�
spectoratul Regional Craiova.
D-I N1lCă Gh. Const.antin, agent admi.;
nistrativ el. I, dinr. asimilat, dela fost�
Administraţie Regională Ismail, la Ad
ministraţia Regională Giurgiu.
D-I Ruga Constantin, agent adminis..
trativ principal cI. II, diurnist asimilat,
dela fosta Administraţie Regională 1s ..
mail, la Administraţia Regională Tulcea�
D-J'a Jigarev M aria, agent administra..
tiv stagiar, diumist asimilat, dela fosta
Administraţie RAgională Ismail, la A d"!
ministraţia Regională Tulcea.
D-I Dumitriu Constantin, agent admi..
nistrativ cI. 1, diurnist asimilat, dela
fosta Administraţie Regională Ismail, la;
Administraţia Regională 'Brăila.
D-I Ionescu Constantin, agent pe.'1că..
rese ajutor, diumist asimilat, dela fosta;
Administraţie Regională Ismail, la Ad..,
ministraţia Rr.gionaJă Tulcea.
D-I Manev Vasile, agent pescăresr aju.
tor, diurnist asimilat, dela fosta Admi
nistratie Regională Ismail, la Adminis..,
'
traţia Regională Tulcea.
D-l Mănucu Petre, agent pescăresc a..,
ajutor diumist asimilat, dela fosta Actm.i..,
nistraţie Regională Ismail, la Adminis
•
.

traţia Regională Brăila.
D-I Tăranu Ion, agent pescăresc aiu..,
tor, di� nist asimilat, dela fosta Admi·
nistratie Regională Tsmail, la Adminis.
traţia Regională B răila.
D-l Patevschi Vasile, subşef dp birou
cu 1 gr., diurnist asimilat, dela fosta Ad·
ministraţie Regională IsmaH, la Admi
nistraţia Regională CăIăraşi.
.

D-I Teodorescu Sotir, agent adminis

trativ el. 1, diurnist asimilat, dela fosta

:Administl'aţie Regională Ismail, la 'An
ministraţia Regională Brăila.

D-l Terzie Vasile, agent pescăre5f. cI.
II, diurnist asimilat, dela fosta Admi
nistraţie Regională Ismail, la Adminis
traţia Regională Tulcea.
Dei Berizmcov Uhiril, agent pescăresc
ajutor, diurnist aSlIDilat, dela fosta Ad

m inistraţIe Regională Ismail, la Admi
nistraţia Regională CăIăraşi.
D-I Feodorov A1'exandru, agent pescă

resc ajutor, diurnist asimilat, dela fosta
�dmimstraţie Regională Ismail, la Ad
ministraţia Regională Căiăraşi.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Noi, ministru secretar de Stat la De·
partamentul Justiţiei,
Având în vedere drepturile ce ne sunt
acordate, prin art. 8, pct. 4, alin. 3, din
legea Nr. 11 din 1944;
Văzând, că prin hotărîrea adunării ge'
nerale extraordinare , din 8 Octomvrie '
1944, a A. G. L R.-ului, consiliul de ad
ministraţie a fost demis ;
Văzând că în această situaţiune, aso·
ciaţia a rămas fără administratori,

