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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru declasificarea unor informații secrete de stat emise de Ministerul Apărării Naționale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția
informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 19 și art. 20 alin. (1) lit. b) din Standardul național
de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă declasificarea informațiilor cu nivel de
clasificare strict secret, emise de Ministerul Apărării Naționale,
prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a faptului că dezvăluirea
acestora nu mai poate prejudicia siguranța națională, apărarea
țării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public
sau privat.
Art. 2. — Se aprobă declasificarea informațiilor cu nivel de
clasificare secret, emise de Ministerul Apărării Naționale, prevăzute

în anexa nr. 2, ca urmare a faptului că dezvăluirea acestora nu mai
poate prejudicia siguranța națională, apărarea țării, ordinea publică
ori interesele persoanelor de drept public sau privat.
Art. 3. — Instituțiile și autoritățile publice care au în gestiune
copii ale documentelor prevăzute în anexe vor lua măsuri în
consecință, conform legii.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
București, 10 februarie 2010.
Nr. 94.
ANEXA Nr. 1

L I S TA

informațiilor cu nivel de clasificare strict secret propuse pentru declasificare
Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

U.M. 02405 Pitești

1.

2.

STRICT
SECRET

STRICT
SECRET

R.U. A 10748 5.01.1993

005010

22.12.1989

Registrul istoric al Diviziei 57 Tancuri/1968—1994:
— activități de control, înștiințarea privitoare la aplicarea în
perioada 17—21.12.1989 a planului de măsuri înregistrat la
nr. 0576/1989 și executarea de către comandamentul
Diviziei și unitățile subordonate a „alarmei de luptă națională”
f. 157—162
începând cu 17.12.1989;
— participarea Diviziei 57 Tancuri la Revoluția din
Decembrie 1989.
Încadrarea Diviziei la 01.01.1989, avansări, eliberări și
numiri în funcții.
Dosar nr. 6/1989 nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raport de luptă nr. 4, întocmit de comandantul Diviziei
1 Mecanizate „Tudor Vladimirescu” adresat comandantului
Armatei I privind acțiunile diviziei și unităților subordonate în
București, în timpul evenimentelor premergătoare schimbării
regimului totalitar ceaușist, dislocarea efectivelor și tehnica f. 180—182
de luptă pe marile bulevarde și în apropierea principalelor
sedii de instituții politice, economice, sociale;
— evenimente militare în amănunt, pe ore de desfășurare,
în intervalul 21 decembrie, ora 22,30—22 decembrie, ora
6,00; anexa conține un tabel cu unitățile care au fost dotate
cu muniție de mai multe categorii și calibre.
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Nr.
crt.

3.

Nivel de
clasificare

STRICT
SECRET

Număr de
înregistrare

004992

Data
înregistrării

18.12.1989

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raport de luptă nr. 1, adresat comandantului Armatei 1,
cuprinzând măsurile luate în cadrul comandamentului
diviziei și unităților subordonate, la primirea indicativului
„Radu cel Frumos”: 17.12.1989, ora 15,20;
— organizarea sistemului de observare, cercetare și
ascultare;
— măsurarea din 3 în 3 ore a nivelului de radiații;
— asigurarea informării operative a efectivelor cu situația
creată;
— dotarea unităților subordonate cu materiale genistice,
f. 210—211
distribuirea către U. M. 01642 București a 358 G.I.S.P.-7 din
depozitul Regimentului 2 Mecanizat;
— ieșirea subunităților de artilerie și a divizionului de rachete
tactice în punctele de adunare;
— scoaterea muniției de toate calibrele din depozite.
În noaptea de 17/18.12.1989, în zona a V-a de
responsabilitate au acționat 6 patrule pe 3 itinerare stabilite.
18.12.1989: — executarea serviciului de patrulare cu câte
două patrule din U. M. 02272 și U. M. 01436 în zonele:
intersecția bd. Ghencea cu Drumul Sării—Stadionul Steaua,
zona restaurantului Novaci—Piața 13 Septembrie, Șos.
Antiaeriană—intersecția cu Șos. Alexandriei.

ANEXA Nr. 2

L I S TA

informațiilor cu nivel de clasificare secret propuse pentru declasificare
Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

Statul Major al Forțelor Terestre
U.M. 01295 Clinceni

1.

2.

SECRET

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

R.U. 2686
Volumul 2

9.01.1989

O.Z.U. 300/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe regiment;
— prezentarea în unitate a unor cadre nou-numite (6 cadre);
— plecarea în misiune a unui număr de 14 cadre și 86
f. 52 f—v
militari la U.M. 01227 Constanța;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— modificări în serviciul de zi.

9.01.1989

O.Z.U. 301/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe regiment;
— prezentarea în unitate a unor cadre nou-numite (5 cadre);
— punerea în funcțiune și verificarea stațiilor radio de la stoc;
— ordin de constituire a unor comisii de verificare și reparare
f. 53 f—54 f
a tehnicii auto, armamentului și mijloacelor de legătură
instalate pe mașinile de luptă de la uz și stoc;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— modificări în serviciul de zi.
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Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

3.

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

9.01.1989

4.

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

9.01.1989

5.

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

9.01.1989

6.

7.

8.

9.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

R.U. 2686
Volumul 2

R.U. 2686
Volumul 2

R.U. 2686
Volumul 2

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 302/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe regiment;
— prezentarea în unitate a unor cadre nou-numite (22
cadre);
— organizarea pregătirii cadrelor pe anul 1990 prin
convocări;
f. 54 v—60 v
— prezentarea de cadre în unitate din economia națională;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— prezentarea din concedii, spitale, permisii a militarilor în
termen.
O.Z.U. 303/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecări în misiune ale unor cadre militare la U.M. 01323
Constanța (Spitalul Militar și Tribunalul Militar din Constanța);
f. 61
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— prezentarea din concedii, spitale, permisii a militarilor în
termen.
O.Z.U. 304/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
f. 62
— plecări în misiune a 54 de militari în termen la U.M. 01323
Constanța;
— prezentarea din concedii, spitale, permisii a militarilor în
termen.

9.01.1989

O.Z.U. 305/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea în unitate a unor cadre nou-numite (3 cadre);
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care f. 63 f
se scad din efectivul prezent al unității;
— prezentarea din concedii, spitale și permisii a militarilor în
termen.

9.01.1989

O.Z.U. 306/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la stoc a unor materiale de resortul
echipament și medical;
— plecări în misiune ale 38 de militari în termen la
f. 63v—64f
U.M. 01574 N Bălcescu;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— prezentarea din concedii, spitale permisii a militarilor în
termen.

9.01.1989

O.Z.U. 307/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— prezentarea din concedii, spitale și permisii a militarilor în f. 64 v—65f
termen;
— completarea O.Z.U. 306/25.12.1989, privind constituirea
unei comisii de luare în primire a armamentului adus de
diferite persoane.

9.01.1989

O.Z.U. 308/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— conform N.T. 147 H a U.M. 01323 Constanța, în data de f. 65 v—66f
26.12.1989, un TERA-77, nr. front 2H421, a plecat în
misiune la U.M. 01248 Medgidia;
— se scot de la stoc materiale de resortul Geniu (cazmale,
lopeți mici).
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

10.

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

9.01.1989

11.

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

9.01.1989

12.

SECRET

R.U. 2686
Volumul 2

13.

SECRET

R.U. 02689

30.12.1989

14.

SECRET

R.U. 02689

30.12.1989

15.

16.

17.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 309/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— prezentarea din concedii, spitale și permisii a militarilor în
termen;
— înaintarea la gradul următor a unui număr de 4 cadre.
O.Z.U. 310/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— prezentarea din spital — 1 ofițer;
— s-a efectuat rodajul unui autovehicul;
— actualizarea unei comisii în O.Z.U. 1/03.01.1989;
— numirea unui ofițer în funcție;
— numirea unei comisii pentru primirea unei cantități de
armament și muniție în depozitul de la gărzile patriotice;
— modificări în serviciul de zi.
O.Z.U. 311/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— recompense bănești cu ocazia zilei de 30.12.1989, pentru
cadre soldați și p.m.c.;
— recompense prin avansare la gradul următor a 54 de m.t.;
— recompense prin citarea pe O.Z.U. a unui număr de 21 de
cadre;
— scoaterea de la stoc a unor materiale de resortul
echipament și C.L.
O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— modificări ale comisiilor cf. A-114, S 7/88, HCM
2230/1985;
— programul de lucru la Parcul auto;
— organizarea transporturilor speciale;
— activități de protecția muncii;
— activitate de metodologie.
O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— acordarea de clasificări de retribuire și a gradațiilor la
cadrele militare.

f. 66 v

f. 67

f. 68f.—70f

f. 2f—5f

f. 5v—6f

30.12.1989

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care f. 6v
se scad din efectivul prezent al unității;
— nominalizarea comisiilor care întocmesc arhiva.

30.12.1989

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
f. 7
se scad din efectivul prezent al unității;
— nominalizarea comisiilor de inventariere a documentelor
secrete.

30.12.1989

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană; cadrele și
f. 8
soldații care se scad din efectivul prezent al unității;
— plecarea în misiune la U.M. 01574 N. Bălcescu a unui
detașament format din 30 de militari.
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crt.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

30.12.1989

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
f. 9f
— mutarea militarilor între subunități;
— plecarea unui număr de 3 cadre la U.M. 01227 Valea
Roșie.

30.12.1989

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezentului unității;
— înapoierea din misiune de la U.M. 01574 N. Bălcescu a
unui detașament format din 38 de militari;
f. 9v—10v
— stabilirea răspunderilor pe subunități pentru întreținerea
bazei materiale;
— scoaterea de la stoc a unor materiale;
— înlocuirea militarilor din dispozitivul de la aeroportul Mihail
Kogălniceanu.

30.12.1989

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— detașarea unui camion la U.M. 01227 Valea Roșie;
— repartizarea pe subunități a militarilor sosiți din centrele de f. 11f—12f
instrucție;
— scoaterea din depozitul de muniție a unei cantități de
muniție și a unei mitraliere de 14,5 mm;
— mutarea în unitate a unui număr de 23 de m.t. de la
U.M. 01233 Buziaș.

30.12.1989

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— luarea în primire a gestiunii unei companii;
f. 12v—13f
— înlocuirea militarilor din dispozitivul de la aeroportul Mihail
Kogălniceanu;
— detașări de m.t. la școala de gradați a U.M. 01352
Constanța.

30.12.1989

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— scoaterea de la stoc a unor materiale (15 t motorină);
— detașarea unor m.t. la G.A.Z. al unității;
f. 13v—23f
— recompense în bani și obiecte pentru m.t.;
— alocarea personalului civil la drepturi pentru lucru în
condiții grele;
— sosirea a 3 cadre pentru executarea unui indicativ la U.M.
02638 București;
— ordinea de bătaie a subunităților Regimentului 36 Mc.

30.12.1989

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
f. 23v—24f
— predări/primiri de funcții între subofițeri;
— încadrarea subunităților de artilerie pentru instrucție cu
ofițeri;
— trecerea în rezervă a unui număr de 7 m.t.
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Nr.
crt.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

30.12.1989

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
f. 24v—25f
— constituirea unui indicativ pe calea ferată pentru predarea
în reparații a 6 tunuri cal. 76 mm la U.M. 01431 Târgoviște;
— recompense în bani și obiecte pentru m.t.;
— mutarea militarilor între subunități.

30.12.1989

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
f. 25v—26f
se scad din efectivul prezent al unității
— plecarea în misiune la București a 2 cadre;
— mutarea militarilor între subunități.

30.12.1989

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— înlocuirea militarilor din dispozitivul de la aeroportul Mihail f. 26v—27f
Kogălniceanu;
— scoaterea din depozit a unei cantități de muniție pentru
tragere;
— distribuirea din depozit a 22 țevi-pistol cal. 7,62 mm.

30.12.1989

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
f. 27v—28f
— numiri în funcție;
— schimbarea gărzii pe indicativul pe calea ferată
consemnat în O.Z.U. 12/16.01.1990.

30.12.1989

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— plecări în misiuni;
f. 28v—29f
— predări de gestiuni;
— inventarierea armamentului de la subunitățile de gărzi
patriotice;
— numiri în funcții;
— comisii de inventariere.

30.12.1989

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
f. 29v—30f
se scad din efectivul prezent al unității;
— trageri de artilerie de antrenament în poligonul redus;
— detașări de militari în termen la construcții.

30.12.1989

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care f. 30v—31f
se scad din efectivul prezent al unității;
— admiterea la tragerea de artilerie.

30.12.1989

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care f. 31v—32f
se scad din efectivul prezent al unității;
— intrarea/ieșirea în/din vigoare a unor state.
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Nr.
crt.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

R.U. 02689

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

30.12.1989

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care f. 32v—33f
se scad din efectivul prezent al unității;
— numiri în funcții a cadrelor și m.t.

30.12.1989

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
f. 33v—34f
se scad din efectivul prezent al unității;
— predări de funcții;
— intrarea/ieșirea în/din vigoare a unor state.

30.12.1989

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— numirea în funcții a cadrelor și m.t.;
— înlocuirea militarilor din dispozitivul de la aeroportul Mihail f. 34v—35v
Kogălniceanu;
— programul de lucru în parcul auto;
— predarea în reparație a 2 redresoare;
— treceri în rezervă ale m.t.;
— modificări în serviciul de zi.

30.12.1989

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
— predarea tehnicii auto, de transmisiuni și artilerie în
f. 36f—37f
exploatare și întreținere;
— detașarea unor militari în termen la Școala de gradați și
la G.A.Z. Babadag;
— detașarea a doi militari cu armament la U.M. 01392
Medgidia.

30.12.1989

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
f. 37v—38f
— înlocuirea militarilor din dispozitivul de la aeroportul Mihail
Kogălniceanu;
— predări de gestiuni;
— detașarea unor militari în termen la Școala de gradați.

30.12.1989

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la hrană; cadrele și soldații care
se scad din efectivul prezent al unității;
f. 38v—39v
— predări de gestiuni;
— trageri de luptă cu grupa de infanterie zi/noapte;
— modificări de servicii.
U.M. 01459 Medgidia

38.

SECRET

R.U. 01260

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 297/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— executarea indicativului „Radu cel Frumos” începând cu
data de 17.12.1989, ora 19,10;
f. 382
— alocări la drepturi de hrană;
— înapoieri din concedii de odihnă și permisii ale militarilor
în termen.
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Nr.
crt.

39.

40.

41.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 01260

R.U. 01260

R.U. 01260

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 298/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— întreruperi concedii de odihnă și detașări cadre;
— alocații de stat pentru copil;
— reținere din salariu pentru absență nejustificată;
f. 383
— întrerupere detașare la cursuri;
— anulare alocări la hrană;
— înapoieri din concedii de odihnă și permisii ale militarilor
în termen;
— alocări la drepturi de hrană.

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 299/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din spital militari în termen;
— înapoieri din concedii de odihnă și permisii ale militarilor
în termen;
f. 384
— mutări militari în termen;
— scoaterea de la stocul de mobilizare a unui cort mic de
comandament;
— alocări la drepturi de hrană.

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 300/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— misiune cadre militare și salariat civil;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 385

f. 386

42.

SECRET

R.U. 01260

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 301/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— serviciul de garnizoană;
— alocări la drepturi de hrană;
— înapoieri din permisii ale militarilor în termen;
— alocări la drepturi de hrană.

43.

SECRET

R.U. 01260

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 302/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 387

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 303/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— modificări ale O.Z.U.;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 388

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 303/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— cantitățile de muniție consumate în ziua de
23.12/24.12.1989 pentru asigurarea pazei și securității
cazărmii și hidroforului;
— 23.12/24.12.1989 — sold. Burdușel Adrian a fost rănit
f. 389
ușor la umărul stâng și se internează în Sp. Trt. Medgidia;
— 23.12.1989 — se scoate de la stocul de mobilizare un
nr. de pistoale-mitralieră;
— 26.12.1989 — verificarea armamentului și muniției de la
subunități;
— alocări la drepturi de hrană.

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 305/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— modificări ale O.Z.U.;
— 26.12/27.12.1989 — pentru asigurarea pazei și securității,
f. 390v—391f
subunitățile ies în dispozitivul de luptă;
— cantitățile de muniție consumate în ziua de
26.12/27.12.1989;
— alocări la drepturi de hrană.

44.

45.

46.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 01260

R.U. 01260

R.U. 01260
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crt.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 01260

R.U. 01260

R.U. 01260

R.U. 01260

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 306/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— ofițeri înaintați în grad;
— recompense bănești pentru personalul unității;
— misiune salariat civil;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 391v—392f

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 307/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— numiri în funcții ale unor ofițeri;
— încadrarea unui salariat civil;
— Comisie de verificare a documentelor secrete;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 392v—393f

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 308/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— serviciul de tură;
— acordare clase de retribuții;
— acordare gradații personal;
— recompense bănești;
— acordarea alocației de stat pentru copil;
— comisie de executare a precizărilor C.P.S.A.;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 393v—394

30.11.1989

Extras din O.Z.U. 309/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi;
— numirea personalului de serviciu de tură;
— alocări la drepturi de hrană;
— acordarea alocației de stat pentru copil.

f. 394

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 1/01.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— comisii verificare documente secrete;
— nomenclatorul dosarelor 1990;
— organizare control financiar preventiv;
— Comisie de avizare lecții întocmite;
— Comisie de redactare registru istoric;
— grupe de pregătire militară generală;
— grupe de pregătire de specialitate;
— funcții duse prin cumul;
— pregătirea militară a tineretului;
— locuri de instrucție;
— responsabilități pe subunități;
— comisii.

f. 2, 4v, 6, 7, 9,
11, 12f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 2/02.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— alocări la drepturi de hrană;
— scoatere materiale de la stocul de mobilizare;
— introducerea în reparație a unor autospeciale;
— Comisie de soluționare rapoarte militari în termen.

f. 12v—13f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 3/03.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— alocări la drepturi de hrană.
f. 13v—14f
Urmare la O.Z.U. 3/03.01.1990:
— Comisie pentru distrugerea rachetelor lansate în perioada
22.12—25.12.1989 și neexplodate.

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 4/04.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— detașarea unui ofițer;
— treceri în rezervă;
f. 14v—15f
— alocări la drepturi de hrană.
Urmare la O.Z.U. 3/03.01.1990:
— Comisie de soluționare a rapoartelor militarilor în termen.
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Nr.
crt.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

11
Filă
dosar

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 5/05.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— externare militari în termen;
— probleme financiare;
— alocare la drepturi de hrană.
Urmare la O.Z.U. 3/03.01.1990:
— înființare posturi de santinelă.

f. 15v—16f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 6/06.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— modificare servicii;
— intrare în folosință R.U.;
— verificare tehnică de luptă;
— internare militari în termen în spital;
— misiuni;
— numirea în serviciul de zi;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 16v—17f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 7/07.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— Comisie de cercetare eveniment deosebit;
— verificare armament și muniție;
— misiuni cadre militare;
— internare militari în termen în spital;
— modificare O.Z.U. 6;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 17v—18f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 8/08.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— probleme financiare;
— mutări cadre militare;
— luare în primire funcție;
— înapoiere din misiune;
— neoperativitate tehnică;
— numiri în patrule/serviciul de pază în garnizoană.

f. 18v—19

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 9/09.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— numiri în patrule/serviciul de pază în garnizoană;
— alocări la drepturi de hrană.
Urmare la O.Z.U. 9/09.01.1990:
— Comisie de căutare resturi rachete explodate.

f. 19v—20f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 10/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— misiune cadre militare;
— prezentare din detașare;
— externări cadre militare;
— internare cadre militare;
— luare în primire tehnică;
— alocare la drepturi de hrană.

f. 20v—21f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 11/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoiere din misiune;
— externare militari în termen;
— misiune;
— executare pedeapsă cu arest militari în termen;
— Comisie recepție/inventariere materiale de cultură;
— modificare O.Z.U. 10;
— alocări drepturi de hrană.

f. 21v—22f
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crt.
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Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

62.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

63.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

64.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

65.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

66.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

67.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

68.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

69.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

70.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

Conținutul pe scurt

Extras din O.Z.U. 12/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— misiune;
— program de lucru;
— mutări militari în termen;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 13/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din misiune cadre militare;
— externări militari în termen;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 14/14.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— concediu medical militari în termen;
— misiune cadre militare;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 15/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— concediu de odihnă cadre militare;
— externări spital cadre militare;
— detașări tehnică militară;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 16/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din misiune cadre militare;
— misiune cadre militare;
— internare în Sp. Trt. Medgidia a cadrelor militare;
— internare în S.M. Constanța a militarilor în termen;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 17/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— misiune cadre militare;
— funcționare serviciu operativ;
— numiri militari pentru pază armament;
— detașări tehnică militară pentru verificare metrologică;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 18/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— misiune cadre militare;
— concediu medical salariat civil;
— înapoieri din misiune;
— misiune cadre militare;
— modificări O.Z.U. nr. 17;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 19/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din misiune;
— activități reconservare armament;
— misiune cadre militare;
— detașare cadre militare;
— înapoiere cadre militare din concediu medical;
— mutări militari în termen;
— misiune salariat civil;
— înapoieri din misiune militari în termen;
— alocări la drepturi de hrană.
Extras din O.Z.U. 20/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— trecere în rezervă a unui ofițer;
— permisii cadre militare;
— înapoieri din misiune cadre militare;
— modificări O.Z.U. nr. 19;
— încetare executare arest militari în termen;
— intrare în vigoare documente cu regim special;
— alocări la drepturi de hrană.

Filă
dosar

f. 22v—23f

f. 23v—24f.

f. 24v—25f

f.25v—26f

f. 26v—27f

f. 27v—28f

f. 28v—29f

f. 29v—30f

f. 31f—31v.
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Nr.
crt.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

R.U. 01262

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 21/21.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
f. 32f—32v
— numire militari în termen planton la Casa Armatei Medgidia;
— alocări la drepturi de hrană.

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 22/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din misiune cadre militare;
— treceri în rezervă militari în termen;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 33

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 23/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— acordare gradație cadre militare;
— externare din S.M. Constanța a cadrelor militare;
— misiune cadre militare;
— misiune militari în termen;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 34

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 24/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din misiune cadre militare;
— înapoieri din misiune militari în termen;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 35f

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 25/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din misiune cadre militare;
— concediu medical cadre militare;
— înapoieri din permisii cadre militare;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 36

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 26/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoieri din misiune cadre militare;
f. 37
— 26.01.1990 — reluarea activității de căutare a resturilor
produselor 3M9M3E de către o comisie;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 38

77.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 27/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— permisii cadre militare;
— tehnică PSI neoperativă;
— treceri în rezervă a militarilor în termen;
— permisii militari în termen;
— alocări la drepturi de hrană.

78.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 28/28.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură
— alocări la drepturi de hrană

f. 39

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 29/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură
— misiune cadre militare;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 40

30.12.1989

Extras din O.Z.U. 30/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— înapoiere permisie cadre militare;
— înapoiere cadre militare din scutire medicală;
— înapoiere cadre militare din misiune;
— externare militari în termen din S.M. Constanța;
— transport hrană personal aflat în dispozitiv de luptă;
— detașare tehnică între subunități;
— numire șofer pe autoturism de serviciu;
— numire militar în termen la centrala termică;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 41

79.

80.

SECRET

SECRET

R.U. 01262

R.U. 01262
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Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

81.

SECRET

R.U. 01262

30.12.1989

82.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

83.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

84.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

85.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

86.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

87.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

88.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

89.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

90.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

91.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

92.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

93.

SECRET

R.U. 01425

17.10.1996

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

Extras din O.Z.U. 31/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu de zi și tură;
— numiri în funcție ofițeri;
— numiri în funcție ofițeri;
f. 42—43
— misiune cadre militare;
— acordare spor vechime salariat civil;
— desfacere contract de muncă salariat civil.
Extras din Registrul istoric din 25.12.1989:
— 23.12/24.12.1989 — asigurarea pazei și securității
f. 139f
cazărmii 629;
— rănirea la umărul stâng a unui militar.
Extras din Registrul istoric din 28.12.1989:
f. 139v
— înaintări în grad 2 ofițeri.
Extras din Registrul istoric din 29.12.1989:
f. 139v
— numiri în funcții 2 ofițeri.
Extras din Registrul istoric din 30.12.1989:
— 1.01.1990 — retribuirea pe clase a unor ofițeri;
Extras din Registrul istoric din 1.01.1990:
— citarea pe O.Z.U. — 3 ofițeri, 2 mm. și 2 subofițeri;
— recompensarea cu înaintare în grad și permisie.
Extras din Registrul istoric din 4.01.1990:
—detașare 1 ofițer;
— trecere în rezervă 1 ofițer.
Extras din Registrul istoric din 5.01.1990
— înființarea a 2 posturi de santinelă la serviciul de gardă.
Extras din Registrul istoric din 6.01.1990:
— producerea unui eveniment deosebit cod. 324 —
1 maistru militar.
Extras din Registrul istoric din 6.01.1990:
— acordare drepturi financiare conform funcțiilor;
— scoatere din efectivul control a 2 ofițeri.
Extras din Registrul istoric din 9.01.1990:
— numirea a 2 patrule pentru paza unor obiective.
Extras din Registrul Istoric din 10.01.1990
— misiune în Garnizoana Buzău — 2 ofițeri.
Extras din Registrul istoric din 11.01.1990:
— executarea unor misiuni;
— Comisie de verificare a tehnicii și materialelor.
Extras din Registrul istoric din 12.01.1990:
— lucru în 3 schimburi până la încetarea indicativului „Radu
cel Frumos”.
Extras din Registrul istoric din 15.01.1990:
— detașare autospecială la reparații
Extras din Registrul istoric din 17.01.1990:
— misiune — 2 ofițeri;
— constituirea a 4 ture operative începând cu 16.01.1990.
Extras din Registrul istoric din 11—31.01.1990:
— reconservarea armamentului de infanterie de la stocul de
mobilizare de către o echipă: 1 mm. și 2 m.t.;
— executarea unei misiuni în Garnizoana București.
Extras din Registrul istoric din 19.01.1990:
— 50 m.t. s-au prezentat în unitate; 3 m.t. sosiți din misiune.
Extras din Registrul istoric din 20.01.1990:
— treceri în rezervă: 1 of. și 2 m.t.;
— 1 of. și 2 m.t. înarmați execută o misiune în Garnizoana
București pentru ridicarea unor colete cu documente
secrete.
Extras din Registrul istoric din 26.01.1990:
— 26.01.1990
— reluarea căutării produselor 3M9M3E.
Extras din Registrul istoric din 27.01.1990:
— treceri în rezervă 37 m.t.
Extras din Registrul istoric din 30.01.1990:
— 29.01.1990, 2 autoturisme se detașează la ARTM.

f. 140f

f. 140v

f. 140f

f. 141f

f. 141v

f. 142f

f. 142v

f. 143f

f. 143v
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

94.

SECRET

R.U. 01425

Data
înregistrării

17.10.1996

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

Extras din Registrul istoric din 31.01.1990:
— încetare detașare la Bg. 45 Ge.;
— numiri în funcție.

f. 144f

U.M. 01656 București

95.

96.

97.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. A/01227 24.02.2004

R.U. 5065

R.U. 5075

Registru istoric al R 45 TRS:
— deplasări de trupe în vederea executării unei misiuni în
zona Arcului de Triumf—Piața Victoriei;
f. 328v—330
— primirea muniției de război de către cadrele militare în
termen în data de 25.12.1989;
— constituirea dispozitivului de apărare imediată a unității.

3.01.1989

Registru O.Z.U./1989 al R. 45 TRS.:
— prezența obligatorie în unitate a tuturor cadrelor militare,
militarilor în termen și a salariaților civili și primirea
indicativului „Radu cel Frumos” începând cu 17.12.1989;
— distribuirea de armament și muniție tuturor cadrelor
militare și salariaților civili începând cu data de 25.12.1989;
— înapoierea de la U.M. 02450 București a cadrelor militare
f. 425v—438
și militarilor în termen detașați începând cu 26.12.1989;
— detașarea la U.M. 02450 T a unor cadre militare și militari
în termen aparținând unității începând cu data de
29.12.1989;
— recompensarea cu sume bănești a unui număr de cadre
militare și salariați civili pentru rezultate foarte bune obținute
în procesul pregătirii de luptă.

4.01.1990

Registru O.Z.U./1989 al R 45 TRS:
— deplasări de trupe în vederea executării unei misiuni în
zona Arcului de Triumf—Piața Victoriei;
— deplasarea tehnicii militare de transmisiuni în zona Arcului
f. 2—28
de Triumf—Piața Victoriei începând cu 6.01.1990;
— detașarea unor militari de la alte unități;
—asigurarea conducerii activităților în cazarmă începând cu
data de 31.01.1990.
U.M. 01847 Buzău

98.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

O.Z.U. nr. 297:
— serviciile pe unitate;
— modificări în situația de personal;
— acordare titlu subunitate de frunte;
— alocare la drepturi.
O.Z.U. nr. 298:
— serviciile pe unitate;
— modificări în situația de personal;
— alocare la drepturi.
O.Z.U. nr. 299:
— serviciile pe unitate;
— modificări în situația de personal;
— comisii verificare nivel instruire.
O.Z.U. nr. 300:
— serviciile pe unitate și în garnizoană;
— deplasări trupe în vederea executării unei misiuni;
— modificări în situația de personal.

f. 56—57

99.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

f. 58

100.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

101.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

102.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

O.Z.U. nr. 301:
— serviciile pe unitate și în garnizoană;
— modificări în situația de personal.

f. 63

103.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

O.Z.U. nr. 302:
— serviciile pe unitate și în garnizoană;
— modificări în situația de personal.

f. 64

f. 59

f. 60—62
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Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

104.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

105.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

106.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

107.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

108.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

109.

SECRET

R.U. 6879

3.11.1989

110.

SECRET

R.U. A03741

23.07.1999

111.

SECRET

R.U. A03741

23.07.1999

112.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

113.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

114.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

115.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

116.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

117.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

118.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 303:
— serviciile pe unitate;
— deplasări trupe în vederea executării unei misiuni;
— modificări în situația de personal.
O.Z.U. nr. 304:
— serviciile pe unitate;
— modificări în situația de personal.
O.Z.U. nr. 305:
— serviciile pe unitate;
— deplasări trupe în vederea executării unei misiuni;
— modificări în situația de personal.
O.Z.U. nr. 306:
— serviciile pe unitate;
— modificări în situația de personal.
O.Z.U. nr. 307:
— serviciile pe unitate;
— deplasări trupe în vederea executării unei misiuni;
— modificări în situația de personal.
O.Z.U. nr 308:
— serviciile pe unitate;
— modificări în situația de personal.
Registru istoric, perioada 1.12—31.12.1989:
— deplasări trupe în vederea executării unei misiuni;
— modificări în situația de personal.
Registru istoric, perioada 1.12—31.12.1989:
— deplasări trupe în vederea executării unei misiuni;
— modificări în situația de personal.
U.M. 02490 S Pitești
U.M. 01347 Basarabi
O.Z.U. 294/18.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 295/19.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 296/20.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (înapoieri din permisii militari în
termen);
— nominalizarea comisiei pentru verificarea muniției la
subunități;
— probleme ale serviciului tehnic (încadrare pe tancuri);
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 297/21.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 298/22.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 299/23.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 300/25.12.1989:
— servicii;
— organizarea misiunilor de pază și organizare a orașului
Constanța;
— alocări drepturi de hrană.

f. 65—67

f. 68

f. 68—69

f. 69—70

f. 70—72

f. 72—73

f. 232
f. 233—236

f. 388

f. 389

f. 390

f. 392

f. 393

f. 394

f. 395

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

119.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

O.Z.U. 301/26.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.

f. 395

120.

SECRET

R.U. 3810

18.01.1989

O.Z.U. 302/27.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.

f. 396

18.01.1989

O.Z.U. 303/28.12.1989:
— servicii;
— alocări la drepturi de hrană pentru executarea misiunilor
de luptă;
f. 397
— înaintări în grad;
— scoateri de materiale (stoc mobilizare-serviciu geniu);
— alocări la drepturi de hrană.

18.01.1989

O.Z.U. 304/29.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție);
— alocări drepturi de hrană.

f. 397

18.01.1989

O.Z.U. 305/30.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.

f. 399

18.01.1989

O.Z.U. 306/31.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— recompense bănești;
— alocări drepturi de hrană.

f. 400

30.12.1989

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— servicii;
— nominalizare comisii pentru anul 1990, repartizarea
responsabilităților în vederea funcționării și exploatării bazei
materiale; măsuri organizatorice privind desfășurarea f. 2
activităților în anul 1990;
— probleme de personal (întoarceri din concedii, scutiri,
detașări, permisii);
— alocări drepturi de hrană caldă.

121.

122.

123.

124.

125.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 3810

R.U. 3810

R.U. 3810

R.U. 3810

R.U. 3817

126.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

127.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

128.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

129.

130.

SECRET

SECRET

R.U. 3817

R.U. 3817

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— servicii;
— alocări la drepturi de hrană la plecarea în misiune în
Garnizoana Constanța;
f. 10
— scădere materiale din evidența serviciului echipament
(deces soldat dec. 1989);
— alocări la drepturi.
O.Z.U. 3/3.01.1990:
— servicii;
f. 12
— alocări la drepturi;
— comisii.
O.Z.U. 4/4.01.1990:
— servicii;
f. 13
— probleme de personal;
— alocări la drepturi de hrană.

30.12.1989

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.

f. 13

30.12.1989

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— clase de retribuție;
— activități desfășurate la serviciul tehnic;
— alocări drepturi de hrană.

f. 14
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Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

131.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

132.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

133.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

134.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

135.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

136.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

137.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

138.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

139.

SECRET

RU 3817

30.12.1989

140.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

141.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

142.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 7/8.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
f. 16
— retrogradare soldat;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 8/9.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (întoarceri din concedii, scutiri, f. 17
detașări, permisii);
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 9/10.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
f. 18
— inventarieri;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 10/11.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
f. 19
— încadrarea pentru instrucție a unității;
— probleme ale serviciului tehnic;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 11/12.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
f. 25
— avansări și mutări militari în termen;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 12/13.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
f. 26
— echipare cadre;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 13/15.01.1990:
— servicii;
f. 27
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 14/16.01.1990:
— servicii;
— probleme serviciu tehnic;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 15/17.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— predare funcție;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 16/18.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— probleme ale serviciului tehnic;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 17/19.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal și financiar, indemnizații, gradații,
clase de retribuție, probleme ale serviciului auto, încadrarea
pe autovehicule;
— alocări la drepturi hrană.
O.Z.U. 18/20.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— mutări militari în termen, misiune de luptă în data de
22.01.1990 la Releuri de Retranslație Constanța;
— probleme ale serviciului A.T.A.M.;
— alocări drepturi hrană.

f. 28

f. 29

f. 30

f. 31

f. 32
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clasificare
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143.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

144.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

145.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

146.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

147.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

148.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

149.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

150.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

151.

SECRET

R.U. 3817

30.12.1989

152.

SECRET

S/A 1261

28.08.2001

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 19/20.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— numiri în funcție, misiuni;
— alocări la drepturi hrană.
O.Z.U. 20/23.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 21/24.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, concedii medicale,
detașări);
— alocări la drepturi hrană.
O.Z.U. 22/25.01.1990:
— servicii;
— probleme ale serviciului tehnic, transport pe calea ferată;
— numiri în funcție;
— alocări la drepturi hrană.
O.Z.U. 23/26.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (spitalizări, încadrări militari în
termen);
— trecere în rezervă militari în termen;
— alocări la drepturi hrană.
O.Z.U. 24/27.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/29.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— numiri în funcție militari în termen;
— alocări la drepturi hrană.
O.Z.U. 26/30.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 27/31.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— executare ședințe trageri, constituire grupe operative;
— constituire comisii pe linie de echipament și alimente;
— alocări drepturi hrană, activități la nivel G.A.Z.
Registru istoric:
5.09.1989 — numiri în funcție;
27.09.1989 — numiri în funcție;
7.10.1989 — mutări în unitate;
5.11.1989 — depunere jurământ militar;
11.12.1989 — numiri în funcție;
17.12.1989 — punerea în aplicare a indicativului „Radu cel
Frumos”;
20.12.1989 — nominalizarea tehnicii de luptă în vederea
constituirii eșalonului care participă la executarea misiunii de
luptă;
23.12.1989 — misiuni de pază și apărare încredințate unității
în garnizoană și în afară;
1990 —schema de organizare a Regimentului 18 Tancuri
Încadrarea nominală a Regimentului 18 Tancuri:
2.01.1990 — misiune de luptă în orașul Constanța;
6.01.1990 — acordare gradații;
10.01.1990 — mutări militari în termen;
19.01.1990 — acordare gradații;
26.01.1990 — trecere în rezervă militari în termen;
31.01.1990 — executare ședință tragere;
5.02.1990 — executare tabără de instrucție.

f. 33

f. 34

f. 35

f. 36

f. 37

f. 38

f. 39

f. 40

f. 41

f. 196—201
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Conținutul pe scurt

Filă
dosar

U.M. 01378 Târgoviște

153.

154.

155.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 6935

R.U. 6935

R.U. 6935

30.12.1988

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (întoarceri din co, scutiri, detașări,
permisii);
— alocări drepturi de hrană caldă.

30.12.1988

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (întoarceri din permisii);
— numire comisie de verificare a muniției la subunități;
— alocări cadre și pmc la hrană caldă.

30.12.1988

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— inventariere materiale sanitare;
— precizări cu privire la primirea indicativului „Radu cel
Frumos” începând cu 17.12.1989 ora 15,55;
— situația prezentării la alarmă a personalului;
— asigurări cu muniție pentru bateriile antiaeriene;
— alocări drepturi de hrană caldă.

156.

SECRET

R.U. 6935

30.12.1988

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi de hrană caldă.

157.

SECRET

R.U. 6935

30.12.1988

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană caldă.

30.12.1988

O.Z.U..301/23.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană caldă.

30.12.1988

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană caldă.

158.

159.

SECRET

SECRET

R.U. 6935

R.U. 6935

160.

SECRET

R.U. 6935

30.12.1988

O.Z.U. 303/26.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (întoarceri din co, scutiri, detașări,
permisii);
— alocări drepturi de hrană caldă.

161.

SECRET

R.U. 6935

30.12.1988

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană caldă.

30.12.1988

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— servicii;
— inventariere serviciu financiar;
— alocări drepturi de hrană caldă.

30.12.1988

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— precizări cu privire la rănirea unui cadru militar în urma
unui atac terorist din ziua de 26.12.1989;
— alocări drepturi de hrană caldă.

162.

163.

SECRET

SECRET

R.U. 6935

R.U. 6935

f. 346—358
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Nr.
crt.

164.

165.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 6935

R.U. 6935

Data
înregistrării

30.12.1988

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană caldă.

30.12.1988

O.Z.U. 308/30.12.1989:
— servicii;
— avansare post-mortem a ofițerului decedat;
— mulțumiri transmise de MApN personalului unității pentru
modul de acțiune și comportare în luptele cu elementele
teroriste;
— scoatere materiale de la stocul de mobilizare pentru
dotarea subunităților de intervenție;
— înaintare în grad a unui cadru militar pentru spiritul de
sacrificiu dovedit în acțiunile de luptă;
— mulțumiri prin O.Z.U. unor cadre și m.t. pentru modul în
care au acționat;
— avansare m.t. pentru modul de acțiune în luptă.
O.Z.U. 1/3.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— comisii inventariere, recepție materiale;
— alocări la drepturi serviciul tehnic.

166.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

167.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

168.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

169.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

170.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

171.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

172.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

173.

SECRET

R.U. 6942

Conținutul pe scurt

2.09.1990

174.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

175.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

Filă
dosar

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— servicii
— alocări la drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— servicii
— probleme de personal.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 5/8.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 6/9.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (acordări gradații);
— alocări drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 8/11.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— recompensare cadre pentru modul de acțiune și
comportare în decembrie 1989;
— mișcări tehnică auto și de transmisiuni;
— alocări drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni predare documente);
— alocări drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.

f. 2—33

22
Nr.
crt.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

R.U. 6942

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

2.09.1990

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi de hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— numire comisie verificare muniții;
— probleme ale serviciului tehnic (scoatere din funcțiune
auto);
— ordinea de bătaie a divizionului;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— ordinea de bătaie;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (treceri în rezervă m.t., misiuni);
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.

2.09.1990

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— se constituie detașamente de pază și apărare la obiective
din garnizoană;
— alocări la drepturi hrană caldă.

Filă
dosar
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

189.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

190.

SECRET

R.U. 6942

2.09.1990

191.