Decidem :
1. - Se instituie o comisiune in
terimară, compusă din următorii mem
bri : prof. ing. Profiri N. şi inginerii : A·
1
Idem Nr. 88.709 din 1 Noemvrie
lexandrescu Bogdan,
Berman Jacques,
1944, d-l Dimrulc oo Ştefan, ing. agr.
Cioc
Mihai,
Cioroiu
Răducan,
Constan
�l. II (buget Camera agricolă Dâmbo
tinescu N., CalmanQvici Em., Drogeanu
:viţa) ,
dela Oamer.a. agricolă Dâmbo
Paul, Economu
Virgil, Georgescu C.,
:viţa, se detaş ează după cerere, pe wa;1a
Grapini
S.,
Neniţescu
şt., Neumann Ca
de 15 Noe mvrie 1944, la Camera agri
rol, Nicolau V., Praporgescu D.,
Popp
e<>Iă Ialomiţa, cu delegaţi-e de subdiroo
.
Dragoş,
Pârvu
Aurel,
Ştefănescu
D.,
tor, încc t ându-i pe aceeaşi dată, deta
Vraca
N.,
Zeicu,
Ioan.
şarea la Ferma Buda, jud. Pl'ahov.a.,
Art. 2. - Această comisiune interi
!p endinte de Consiliul de Pat r.onaj 8..1
mară,
va gera administraţia şi interesele
O p erelor Sociale.
A. G. 1. R.-ului, până la ţinerea adună ·
'. D-I Pop escu Teodor, ing . agr. , cI. 1,
rii generale, de secţiuni şi de cercuri re
dela fostul DÎl'OO1orat a.l Agriculturii
gionale,
în vederea alegerii consiliului de
din B asarab ia, se repart izează, pe dJata ,
administraţie şi a îndeplinirii hotărîri
de 15 Noe<mvri<e 1944, la Camera agri
lor luate de adunarea generală extraor
colă Dâmbovita, unde mmează a i se
dinară
din 8 Octomvrie 1944.
�ncI'edinţJa. atribuţiuni de serviciu, în
Dată la 11 'Noemvrie 1944.-'
cet ându-i pe aceeaşi dată , repartizarea
Ministru, L ucreţill Pătră.,canu
la Camera agricolă IalomiţJa.
Nr. 89.473.
Idem Nr. 88.706 din 1 Noemvrie
1944, se p ri meşte demisiunea din ser
viciu, p e dJata. de 20 Mai 1944, d-uei
,Sofia I.onescu, ajutor con tabi l (buget
Dire:cţiun ea con tabil i tăţii ) , dela Dil'OO
�iunea contabilităţii .
Idem

Nr. ·

83.705

1944, încetează, pe

din 1 Noemvrie

data

prezentei de

ciziuni deta.<}a;rea d-Iui Topor Constan'

ţ

tin, ing. agr. şef (buget Di rec i a Învă·
ţământului şi prop. agri.cole) , La Şeoa

de motocultură Seeel.eanu-Ialomiţa,
ij.l8a Tevenin d pe aceeaş i < tă, La. Di
la

k

i1'wţia învă'ţă.mântului şi propag,a.nd-ei
�gri'cole.
D-na Roman Viori ca, subşe:f de bi
�u cu 3 gradaţi i (buget Dir. produc
�i>ei vegetale oagricole) , delia, Direcţill
pro ducţiei vBge tale , se menţine deta
şat ă până la da ta de 31 D ecemvrie
1944, la Camera agricolă Ilfov, reve
D indu -s e asupra d i spo ziţiunilor din de';
eizi,a. ministerială Nr. 6,802 d in 1944',
prin care îi încetase această detaşare.

D-I Begl igiu Marin, ad-to r ag ricol cI.
;r ( buget Cameră ) , de:La Ferma B l"ateş,
rpeudinte de Ca m era agricolă Covurlui,
se detaşea ză după cere re, pe data de
15 Noemvrie 1 9'44, la

Broştelii, pendinte de
Mehedinţi
.
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Ooolul agric'ol
Camera agricolă

Art.

Noi, ministru secretar de S tat la De
palftamentul Justiţiei,.
Având În vedere ' dispoziţiunile aif t.
292 din legea de organiz,are a Corpului
de avoe aţi din Român i a,
Deeic.em :

Art, 1. - Numim la condu cerea Uni
ur.ei Barourilor o oomis iu n e interi
mară oompusă din urmă torii membri :
Preşedinte, d-l Pen-eseu N ,
Vieepreşedinţi, d-ni i : Botez Demos
tene, Dimitriu Vlad, Careali C., Tres
tianu NicoLae.
Membri 61i ,consiliului, d-nii : 'Bărcă
nescu C., Baoolu L, Diamand i Gheciu,
Ilieseu Paul, Niţulescu St., Schreiber
AILert, Tomeseu Tiber iu.
Art. 2. - Numim la cond ucerea Ba
roulu i Ilfov o comisiune interimară '
compusă din următorii membri :
Decan, d-l C. Paraschivescu BăIă

ceanu.