SECRET

R.U. A0758

16.01.1997

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi hrană caldă.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— nominalizare șef tură în P.C.;
— acordări gradații;
— constituire grupă operativă;
— constituire grupă intervenție;
— alocări la drepturi hrană caldă.
Registru istoric:
17.12.1989 — primirea indicativului „Radu cel Frumos” și
punerea în aplicare planului de înștiințare, aducerea
personalului la unitate și trecerea unității în serviciul de luptă;
24.12.1989 — decesul unui ofițer în data de 23.12.1989;
25.12.1989 — nominalizare judecată, condamnare la moarte
și executarea soților Ceaușescu;
26.12.1989 — rănirea unui cadru militar în urma unui atac
terorist;
31.12.1989 — avansarea post-mortem a unui ofițer; f. 256v—259v
avansarea în grad a unui ofițer pentru patriotism; mulțumiri
pe O.Z.U. aduse cadrelor militare;
16.01.1990 — numiri în funcție;
17.01.1990 — avansări în grad;
18.01.1990 — mutare militari în termen;
19.01.1990 — ordinea de bătaie a noului ciclu de instrucție;
26.01.1990 — trecere în rezervă m.t.;
29.01.1990 — numiri în funcție și avansări ofițeri;
31.01.1990 — constituire consiliu militar pe unitate.
U.M. 01353 Constanța

192.

SECRET

R.U. 4509

5.12.1989

193.

SECRET

R.U. 4509

5.12.1989:

194.

SECRET

R.U. 4509

5.12.1989

195.

196.

SECRET

SECRET

R.U. 4509

R.U. 4509

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (scutiri medicale);
— plan măsuri al indicativului „Tabela a, b, c”;
— alocări drepturi hrană caldă;
— nominalizarea tehnicii pentru executarea unei misiuni
ordonate.
O.Z.U. 297/19.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană;
— scoatere autovehicule pentru îndeplinirea unei misiuni și
măsuri întreprinse.
O.Z.U. 298/20.12.1989:
— servicii;
f. 13—29
— probleme de personal (concedii, înapoieri din misiuni);
— alocări drepturi de hrană;
— nominalizare comisii pentru controlul muniției și
armamentului din unitate.

5.12.1989

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (permisii, detașări, înapoieri la
u.m.);
— alocări drepturi de hrană.

5.12.1989

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (plecări la curs, numiri în funcție,
internări);
— alocări drepturi de hrană.
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

197.

SECRET

R.U. 4509

198.

SECRET

R.U. 4509

Data
înregistrării

5.12.1989

O.Z.U. 301/23.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.

5.12.1989

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— scoatere de materiale de la stocul de mobilizare;
— alocări drepturi de hrană.

199.

SECRET

R.U. 4509

5.12.1989

200.

SECRET

R.U. 4509

5.12.1989

201.

SECRET

R.U. 4509

5.12.1989

202.

203.

SECRET

SECRET

R.U. 4509

R.U. 4509

5.12.1989

5.12.1989

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.

SECRET

R.U. 4509

5.12.1989

205.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

206.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

207.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

208.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

Filă
dosar

O.Z.U. 303/26.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană;
— completare O.Z.U.: la data de 24.12.1989 un complex de
tragere se trimite la B.1 M. Kogălniceanu.
O.Z.U. 304/27.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 305/28.12.1989:
— servicii;
— scoatere de materiale de la stocul de mobilizare;
— alocări drepturi de hrană;
— scoatere tehnică auto pentru intervenție la obiective.
O.Z.U. 306/29.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.

204.

209.

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 308/31.12.1989:
— servicii;
— recompense;
— mulțumiri pe O.Z.U.;
— ieșiri în cursă;
— scoatere tehnică stoc pentru intervenții la obiective.
O.Z.U. 1/1.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— nominalizare grupe operative;
— alocare la drepturi de motokilometri;
— comisii pentru anul 1990;
— control preventiv de gestiune;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 2/4.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— transport C.L.;
— alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 5/8.01.1990:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană;
— comisii (organizarea activității la A.R.T.M.);
— activități ale serviciului tehnic.

f. 2—34
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

210.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

211.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

212.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană;
— organizarea divizionului pentru instrucție;
— activități desfășurate la serviciul tehnic;
— acordare gradații.
O.Z.U. 8/11.01.1990:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 9/11.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană,
— activități ale serviciului tehnic.

213.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

214.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

215.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

216.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

217.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

218.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.

9.01.1990

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană;
— activități ale serviciului tehnic.

9.01.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană;
— activități ale serviciului tehnic.

9.01.1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană;
— activități ale serviciului tehnic.

9.01.1990

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană;
— activități ale serviciului tehnic.

219.

220.

221.

222.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 4511

R.U. 4511

R.U. 4511

R.U. 511

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 11/15.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (detașări);
— alocări drepturi de hrană;
— recompense (la G.A.Z.);
— activități ale serviciului tehnic.
O.Z.U. 12/16.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană;
— indemnizație dispozitiv;
— activități ale serviciului tehnic.
O.Z.U. 13/17.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (detașări);
— alocări drepturi de hrană.

25
Filă
dosar
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

223.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

224.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

225.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

226.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

227.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

228.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

229.

SECRET

R.U. 4511

9.01.1990

230.

SECRET

R.U. 473

Data
înregistrării

13.09.1975

231.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

232.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

233.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

234.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 20/25.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (plecări, scutiri, misiuni, numiri în
funcții);
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 21/26.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (internări spital, scutiri medicale);
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 22/27.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (trecere în rezervă m.t.);
— alocări drepturi de hrană.
O.Z.U. 23/29.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (probleme de personal);
— alocări drepturi de hrană;
— activități executate de serviciul tehnic.
O.Z.U. 24/30.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană;
— probleme ale serviciului tehnic.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (internări, scutiri);
— alocări drepturi de hrană.
U.M. 01687 (fostă 01353)
Registru istoric:
— 17.12.1989 — Se consemnează primirea indicativului f. 138
„Radu cel Frumos”, efectivele și tehnica participantă la
executarea acestuia, precizări cu privire la modul de
desfășurare a acțiunilor de luptă din dispozitivele de luptă
ocupate din timp de pace;
—22.01.1990 — Încadrarea nominală cu cadre și p.m.c. a f. 139
unității.
U.M. 01199 Ghimbav
O.Z.U. 295/18.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— încadrări militari în termen;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 296/19.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (învoiri, permisii, curs, mutări
militari în termen);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 297/20.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (c.o. detașări, plecări);
— reintroducerea muniției de artilerie în depozit scoase
odată cu primirea indicativului „Radu cel Frumos”;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 298/21.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (avansări);
— transport C.F.;
— alocări drepturi hrană.

f. 14—15

f. 16—17

f. 17—18

f. 19—20
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Nr.
crt.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 9914

Data
înregistrării

9.12.1989

O.Z.U. 299/22.12.1989:
— servicii;
— subunități destinate unor misiuni de luptă în Garnizoana f. 20—21
Brașov;
— alocări drepturi hrană.

9.12.1989

O.Z.U. 300/23.12.1989:
— servicii;
— organizarea unor puncte de apărare în Garnizoana f. 21—22
Brașov;
— alocări drepturi hrană.

9.12.1989

O.Z.U. 301/25.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (internări răniți în Spitalul Militar f. 23
Brașov);
— alocări drepturi hrană.

9.12.1989

O.Z.U. 302/26.12.1989:
— servicii;
— constituire unitate intervenție la cazarma Bartolomeu;
— alocări drepturi hrană.

f. 24

9.12.1989

O.Z.U. 303/27.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (detașare cadre militare);
— măsuri de întărire a dispozitivului de apărare;
— alocări drepturi hrană.

f. 25

9.12.1989

O.Z.U. 304/28.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (detașări);
— alocări drepturi hrană.

f. 26

9.12.1989

O.Z.U. 305/29.12.1989:
— servicii;
— în baza indicativului „Radu cel Frumos” militarii cabanei f. 27
Rețea primesc muniție și pistoale-mitralieră;
— alocări drepturi hrană.

9.12.1989

O.Z.U. 306/30.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (avansări cadre și militari în
f. 28—30
termen);
— probleme de financiar (recompense);
— alocări drepturi hrană.

243.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

244.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

245.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

246.

SECRET

R.U. 9914

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

9.12.1989

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— servicii;
— comisii pentru desfășurarea activităților în unitate în anul f. 40—42
1990;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 2/4.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.M., internări);
f. 42—43
— comisii de cercetare a condițiilor în care au fost răniți
militarii în termen;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.O.);
f. 43—44
— comisii tehnice ale unității;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— alocări drepturi hrană.

f. 44—45
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247.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

248.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

249.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

250.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

251.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

252.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

253.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

254.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

255.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

256.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

257.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

258.

SECRET

RU 9914

9.12.1989

259.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
f. 46—47
— comisii pentru desfășurarea activităților în unitate;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 6/9.01.1990:
— servicii;
— probleme de financiar (gestiuni);
f. 47—50
— probleme de personal (indemnizații gradații, trepte de
salarizare);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— servicii;
f. 50—51
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 8/11.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— ordinea de bătaie a unității;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 11/15.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (avansări militari în termen);
— probleme serviciu tehnic (asigurare cu armament a
subunităților nou-înființate);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 12/16.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 13/17.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— probleme ale serviciului tehnic;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 14/18.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție, cadre și militari
în termen);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 15/19.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, permisii, C.M., C.O.);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 16/20.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.M., militari în termen);
— probleme de P.S.I.;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 17/22.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni pe C.F., convocare
armurieri);
— probleme de gestiune;
— probleme ale serviciului tehnic;
— alocări drepturi hrană.

f. 51—52

f. 52—53

f. 53—61

f. 61—62

f. 62—63

f. 64

f. 65

f. 66

f. 68

f. 69—70

29

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

260.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

261.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

262.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

263.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

264.

SECRET

R.U. 9914

9.12.1989

265.

266.

267.

268.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 9914

R.U. 5264

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
f. 71—72
— probleme de inventariere;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 19/24.01.1990:
— servicii;
f. 72—73
— probleme de personal (misiuni, permisii, C.M., C.O.);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 20/25.01.1990:
— servicii;
f. 73—74
— probleme de personal (militari în termen);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 21/26.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcții cadre, militari în f. 75—76
termen);
— probleme de A.T.A.M.;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 22/27.01.1990:
— servicii;
f. 76—77
— probleme de personal (militari în termen);
— alocări drepturi hrană.

9.12.1989

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (militari în termen — scoatere din
evidență a unui soldat ucis; permisii, treceri rezervă militari
în termen);
f. 78—81
— ordinea de bătaie a Plutonului Apărare Aeroclub;
— executarea ședințelor de tragere;
— probleme ale serviciului tehnic;
— alocări drepturi hrană.

9.12.1989

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (militari în termen);
— probleme de gestiune;
— alocări drepturi hrană.

f. 81—82

9.12.1989

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (militari în termen);
— alocări drepturi hrană.

f. 82—83

20.12.1978

Registru istoric:
— 8.12.1989 — ordin de numire în funcție;
— 9.12.1989 — ordin de numire în funcție;
— 17.12.1989 — aplicarea măsurilor prevăzute la „Alarmă
de luptă parțială”;
— 18.12.1989 — măsuri luate în unitate, situația cu
efectivele la data de 18.12.1989;
— 19.12.1989 — constituirea subunităților de intervenție și
precizarea măsurilor luate;
— 20.12.1989 — înființarea serviciului operativ, informarea
personalului unității cu privire la acțiunile desfășurate la
Timișoara;
— 21.12.1989 — informarea personalului unității cu privire la f. 273—279
acțiunile desfășurate la București și Timișoara; încetarea
lucrului la I.C.A. Ghimbav și deplasarea unor subunități la
sediul întreprinderii; afluirea subunităților către orașul
Brașov;
— 22.12.1989 — ieșirea populației în stradă, demonstrând
pașnic. Au fost aduse la cunoștința manifestanților
evenimentele ce se desfășurau în țară; retragerea
subunităților în cazarmă; la unitate s-au primit informații
privind atacurile unor elemente teroriste;
— 23—28.12.1989 — misiunile îndeplinite de subunități ca
urmare a informațiilor primite în ziua precedentă;
— avansări în grad;
— 31.12.1989 — recompense.
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U.M. 01527 Basarabi

269.

270.

SECRET

SECRET

R.U. 793

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 297/18.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentare caporal);
— numire grupă operativă;
— alocări drepturi hrană caldă;
— mișcări materiale.

9.10.1990

O.Z.U. 298/19.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentări la unitate);
— alocări drepturi hrană caldă;
— mișcări materiale de las toc la uz (muniție și aparatură);
— se dispun măsuri pentru verificarea stării de operativitate
a tehnicii auto;
— se stabilesc autovehicule și șoferi pentru îndeplinirea unor
misiuni de luptă.

271.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 299/20.12.1989:
— personalul de serviciu;
— se menționează încazarmarea efectivelor pentru
executarea indicativului „Radu cel Frumos”;
— probleme de personal (prezentări la unitate);
— alocări drepturi hrană caldă;
— numire comisie pentru verificarea zilnică a muniției de
infanterie de la subunitate.

272.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 300/21.12.1989:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 301/22.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentări la unitate);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 302/23.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentări la unitate);
— alocări drepturi hrană caldă.

273.

274.

SECRET

SECRET

R.U. 793

R.U. 793

275.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 302/24.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal;
— măsuri pentru întărirea pazei unității și a unor obiective
din orașul Basarabi.

276.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 303/25.12.1989:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

277.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 304/26.12.1989:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 305/27.12.1989:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă;
— instalare post pază;
— executare misiune scotocire în tabăra Valea Seacă.

9.10.1990

O.Z.U. 306/28.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 307/29.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.

278.

279.

280.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

f. 24—64
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9.10.1990

O.Z.U. 308/30.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.

282.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 309/31.12.1989:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (recompensare cadre și m.t. pentru
fapte deosebite pe timpul participării unității la revoluție);
— alocări drepturi hrană caldă.

283.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

284.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (numire diferite comisii);
— alocări drepturi hrană caldă.

285.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— personalul de serviciu;
— se constituie serviciul de patrulă și se dublează posturile;
— ieșiri în cursă autocamioane și autobuz;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă.

286.

287.

SECRET

SECRET

R.U. 793

R.U. 793

288.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— personalul de serviciu;
— nominalizare comisie inventariere documente secret;
— nominalizare echipă de lucru pentru executarea I.T.Z.;
— alocări drepturi hrană caldă.

289.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 7/8.01.1990:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 8/9.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (plecări în misiuni);
— se constituie consiliul de onoare ofițeri inferiori, m.m. și
subofițeri;
— numire responsabil rezolvare cereri și reclamații;
— numire comisie tehnică p.s.i.;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 9/10.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal;
— se stabilește încadrarea pentru instrucție;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 10/11.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (plecări în spital, atribuire clasă
retribuție, acordare gradație cadre militare);
— alocări drepturi hrană caldă.

290.

291.

292.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793
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293.

294.

295.

296.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

9.10.1990

O.Z.U. 11/12.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (acordare indemnizație comandă,
scutire medicală);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 12/13.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (acordare clasă retribuție, scutire
medicală);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 13/15.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentare la unitate, plecări în
scutiri medicale, acordare clasă retribuție);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 14/16.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (numire responsabil pe stația de
încărcat acumulatori);
— alocări drepturi hrană caldă;
— ieșire în cursă autobuz.

297.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 15/17.01.1990:
— personalul de serviciu;
— executare control p.s.i.;
— probleme de personal (plecări în misiune, în scutire
medicală, numire comisie repartiție locuință);
— alocări drepturi hrană caldă.

298.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 16/18.01.1990:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

299.

SECRET

RU 793

9.10.1990

O.Z.U. 17/19.01.1990:
— personalul de serviciu;
— nomenclatorul dosarelor;
— probleme de personal (misiuni, numire comisie
inventariere auto);
— distribuire armament din depozit și scoatere materiale de
la stoc;
— ieșire în cursă autobuz;
— alocări drepturi hrană caldă.

300.

SECRET

R.U. 793

9.10.1990

O.Z.U. 18/20.01.1990:
— personalul de serviciu;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 19/21.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentare la unitate);
— alocări drepturi hrană caldă;
— organizarea divizionului pentru îndeplinirea unor misiuni;
— măsuri pentru ridicarea capacității de luptă a unității;
— trecere de la stoc la uz armament și muniții.

9.10.1990

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— personalul de serviciu;
— trecere materiale de la stoc la uz (echipament);
— probleme de personal (misiune);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 21/24.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentare la unitate, plecări
spital);
— alocări drepturi hrană caldă.

301.

302.

303.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

Filă
dosar
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304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

R.U. 793

R.U. A0441

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

9.10.1990

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prelungire scutire medicală);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 23/26.01.1990:
— personalul de serviciu;
— numire comisie inventariere;
— probleme de personal (plecări în scutiri, numiri în funcții);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (plecări în scutire medicală, în
concediu medical, acordare premii efectivului unității, treceri
în rezervă m.t.);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 25/29.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal;
— stabilire responsabilități verificare
specialitate;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 26/30.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (misiuni, internări, prezentări din
scutiri medicale);
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1990

O.Z.U. 27/31.01.1990:
— personalul de serviciu;
— probleme de personal (prezentări la unitate);
— constituire grupe operative P.C.;
— stabilire cadre și p.m.c. considerate în dispozitiv de luptă;
— alocări drepturi hrană caldă.

9.10.1995

Registru istoric:
— 22.12.1989 — se consemnează înlăturarea dictaturii și
avansarea unor ofițeri;
— 24.11.1989 — asigurarea pazei și apărării depozitului C.L.
al I.U.G. Basarabi și a Oficiului P.T.T.R. Basarabi;
f. 85—87
— Anul 1990: ordinea de bătaie a unității pentru instrucție;
încadrarea nominală a divizionului;
— 24.01.1990 — numiri în funcții;
— 27.01.1990 — trecere în rezervă m.t.

instrucție

de

U.M. 01060 București

311.

SECRET

Dosar 24

1989

Nr. de înregistrare al documentului:
— 01958/10.05.1989: adresă privind încorporarea noii serii f. 111
de recruți, activități premergătoare trecerii în rezervă a m.t.;
— 01963/11.05.1989: adresă privind trecerea în rezervă a
m.t. încorporați în ianuarie 1988, completare a unităților
militare care lucrează în economia națională prin mutări a
militarilor în termen; precizări privind începerea programului f. 106
pregătirii de luptă și politice;
— 03151/29.07.1989: se comunică faptul că M.St.M a
aprobat ca recruții necesari să fie încorporați odată cu cei ai
regimentului; măsuri cu privire la înlocuirea m.t. care vor fi f. 153—154
numiți în funcții la C.M. și Statele Majore ale G.P.

312.

SECRET

R.U. 5814

22.04.1984

Registru de evidență pe funcții a cadrelor.

f. 5—24;
26—34;
37—88
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313.

SECRET

R.U. 5788

314.

SECRET

R.U. 5788

315.

316.

SECRET

SECRET

R.U. 5788

R.U. 5788

Data
înregistrării

27.07.1989

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— servicii;
— încadrare personal pe tehnică;
— probleme de personal (militari în termen);
— trecere în rezervă militari în termen;
— comisie verificare tehnică de transmisiuni;
— alocări drepturi hrană.

27.07.1989

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (militari în termen);
— alocări drepturi hrană.

SECRET

R.U. 5788

27.07.1989

318.

SECRET

R.U. 5788

27.07.1989

319.

SECRET

R.U. 5788

27.07.1989

SECRET

R.U. 5788

Filă
dosar

U.M. 01258 Râmnicu Sărat
O.Z.U. 296/18.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— probleme de financiar;
27.07.1989 — înființare de comisii de control obștesc, executare ședință
tragere;
— încadrare personal pe tehnică;
— probleme ale serviciului tehnic;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 297/19.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
27.07.1989
— încadrare personal pe tehnică;
— executarea pregătirii serviciilor;
— alocări drepturi hrană.

317.

320.

Conținutul pe scurt

27.07.1989

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— servicii;
— încadrare personal pe tehnică;
— probleme de personal (militari în termen);
— alocări drepturi hrană.
f. 274—299
O.Z.U. 301/23.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (militari în termen);
— nominalizarea personalului care se deplasează în
misiune în garnizoanele București și Buzău la data de
23.12.1989;
— nominalizarea militarilor în termen plecați în misiune în
Garnizoana București la data de 24.12.1989;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 302/25.12.1989:
— servicii;
— înapoieri din detașare de la poligonul Bogza;
— probleme de personal (militari în termen);
— nominalizarea militarilor în termen plecați în misiune în
Garnizoana Sihlea;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 303/26.12.1989:
— servicii;
— menționarea cantităților de muniție alocată subunităților
pentru apărarea cazărmii și a obiectivelor încredințate;
— nominalizarea misiunilor executate de subunitățile de
intervenție la P.S.I.;
— nominalizarea faptului că în data de 17.12.1989
subunitățile se găsesc în alarmă de luptă patriotică;
— nominalizarea autovehiculelor și conducătorilor auto
destinați pentru misiuni în București și Buzău;
— se nominalizează personalul, tehnica și armamentul ce
se deplasează în misiune în Garnizoana București în data de
22.12.1989;
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Nr.
crt.

321.

322.

323.

324.

325.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 5788

R.U. 5788

R.U. 5788

R.U. 5788

R.U. 4037

Data
înregistrării

27.07.1989

Conținutul pe scurt

35
Filă
dosar

— se nominalizează personalul, tehnica și armamentul ce
se deplasează în misiune în Garnizoana Buzău în data de
23.12.1989;
— probleme de personal (militari în termen);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 304/27.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— alocări drepturi hrană.

27.07.1989

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, avansări);
— alocări drepturi hrană.

27.07.1989

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.

27.07.1989

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— servicii;
— recompense;
— probleme de personal;
— avansare post mortem la gradul de ofițer;
— avansare în grad a militarilor în termen;
— alocări drepturi hrană.
Urmare la O.Z.U. 307/30.12.1989:
— înapoiere din Garnizoana București a cadrelor, militarilor
în termen și personalului civil;
— internări în spital a militarilor în termen răniți la Otopeni.

3.08.1987

Registru istoric:
— 13.12.1989 — întoarcerea în unitate a cadrelor detașate
în economia națională;
— 17.12.1989 — măsuri de aducere a cadrelor în cazarmă;
— 20.12.1989 — comisie pentru verificarea tehnicii de
transmisiuni;
— 23.12.1989 — cadrele militare, militarii în termen și
personalul civil care pleacă în misiune în garnizoanele
București și Buzău;
— 25.12.1989 — nominalizare militari în termen care pleacă
în misiune în Garnizoana Sihlea;
— 26.12.1989 — cantitățile de muniție distribuite pentru
paza și apărarea cazărmilor, autovehiculele și mașinile de
luptă care s-au deplasat în misiune în Garnizoana București
în data de 22.12.1989, acțiunile subunităților întreprinse în
perioada 22—26.12.1989, precum și cantitatea de muniție
consumată pe timpul îndeplinirii misiunii de luptă;
f. 321—326
— 27.12.1989 — nominalizare militari în termen care asigură
paza și apărarea Consiliului Popular din Râmnicu Sărat;
— 28.12.1989 — nominalizare cadre avansate în grad;
— 30.12.1989 — avansări post mortem la gradul de
locotenent a doi militari în termen, avansări ale militarilor în
termen, internări în spital a militarilor în termen;
— 3.01.1990 — probleme de personal, acordare de gradații,
nominalizarea comisiilor pe linie de învățământ și pentru
verificarea existenței documentelor; se menționează
avarierea unui TAB în raza aeroportului Otopeni;
— 5.01.1990 — recompense bănești (cadre și militari în
termen);
— 8.01.1990 — avansări ca urmare a acțiunilor desfășurate
în decembrie 1989, organizare detașamente mixte pentru
asigurarea pazei și ordinii în orașul Râmnicu Sărat;
— 10.01.1990 — înaintări în grad militari în termen;
— 16.01.1990 — depuneri de jurământ, numiri în funcție;
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326.

SECRET

R.U. 4146

25.01.1990

327.

SECRET

Dosar 26/3

1990

Conținutul pe scurt

— 18.01.1990 — detașări și mutări cadre;
— 20.01.1990 — detașări;
— 22.01.1990 — alocări;
— 23.01.1990 — activități sportive;
— 24.01.1990 — inventarierea documentelor;
— 25.01.1990 — eliberare și numiri în funcție;
— 27.01.1990 — trecere în rezervă militari în termen.
Jurnalul acțiunilor de luptă:
— ordinea de bătaie nominală;
— schema R. 321 Mc.;
— încadrarea subunităților;
— situație efectivă și tehnică;
— intrarea în dispozitivul de luptă a unor subunități pentru
apărarea Regimentului;
— schimburi de focuri cu elemente teroriste, înregistrându-se
rănirea și decesul unor militari, precum și avarierea tehnicii
militare;
— pierderi materiale;
— zone de apărare în colaborare cu altă unitate și se
menționează efectivele participante, se iau măsuri
suplimentare pentru paza și apărarea obiectivelor în unitate;
— schimburi de focuri cu elemente teroriste;
— 24.12.1989 — schimburi de focuri cu elemente teroriste
înregistrându-se un deces, măsuri pentru întărirea pazei,
acțiuni de scotocire, surprinderea unui străin care a ripostat
cu foc și a dispărut, noi măsuri pentru pază, apărare și
cooperare, schimburi de focuri fără a se înregistra teroriști
uciși;
— 25.12.1989 — recunoaștere în teren și stabilirea
măsurilor pentru asigurarea dispozitivului de luptă, misiunile
de luptă pentru subunități, plantarea de câmpuri de mine;
— 26.12.1989 — executarea unor misiuni de cercetare și
scotocire și efectivele participante la acestea, luare de
măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea condițiilor de trai
ale militarilor aflați în dispozitiv, hărțuirea trupelor proprii de
către elemente teroriste, redeschiderea traficului aerian la
Otopeni, asigurarea unei stări tehnice foarte bune,
prezentarea la unitate a părinților unui militar în termen
decedat;
— 28.12.1989 — avansarea la gradul următor a unor ofițeri,
separarea sub pază permanentă a ofițerilor C.I., constituirea
unor comisii pentru distribuirea alimentelor, echipamentelor
și a materialelor donate de populație;
— 29.12.1989 — intrarea în dispozitiv a unei unități,
evacuarea tehnicii avariate din dispozitiv;
— 30.12.1989 — rămânerea pe poziție concomitent cu
restructurarea dispozitivului a întregului efectiv, măsuri
pentru defluirea din dispozitiv a unității, executarea defluirii,
înaintarea post mortem în grad a militarilor decedați;
— 2.01.1990 — intrarea în normalitate a vieții, măsuri de
pază și siguranță în unitate și la obiectivele importante din
oraș, menționându-se efectivele și tehnica folosită;
— 14.01.1990 — mesajul Ordinului de zi al ministrului
apărării naționale (O.Z.U. 1/14.01.1990)
U.M. 02450 București
— nr. de înregistrare a documentului:
05010/22.12.1989: Raport de luptă nr. 4. P.C. Cdm. D.1 Mc.
Raportează cdt. A.1 dispunerea subunităților (personal,
tehnică și muniții) necesare pentru apărarea sediului C.C. al
P.C.R. începând cu 21.12.1989, ora 12,50;
— I.1./0100/19.03.1990: solicitarea listelor nominale cu
persoanele reținute la revoluție;
— R1.0511/31.03.1990: Adresă liste nominale cu persoanele
reținute în timpul revoluției de către organele militare.

Filă
dosar

f. 3—27

f. 61—63
f. 120
f. 121—126
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U.M. 01085 Pitești

328.

SECRET

RU 2534

26.04.1989

Registru istoric:
— 1—31.12.1989 — punerea la dispoziția Armatei a 3-a
pentru încadrare a unui ofițer și numirea în funcția de
secretar B.O.B., punerea în aplicare a indicativului de luptă
„Radu cel Frumos”, deplasarea eșalonului de luptă al
regimentului pe autostrada Pitești—București în vederea
participării la apărarea sediului M.Ap.N., compunerea
eșalonului de luptă (efective și tehnică), total forțe și mijloace
participante la apărarea sediului M.Ap.N., descrierea
acțiunilor desfășurate de către eșalonul de luptă al
f. 63—67
regimentului în perioada 23.12.1989—1.01.1990, misiunile
militarilor rămași în garnizoană în această perioadă;
— 1—31.01.1990 — măsuri de repunere în stare de
funcționare a mijloacelor de luptă participante la revoluție,
avansări în grad pentru merite deosebite în timpul revoluției
a cadrelor și m.t., acordarea titlurilor de „militar de frunte”,
„grupă de frunte”, „echipaj de frunte”, „pluton de frunte”,
numire în funcție ofițer superior, trecere în rezervă m.t.,
executarea ședințelor de aruncare a grenadelor de mână de
război, ședințe A.G.-7, TAB și pistol mitralieră.
U.M. 01436 București

329.

330.

SECRET

SECRET

RU 55

RU A03305

3.10.1987

20.01.2000

Registru istoric:
6.12.1989 — numiri în funcție;
11.12.1989 — detașări;
16.12.1989 — executare ședință de tragere;
18.12.1989 — aplicare plan de alarmă pentru indicativul
„Radu cel Frumos”;
23.12.1989 — măsurile întreprinse în acest scop la M.Ap.N.;
29.12.1989 — probleme de personal (recompense, avansări
în grad);
f. 232—233
31.12.1989 — avansări în grad;
10.01.1990 — avansări în grad;
20.01.1990 — avansări în grad;
25.01.1990 — avansări în grad;
26.01.1990 — acordare certificat de bună apreciere;
27.01.1990 — trecere în rezervă militari în termen;
29.01.1990 — avansări în grad;
31.01.1990 — acordare gradații;
7.02.1990 — trecere în rezervă cadre.
U.M. 01657 București
Registru istoric:
— 3.11.1989 — executare ședință de tragere;
— 6.11.1989 — numiri în funcție;
— 9.11.1989 — numiri în funcție;
— 16.11.1989 — măsurile luate în unitate cu ocazia
desfășurării Congresului al XIV-lea;
— 25.11.1989 — numiri în funcție;
— 18.12.1989 — punerea în aplicare a măsurilor pentru
planul de alarmă cu indicativul „Radu cel Frumos”.
Numiri în funcție:
f. 233—237
— 20.12.1989 — analiză ciclu de instrucție;
— 29.12.1989 — recompense bănești;
— 3.01.1990 — ordinea de bătaie conform statului de
organizare;
— 11.01.1990 — recompense și înaintări în grad;
— 16.01.1990 — misiune în zona Bulevardul Kisseleff;
— 20.01.1990 — recompense bănești, înființarea unei noi
funcții în statul de organizare;
— 23.01.1990 — numiri în funcție;
29.01.1990 — treceri în rezervă militari în termen, activități
de inventariere.
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U.M. 01340 Oradea

331.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 298/16.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, acordare spor vechime,
numiri în funcții).

332.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 299/18.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcții, c.o. rămas
neefectuat, misiuni);
— executarea indicativului „Radu cel Frumos”.

333.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 300/19.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (servicii).

334.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 301/20.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni).

335.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 302/21.12.1989:
— servicii.

336.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 303/22.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcții).

337.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 304/23.12.1989:
— servicii.

338.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 305/25.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană;
— probleme de personal (asigurare funcție).

339.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 306/26.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.

340.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 307/27.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.

f. 158—166

341.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 308/28.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (retribuții civili, misiuni, înaintări în
grad);
— alocări drepturi de hrană.

342.

SECRET

R.U. 010271

3.01.1989

O.Z.U. 309/29.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 310/30.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (concedii medicale, recompense
bănești cadre și p.m.c.);
— alocări drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 311/27.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (avansări în funcție, recompensări, f. 166v
numiți în funcție, înapoiere din misiuni);
— alocări drepturi de hrană.

343.

344.

SECRET

SECRET

R.U. 010271

R.U. 010271

39

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

345.

SECRET

R.U. B 3319

346.

SECRET

R.U. B 3319

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

12.01.1993

O.Z.U. 1/3.01.1990
— servicii;
— numiri în funcție.

12.01.1993

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— servicii;
— inventarierea și primirea patrimoniului gospodăriei
Consiliului județean de partid (comisii).

347.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— servicii;
— alocări la drepturi;
— nominalizare ofițeri care centralizează situații informative
ale unor unități militare.

348.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (comisii, misiuni).

349.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni).

12.01.1993

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— stabilirea activității de verificare a existenței documentelor.

12.01.1993

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (comisii ce își vor desfășura
activitatea în cadrul unității).

350.

351.

SECRET

SECRET

R.U. B 3319

RU B 3319

352.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— alocări drepturi de hrană.

353.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (nominalizare comisii).

354.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 10/7.01.1990:
— servicii.

12.01.1993

O.Z.U. 11/7.01.1990:
— servicii;
— predare-primire materiale la unul din birourile divizionului;
— probleme de personal (misiuni);
— se menționează desființarea Direcției de contrainformații
militare, înființarea Biroului 2 Informații al M.Ap.N.

12.01.1993

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (încadrare în funcție, nominalizare
comisii ce urmează a-și desfășura activitatea).

12.01.1993

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, concedii medicale, scutiri);
— gestiune materiale;
— alocări drepturi de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— servicii;
— activități de control executate în unitate;
— probleme de personal (misiuni, numiri în funcții).

355.

356.

357.

358.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

Filă
dosar

f. 2—17
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359.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— alocări norma de hrană.

360.

SECRET

R.U. B 3319

12.01.1993

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— servicii;
— alocări norma de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— alocări norma de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (acordare gradație);
— alocări norma de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— alocări norma de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție);
— inventariere materiale;
— alocări norma de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție, concediu
medical);
— stabilire program orar al unității;
— alocare drepturi de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (concediu medical, misiuni
predare-primire funcție).

12.01.1993

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, predare-primire funcție);
— alocări drepturi de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— servicii;
— activități pe linie de financiar (control preventiv de
gestiune);
— probleme de personal (concediu medical);
— alocări drepturi de hrană.

12.01.1993

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— servicii;
— recompensări;
— probleme de personal (înaintare în grad în urma acțiunilor
întreprinse la revoluție);
— activități desfășurate la nivel de garnizoană.

5.02.1996

Registrul istoric:
—16.12.1989 — principalele activități pe care le-a desfășurat
personalul unității;
— 17.12.1989 — evenimentele la care a participat divizia,
f. 2—11
repartizarea pe obiective a personalului, tehnicii,
armamentului și muniției din cadrul unității, descrierea pe
scurt a acțiunilor desfășurate în noaptea de 17/18.12.1989 și
în ziua de 18.12.1989;

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. B 3319

R.U. A 0602
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— 21.12.1989 — descrierea acțiunilor desfășurate în data
de 21.12.1989;
— 22.12.1989 — descrierea acțiunilor desfășurate în
noaptea de 21/22.12.1989 și în ziua de 22.12.1989;
— 23.12.1989 — descrierea acțiunilor desfășurate în zona
aeroportului Oradea;
— 24.12.1989 — continuarea pazei obiectivelor militare și
civile;
— 25.12.1989 — continuarea acțiunilor militare cu
intensitate diminuată;
— 26.12.1989 — continuarea pazei obiectivelor militare și
civile;
— 27.12.1989 — continuarea acțiunilor militare semnalându-se
focuri izolate în Arad;
— 28.12.1989 — continuarea acțiunilor militare semnalându-se
focuri izolate în Arad, retragerea personalului, armamentului
și muniției în cazarmă;
— 29, 30, 31.12.1989 — retragerea de efective în cazărmi;
menționarea că nu a fost distribuit armament altor persoane
civile; pierderile umane (morți și răniți) în orașele Arad și
Oradea; concluziile privind aportul armatei la reușita
revoluției; tabele cu data și ora recepționării semnalului
alarma de luptă „Radu cel Frumos” la Divizie și subunități
din compunerea acestora; tabel cu efectivele și tehnica de
luptă ce a participat la acțiuni; tabel nominal cu militarii răniți
și decedați, civili decedați și răniți; caracterizare de
ansamblu a situației și a acțiunilor militare întreprinse de
unitățile de Divizie și subunitățile subordonate (R. 19 Mc,
R. 26 Art, R 83);
— 5.01.1990 — schemă de organizare, înființare funcție
— 15.01.1990 — desființarea Direcției contraspionaj și
înființarea Biroului 2 Informații;
— 21.01.1990 — control la R 23 Mc, înaintări în grad, treceri
în rezervă.
U.M. 01380 Arad

371.

372.

373.

374.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

24.01.1990

O.Z.U. 296/15.12.1989:
— personalul de serviciu pentru zilele de 16—17.12.1989;
— probleme personal;
— executare ședințe tragere cu armamentul de infanterie;
alocări drepturi de hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 297/16.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 17.12.1989;
— numiri comisii inventariere;
— probleme de personal;
— executări ședințe trageri cu armamentul de infanterie;
— alocări drepturi de hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 298/18.12.1989:
f. 286—357
— personalul de serviciu pentru 19.12.1989;
— misiune de luptă în Garnizoana Timișoara la alarma de
luptă parțială ordonată în ziua de 17.12.1989;
— probleme de personal (prezentare din concedii, misiuni);
— alocări drepturi de hrană caldă;
— se numește garda pentru executarea unui indicativ pe
traseul Oradea — Aradul Nou.

24.01.1990

O.Z.U. 299/19.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 20.12.1989;
— probleme de personal (plecări, veniri, misiuni, prezentări
din C.O., permisii, învoiri, numiri în funcții);
— alocări drepturi de hrană caldă.
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375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.
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R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

Data
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24.01.1990

O.Z.U. 300/20.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 21.12.1989;
— probleme de personal (întreruperi C.O.);
— alocări drepturi de hrană (norma 1) a cadrelor și
personalului civil din unitate.

24.01.1990

O.Z.U. 301/21.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 22.12.1989;
— alocări drepturi de hrană caldă soldați;
— scoatere de tehnică pentru îndeplinirea misiunilor primite
la alarma de luptă parțială;
— modificări intervenite în modul de pază și apărare a
cazărmii.

24.01.1990

O.Z.U. 302/22.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 23.12.1989, 24.12.1989;
— alocări suplimentare de drepturi de hrană caldă pentru un
număr de militari de la U.M. 01191 Lipova, U.M. 01214 Ineu
și pentru cadrele înapoiate din misiune de la Timișoara;
— prezentări m.t. din misiune de la Timișoara;
— numire comisie în vederea scoaterii de la stoc a C.L.
pentru funcționarea tehnicii la indicativul „Alarmă de luptă”;
— probleme de personal.

24.01.1990

O.Z.U. 303/23.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 25.12.1989;
— alocări drepturi hrană și scoateri de la norma de hrană a
m.t. uciși în ziua de 22.12.1989;
— probleme de personal (încetare detașare);
— alocări drepturi de hrană (suplimentar m.t. de la
U.M. 01191 Lipova);
— modificări intervenite în modul de pază și apărare a
cazărmii.

24.01.1990

O.Z.U. 304/25.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 26.12.1989;
—alocări și scoateri de la drepturi ale m.t. uciși în ziua de
24.12.1989.

24.01.1990

O.Z.U. 305/26.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 27.12.1989;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană caldă m.t. plecați
la spital.

24.01.1990

O.Z.U. 306/27.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 28.12.1989;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 307/28.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 29.12.1989;
— probleme de personal;
— scoatere din depozit a unor materiale de echipament
pentru alarma de luptă parțială;
— alocări drepturi de hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 308/29.12.1989
— personalul de serviciu pentru 30.12.1989 și 31.12.1989;
— probleme de personal;
— alocări drepturi de hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 309/30.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 1.01.1990 și 2.01.1990;
— se nominalizează cadre și m.t. recompensați;
— alocări drepturi de hrană caldă;
— nominalizare comisie repartizare produse donate de
populație pentru militari.
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385.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

386.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

387.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

388.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

389.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

390.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

391.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

392.

SECRET

R.U. 17840

24.01.1990

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 310/31.12.1989:
— personalul de serviciu pentru 3.01.1990;
— avansare post-mortem a unor m.t.;
— alocări drepturi de hrană caldă.
O.Z.U. 1/3.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 4.01.1990;
— scoateri de la norma de hrană și alocări la drepturi;
— se revine la executarea serviciului de gardă conform
planului de pază și apărare cazarmă.
O.Z.U. 2/4.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 5.01.1990;
— alocări drepturi hrană caldă;
— nominalizare comisie preluare gospodării agricole ale
fostului comitet județean de partid;
— scoaterea de la stoc a unor articole de echipament pentru
„Alarma de luptă parțială”.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 6.01.1990;
— modificări în programul orar al unității;
— alocare la drepturi de hrană caldă;
— numiri diferite comisii.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 7.01.1990 și 8.01.1990;
— executare ședințe trageri;
— alocări drepturi hrană caldă;
— numire delegat predare la eșalonul superior situație
informativă pentru cod 998, 999, 448 și darea de seamă cu
privire la armament și aparatură artileristică;
— numire comisie repartizare produse agroalimentare
primite de la statul maghiar;
— numire șoferi pe autovehicule pentru aprovizionare.
O.Z.U. 5/8.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 9.01.1990;
— înaintare în grad ofițer pentru curaj și spirit de sacrificiu
dovedit în acțiunile de luptă;
— executare ședințe tragere și exerciții de conducere a
mașinilor de luptă;
— scoateri și alocări la drepturi de hrană;
— detașare m.t.
O.Z.U. 6/9.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 10.01.1990;
— probleme de personal (detașări m.t. la alte unități, misiuni
cadre, scutiri medicale, ieșire spital);
— nominalizare personal care a încadrat poșta secretă din
cadrul M.I. ce intră în subordinea unității;
— înaintare în grad ofițer pentru abnegația și spiritul de
sacrificiu dovedit în acțiunile de luptă;
— stabilire funcții de muncitori calificați pe meserii;
— nominalizare comisii pe linie de personal;
— nominalizare soldați recompensați cu avansarea în grad;
— nominalizare soldați ce urmează cursurile școlii de
gradați;
— executare ședințe tragere;
— alocări drepturi hrană caldă ;
— numiri șoferi pe autovehicule;
— nominalizare comisii pe linie tehnică.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 11.01.1990;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană caldă;
— nominalizare militari ce se detașează pentru a urma
cursurile școlii de gradați;
— executare ședințe tragere de luptă cu armamentul de
infanterie și exerciții de conducere.
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R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840
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24.01.1990

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 12.01.1990;
— alocări drepturi de hrană caldă;
— detașare militari în termen;
— numire șofer și plecare în cursă.