Prodecarri, d-nii : C. Viool, Popes:3u
Zorica. N.
Membri-consi lieri,
d-nii :
Bunaciu
A., Dimi triu Adrian, Dimitrescu Bo
lintin G., Calmanovici I. G., Oâmbovi
ceanu C., Ionescu Eugen, Iorgule..<I(lu
Alex., Lei'boviei H. A ., Nieol au Mih ai l ,

Nedelcovici · Paul, Negruzzi El l a , Raiciu
Ion" Stan · Alexandru, Teodorescu Mi

hai, Tudorache Ştefan, Vasiliu Raul,
Veniaania 'virgil, Zahares�u Aur.

Art. 3. - Mandatul

membr:i lo l: aco'
interimare a Uniunei
Avocaţilor din România şi a Barou
lui I lfov, ll11cetează. pe da,ta p rezentei

tualelor comisii
decizim.i.

Art. 4. - D-I d ir e c tor al Contencio
sului G'ener.a:l 'a l Statului este însărci
nat cu aducerea Ia îndep li nire 18. p re
zen tei deciz iun i .
Dată I a 1 1 . Noemvrie 1944.
Ministru, Lucreţiu PMrăşcanu

Nr. 89.475.
Noi, milllstr'u: sec-re tar de
Justiţiei,

par t ame n t ul

S tat,

Având in v-edere dr'ep turilc

la De

ee

ne

sunt acordate prin art, 8, pd. 4, al in .
e din legea �r. 11 d i n 1 944 ;
Văzând că prin hotărîrea adunării
g>enerale ex Lraordinare din 8 Oc tom
vrie 1 944 a A. G. I. R-ului, consiliul

de adm i nis traţie a fost demis ,
Văzând că în aoeasLă sit Ll i'.ţi une a
eoc iaţia a rămas fără adJLini:;ti'il tori,
Decidem :

Art.

1. - Se

institue

o c')ffiisie in�

i erimară, compusă din următorii membri : prof. ing. Profiri N. şi inginerii :

;

Akx:andreseu Bogdan, Bermau Jaques

Cioc Mihai, Cioroiu Răducan, Constau
tinesou N., Galmanovici E m , D rogean w
Pau l , Economu VirgIl, Ge{)l'gpscu C .,
Grapini S., Neniţescu St ., N elli'llan Ca
�'Ol, NieolwU' V., Prap orgescu D., PoP P.
DragQŞ, Pârvu AureI , Ştefăntcscu D.,
Vraca N:, Zei c u Ioan .

Art. 2. -, Această comisiunt" int eri 
mară va gira administraţi a: şi intere
sele A. G I R-ulu i, p âuă la ţinerea a
d unări i generale,
de secţiuJ.� i şi d:e
cercuri regIonale în vederea alegerii
oousillUI,u i de admin i s traţi e şi a înde
.

.

plinil'li ho tărîrilor luate de E..dunarea
gen eral ă extraordinară din 8 Oetom
Vl'le 1944.

Dată la 11 Noemvrie 1944.

Ministru, Lucreţiu PătrăşcaulI

Nr. 8'9 .473.
MINISTERUL lIUNCII, SĂNĂTĂŢII
ŞI O CROTIRI�OR SOCIALE

N{)i, direetorul generol ai Casei Na
ţiol1!!l.}e a Asigurări lor Sociale
Având în vedel'e r eferatu l ' Serviciu
lui medical, în re g . la Nr. 45 .323 din
1944,
Dwidoem :
Art. 1. - Se institue următo&rea, Co
misie de recepţie pentru exer-c. 1 944)
1945, confor m legii sanitar e pentru me

dicamentele intrate în Depozitul cen
t ra l de medi0ame nte al Casei Nationale'
.
a Asigurărilor Soo1al'e.
Membrii titulari :
D.r. I. Tătărafilu , preşedint,s.
Dr. Ceoohez Cezar, df. Popescu Ili-

.