24.01.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 13.01.1990 și 14.01.1990;
— înaintare în grad și mulțumiri pe O.Z.U. m.t.;
— numire comisie verificare anuală documente secrete;
— nomenclatorul dosarelor;
— încadrare companie școală gradați;
— alocări drepturi hrană caldă .

24.01.1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 15.01.1990;
— înaintare grad soldați pentru merite deosebite în perioada
revoluției;
— executare ședințe trageri cu armamentul de infanterie și
exerciții de conducere M.L.;
— recompensare cu bani pentru merite deosebite în
perioada revoluției a unui lt. maj.;
— alocare normă hrană și scoateri de la norma de hrană;
— detașare m.t. la școala de gradați;
— prezentare la unitate meseriași pentru repunerea în stare
operativă a tehnicii defecte.

24.01.1990

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 16.01.1990;
— replanificare ședință tragere;
— plecări în misiune;
— executare ședințe tragere;
— scoatere și alocări drepturi hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 17.01.1990;
— executare ședințe tragere și ședințe de conducere a
mașinilor de luptă;
— numire șoferi pe autocamioane;
— predare-primire birou documente secrete;
— numire comisie pentru verificarea documentelor secrete;
— alocări drepturi de hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 18.01.1990;
— numire mecanici conductori pe subunități și mașini de
luptă;
— executare exerciții conducere TAB;
— alocări drepturi hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 19.01.1990;
— executare ședințe tragere;
— probleme de personal (numiri în funcții ofițeri, internări în
spital, scutiri medicale);
— alocări drepturi de hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 20.01.1990 și 21.01.1990;
— probleme de personal (scutiri medicale, permisii, misiuni);
— alocări drepturi hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 22.01.1990;
— alocare muniție de manevră la înmormântarea unui
colonel;
— ședință conducere tanc;
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— probleme de personal (scutire medicală, misiune,
prelungire detașare m.t.);
— scoatere și alocare la drepturi de hrană caldă;
— nominalizare personal pentru însoțirea unui indicativ;
— trecere muniție de la stoc la uz și de la uz la stoc în
vederea preschimbării loturilor de grenade.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

R.U. 17840

24.01.1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 23.01.1990;
— probleme de personal (permisii, misiuni, numiri în funcții);
— executare exerciții trageri, aruncare cu grenada;
— numire gardă pentru pază însoțire indicativ pe traseul
Oradea V. — Aradul Nou.

24.01.1990

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 24.01.1990;
— executare ședință trageri la instrucție;
— alocări drepturi hrană caldă;
— încadrare subunitate;
— nominalizare comisie inventariere tehnică auto.

24.01.1990

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 25.01.1990;
— probleme de personal (internări, permisii, înaintări în grad,
numiri în funcții);
— alocări drepturi hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 26.01.1990;
— executare ședință trageri de luptă;
— probleme serviciu C.L;
— alocări drepturi hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 27.01.1990 și 28.01.1990;
— executare trageri de instrucție;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană caldă;
— executare ședință trageri de luptă.

24.01.1990

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 29.01.1990;
— executări trageri de luptă;
— alocări drepturi hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 30.01.1990;
— alocări drepturi hrană caldă ;
— treceri în rezervă a m.t.;
— probleme ale serviciului tehnic (reparații TAB-uri,
suplimentări planuri reparații).

24.01.1990

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 31.01.1990;
— detașare m.t. la școala de gradați;
— probleme de personal (internări, scutiri);
— solicitare înaintare în grad militari pentru comportare
meritorie în timpul revoluției;
— executare ședință trageri;
— alocări drepturi hrană caldă.

24.01.1990

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— personalul de serviciu pentru 1.02.1990;
— încadrare subunitate școală gradați;
— executare ședință trageri;
— probleme de personal (numiri în funcții cadre militare);
— alocări drepturi hrană caldă.
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U.M. 01191 Lipova

411.

412.

413.

414.

415.

416.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U.12852

R.U.12852

R.U.12852

R.U.12852

R.U.12852

R.U.12852

5.10.1989

O.Z.U. 292/15.12.1989:
— servicii;
— executare ședințe de tragere;
— probleme de personal (misiuni, permisii);
— alocări drepturi hrană.

5.10.1989

O.Z.U. 293/16.12.1989:
— servicii;
— executare ședințe de tragere;
— probleme de personal (misiuni, permisii);
— alocări drepturi hrană.

5.10.1989

O.Z.U. 294/18.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, permisii);
— începerea activității conform indicativului „Radu cel
Frumos”;
— alocări drepturi hrană.

5.10.1989

O.Z.U. 295/19.12.1989:
— servicii;
— executare serviciu gardă permanent;
— probleme de personal (misiuni, permisii);
— încadrare personal civil;
— alocări drepturi hrană.

5.10.1989

O.Z.U. 296/20.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, permisii);
— alocări drepturi hrană.

5.10.1989

O.Z.U. 297/21.12.1989:
— servicii;
— executare ședințe de tragere;
f. 126—150
— probleme de personal (misiuni, permisii);
— constituire detașament special pentru îndeplinirea unei
misiuni în Arad;
— alocări drepturi hrană.

417.

SECRET

R.U.12852

5.10.1989

O.Z.U. 298/22.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, permisii);
— dotarea cu armament a detașamentului Păuliș în data de
22.12.1989;
— alocări drepturi hrană.

418.

SECRET

R.U.12852

5.10.1989

O.Z.U. 299/23.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi hrană.

419.

SECRET

R.U.12852

5.10.1989

O.Z.U. 300/25.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi hrană.

420.

SECRET

R.U.12852

5.10.1989

O.Z.U. 301/26.12.1989:
— servicii;
— alocări drepturi hrană.

5.10.1989

O.Z.U. 302/27.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție);
— alocări drepturi hrană.

5.10.1989

O.Z.U. 303/28.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție);
— misiune Timișoara (aprovizionare alimente, echipament);
— alocări drepturi hrană.

421.

422.

SECRET

SECRET

R.U.12852

R.U.12852
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423.

SECRET

R.U.12852

5.10.1989

424.

SECRET

R.U.12852

5.10.1989

425.

SECRET

R.U.12852

5.10.1989

426.

SECRET

R.U. 12859

1.01.1990

427.

428.

429.

430.

431.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 304/29.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal;
— donare materiale medico-farmaceutice;
— avansări în grad militari în termen;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 305/30.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție);
— recompense bănești;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 306/31.12.1989:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 1/1.01.1990:
— servicii;
— nomenclatorul dosarelor.

1.01.1990

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, C.O., gradații);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— servicii;
— ședințe de tragere;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni);
— probleme de gestiune materială;
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

1.01.1990

432.

SECRET

R.U. 12859

1.01.1990

433.

SECRET

R.U. 12859

1.01.1990

434.

SECRET

R.U. 12859

1.01.1990

Filă
dosar

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, C.O.);
— probleme de gestiune materială;
— nominalizare comisii tehnice;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 6/6.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 7/8.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— nominalizări comisii;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 8/9.01.1990:
— servicii;
— probleme de gestiune;
— comisii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 9/10.01.1990:
— servicii;
— probleme de gestiune;
— comisii;
— înaintări în grad în urma participării desfășurate în luna
decembrie 1989;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.

f. 2—44
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437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

1.01.1990

O.Z.U. 10/11.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— proces-verbal de gestiune;
— comisii servicii, tehnice;
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 11/12.01.1990:
— servicii;
— inventariere;
— numiri în funcție;
— treceri în rezervă;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 12/13.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 13/15.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.M.);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 14/16.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal;
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 15/17.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, C.M.);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 16/18.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (scutiri, P.G.);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 17/19.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.M., P.G.);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 18/20.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.M., P.G., permisii, C.O.);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 19/22.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.O., P.G.);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— servicii;
— probleme de aprovizionare;
— probleme de personal (C.M., P.G.);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 21/24.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.M., internări, recuperări);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.M., permisii);
— alocări drepturi hrană.

Filă
dosar
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448.

449.

450.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 12859

R.U. 12859

R.U. 12859

Data
înregistrării

1.01.1990

O.Z.U. 23/26.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (C.O., permisii, internări);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcții, treceri în rezervă
militari în termen, avansare militari în termen);
— alocări drepturi hrană.

1.01.1990

O.Z.U. 25/29.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (numiri în funcție, avansări ale
militarilor în termen după participarea la acțiunile din
decembrie, permisii, scutiri medicale, probleme financiare);
— control financiar preventiv;
— alocări drepturi hrană.

451.

SECRET

R.U. 12859

1.01.1990

452.

SECRET

R.U. 12859

1.01.1990

453.

454.

SECRET

SECRET

R.U. A/09245 10.10.1990

R 0417

Conținutul pe scurt

12.07.1994

49
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dosar

O.Z.U. 26/30.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (misiuni, medicale, C.M., plecărisosiri militari în termen);
— alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 27/31.01.1990:
— servicii;
— probleme de personal (permisii, recuperări);
— alocări drepturi hrană.
Registru istoric:
—20.12.1989 — participarea Școlii militare de ofițeri de
rezervă la Revoluția din decembrie 1989;
acțiunile desfășurate în perioada 17—22.12.1989;
acțiuni desfășurate în Arad în perioada 21—22.12.1989;
acțiuni desfășurate în Lipova în perioada 21—22.12.1989 —
acțiuni desfășurate în Arad în perioada 22—26.12.1989;
f. 345—349
—26.12.1989 — retragerea subunităților în cazarmă la
Lipova, acțiunile desfășurate în perioada 23.12.1989 —
6.01.1990, în Garnizoana Lipova și împrejurimi;
— 1.04.1990 — nominalizarea comisiei de analiză și
propuneri privind cercetarea activității cadrelor a contribuției
acestora la victoria revoluției române, numiri în funcție pe
17.04.1990.
Jurnalul acțiunilor de luptă în perioada 21.12.1989 —
10.01.1990 (D.1Mc, D.57 Tc./nr. 1C/11406/14.07.1994)
21.12.1989:
— organizarea afluirii unor subunități;
— descrierea acțiunilor unor subunități;
22.12.1989:
— ordine de la A. 1;
— constituiri grupări de forțe;
— deplasări de trupe;
— constituirea unei forțe pentru misiune;
— măsuri pentru pază;
f. 56 — 147
23.12.1989:
— ordine de acțiune;
— suplimentare forțe;
— măsuri de conducere operativă;
— activități desfășurate de teroriști;
24.12.1989:
— măsuri pentru apărarea surselor de apă;
— numire comandant Divizie;
— mișcări de tehnică și efective;
25.12.1989:
— ordine de acțiune;
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— suplimentare forțe;
— măsuri de conducere operativă;
— activități desfășurate de teroriști;
26.12.1989:
— constituire grupe de intervenție;
— slăbirea intensității atacurilor teroriștilor;
— scotocire cimitir;
— retragerea trupelor;
27.12.1989:
— redislocări de trupe și tehnică;
— acțiuni ale teroriștilor;
— pierderi suferite;
28.12.1989:
— acțiunea unor subunități;
— retragerea tehnicii și a personalului în cazarmă;
— reținerea unor persoane;
29.12.1989:
— interzicere executare foc;
— acțiunea unor subunități;
— restructurarea obiectivelor;
30.12.1989:
— retragerea muniției;
— ordine de acțiune;
— constituire grupe operative;
31.12.1989:
— situația efective și tehnică;
— retragerea unor efective;
— constituire grupe operative;
1.01.1990:
— măsuri adoptate;
— mișcări de tehnică și armament;
2.01.1990:
— menținerea tehnicii și personalului;
— modificări în dispozitiv;
3.01.1990:
— mișcări de trupe și tehnică;
— subunități de intervenție;
4.01.1990:
— menținerea măsurilor de pază;
— mișcări de trupe și tehnică;
— subunități de intervenție;
5.01.1990:
— menținerea măsurilor de pază;
— mișcări de trupe și tehnică;
— subunități de intervenție;
6.01.1990:
— desființarea și înființarea de unități și structuri;
— menținerea măsurilor de pază;
— mișcări de trupe și tehnică;
— subunități de intervenție;
7.01.1990:
— retragerea trupelor și tehnicii;
— menținerea măsurilor de pază;
8.01.1990:
—acțiuni de la Penitenciarul Jilava;
— înlocuirea unor efective;
9.01.1990:
— retragerea trupelor și efectivelor;
— situația cu tehnica și efective;
— situația dispozitivelor;
10.01.1990:
— retragerea trupelor și efectivelor;
— situația cu tehnica și efective;
— situația dispozitivelor.

Filă
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Statul Major al Forțelor Aeriene

455.

456.

457.

458.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 1498

R.U. 1507

A 28310

R.U. 2553

19.06.89

Registru O.Z.U./R. 85 Trs./16.12.1989 — 31.12.1989:
— instituirea stării de necesitate;
— personal decedat în acțiunile militare din acea perioadă;
— internări/spitalizări ale personalului rănit în acțiunile din
acea perioadă;
— participarea personalului unității la acțiuni militare în acea
perioadă;
— date privind organizarea și desfășurarea serviciului
interior, planificarea personalului în serviciu;
— plecări/sosiri în/din permisii, concedii de odihnă, învoiri,
internări, concedii medicale;
— numiri în funcții, avansări, recompense acordate
personalului;
— alocări la drepturi.

30.12.89

Registru O.Z.U./R. 85 Trs./1.01.1990 —31.01.1990:
— personal decedat din acea perioadă;
— internări/spitalizări ale personalului rănit în acțiunile din
acea perioadă;
— numiri în funcții, avansări, recompense acordate
personalului;
— pagube materiale produse pe timpul acțiunilor
desfășurate în perioada 17.12.1989 — 5.01.1990;
— date privind organizarea și desfășurarea serviciului
interior;
— planificarea personalului în serviciu;
— plecări/sosiri în/din permisii, concedii de odihnă, învoiri,
internări, concedii medicale;
— alocări la drepturi.

11.12.98

Registru istoric R. 85 Trs./17.12.1989—8.02.1990:
— instituirea stării de necesitate;
— personal decedat în acțiunile militare din acea perioadă;
— personal rănit în acțiunile militare din acea perioadă;
— participarea personalului unității la acțiuni militare în acea
perioadă;
— numiri în funcții, avansări, recompense acordate
personalului.

3.08.89

O.Z.U./U.M. 01989 Sibiu, perioada 18.12.1989 —
31.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate (modificări de personal
servicii pe unitate), armament și muniție alocată, hrănirea
efectivelor, mișcări efective (plecări, înapoieri misiuni, C.O.,
internări, C.M., învoiri, permisii), măsuri ordonate la
indicativul „Radu cel Frumos”, conform Planului de alarmare
al unității, întărirea pazei, distribuirea muniției, asigurare
funcții;
— compunerea gărzii;
— deservire elicoptere la sol și în zbor;
— acordare gradații;
— pedepse date de comandant;
f. 261—311v
— introducerea în uz de la stoc armament (27 pistoale);
— indemnizații ofițeri;
— luarea de probe de petrol;
— alocații de stat pentru copii;
— prăbușire elicopter și deces echipaj în timpul misiunilor
de luptă;
— înaintare în grad post-mortem a echipajului;
— scădere materiale în urma evenimentului produs;
— părăsirea de către lt. col. Mihăilescu Constantin a postului
de luptă și a unității, înarmat;
— pierderi materiale;
— filtre care acționează în diferite puncte ale orașului;
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— înaintări în grad;
— angajări P.M.C.;
— acțiuni de voluntariat în cadrul unității desfășurate de
persoane de la Aeroclubul „Transilvania”;
— preluarea pazei și apărării Aerogării Sibiu;
— comisie recepție materiale;
— treceri în rezervă;
— introducerea în uz de la stoc a minelor antitanc în vederea
neutralizării prin distrugere;
— transport documente secrete în garnizoana București;
— convocare tehnică;
— eliberări și numiri în funcție;
— comisii de inventariere tehnică autotractoare, armament
muniție;
— pe 11.01.1990 se predau armamentul și muniția deținute
de militari pe timpul Revoluției.

459.

460.

SECRET

SECRET

R.U. 2559

R.U. 11973

31.12.89

O.Z.U./U.M. 01989 Sibiu, perioada 1.01.1990—31.01.1990:
— Ordinul de zi nr. 1 pe unitate care conține: încadrarea
regimentului cu ofițeri, maiștri militari, subofițeri și personal
muncitor civil și militari în termen, organizarea grupelor
pentru pregătirea cadrelor, personalul navigant, nivelul de
pregătire al piloților, repartizarea pentru exploatarea în aer și
la sol a elicopterelor regimentului, instructorii de zbor,
conducătorii de zbor, mijloace de Trs și ATTNA alocate,
numiri comisii și responsabilități, programul unității; funcții
asigurate prin cumul, alocări la drepturi, nomenclatorul
dosarelor pe anul 1990, nominalizarea controalelor
interioare;
— personalul de serviciu pe unitate (modificări de personal
servicii pe unitate), armament și muniție alocată;
— hrănirea efectivelor;
— mișcări efective (plecări, înapoieri misiuni, cursuri, C.O.,
internări, C.M., învoiri, permisii);
— treceri în rezervă;
f. 1v—81
— organizare de filtre în diferite puncte ale orașului;
— acordare spor dispozitiv;
— misiuni de pază în dispozitivul de apărare;
— convocare tehnică;
— recompensări cu înaintări în gradul următor;
— comisii de inventariere armament și muniții;
— deservire elicoptere la sol și în zbor;
— transport documente secrete și probe de petrol la U.M.
01913;
— predare la reparație a centralei telefonice;
— acordare gradații și trepte P.M.C.;
— acordare clase de retribuții cadre;
— acordare titlu de tehnic militar de aviație;
— nivelul de pregătire al mecanicilor de bord;
— treceri în rezervă m.t.;
— trecerea în rezervă și deferirea lt. col. Mihăilescu
Constantin procuraturii militare;
— verificări metrologice la buteliile antiincendiu de pe
aeronave.

16.03.1989

O.Z.U. U.M. 02580 București, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— servicii, internări, alocare la drepturi, internări, punerea la
dispoziția CAVM în vederea pensionării;
f. 233—239
— eliberări funcții, internări, concedii, misiuni externe,
preluări materiale, cercetare incendii, comisii, gradații, clasă;
— cercetare evenimente de zbor, avansări, detașări la
academia militară, decizii finalizare cercetare contestații.
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4.04.1990

O.Z.U. U.M. 02580 București, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— încadrare comandament, comisii, regulamente, servicii,
primire funcție comandant escadrilă, misiuni ofițeri, scutiri,
internări, alocare prime parașutare;
— numiri în funcții, înaintări în grad, treceri în rezervă,
încetare detașare, sporuri, încadrare funcții PMC, ore f. 1—62
suplimentare conducători auto, desființare organ de
contrainformații a CAVM, înființarea biroului 2 — informații,
continuitatea conducerii zborului din PC, desființarea
organului consiliului politic al CAVM, recepție avioane, PV
Cc Adm., angajare materială, sporuri, eliberări din funcții,
gradații, CO.

25.11.1989

O.Z.U. U.M. 01831 Cernica, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— serviciul de zi, permisii, alocări la drepturi, ordonarea
indicativului „Radu cel Frumos”;
— prezentarea la unitate a personalului din CO, modificări f. 26v—40v
personal din unitate, inventarieri muniții inf.;
— constituiri subunități, comisii, plantare câmpuri de mine,
răniți în luptă, înaintări în grad, apărarea cu grupa a
„Acumulatorului”, consum muniții în luptă.

28.12.1989

O.Z.U. U.M. 01831 Cernica, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— servicii, componența consiliului de învățământ,
încadrarea, comisii, distribuții muniții, alocare la drepturi,
înființarea gărzii nr. 2;
— desființarea direcției de contrainformații militare,
f. 2—43
înființarea biroului 2 — informații, treceri în retragere,
permisii, internări/externări;
— recompense în urma acțiunilor de luptă, decese soldați
în luptă, dezertări soldați, detașări cadre militare,
organizarea gărzii, numiri/eliberări funcții cadre militare,
decese cadre militare, încetare hrănire gratuită.