,
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Supleanţi :

Dr. Drăc-eanu Benedict.
Art. 2. - D-I director al p ersoro:
lului din Casa Naţională a Asigurări
lor Sociale, va adl100 la îndeplinir.e dis
poziţiunile p rezentei decizi uni.
Dată 1<& 1 Noemvrie 1944.
Director general, Docent dr. r. Anghel
Nr. 67.479.

Prin d ec i zi a d-Iui director gen<&lal al
Casei Naţionale a Asigurărilor Sociale,

Nr. 67.480 din 1 No em vrie 1944 dona
Po p Cornelia, şef de b iro u cu 1 g rada
ţie, Ia. D i recţ i a ad-tivă, s e n u meşte, pe
data p r ezen te i deciziuni, ca ţ')oo l'e tară a
C om i si ei p en t ru uniformizal'eR impri
m ate lor pe în t re ag a ţară.
Subscrişii efori : I. Ghika, dr. Al. Can
tacuzino şi dr. Gr. Eftimescu, în calitato
de reprezentanţi legali ai Eforiei Spita
lelor I)ivile din Bucureşti, b-dul Elisa
beta NI'. 9,
Avi\nd în vedere a rt. 5 din decretul
lege 'j)entru organizarea Eforiei Spitale
lor {;ivile, publicat în Monitorul Oficial
Nr. 121 din 1942 ;
. .A vând în vedere înaltul decret regal
NI'. 1.946 din 1 9 O c t o mvri e 1944, publi
cat în Monitorul Oficial NI'. 246 din 24
Or tom vrie 1944,
Decidem :
A'I't. 1. - D-I dr. Oonstantin Ohirilă,
director general al
Eforiei
Spitalelor
Civile, este. autorizat de noi să semneze
pentru noi şi în numele nostru, toată co·
resp ondenţa cu autorităţile şi particu
larii, întru cât ne este rezervată nouă
prin uz, legi şi regulamente şi ordonan
ţele de pilită pentru toate
cheltuielile
făcut e de Eforie, în limitele creditelor
acordate p-rin buget şi fondurile speciale

şi în conformitate cu dispoziţiunile dl
cretului-Iege Nr. 406 din 1942.
A?'t. 2. - D-sa este autorizat a con
trola Oasieria Eforiei ori când va crede
de cuviinţă.
Art. 3. - De asemenea este autorizat
a lu3. orice m ăsuri de ordine şi disciplină
pen� ru asigurarea bunului mers al lu
crărilor în t.oate . serviciile pend inte de

Eforie.
.A!-t. 4. - A soluţiona cererile de in
ternare în spitale ş i orice fel de lucrare
prezentată de Serviciul asistenţei.

Art. 5. - A aproba aprovizionările,
cheltuielile şi lucrările de orice natură,
in tonÎormita te cu prevederile bugetare
p ân ă la suma de lei 50.000.
Ari. 6. - A semna în numele nostru,
în l imitele şi conÎorm aprobărilor date
de noi : contractele de furnituri, închi
rieri, arendări, ordinele de plată, conven
tiuni de internări în spitale inc.beiate cu
d ifeTJte autorităţi şi instituţiuni, actelB

de ,ânzări şi cumpărări, radierile de ipo-

tecă şi privilegii, . transacţiunile şi orice
-acte relative la procesele Bforiei pentru
toaLe instanţele judecătoreşti ca: reche
opoziţiuni,
apeluri,
recu�'suri, revizuiri, contestaţii, perimări
de instanţe şi acţiuni, redeschiderea
de
procese, răspunsuri
la
interogatoriu,

mări în judecat.ă,

liste de martori, urmărirea veniturilor,
etc., în conformitate cu nevoile şi inte
resele inştituţiei,
reprezentând
Efol'la
Spitalelor Civile în faţa
J ustiţiei,
la
autentificarea actelor respective, menţio
na te mai sus.
Art. 7. - Prezenta deciziune se va
aduce la cunoştinţa tuturor
unităţilor
Efo;'iei şi se , a publica în Monitorul
Oficial.
D�tă la 1 Noemvrie 1944.
Efori : 1. Ghika, Dr. Eftimescu, Al. Canta
cuzino;
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ŞI . CIRCULĂRI MINISTERIALE
MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE
ŞI AL CULTELOR
Politllhnica din Bucureşti

La Politehnica din Bucureşti sunt va
cante 2 posturi de asistenţi pe lâng1.i.
conferinţa de ,ehnolog ia materialelor th
constru<lţii şi ceramică, dela cursuri c:)

mune.

Pentru ocuparea acestor 'Posturi se � 3.
ţine un concurs.
Candidaţii care îndeplinesc condiţia
nile legii. învăţământului superior, vor
depune cererile la Regist ratura Politeh

nicei din ealea Griviţei NI'. 132, in cel
mult 20 zile dela data acestei publica

t iuni.
,
Cererea trebue să f ie însoţită de adeh
prevăzute in Oodul funcţionarilor p u ·

blici.

A.cademia de inalte studii ooJllel'dal e şi
industriale ,,Regele Mihai 1" din Cluj-Braşov

79 din legea învăţărnân

tului superiOr şi art. 58 din Codul fan� ·

ţionarl'vr rub l Iei , publică concur" pentfll

ocupare? următoarelor 'Posturi vacante.:

1 Un pest de ledor

pe lângă catedra

de limba TI anceză.
2. Un pl .. . t de ledor pe l ângă
de limba gel'mană.

catedra

Oererile :pentru ocuparea acestor 1103-

turi se primesc la Secretariatul Acade

miei. in

termen de 15 zile dela apariţia
acest.ei publicaţii în Mon itorul Of icial, şi
vor fi în s oţ i te de r..ctele de : studii naş

tere, botez, naţionalitate, origine etnică
şi situaţia mi.litară.
Data. {'oneurs ului se va anunţa candi
daţilor în scris.
Facultatea de medicină din Bucureşti

F8Jcu l t at ea, de m ed i c in ă
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în

vederea ocupărh 101' })l' i n (' wcura,

u r mă to arele pOSI uri :
1. La catedra de O/.inu;ă chil';!1'(jicală

3 po.s t url de 1,:' eţ;iualOl'.
2. La catedra de Olinica IV Medicală

post d e
Cereril e se

. 1.

prepafla tor.
p re zintă dooanatului, ÎIiJ
termen de 20 z i " e dela da ta prezentei
p ub l i c aţiun i .
D ecanatul Facultăţii de m adicină Cluj-Sibiu

In conformitate cu dispoziţiun ile art..·
73 din legea de organizare a învăţămâ:iJ...
tului superior, se publică concurs pentrut

ocuparea postului vacant de asistent la

Olinka inf; mtilă:

CererIle de înscriere la concurs înEoţi�

de actele l'fglemeutare se înain tea7.ă

l�

Decanatul Facultăţii de Medicină Cluj.;
Sibiu în termen 1e 20 z ile dela d a t a pu�

bl ic ă ri i p rezmtei in Monitorul Ofi c ial .

COMUNICATE

Oonform art.

264

din Bucu

reşti, făcând apl i eaţ iun�a dispoziţţuni
lor art. J2 din lege, publică Vlacimte:,

- In conformitate cu dispoziţiunile

art.:

73 din legEa pentru organizarea învăţă�
mântului euperior, se publică vacant, îIll
vederea completării, prin concurs, un posti

de asistent la Clinica gynecologică şi oh

atetricală.

Actele rt'glementare împreună cu

cere

rile de înscriere la concurs, se înaintează

la Decanatul Facul tăţii de Medicină Oluj"

SIbiu,

in teT'men

rea prezentei în

de 20 zile dela publica."
Monitorul Oficial

ANUNŢURI JUDICIARE
MINISTERUL JUSTIŢIEI
lIIinisterul publică acestea, conform art. 11,
spre ştiinţa acelora care ar voi să facă opo
ziţiune tn termenul şi condiţinnile prevăzute
de alin. n al zisului articol şi de art. 3 din
legea asupra numelui din 8 Aprilie 1936.

D ·ra Lili Leibovici, domiciliată în Buo!
cUI'e.şti, strada Romană NI'. 55, a făcut

cerere acestui minister de a fi autori
zat,ă .să schimbe numele său pa tronimie
de Leiboviei, în acela de Aldear:u
. , spre
a se numi LUi Aldeaml.