13.11.1989

O.Z.U. U.M. 01907 Ploiești, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— eliberări, numiri în funcții, alocare la drepturi, curs
recalificare PNC, pensionări, încadrare PMC, inventariere
muniții, transport mijloace explozive și de aprindere la CAAT;
— înarmarea formațiunii GAZ Păulești, executarea alarmei
de luptă parțiale (chemări din CO), suplimentări de avioane f. 35—51
la Regimentul 86, 49 etc., încărcarea rampelor de lansare și
a mașinilor de transport cu rachete AA;
— primirea indicativului TABELA ABC—ANA, acțiuni de luptă
împotriva unui nr. mare de elicoptere aparținând elementelor
teroriste (22—23.12.1989), pierderi de vieți omenești, răniți,
recompense bănești.

21.12.1989

O.Z.U. U.M. 01907 Ploiești, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— delegări de competențe, responsabilități, serviciu ture în
PC, numiri de comisii, preluarea de CMJ PH a armamentului
și muniției din înzestrarea fostului inspectorat județean de
securitate;
f. 1—36 v
— stabilire comisie de preluare a GAZ ale fostului comitet
județean de partid, executarea pazei obiectivelor locale,
patrule, filtre intrare-ieșire oraș, verificare obiective zona
Peleș/Sinaia și sigilarea acestora, raport CAAT privind
ridicarea armamentului și muniției de la cadrele de
contrainformații militare din cadrul diviziei;
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— desființare birou CI și înființare Birou 2 informații, punerea
la dispoziția ICRA a 23 autovehicule cu șoferi din MU și U
subordonate, comisii preluare spații ocupate de organele CI
Câmpina și Sinaia, numiri în funcții, încadrări, recompense,
înaintări în grad.

466.

467.

468.

469.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. A 08948 12.03.1999

Registru istoric U.M. 01831 Cernica, perioada 18.12.1989—
31.01.1990:
— evidențiere cadre și m.t. în acțiuni desfășurate, înaintări în
f. 183—188
grad, încadrarea unității;
— date despre revoluția română, prezentare cadre MI pentru
cazare, hrană și pază, trecere în retragere ofițeri, înaintări
în grad, numiri în funcție.

R.U. A 012937 7.05.1996

Registru istoric U.M. 01907 Ploiești, perioada 18.12.1989—
31.01.1990:
— recompense personal, mișcări de personal, încadrarea
f. 324f— 331f
structurii (organigramă, stat), înaintări în grad cadre militare;
— participare efective la activități pe plan local, transmiterea
încetării indicativului „Radu cel Frumos”.

R.U. 960

R.U. 963

20.07.89

O.Z.U./U.M. 01876 Giarmata, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate (modificări de personal
servicii pe unitate), armament și muniție alocată;
— hrănirea efectivelor;
— mișcări efective (plecări, înapoieri misiuni, cursuri, C.O.,
internări, C.M., învoiri, permisii);
— constituire detașamente de menținere a ordinii în
municipiul Timișoara, având asupra lor armamentul
individual și muniția din dotare;
f. 296—321v
— constituire patrule pentru întărirea pazei și apărării
cazărmii;
— măsuri de pază și securitate până în momentul folosirii
lor sau introducerii din nou în depozit;
— pregătirea gărzii;
— constituire puncte de conducere a aviației (21.12.1989)
în luptă pentru zona Timișoara;
— ridicare muniție de infanterie și de bord;
— înaintări în grad pentru ofițeri;
— recompense cu sume bănești.

6.01.90

O.Z.U./U.M. 01876 Giarmata, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— Ordinul de zi nr. 1 pe unitate care conține: obiectivele
pregătirii de luptă în zbor ale regimentului, încadrarea
regimentului cu ofițeri, maiștri militari, subofițeri și personal
muncitor civil și militari în termen;
— organizarea grupelor pentru pregătirea cadrelor,
personalul navigant, nivelul de pregătire al piloților,
repartizarea pentru exploatarea în aer și la sol a elicopterelor
regimentului, instructorii de zbor, conducătorii de zbor,
mijloace de Trs și ATTNA alocate, numiri comisii și
responsabilități;
f. 2—95v
— programul unității, funcții asigurate prin cumul;
— alocări la drepturi, nomenclatorul dosarelor pe anul 1990,
nominalizarea controalelor interioare;
— pregătirea personalului navigant;
— personalul de serviciu pe unitate (modificări de personal,
servicii pe unitate), armament și muniție alocată;
— hrănirea efectivelor;
— mișcări efective (plecări, înapoieri misiuni, cursuri, C.O.,
internări, C.M., învoiri, permisii);
— înaintări în grad;
— treceri în rezervă;
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— transport documente secrete;
— constituire patrule în Garnizoana Timișoara;
— serviciul de gardă;
— calificative în urma convocării de specialitate la piloți;
— pedepse date de comandant;
— convocări de specialitate;
— eliberări și numiri în funcții;
— treceri în rezervă m.t.;
— acordare îndemnizații de dispozitiv;
— încadrări P.M.C., încetare contract de muncă P.M.C.;
— acordări gradații cadre;
— cursuri de bucătari;
— trageri de instrucție cu armamentul de infanterie;
— predarea-primirea comenzii.

470.

471.

472.

473.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 29506

R.U. 7864

R.U. 14095

R.U. 16533

23.09.1989

O.Z.U./U.M. 01952 Cernica, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— numiri în funcție, activități executate la indicativul „Radu
cel Frumos”, alocări la drepturi, mișcări de personal,
distribuiri materiale și muniții din depozite, mutări materiale
f. 129 v—152 v
de la stoc la uz;
— subunitatea de intervenție la Ministerul Apărării Naționale,
angajări de personal, răniți, încetare misiuni la Băneasa,
decedați, garda de onoare funeralii, premieri, recompense,
permisii, avansări în grad, avansări post-mortem.

19.01.1990

O.Z.U./U.M. 01952 Cernica, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— încadrare, ordine de bătaie, comisii, nomenclator dosare,
treceri în retragere, înlocuiri detașament la Băneasa;
— alocări la drepturi, învoiri, permisii, scutiri medicale, paza
f. 1—48v
și apărarea cazărmii la U.M. 01865, avansări post-mortem,
predare-primire funcții, prelevare probe muniții;
— treceri în rezervă, spitalizări, predare materiale și muniții,
numiri în funcții, repartiție militari pe subunități, specialiști de
clasă, angajări civili, declasare tehnică.

6.12.1988

O.Z.U./U.M. 01901 Titu, perioada 18.12.1989—31.12.1989:
— servicii, tura operativă, serviciu permanență aerodrom
Titu și Băneasa, CO, scoaterea normei 1 hrană
caldă/alocare;
— prezentare la program, control profilactic, inventarieri, f. 361—374
pregătire gardă, patrule pentru întărirea pazei cazărmii
Boteni, armament și muniție pentru asigurarea gărzii;
— alocare la drepturi de hrană, încadrare m.t., misiuni,
program specializare de luptă și politică, înaintări în grad.

28.11.1990

O.Z.U./U.M. 01901 Titu, perioada 1.01.1990—31.01.1990:
— încadrare, grupe și comisii, nomenclator dosare, servicii
de zi, tură, serviciul operativ pe mijloacele Trs. și PNA,
serviciul permanență aerodrom Titu, SL aerodrom Băneasa,
program pregătire de luptă, alocare la drepturi;
— misiuni, dispoziție exploatare elicoptere până la încetarea
alarmei „Radu cel Frumos”, avansări pentru anihilarea f. 4—70
bandelor teroriste din dec. 1989, CO și medicale, curs
pregătire teoretică exploatare avion AN2, predare/primire
comp. CL, asigurări funcții prin cumul;
— predare/primire reparații materiale Trs., executare zbor
instrucție, eliberări/numiri funcții, admiteri la zbor ale ofițerilor,
catastrofă aviatică, sporuri.
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26.01.1989

O.Z.U./U.M. 01910 Vernești, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— Ordinul de zi nr. 1 pe unitate care conține: obiectivele
anului de instrucție, încadrarea depozitului 260 Arm. M-ții.
Av. cu ofițeri, maiștri militari, subofițeri și personal muncitor
civil, numiri comisii, funcții asigurate prin cumul, alocări la
drepturi, probleme reglementate prin ordinul cdt.,
nomenclatorul dosarelor pe anul 1990, programul unității,
nominalizarea controalelor interioare);
— personalul de serviciu pe unitate (modificări de personal
servicii pe unitate);
— hrănirea efectivelor;
— mișcări efective (plecări, înapoieri misiuni, C.O., internări,
C.M., învoiri, permisii);
— primire capse și trotil de la U.M. 01847;
— trageri de verificare cu armamentul de infanterie;
— gardă însoțire transport C.F.R. din Garnizoana Socola;
— participarea efectivului P.M.C. (13 persoane) la paza
f. 288 v—300
cazărmii, în perioada 27.12.1989—8.01.1990;
— întărirea sistemului de pază a unității cu noi posturi de
santinelă;
— alimente primite ca ajutor de la C.F.S.N Vernești;
— rănirea mr. Muha Eduard și sg. maj. Bubela Gigi în câmpul
de mine care înconjura unitatea în timp ce transportau rola
cu sârmă, internarea acestora în Spitalul Județean Buzău;
— sistarea operațiunii de împrejmuire a ultimului câmp de
mine până la noi precizări;
— avertizarea cetățenilor cu privire la câmpul de mine (au
fost avertizați în prealabil cu note telefonice);
— delimitarea zonei de acces în unitate, datorită câmpului
minat;
— mascarea magaziilor;
— înființarea unui filtru de control la drumul județean,
începând cu data de 19.01.1990;
— primiri m.t. de la U.M. 01841 Caracal pentru serviciul de
gardă.

29.12.1989

O.Z.U./U.M. 01910 Vernești, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— citarea unității prin O.Z.U. nr. 1 al M.Ap.N./14.01.1990,
pentru înalt patriotism, sacrificiile și devotamentul nețărmurit
față de cauza nobilă a revoluției;
— inventariere muniție stoc;
f. 2 v—39 v
— acordarea titlului de militar tehnic de aviație cls. I;
— testări posesori permise;
— predare-primire de gestiuni;
— încadrarea m.t. pe funcții;
— luare în primire tehnică;
— rezultate obținute la testări cursuri gradați— soldați.

11.01.1993

Registru istoric U.M. 01952 Cernica, perioada 18.12.1989—
31.01.1990:
— aplicarea indicativului „Radu cel Frumos”, răniți, avansări
post-mortem, ordinea de bătaie, avansări în grad, specialiști f. 67v—88 v
de clasă;
— mutări, treceri în rezervă m.t., numire în funcție
comandant, state organizare la pace.
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22.11.1989

O.Z.U./U.M. 01882 Mangalia, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— întărirea pazei și apărării cazărmii, asigurare muniții,
întreruperi concedii de odihnă, alocări la drepturi, învoiri,
permisii, scutiri medicale;
f. 35 f—50v
— mișcări de personal, pregătire pentru trageri, scoatere din
depozite a munițiilor, ducerea acțiunilor de luptă în datele de
21 și 22 dec., apărarea poștei și releului din Mangalia;
— aprovizionări, paza și intervenția, serviciul în ture,
retragere în depozite a armamentului, recompense, gradații.

29.11.1989

O.Z.U./U.M. 01882 Mangalia, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— încadrare, ordine de bătaie, comisii, nomenclator dosare,
comisii, alocare la drepturi, responsabilități, predări
armament în reparații;
— concedii, scutiri, mișcări de materiale, internări, avansări
f. 1—38 f
în grad, predări/primiri, gradații, numiri în funcție,
aprovizionare, inventarieri, serviciu în garnizoană, transport
elemente rulare tanc;
— luare tehnică în primire, specialiști de clasă, indicative CF,
reparații tehnică și armament, recunoașteri, primiri militari,
treceri în rezervă, retragere muniții în depozit.

3.08.1989

O.Z.U./U.M. 02010 Tuzla, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— serviciul de luptă, serviciul în ture, intervenția la
platformele de foraj marin, serviciul de gardă, sosiri cadre,
plecări cadre, încadrare structuri și centru de conducere a
acțiunilor de luptă ale aviației, deces militar în termen,
pregătire piloți la SPL 2 și SPL 3;
— exploatări la sol, alocare la drepturi, misiuni cadre, numiri
în funcții, plan misiuni de zbor, serviciul de luptă pe
aerodromul Tuzla, pregătirea elicopterelor, încadrare Tp.
elicoptere, CO;
f. 262 v—291v
— transport de muniții, misiuni intervenție la PFM cu IAR
330, mutări, îmbarcarea tehnicii de aviație, detașări ofițeri,
echipa tehnică pentru formarea benzilor muniției de bord,
avansări, alarmă de luptă parțială, patrularea militarilor în
comuna Tuzla;
— măsuri de apărare a cazărmii, transportul elicopterului
IAR 330H la ICA Brașov, echipele SPL 2, organizare grupe
militari pentru pază, prezentări în unitate a celor aflați în CO,
aprovizionare, aducere muniție de la „Schitu”, program
apărare terestră, recompense, convocări.

3.08.1989

O.Z.U./U.M. 02010 Tuzla, perioada 1.01.1990—31.01.1990:
— serviciul de permanență, încadrare Regiment 59
Elicoptere, organizare pregătire lunară, colectiv de lectori,
instrucția de front, personal navigant, nivel pregătire piloți,
mecanici de bord;
— constituirea personalului navigant pe echipaje și
elicoptere, comisii, prime de aterizare, nomenclator dosare,
pregătire piloți, sosiri/plecări, concedii medicale și de odihnă,
f. 2—80v
misiuni de zbor, numiri în funcții, SPL aerodrom Tuzla zbor
de instrucție, control profilactic, pregătire elicoptere, avansări
m.t., misiuni la PFM „Orizont”;
— pedepse, scutiri, sporuri, convocări, examene curs,
subunitate de intervenție, gradații cadre, pluton de pază
aerodrom, inventariere, distrugerea și deminarea câmpurilor
de mine, intervenție la platforma de foraj marin, descărcarea
materialelor tehnice de aviație din stația CFR.
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4.01.1989

O.Z.U./U.M. 01855 Capu Midia, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate (modificări de personal
servicii pe unitate);
— hrănirea efectivelor;
— mișcări efective (plecări, înapoieri misiuni, cursuri, C.O.,
internări, C.M., învoiri, permisii);
— primire indicativ „Radu cel Frumos” pe 17.12.1989;
— desigilare lăzi muniții cartușe cal. 7,65 mm, pentru pistol;
— treceri în rezervă;
f. 329—41 v
— predare funcție;
— inventariere muniție de infanterie;
— constituire subunități de intervenție și patrule înarmate;
— instituirea stării de necesitate;
— deschidere foc de artilerie asupra unor elicoptere inamice
cu Bt.1 A.A. cm și Bt. 2 A.A. cm (22, 23, 25.12.1989);
— scoaterea de la stocul de mobilizare a încărcăturilor
pentru A.G. — 7;
— recompense cu sume bănești a personalului unității și m.t.

16.05.1990

O.Z.U./U.M. 01855 Capu Midia, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— Ordinul de zi nr. 1 pe unitate care conține: obiectivele
anului de instrucție, numiri comisii, funcții asigurate prin
cumul, alocări la drepturi, nomenclatorul dosarelor pe anul
1990, programul unității nominalizarea controalelor
interioare;
— personalul de serviciu pe unitate (modificări de personal
servicii pe unitate;
— hrănirea efectivelor;
— mișcări efective (plecări, înapoieri misiuni, cursuri, C.O.,
internări, C.M., învoiri, permisii);
— predare literatură;
f. 2—34 v
— cadre pedepsite de comandant cu zile arest;
— predare-primire funcții;
— numiri și schimbări din funcții cadre militare;
— desființarea Consiliului Politic Superior al Armatei și a
organelor politice din armată;
— înființare funcție ofițer cu educația patriotică și cultura;
— control C.F.I.;
— treceri în rezervă m.t.;
— verificare pistoale de semnalizare;
— înaintare în grad ofițeri;
— recompensare cu înaintare în gradul următor înainte de
termen;
— rezultate obținute la cursurile de gradați.

483.

SECRET

R.U. 3179

22.11.1989

484.

SECRET

R.U. 15083

10.07.1990

O.Z.U./U.M. 01941 Mihail Kogălniceanu, perioada
18.12.1989—31.12.1989:
— serviciu de luptă la aerodrom, serviciul de gardă, plecări
din unitate ale m.t., sosiri în unitate, conducere asigurare
Vol. II,
zbor, completare muniții la corpurile de pază, executare zbor;
f. 164—182
— repartizare funcții m.t., întreruperi CO și permisii, predări
armament, alocare la drepturi, încetări detașări la cursuri,
numiri în funcții, înaintări în grad, scoatere materiale de la
stoc.
O.Z.U./U.M. 01941 Mihail Kogălniceanu, perioada
1.01.1990—31.01.1990:
— încadrare regiment, organizare, comisii, încadrare
aeronave, serviciul de luptă, serviciul de gardă, prime de
dispozitiv, concedii, eliberări/numiri în funcție, treceri în
f. 1—76 v
rezervă, asigurare funcție Cdt. Regiment;
— executare indicativ „Radu cel Frumos”, constituire grupă
intervenție pentru paza obiectivelor, asigurare zbor de zi,
convocări, mutări, conducere asigurare zbor, distribuiri
muniții, prime.
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28.01.1998

Registru istoric U.M. 01882 Mangalia perioada 18.12.1989—
31.01.1990:
f. 108—109
— elogierea zilei de 22 dec. 1989, înființarea FSN.

21.01.1987

Registru istoric U.M. 02010 Tuzla perioada 18.12.1989—
31.01.1990:
— încadrarea nominală a Regimentului 59 elicoptere,
schimbări în funcție, avansări, cadre sosite și plecate în/din
unitate;
f. 143—148 v
— fapte și evenimente deosebite în anul 1989, unitatea a
trecut la executarea alarmei de luptă parțială, măsuri ferme
de apărare a cazărmii, misiune patrulare elicoptere IAR 330
(identificare elicopter inamic).

27.01.1998

Registru istoric U.M. 01855 Capu Midia, perioada
18.12.1989—31.01.1990:
— desființarea consiliului politic superior al armatei și a
tuturor organelor politice din armată, încadrări pe funcții;
f. 11 v
— înaintare în grad, BOB de partid se reduce la denumirea
de Birou educație patriotică și cultură, recompense prin
înaintare în grad.

5.04.2000

Registru istoric U.M. 01941 Mihail Kogălniceanu, perioada
18.12.1989—31.01.1990:
— ocupare dispozitiv de luptă, patrulare avioane în raionul
acțiunilor de luptă, observare elicoptere inamice, deschidere
foc de către teroriști asupra unității;
f. 289 v—303
— misiuni de cercetare aeriană, cercetare zonă de
v
diversiune, descoperire mașină inamică cercetare
eveniment, aterizare/decolare avioane în misiune,
pătrundere teroriști în aerodrom, organizare regiment,
înaintări în grad, sosiri/mutări personal, treceri în rezervă,
pregătiri la luptă, în zbor și la sol.

R.U. AM 1036 7.12.1988

R.U. 1046

Conținutul pe scurt

O.Z.U./U.M. 01865 București, perioada 18.12.1989—
31.12.1989:
— serviciile pe unitate, executarea indicativului „Radu cel
Frumos”, plecări în misiuni cu armament, numire comandant
f. 375—390
gardă, concedii medicale PMC, eliberare din funcții ofițeri,
scutiri medicale, încadrare PMC;
— alocare la drepturi, inventariere, numiri în funcții, înaintări
în grad, recompense.

30.12.1989

O.Z.U./U.M. 01865 București, perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— ordinea de bătaie CAAT, ture servicii, comisii, servicii,
misiuni, prezentări în unitate, alocare drepturi, scutiri
medicale, concedii medicale, înaintări în grad, eliberări din
funcție, treceri în rezervă, misiuni PMC, încadrare PMC, f. 1—68
internări, detașări, gradații, constituire biroul 2 informații;
— predare funcție comandant, cercetare cauză incendiere
autostație, învoiri, selecție arhivă, punerea la dispoziția
CAAT a ofițerilor, eliberări funcții ofițeri, predare funcții,
concedii.

21.04.1987

O.Z.U./U.M. 01918 Ianca, perioada 16.12.1989—
31.12.1989:
— servicii, primirea indicativului „Radu cel Frumos”
(17.12.1989), prezentări din CO la ordin, misiuni patrulare,
scoatere de muniții, detașări, încadrări;
f. 228—310
— apărarea aerodromului Ianca și minarea unor căi de
acces către aerodrom, primirea indicativului pentru alarmă
de luptă parțială, punerea în aplicare a planului de pază,
apărare și intervenție a aerodromului, plecarea unei
companii în misiune la București.
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19.09.1990

O.Z.U./U.M. 01918 Ianca, perioada 1.01.1990—31.01.1990:
— încadrare, comisii, organizare grupe pregătire, înaintări
în grad ofițeri, pregătire avioane din aerodrom;
— deplantarea grupurilor de mine plantate, plecări/sosiri
f. 2—97
ofițeri, gradații, cf. ordinului MSTM nr. S/03/3 din 3.01.1990
se desființează toate organele politice, înaintări în grad,
înființarea unor posturi de pază, CM, primire avioane MIG
15.

31.08.1983

O.Z.U./U.M. 01913 Otopeni perioada 17.12.1989—
31.12.1989:
— încadrări în funcții, alocare la drepturi, inventariere muniții,
constituirea centrului de conducere a acțiunilor aviației cu
încadrarea respectivă;
f 140—157v
— dislocare aeronave, mutări de materiale de la stoc la uz,
primire întăriri TAB-uri, efective etc., morți și răniți,
supraveghere aerogară, înaintări în grad, comisii și grupe
operative

5.12.1989

O.Z.U./U.M. 01913 Otopeni perioada 1.01.1990—
31.01.1990:
— ordinea de bătaie, încadrare, comisii, înaintări în grad f. 1—69v
post-mortem, recompense, alocare la drepturi, avansări,
consum de muniții 23—31.12.1989, gradații.

R.U. A 03187 3.08.1995

Registru istoric U.M. 01913 Otopeni perioada 17.12.1989—
31.01.1990:
— aplicare indicativ „Radu cel Frumos”, indicativul
„Vigilența”, distribuții muniții, comunicat deces Vasile Milea, f. 1—11v
suplimentare pază și apărare, răniți în revoluție;
— alocare la drepturi, înzestrare cu TAB-uri, înaintări în grad,
încadrare, desființare consiliu politic Divizia 70, avansări.

R.U. 2186

R.U. 7606

R.U. 385

Statul Major al Forțelor Navale
496.

SECRET

R.U. A-01164 1989

Informații înscrise în Registrul istoric/1989—1990:
— activități importante ale U.M. 02003 Constanța din
perioada 17.12.1989—28.12.1989.

497.

SECRET

R.U. A-19141 1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989—1990:
— misiuni și activități ale U.M. 02003 Constanța din perioada
18.12.1989—28.12.1989.

498.

499.

500.

SECRET

SECRET

SECRET

Filă
dosar

R.U. 3416

R.U. 3402

R.U. A 0804

1989

Informații înscrise în O.Z.U./1990/U.M. 02016 Babadag:
— extrase ordine de zi cu activitățile desfășurate de B 307
IM în perioada 17.12.1989—31.01.1990 privind participarea
cu efective din unitate la paza obiectivelor din garnizoana
Babadag;
— paza aeroportului Cataloi, paza Podului rutier de la
Ovidiu, paza Comandamentului Marinei Militare Constanța.

31.12.1988

Informații înscrise în O.Z.U./1989/U.M. 02016 Babadag:
— extrase ordine de zi cu activitățile desfășurate de B 307
IM în perioada 17.12.1989—31.01.1990 privind participarea
cu efective din unitate la paza obiectivelor din garnizoana
Babadag;
— paza aeroportului Cataloi, paza Podului rutier de la
Ovidiu, paza Comandamentului Marinei Militare Constanța.

26.10.1988

Informații înscrise în Registrul istoric/1990/U.M. 02016
Babadag:
— participarea de efective din unitate la paza obiectivelor
din garnizoana Babadag;
— paza aeroportului Cataloi, paza Podului rutier de la
Ovidiu, paza Comandamentului Marinei Militare Constanța.
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501.

502.

503.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 5597

R.U. A04115

R.U. A0398

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

6.11.1990

Informații înscrise în Jurnalul acțiuni de luptă 1990/U.M.
02016 Babadag:
— participarea de efective din unitate la paza obiectivelor
din garnizoana Babadag;
— paza aeroportului Cataloi, paza Podului rutier de la
Ovidiu, paza Comandamentului Marinei Militare Constanța.

23.05.2003

Informații înscrise în Registrul istoric (17.12.1989—
31.01.1990)/U.M. 02052 Mamaia-Sat:
— activitatea ofițerului de serviciu pe regiment la primirea
semnalului alarmei de luptă parțiale;
— măsurile organizatorice ordonate la nivel unitate;
— ordine înaintare în gradul următor;
f. 317—320
— executare misiuni de luptă, înregistrare eveniment
deosebit;
— desființare birouri organizații P.C.R.;
— control financiar intern;
— trecere în rezervă militari în termen.

6.10.1993

Informații înscrise în Registrul O.Z.U. (18.12.1989—
31.01.1990)/U.M. 02052 Mamaia-Sat:
— activitatea ofițerului de serviciu pe regiment la primirea
semnalului alarmei de luptă parțiale;
— măsurile organizatorice ordonate la nivel unitate;
— ordine înaintare în gradul următor;
— executare misiuni de luptă;
— înregistrare eveniment deosebit;
— desființare birouri organizații P.C.R.;
— control financiar intern;
— trecere în rezervă militari în termen.

f. 199—206

f. 2—19

504.

SECRET

R.U. 786

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 01903:
— activități generale privind desfășurarea programului;
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”;
— primirea indicativului „Movila”;
— trecerea Divizionului la paza și apărarea aeroportului.

505.

SECRET

R.U. 791

1990

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 01903:
— activități privind desfășurarea programului.

1989

Informații înscrise în Registrul istoric/U.M. 01903:
— fapte și evenimente importante din perioada
17.12.1989—27.12.1989;
f. 90—93
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”;
— primirea indicativului „Movila”.

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989—1990/U.M.
02017:
f. 59—84
— activități generale privind desfășurarea programului;
— executarea de patrule.

1989

Informații înscrise în Jurnalul acțiunilor de luptă U.M. 02017:
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”;
— instalarea patrulelor cu armament și muniție;
— întărirea pazei cazărmii;
f. 28—49
— ordin de tragere în orice țintă aeriană;
— ordin de tragere în cazul în care apare o mașină „Dacia”
neagră cu 5—6 persoane în ea, cu drapel negru cu galben
scos pe geam, să se execute foc fără somație asupra ei.

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989—1990/U.M.
02018:
f. 13—25
— activități generale privind desfășurarea programului;
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”.

506.

507.

508.

509.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 4062

R.U. 10233

R.U. 860

R.U. 3831
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SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. A-0542

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

1989

Informații înscrise în Registrul istoric/U.M. 02091 —
17.12.1989—31.12.1989:
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”;
— executarea patrulelor în oraș;
f. 294—297
— deschiderea focului asupra țintelor aeriene;
— primirea informației despre acțiunea în lacul Mangalia a
unor scafandri diversioniști.

511.

SECRET

R.U. 358

1989

Informații înscrise în Jurnalul acțiunilor de luptă/U.M. 02091 —
17.12.1989—31.12.1989:
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”;
— executarea de patrule în oraș;
f. 8—40
— deschiderea focului asupra țintelor aeriene;
— primirea informației despre acțiunea în lacul Mangalia a
unor scafandri diversioniști;
— scotocirea stațiunilor Neptun și Olimp.

512.

SECRET

R.U. 1479

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 02024:
— activități generale privind desfășurarea programului;
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”.

f. 286—300

513.

SECRET

R.U. 1231

1990

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 02024:
— activități generale privind desfășurarea programului.

f. 2—34

1989

Informații înscrise în Registrul istoric/U.M. 02024 —
25.12.1989:
f. 105—109
— asigurarea pazei Depozitului de armament și muniție a
G.P. din Platforma Petrochimică Midia.

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989—1990/U.M.
02039, perioada 13.12.1989—30.01.1990:
— activități generale privind desfășurarea programului;
— O.Z.U. 293/18.12.1989 — primirea indicativului „Radu cel
f. 184—221
Frumos”;
— O.Z.U. 304/30.12.1989 - avansarea unor cadre militare
active și post-mortem pentru patriotism în desfășurarea
Revoluției.

514.

515.

SECRET

SECRET

R.U. 256

R.U. 9365

516.

SECRET

R.U. 3344

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 02053 —
perioada 16.12.1989—30.12.1989:
— activități generale privind desfășurarea programului;
f. 326—337
— primirea alarmei de luptă;
— confiscarea armamentului aparținând miliției și securității.

517.

SECRET

R.U. 2088

1990

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 02053—
1.01.1990—30.01.1990:
f. 1—32
— activități generale privind desfășurarea programului.

518.

SECRET

R.U. A-05485 1989

Informații înscrise în Registrul istoric/U.M. 02053:
— punerea în aplicare a planului de alarmare a unității;
— pregătirea unui detașament înarmat pentru acțiuni de
pază și apărare a obiectivelor civile în orașul Constanța;
f. 45—48
— 23.12.1989 — ordin de a se trage asupra oricărui
elicopter;
25.12.1989 — raportare 3 (trei) răniți.

519.

SECRET

R.U. 1993

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 02091:
— activități generale privind desfășurarea programului;
f. 276—284
— constituirea unui detașament pentru a acționa în stațiunea
Neptun.

520.

SECRET

R.U 2380

1990

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 02091:
— activități generale privind desfășurarea programului.

521.

SECRET

R.U. 641

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 02150
București:
— activități privind desfășurarea programului.

f. 3—44
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522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 626

R.U. 8265

R.U. 1367

R.U. 4777

R.U. 774

R.U. 03569

R.U. 03569

R.U. 3955

R.U. A/0840/

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

1990

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 02150
București:
— activități privind desfășurarea programului;
— comisii pentru preluarea arhivelor securității.

16.03.1989

Informații înscrise în Jurnalul acțiunilor de luptă/U.M. 02192
Constanța:
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”;
— introducerea de patrule în oraș;
— instituirea stării de necesitate;
f. 14—99
— deschiderea focului asupra santinelelor de la Muzeul
Marinei;
— raportarea unui schimb de focuri la gară;
— ordonarea deplasării în port a 200 de oameni pentru
eventuale agresiuni dinspre mare.

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989—1990/U.M.
021332/A Mangalia, perioada 18.12.1989—31.01.1990:
— activități generale privind desfășurarea programului;
f. 204—242
— executarea de patrule;
— decesul unui maistru militar și rănirea a 2 (doi) soldați în
urma evenimentelor din 23.12.1989.

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989—1990/U.M.
021332/A Mangalia, perioada 16.12.1989—8.01.1990:
— primirea indicativului „Șarpele de mare”;
f. 382—400
— alarmarea militarilor;
— primirea semnalului „Apa limpede”.

1989

Informații înscrise în Jurnalul acțiunilor de luptă/U.M.
02132/A Mangalia, perioada 20.12.1989—10.01.1990:
— măsuri de întărire a pazei și apărării unității și
comandamentului;
f. 51—99
— primirea indicativului „Șarpele de mare”;
— patrulare pe lacul Mangalia;
— observarea unor elicoptere neidentificate;
— deschiderea focului asupra țintelor aeriene.

3.12.1988

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 02119
Codru:
— primirea de la MU a semnalelor „Munții de Aramă” și
f. 17 v—329
„Radu cel Frumos”;
— pregătirea și distribuirea la U.M. 02146 Mangalia a
rachetelor de luptă navă-navă.

3.12.1988

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 02119
Codru:
f. 1—21,
— conservarea rachetelor navă-navă care au fost scoase 25—48
din depozit pe 18.12.1989.

17.05.1989

Informații înscrise în Jurnalul acțiunilor al U.M. 02119 Codru:
— sosirea unei coloane formate din 2 autocamioane și un
ARO de la Bateria rachete de coastă/Mangalia pentru a
prelua materiale tehnice;
— scotocirea pădurii din jurul unității de către patrula
f. 14 v— 36
subunității de intervenție, s-au tras focuri de armă pe latura
de sud;
— rănirea unui luptător GP;
— darea semnalului de încetare a alarmei parțiale de luptă,
predarea muniției și a armamentului în depozit.

19.01.2008

Informații
înscrise
în
Registrul
istoric/RU
A/0840/03.01.2002/U.M. 02119 Codru:
— primirea de la MU a semnalelor „Munții de Aramă” și f. 116 v—120
„Radu cel Frumos”, scoaterea tehnicii auto în punctele de
dispersare.
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f. 1—44

f. 3—7

531.

SECRET

R.U. 339

1989

Informații înscrise în Jurnalul operativ (Jurnalul acțiunilor
de luptă), perioada 17.12.1989—17.01.1990/U.M. 02150:
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”, organizarea de
patrule, instituirea turelor operative, dublarea posturilor de
santinele, instituirea stării de necesitate;
— primirea de informații că un elicopter survolează zona,
executarea supravegherii pe mare cu navele Marinei Militare.

532.

SECRET

R.U. A 1182

1989

Informații înscrise în Registrul istoric/U.M. 02160 Tulcea:
— activități generale.

533.

SECRET

R.U. 641

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 02150
Constanța:
— activități generale privind desfășurarea programului.

f. 303—312

534.

SECRET

R.U. 626

1990

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 02150
Constanța:
— activități privind desfășurarea programului;
— comisii pentru preluarea arhivelor securității.

f. 1—28

535.

SECRET

R.U. 1756

1989

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989/U.M. 02160
Tulcea:
— activități privind desfășurarea programului;
— O.Z.U. 303/25.12 — predarea armamentului și muniției,
precum și a tuturor documentelor aparținând serviciului.

536.

SECRET

R.U. 6142

1990

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1990/U.M. 02160
Tulcea:
— activități generale privind desfășurarea programului

f. 2—10

f. 56—75

f. 1—21

537.

SECRET

R.U. 750

1989

Informații înscrise în Jurnalul acțiunilor de luptă/
U.M. 02160 Tulcea, perioada 18.12.1989—26.12.1989:
— deconservarea navelor, organizarea de patrule,
instituirea turelor operative, dublarea posturilor de
santinele;
— primirea ordinului să se tragă în orice aeronavă care
survolează zona;
— primirea de informații că un elicopter survolează zona;
— raportarea că 3 (trei) elicoptere se îndreaptă spre
Cataloi;
— retragerea armamentului gărzilor patriotice.

538.

SECRET

R.U. 4866

1989

Informații înscrise în Jurnalul acțiunilor de luptă/U.M. 02160 Tulcea:
— raportarea unei ținte aeriene la Sfântul Gheorghe.

539.

SECRET

R.U. A0525

6.11.1998

540.

541.

542.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 611

R.U. 506

R.U. 1803

1989

Informații înscrise în Registrul istoric/U.M. 02150
Constanța:
— activități generale privind desfășurarea programului

f. 140—146

Informații înscrise în Registrul O.Z.U./1989—1990
R.U. 611/U.M. 02056 Brăila:
— activități generale privind desfășurarea programului din
21.12.1989, ora 18,00;
— constituirea serviciului de patrulă pe malul drept al
insulei Arapu.

f. 259—284

Informații înscrise în Registrul istoric/R.U. 506/U.M. 02056
Brăila:
— 17.12.1989 — luarea la cunoștință de către comandanții
de unități de conținutul teleconferinței secretarului general
1989
al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, primirea indicativului „Radu
cel Frumos”;
— 22.12.1989—25.12.1989 — organizarea de acțiuni
pentru apărarea danei, deschiderea focului asupra unor
ținte aeriene
Comandamentul Operațional Întrunit

3.01.1989

f. 257—273

O.Z.U. 292 din 26.12.1989:
— servicii pe unitate;
— alocare la drepturi cadre și scoaterea din efectivele
unității a două cadre militare decedate, respectiv cpt.
Hagimă Dorin și plt. Ciupitu Fănel.

f. 71—74

f. 325—326
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543.

SECRET

R.U. 1803

3.01.1989

O.Z.U. 293 din 27.12.1989:
— servicii pe unitate.

3.01.1989

O.Z.U. 294 din 28.12.1989:
— servicii pe unitate;
— acordare indemnizație plt. Sandu Constantin;
— internare spital neuropsihiatrie a cpt. Găleată Viorel;
— chemări din concediu de odihnă și alocări la drepturi.

544.

SECRET

R.U. 1803

Conținutul pe scurt

545.

SECRET

R.U. 1803

3.01.1989

O.Z.U. 295 din 29.12.1989:
— servicii pe unitate;
— alocare la drepturi;
— acordare premiere întregului personal.

546.

SECRET

R.U. 1803

3.01.1989

O.Z.U. 296 din 30.12.1989:
— servicii pe unitate;
— avansări în grad și funcție și alocări la drepturi.

3.01.1989

O.Z.U. 297 din 31.12.1989:
— servicii pe unitate;
— schimbări din funcție, alocări la drepturi, avansare postmortem, avansare înainte de termen, citare pe ordinul de
zi, avansare militari în termen;
— acordare premii bănești pentru militarii în termen.

3.01.1990

O.Z.U. 1 din 3.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiune în garnizoana Piatra-Neamț;
— treceri în rezervă, alocări la drepturi, permisie militar în
termen.

3.01.1990

O.Z.U. 2 din 4.01.1990:
— servicii pe unitate;
— comisii inventariere, distrugere documente secrete și de
selecționare a arhivei;
— comisie tehnică de luare în primire a autovehiculelor de
la M.I., detașări militari în termen;
— acordare concediu de îngrijire a copilului, detașare
p.m.c., alocare de drepturi;
— comisie inventariere terenuri și gospodării agricole.

3.01.1990

O.Z.U. 3 din 5.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane, detașări cadre la I.P.J.
Buzău;
— luare în primire tehnică, alocări la drepturi, acordare
gradații, internare în spital militar în termen.

3.01.1990

O.Z.U. 4 din 6.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane, comisie predare-primire
comanda unei unități;
— trecere în subordine a compartimentului de colectare,
transport și distribuție a corespondenței secrete, comisie
luare în primire arhivă C.I.;
— stabilire clase de retribuție tarifară, alocare la drepturi
de hrană;
— numire șoferi;
— anulare alineat 2 pct. 4 O.Z.U. 2/4.01.1990.

547.

548.

549.

550.

551.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 1803

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

552.

SECRET

R.U. 1806

3.01.1990

553.

SECRET

R.U. 1806

3.01.1990

O.Z.U. 5 din 8.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiune în diferite garnizoane;
— anulare sancțiuni, comisie de analizare a cauzelor
accidentelor; mutări cadre militare, alocare la drepturi.
O.Z.U. 6 din 9.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiune în diferite garnizoane, stabilire comisie de
control al activității de pază;
— pct. 3: mutări cadre militare, alocări la drepturi.
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554.

SECRET

R.U. 1806

3.01.1990

555.

SECRET

R.U. 1806

3.01.1990

556.

SECRET

R.U. 1806

3.01.1990

557.

SECRET

R.U. 1806

3.01.1990

558.

559.

560.

561.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 7 din 10.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiune în diferite garnizoane;
— externare din spital și acordare concediu medical,
avansare cadre militare înainte de termen, alocări la drepturi;
— comisie predare-primire a localului Securității Buzău,
modificare componență comisie de analiză a cauzelor
accidentelor;
— internare spital militar în termen.
O.Z.U. 8 din 11.01.1990:
— servicii pe unitate;
— mutări, detașări, treceri în rezervă și numiri militari în
termen, misiuni în diferite garnizoane;
— alocări la drepturi.
O.Z.U. 9 din 12.01.1990:
— servicii pe unitate;
— prezentare la unitate cadre militare nou-numite, mutare
cadru militar, acordare concediu medical unui p.m.c.,
alocări la drepturi.
O.Z.U. 10 din 13.01.1990:
— servicii pe unitate;
— mutări, treceri în rezervă și punere la dispoziție a
cadrelor militare, acordare drepturi salariale p.m.c.,
externare cadru militar din spital neuropsihiatrie; scoatere
din efective a plt. maj. Luiuz Maricel decedat în spital,
alocare la drepturi;
— luare în primire tehnică militară, alocări la drepturi
— misiune în Garnizoana București — col. Păștinică
Nicolae;
— misiune în Garnizoana București — comandant.

3.01.1990

O.Z.U. 11 din 15.01.1990:
— servicii pe unitate;
— înlocuitori la comandă pentru comandant și șef de stat
major;
— misiune în Garnizoana Focșani;
— resubordonare medic-șef, comisie luare în primire
aparatură C.I.;
— punere la dispoziție, acordare concediu de odihnă,
acordare concediu de îngrijire a copilului, mutări cadre
militare, alocări la drepturile de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 12 din 16.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiune în diferite garnizoane;
— desființare Consiliul Politic și Serviciul C.I., mutări cadre
militare, punere la dispoziție cadru militar pe caz de boală,
internare spital cadru militar, finalizare studii cadre militare,
alocări la drepturi;
— numiri șoferi, alocare la drepturi de motoresurse.