- D-I Herşcu Goldenberg, domicilia'li
în Bucureşti, strada Atena Nr.
16, a
făcut cerere acestui minister de a fi auto
rizat să schimbe numele său patronimic
de Goldenberg, în acela de Gănescu, spre
a se numi Herşcu Gănesru .
- D-I Nicolae E. Deutler, domiciliat
1 1 0, a
făcut cerere acestui minister de a fi a u
torizat să schimbe numele său patroni
mic de Deutler, în ai:ela
de Doicescu,
spre a se numi Nicolae E Doicescu
în Bucureşti, b-dul Ferdinand Nr.

- D-I Duţă I. S tanciu, domiciliat în
Bucureşti, strada Simonide Nr.
9,
a
făcut cerere acestui minister de a fi au
torizat să ' schimbe numele său patroni
mic de Stanciu, în !icela de· Matei, sp!e �.
se numi Duţă 1. Matei.
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- Sulem-Herş (prin botez Ion)
B.
Burăhovici, . domiciliat in
Bucureşti,
strada Dr. Lister Nr. 49, a făcut cerere
aces mi minister de a fi autorizat să
schimbe numele său patronimic de Bu
răhovici, în acela de Buruiană, spre a f
numi Sulem-Herş (prin botez Ion) Bu
ruiană
D-I Daniel Hugo 1. Davidovici, domi ·
ciliat îp. B ucureş ti, strada Radu VodP.
Nr. 9, a fă('ut cerere acestui minister de
a fi au torizat să schimbe numele său pa
tronimic de Davidovici în acela de Davi·
descu, spre a se numi Daniel Hugo I . Da
videscu.
- D-l Walter I. Davidovici, domiciliat

tn Bucureşt i, strada Pictor Grigorescu

Nr. 2, a fă�ut cerere acestui minister de a
fi auiorizat să schimbe numele său .vatro ·
'nimic de Davidovici în acela de Davidescu,
spre a se numi �alter 1. Davidescu.
- Prin decretul Nr. 2.100 din 2 Noem
vrie 1944, s'a încuviinţat ca d-I Gheor
ghe 1. (l-heorghe, născut în comuna Ne
moia, plasa Drăgăşani, judeţul Vâlcea,
la 25 Martie 1910, să schimbe numele
său patronimic de Gheqrghe, în acela de
Bădescu, spre a se numi Gheorghe I. Bă
'desct1 .
Parchetul Tribunalului lUov

D-na Eraterina Todorovschi, domlcl
Bată în Bucureşti, strada Dr. Stai covici
NI'. 56, prin petiţia înreg. la acest Par
ch€t Nr 19. 507 din 1944, cere reconsti
t uirea acb..ui său de căsătorie, fiind re
lugiată din Chişinău.
Numita ei'te căsătorită cu Dumitru To
lJorovschi la. data de 21 OctomvfÎe 1923
in fosta suburbie a oraşului . Chişinău Buicani.
N oi, primul procuror al Tribunalului Il

fov, în ronformitate cu disp. art. III din
(lecretul-lege Nr. 4.062 din 1940, referito r
tIa reconstituirea ac�lor de stare civilă
ale refugiaţilor din 14 Decemvrie 1940,
invităm autorităţile şi persoanele care de
tin extractul sau alte înserisuri referi
'to ar e la adul a cărui reconstituire se cere
prin petiţiu nea de mai sus, să 10 depună
'de urgenţă la Parchetul acestui tribunal.
Prim-procuror, Bt. Tăutu

CITAŢIUNl
Ministerul Finanţelor
Datoria publică
(Sl!1nisiunen pe-litru judecarea opozitii/or Şi au
torizarea emiterii de duplicate.
.

Noi, pl'€Şedin tele oomisiu nii, insti
Tuită de Mi n is teru l de F in an ţe, con
form art. 4 din decretul-lege Nr. 3.380
p.in 1918, pentr u modi ficarea 1legii titlu
[tilor 1-a purtă tor, pierdute, furate etc.,
ain 1883, în virtutea aTt. 8 din aoeeaş
i
l�e, chemăm pe :
Mon1,orul Oficial ,. Imprimeriile Statn1n1
IMPRrME RrA CENT.RAL!

1. D-I Ştefănescu Constantin, domi
ciliat în Bu;cUl.'eşti,_ str. Buc{)v ina N r. 2,
pentru ziua de 20 Noemvri-c -a . C., ora
16, cu c ita'ţia Nr. 1/944.
2. D-na Constantineseu Gh. Alexan
arina, domiciliată în Bucureşti, st r a-d a
Frumoasă NI'. 5'0; �n tr u ziua de 20
Noem vrie a. C . , o ra 16, cu ci t aţ ia Nr.
2/9'44.

în

3. D-na E ugellia 'I'om şa , d-omiciIiată
Bucureşti, str. Nicolae Iorga NI'. 55,

pe-n tru ziua de 20 Noemv I' i e a.
16, cu cit aţia NI'. 3/944.

C.,

ora

4. D-I Haberman M., d<lmiciliat În
Bueure.�ti, st r. Dobrotoosa Nr:. 14, p en
tru ziua ilie 20 N{)emvrie a. C., ora 16,
cu citaţia NI'. 4/944.
5. D-na H a berman Ana, domiciliată
în BUmII'eŞti, st r . Dobroteasa NI'. 14,
pentru ziua de 20 · Noemvr ie 'a. C . , m'a
16, cu citaţia NI'. 5/944.
6. D-I Popescu T. Nicolae, doQmieiliat
în Bueureşti, str. Muzel or NI'. 24 bi ,,',
pentru ziua de 22 Noemvrie 1944, ora
1 6, cu c i taţ ia NI'. 6/944.
7. D-I ing. Zamfirescu V. Grigore, d<l

micili-at În Bu<mreş ti , str. Lacul Tei
Nr. 62, pentru ziua de 22 Noemvrie a .
C . , ora 16, cu citaţia NI'. 7/944.
. 8. Cassa de Deplilleri şi Oonsemna
ţiuni, C'Il sediul în B ucureş ti , cal�a Vic

ioriei Nr. 13, pentru ziua de 22 Noem
vrie a. C., ora 16, cu citaţi a NT. 8/944.
9. Administraţia fillainciară Sibiu ,
sl'Cţia oas i eri ei, pentru ziua dJe 23 Noem
vrie a. C., ora 1 6, cu citaţia NI'. 9/944.
10. D-I lt. -.colonel Nicolau C{)nstan
tin, dlOmiciliat în Bucureşti, b-dul Pa
che NI'. 158, pe<ntl"l1 ziua de 23 Noem
vrie a. c:, ora 16, cu citaţia NI'. 10/944.
11. D"lla Saragea E ugeni a , domici
liată în Bwcureşti, .}tr. Vasile Lascăr
NI'. 51, pentru ziua de 28 Noemvr ie a.
C., ora 16, cu citaţia NI'. 11/944.
12. D-I SaTa giea Teod<Jr D r. , domici
liat· în B-tliCU1 ti, . str. Vasile Lascăr
NI"_ 51, pentru ziua de 23 ' N oemvrie a.
C., ora 16, cu citaţia Nr. 12/944.
13. D-I Pintilie Gri go re, domiciliat
în Ba.cău, jud. Bacău, str. Cartierul
Ele na Goga NI' . 14, pen tru ziua de 24
Noem vrie a. >C., oQr,a 16, cu cita-ţia Nr.
1 3/944.
14. Cm'pul V Armată, PloQieşti, pen
tru ziua de 24 Noomvrie a. C . , ora 1 6,
eu' e itaţi a NT. 14/944.
15. D-na Teodorescu Didi Alexau
c.rina, domiciliată în BU!Cureşti, strada

.eş

B6lintineanu NI'. 5, etajul VI, ap. 49,

pentru ' ziua de 24 Noemvrie a.
16, cu cita-ţia NI'. 15/944.

C.,

ora

16. D-na ToodOl'CSCu Na taUa , domici
liată în Bucur eşti, str. Bolintineamr
·Nr. 5, etajul VI, ap. 49, pentru ziua

de � Noemvr ie a. C., ora 16,
NI:. 16/944.

cu

cit8ţia

17. D-na Kosta.kJ� G. Maria, domici
li�tă în B ucureşti , str. Viit<>rului NI'.

56, �ntru ziua dl6 24 Noemvrie a. c.;
OTa 16, cu citaţia NI'. 17/944.
1-8. D-I Nicolae D. Hariton, domicI
liat în Bucureşti, str. Basarabiei Nr. 5'5,
pe n t ru z,i ua de 25 Noemvrie a. C., ora
16, cu ci taţi a NI'. 18/944.

19. D-I Vasiliu Vitsi l e, admin'istrat-<:>I'
' al Casei şi B unuri lor 'M. S. Regelui Mi
hai I, pentru ziua de 25 Noemvrie
ora 16, cu citaţia Nr. 1 9/944. .

<: . ,

a.

20. D-I ing. G. Constantiru:scu, d omi
ciliat în Bucureşti, str. Roma NI'. 41,
pentru ziua de 25 Noemvrie a . C . , ora 16,
"u c i taţia Nr. 20/944.
_

Preşedinte, ŢI. Longhin

Secretar, Achille P OPCSCU

MANDATE DE . ADUCERI�

Curtea Marţială ' It Coi'pului 1 Armată

In numele legii şi al M. S. R.egeltti
Mihai 1,
Noi, colmlel magistrat Băcan u petre,

Marţi?l-le al C-ol'pn
l11i I Armată,
In virtut,�a art. li95 şi 228 din co
dul justiţiei m ilita re ,
preşedintele Curţii

Mandăm şi ordonăm tuuu,ror agenţi 

lo.c forţei public."e, militare şi eivile, să
se C<lnformeze legii, a·ducând înainteâ
acestei Curţi JYla rţi ale , în ziua de 1

De oo m vri e 1944, <lra 7, pe Ni colae T u

dorache zis Vl useeanu, . c u 'U!ltimul do�
miciliu cunoscut în c o rn . Dobra, j u d ;

Dâmboviţa, trimis în judecată p.entru
llitraj cu violenţă, prevăzut şi p edep
sit d'e art· 255 şi 2 53 din c oou,l penal.

Invităm pe toţi depozitarii puterii
public.e, militare şi civile, cărora li se
va a:răt a I1llCest mandat, a C:a mân ă d'e
.
ajlurtor, pentru executar�a lui.
Dat la 2 4 ,Oewmvrie 1944.
�r. 43. 934. - Dos. NI'. 4.1 10/944.

- Ion numele legii şi al M, S. Re g e l ui
Mihai I,
.
Noi, c olone l magistrat B ăe a nu Petre, '
pra'ledintele Curţii Marţi a l-e al C{}l"PU
lui I Armată,
In virtutea art. 1'95 şi 228 din co
dul jmtiţiei m il i ta r e ,
Mandăm. şi ordon ăm t uuuiI'or agenţi
lor forţei publice, militare şi civile, să
se confoI'mez.e legii, a,duc ând înaintea
acestei. Curţi Ma rţi a le , în ziua de 1
Decemvrie 1944, or a 7, p e Du m i tru N.

Petreseu, ctg. ] 929,

foot la Depozitul
Central de }'fateriale Auto TâI'goviş te,
cu ultimul domiciliu cunoscut în corn.
CătJuulele, jud. Dâmoo\'iţa,
trimis în .
judecat<1. pentru violare de domiciliu,

•

pr.evăz.ut şi pedepsit de art. 4'9'7 din co- .
dul penal.

Invită,m pe toţi depozitarii puterii
publice, milit2.re şi civile, căroQra li s e
va t81răta. lalCest matndat, a. aa mân ă de
ajlUrtor pentru exooutarea lui .
Dat la 24 Octomvrie 1944.
NI'. 43.�M.. - Doo. Nr. 4.110/944.
DrRECTOR GENERAL;
EUGEl'f 1. BALLAN