3.01.1990

O.Z.U. 13 din 17.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane, încadrare p.m.c.,
acordare clasa de retribuție superioară; acordare concediu
de odihnă; alocări la drepturi.

3.01.1990

O.Z.U. 14 din 18.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane;
— detașare, permisii și treceri în rezervă militari în termen;
— treceri în rezervă, acordare de certificate de merit
militari în termen, numire șofer, alocări la drepturi militar în
termen;

Filă
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562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. 1806

Data
înregistrării

3.01.1990

Conținutul pe scurt

— încadrare p.m.c., internare în spital a 3 p.m.c., alocări la
drepturi.
O.Z.U. 15 din 19.01.1990:
— servicii pe unitate;
— numiri în funcție cadre militare, alocări la drepturi,
acordare alocație de stat pentru copil, prezentare din
misiune.

3.01.1990

O.Z.U. 16 din 20.01.1990:
— servicii pe unitate;
— numiri în funcție cadre militare, încadrare p.m.c.,
externare cadru militar; prezentare la unitate, alocare la
drepturi.

3.01.1990

O.Z.U. 17 din 21.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane;
— alocări la drepturi militari în termen;
— acordare grad de general-maior pentru 2 colonei,
alocare la drepturi.

3.01.1990

O.Z.U. 18 din 23.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiune p.m.c în Garnizoana Brăila, punere la dispoziție
a cadrelor din aparatul politic, citare pe ordin de zi pe
unitate, prezentare la unitate a unui cadru militar, alocări la
drepturi;
— misiune în zona de responsabilitate a Armatei a 2-a,
numiri șoferi, stabilire traseu mașină de serviciu, alocare
motoresurse.

3.01.1990

O.Z.U. 19 din 24.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiune în Garnizoana București;
— alocare la drepturi, numire comisii;
— autovehiculele aprobate să circule în garnizoană;
— încetare detașare militari în termen la ASA Buzău.

3.01.1990

O.Z.U. 20 din 25.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane;
— punere la dispoziție cadre militare, încetare detașare
cadru militar, alocări la drepturi;
— alocare dactilografe B.D.S. Servicii;
— detașare militari în termen la A.S.A. Buzău;
— luare în primire cazarmă;
— treceri în rezervă militari în termen, numire șofer,
alocare la drepturi militari în termen.

3.01.1990

O.Z.U. 21 din 26.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane;
— acordare gradație cadru militar, alocare la drepturi;
— acordare permisie militar în termen.

3.01.1990

O.Z.U. 22 din 27.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane;
— alocări la drepturi;
— treceri în rezervă militari în termen.

3.01.1990

O.Z.U. 23 din 29.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane;
— scutire medicală cadre militare, numiri în funcție,
punerea la dispoziție a cadrelor care încadrează Direcția a
IV-a C.I., punerea la dispoziție a cadrelor care lucrează în
economia națională, întrerupere concediu de odihnă cadre
militare, alocare la drepturi;
— ridicare de la reparat autovehicul, numire șofer;
— acordare permisie militar în termen.
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572.

573.

574.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 1806

R.U. 1806

R.U. F-02307

R.U. F-02308

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

3.01.1990

O.Z.U. 24 din 30.01.1990:
— servicii pe unitate;
— misiuni în diferite garnizoane ale comandantului și
șefului de stat major, numiri înlocuitori la comandă;
— misiuni în diferite garnizoane;
— numire în funcție cadru militar, acordare concediu de
îngrijire a copilului, acordare scutire medicală, alocare la
drepturi, întrerupere concediu de odihnă cadru militar,
punere la dispoziție cadru militar din aparatul politic,
trecere cadru militar de la o armă la alta, încetare detașare
cadru militar, punere la dispoziție cadre militare, acordare
concediu de îngrijire a copilului p.m.c.;
— încetare detașare militari în termen;
— nominalizare funcții la formațiunea de cazarmare.

3.01.1990

O.Z.U. 25 din 31.01.1990:
— servicii pe unitate;
— înapoiere din misiune a comandantului;
— misiuni în diferite garnizoane;
— acordare gradație cadre militare;
— internare p.m.c., alocare la drepturi, încetare detașare
cadru militar;
— numiri comisii anuale, alocare drepturi de birou, alocare
ținută de instrucție, responsabilități G.A.Z., stabilire cadre
cu talie excepțională.

3.12.1992

Informații înscrise în Registrul istoric/1989, din perioada
16.12.—31.12.1989:
— aducerea la unitate a cadrelor militare cu funcții de
răspundere;
— punerea în aplicare a planului de înștiințare și aducere
la unitate a cadrelor militare;
— organizarea dispozitivul de apărare al unității;
— deplasarea în Garnizoana București;
— atac asupra cazărmii R.321 și cazărmii Bg.6 A.A.;
— organizare dispozitive de apărare obiective economice,
administrative și militare;
— măsuri de reintroducere în normal a cazărmilor
concomitent cu reluarea activităților din planul cu
principalele activități;
— stabilirea unei comisii de judecare a celor care au
săvârșit crime pe timpul Revoluției;
— festivitate avansare în grad ofițeri superiori;
— avansare post-mortem, înaintare în grad.

f. 157 — 170

3.12.1992

Informații înscrise în Registrul istoric/1990:
— ordinea de bătaie și încadrarea comandamentului
Armatei a 2-a;
— îmbarcarea și întoarcerea în Garnizoana Piatra-Neamț;
— trecerea în rezervă a două cadre militare;
— numiri în funcție;
— desființare organe de contrainformații militare;
— înființarea biroului 2 informații;
12.01.1990:
— mutare cadru militar;
13.01.1990:
— mutare cadru militar;
— scoatere din efective a unui cadru militar decedat;
— numărul încorporărilor și trecerilor în rezervă din luna
ianuarie;
— punerea la dispoziție a cadrelor din organul de
contrainformații.

f. 1—29
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575.

576.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

169

169

577.

SECRET

R.U. 6272

578.

SECRET

R.U. 6272

579.

SECRET

R.U. 6272

580.

SECRET

R.U. 6272

581.

SECRET

R.U. 6272

582.

SECRET

R.U. 6272

583.

SECRET

R.U. 6272

584.

SECRET

R.U. 6272

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

2000

Informații înscrise în Registrul istoric al D.9 Mc 1989—1990:
Anul 1989:
— înființări de unități militare;
— ordinea de bătaie, organizare, efective, resubordonare
unități;
— schimbări produse în încadrare, mutări, schimbări în
funcție, detașări, misiuni speciale, decese în cursul ciclului
de instrucție;
— situația demografică;
— pregătirea de luptă;
— fapte și evenimente deosebite;
— înaintări în grad;
— activitatea de producție agricolă și industrială.

2000

Informații înscrise în Registrul istoric al D.9 Mc 1989—1990:
Anul 1990:
— înființări de unități militare;
— ordinea de bătaie, organizare, efective, resubordonare
unități;
— schimbări produse în încadrare, mutări, schimbări în
funcție, detașări, misiuni speciale, decese în cursul ciclului
de instrucție;
— pregătirea de luptă;
— înaintări în grad;
— fapte și evenimente deosebite;
— activitatea de producție agricolă și industrială.

Comandamentul comunicațiilor și informaticii
Informații înscrise în Registrul istoric: 18.12.1989:
— punerea în aplicare a planului înștiințării și aducerii
întregului personal aflat la domiciliu în concediu de odihnă,
24.10.1977 permisii, învoiri și misiuni;
— punerea în aplicare a planului de pază și apărare a
cazărmii și a blocurilor de dispunere a subunității;
— compunerea de luptă.
Informații înscrise în Registrul istoric: 22.12.1989:
24.10.1977
— constituirea unui detașament de intervenție.
Informații înscrise în Registrul istoric: 23.12.1989:
— organizarea de patrule militare și mixte în garnizoana
Râșnov, care să execute misiuni de restabilire a ordinii;
— intensificarea pregătirii subunităților astfel încât acestea
24.10.1977 să poată acționa în timp scurt atunci când situația impune;
— amplificarea măsurilor de pază a cazărmii și obiectivelor
vitale din garnizoana de reședință;
— distribuirea din magazia de armament stoc a pistoalelor
mitralieră tuturor cadrelor.
Informații înscrise în Registrul istoric: 24.12.1989:
— reținerea domnului Gheorghe Pană, fost membru al
24.10.1977 Comitetului Politic Executiv, împreună cu o escortă de 2
persoane;
— luarea în subordine a cazărmii 0703 Bran.
Informații înscrise în Registrul istoric: 29.12.1989:
24.10.1977
— eliberarea din funcții a unor cadre.
Informații înscrise în Registrul istoric: 31.12.1989:
— ridicarea pistoalelor mitralieră și muniției aferente de la
24.10.1977
toate cadrele;
— recompense.
Informații înscrise în Registrul istoric: 3.01.1990:
24.10.1977 — retragerea efectivelor destinate pazei poștei din orașul Râșnov;
— scoateri din efective.
Informații înscrise în Registrul istoric: 6.01.1990:
24.10.1977 — desființarea tuturor organelor politice din armată,
precizată ulterior prin ordin scris.
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585.

SECRET

R.U. 6272

586.

SECRET

R.U. 6272

587.

SECRET

R.U. 6272

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Informații înscrise în Registrul istoric: 10.01.1990:
— recompense cu înaintarea în gradul următor;
24.10.1977 — repartizarea către unitate de alimente și produse
alimentare provenite din ajutoarele materiale primite din
străinătate.
Informații înscrise în Registrul istoric: 15.01.1990:
24.10.1977 — recompensarea cu înaintarea la gradul de sergent a
unui număr de 10 caporali.
Informații înscrise în Registrul istoric: 16.01.1990:
24.10.1977 — modificarea Statului de organizare nr. 12.15.03.00.4 al
Regimentului 42 Transmisiuni.
Informații înscrise în Registrul istoric: 20.01.1990:
— eliberarea din funcția a unui ofițer;
— repartizarea către unitate a unor cantități de
medicamente din ajutoarele materiale primite din
străinătate, de către Consiliul Provizoriu al F.S.N. din
orașul Râșnov.
Informații înscrise în Registrul istoric: 25.01.1990:
— eliberarea din funcția de secretar adjunct al comitetului
de partid la Regimentul 42 Transmisiuni a unui ofițer.
Informații înscrise în Registrul istoric: 26.01.1990:
— eliberarea din funcție a unui ofițer.
Informații înscrise în Registrul istoric: 31.01.1990:
— constituirea școlii de gradați;
— eliberarea din funcție a unor ofițeri.

588.

SECRET

R.U. 6272

24.10.1977

589.

SECRET

R.U. 6272

24.10.1977

590.

SECRET

R.U. 6272

24.10.1977

591.

SECRET

R.U. 6272

24.10.1977

592.

SECRET

R.U. 6272

înscrise în Registrul istoric: 16.02.1990:
24.10.1977 Informații
— încetarea alarmei de luptă.

593.

SECRET

R.U. 20852

1989

594.

SECRET

R.U. 20852

1989

595.

SECRET

R.U. 20852

1989

596.

SECRET

R.U. 20852

1989

597.

SECRET

R.U. 20852

1989

598.

SECRET

R.U. 20852

1989

599.

SECRET

R.U. 20852

1989

600.

SECRET

R.U. 20852

1989

601.

SECRET

R.U. 20852

1989

602.

SECRET

R.U. 20852

1989

603.

SECRET

R.U. 20852

1989

604.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 298 din 18.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— primirea indicativului ABC;
— aplicarea măsurilor stabilite în planul de alarmă;
— numiri de șoferi pe autovehiculele unității.
O.Z.U. nr. 299 din 19.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— acordarea titlului „Subunitate de frunte”;
— reținerea zilei de retribuție a unui militar.
O.Z.U. nr. 300 din 20.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— reținerea zilei de retribuție a unui militar.
O.Z.U. nr. 301 din 21.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 302 din 22.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 303 din 23.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— prezentarea la unitate a militarilor în termen de la
U.M. 01199 Ghimbav.
O.Z.U. nr. 304 din 24.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 305 din 25.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 306 din 26.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 307 din 27.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— scoaterea din depozitul stoc a unor materiale de
transmisiuni.
O.Z.U. nr. 308 din 28.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 309 din 29.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— eliberări din funcție ale unor cadre militare;
— înaintări în grad ale unor cadre militare.
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O.Z.U. nr. 310 din 30.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— servirea mesei festive;
— recompensarea cu sume bănești a personalului.
O.Z.U. nr. 311 din 31.12.1989:
— servicii, alocări la drepturi;
— oferirea de premii unor cadre din unitate.

605.

SECRET

R.U. 20852

1989

606.

SECRET

R.U. 20852

1989

607.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 1 din 1.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— numirea comisiilor la nivelul unității.

608.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 2 din 2.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi.

609.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 3 din 3.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— trecerea în retragere conform Statutului corpului
ofițerilor;
— numirea unei comisii de cercetare;
— organizarea controlului financiar preventiv;
— drepturi bănești.

610.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 4 din 4.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi.

611.

SECRET

R.U. 20852

1989

612.

SECRET

R.U. 20852

1989

613.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 8 din 9.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi.

1989

O.Z.U. nr. 9 din 10.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— desființarea în conformitate cu ordinul ministrului
apărării naționale a Consiliului Politic Superior al Armatei și
a tuturor organelor politice din armată;
— înaintarea în gradul următor a unor cadre militare;
— acordare drepturi bănești.

614.

SECRET

R.U. 20852

O.Z.U. nr. 6 din 6.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 7 din 8.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— transport documente.

615.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 10 din 11.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— numire comisie predare-primire;
— acordare drepturi bănești;
— repartizarea pe grupe a autovehiculelor.

616.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 11 din 12.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi.

617.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 12 din 13.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— pedepsirea unui cadru militar.

618.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 13 din 15.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— acordare premii anuale;
— întărirea pazei și apărării;
— acordare recompense;
— înaintarea în gradul următor a unor cadre militare.

619.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 14 din 16.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— modificări stat de organizare.

620.

SECRET

R.U. 20852

1989

621.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 15 din 17.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— deplasare în misiune.
O.Z.U. nr. 16 din 18.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— pedepsirea unui cadru militar.
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622.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 17 din 19.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi.
O.Z.U. nr. 18 din 20.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— mutarea unor militari;
— deplasarea în misiune;
— eliberări din funcție;
— verificare aparate de măsură.

Conținutul pe scurt

623.

SECRET

R.U. 20852

1989

624.

SECRET

R.U. 20852

1989

625.

SECRET

R.U. 20852

1989

626.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 21 din 24.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— deplasarea în misiune;
— acordare drepturi bănești.

1989

O.Z.U. nr. 22 din 25.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— pedepsirea unor cadre militare;
— eliberări din funcție;
— desfacerea contractului de muncă a unui P.M.C.;
— încadrarea locurilor de muncă (profesiile) în categoriile
precizate în normativ, precum și cantitățile de materiale
igienico-sanitare și alimentația în raport cu specificul
locurilor de muncă;
— numire comisie.

627.

SECRET

R.U. 20852

O.Z.U. nr. 19 din 22.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— mutarea și detașarea unor militari.
O.Z.U. nr. 20 din 23.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— pedepsirea unor cadre militare;
— introducerea în conservare de lungă durată a tehnicii de
transmisiuni.

628.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 23 din 26.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— acordare drepturi bănești;
— eliberări din funcție;
— reîncadrare în funcție a unor cadre militare.

629.

SECRET

R.U. 20852

1989

O.Z.U. nr. 24 din 7.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi.

1989

O.Z.U. nr. 25 din 29.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— înaintarea în grad a unor soldați pentru merite
deosebite;
— prezentarea în unitate a comisiei de control financiar
intern.

1989

O.Z.U. nr. 26 din 30.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— destinarea unei echipe de militari pentru executarea
unor lucrări în incinta magaziei de armament stoc și
magazia de muniții;
— numiri de șoferi pe autovehiculele unității.

1989

O.Z.U. nr. 27 din 31.01.1990:
— servicii, alocări la drepturi;
— constituirea ca subunitate distinctă a școlii de gradați;
— desfășurarea festivității de primire-predare a funcției de
comandant de regiment;
— eliberări și numiri în funcție.

630.

631.

632.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 20852

R.U. 20852

R.U. 20852

Filă
dosar

Departamentul pentru armamente
633.

SECRET

R.U. A-01877

2.10.2002

Înscrieri din Registrul istoric din perioada 17.12.1989—
ianuarie 1990, cu mențiunea că unitatea nu a deținut jurnal
al acțiunilor de luptă și rapoarte ale convorbirilor radio
pentru perioada menționată

634.

SECRET

R.U. 289

22.12.1988

Ordine de zi pe unitate ale U.M. 02190 Constanța, pentru
perioada 17.12.1989—24.01.1990

3 file
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SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. A-01877

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

2.10.2002

Informații înscrise în Registrul istoric al U.M. 02190
Constanța (17.12.1989—ianuarie 1990):
— 17.12.1989 — stare de alarmă parțială ca urmare a
evenimentelor petrecute la Timișoara din data de
22.12.1989;
— instituirea stării de necesitate în întreaga armată;
înaintarea în gradul următor: CR-II a 4 (patru) ofițeri,
încetarea activităților organizațiilor PCR, UTC și de
sindicat, misiuni de luptă în municipiul Constanța pentru
controlul traficului la intrările din oraș și marile intersecții
rutiere (nominalizarea personalului);
— 31.12.1989 — misiunea unui ofițer în zona de patrulare
km 4—5—Constanța, misiunea unui ofițer care a predat
organelor de ordine un grup de vandali;
— ianuarie 1990 — încadrarea unității pentru anul 1990
potrivit statului de organizare (6 laboratoare și un atelier):
198 personal militar și civil;
— 10.01.1990 — avansarea în gradul următor (CR II) a
unui ofițer;
— 14.01.1990 — predarea funcției de comandant al
Centrului de Cercetări Științifice al Marinei Militare de către
CR I Barbu Daniel către CR I dr. ing. Grădinaru Virgil;
— 19.01.1990 — numirea CR I dr. ing. Grădinaru Virgil în
funcția de comandant al Centrului de Cercetări Științifice al
Marinei Militare;
— 24.01.1990 — vizitarea unității de către comandantul
Marinei Militare, amiral Mihai Aron.
Direcția informații militare
O.Z.U. 295/18.12.1989:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— permisii și concedii de odihnă.
O.Z.U. 296/19.12.1989:
— drepturi de hrană,
— înapoieri din misiune;
— cursuri.
O.Z.U. 297/20.12.1989:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
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636.

SECRET

R.U. 6347

1989

637.

SECRET

R.U. 6347

1989

638.

SECRET

R.U. 6347

1989

639.

SECRET

R.U. 6347

1989

O.Z.U. 298/21.12.1989:
— drepturi de hrană.

f. 232 v

640.

SECRET

R.U. 6347

1989

O.Z.U. 299/22.12.1989:
— drepturi de hrană.

f. 233

641.

SECRET

R.U. 6347

1989

642.

SECRET

R.U. 6347

1989

643.

SECRET

R.U. 6347

1989

644.

SECRET

R.U. 6347

1989

O.Z.U. 303/27.12.1989:
— drepturi de hrană;
— înaintări în grad.

f. 235

645.

SECRET

R.U. 6347

1989

O.Z.U. 304/28.12.1989:
— drepturi de hrană.

f. 235 v

646.

SECRET

R.U. 6347

1989

647.

SECRET

R.U. 6347

1989

O.Z.U. 300/23.12.1989:
— drepturi de hrană;
— recompense cu sume de bani.
O.Z.U. 301/25.12.1989:
— drepturi de hrană;
— eveniment deosebit săvârșit în 24.12.1989 soldat cu
moartea a 3 cadre militare.
O.Z.U. 302/26.12.1989:
— drepturi de hrană.

O.Z.U. 305/29.12.1989:
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 306/30.12.1989:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— înaintarea în grad post-mortem.

f. 230 v

f. 231 v

f. 232

f. 233 v

f. 234 v

f. 235

f. 236

f. 236
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648.

SECRET

R.U. 6351

1990

649.

SECRET

R.U. 6351

1990

650.

SECRET

R.U. 6351

1990

651.

SECRET

R.U. 6351

1990

652.

SECRET

R.U. 6351

1990

653.

SECRET

R.U. 6351

1990

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 1/03.01.1990:
— drepturi de hrană;
— comisii;
— principalele obiective.
O.Z.U. 2/04.01.1990:
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 3/05.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 4/06.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— misiuni.
O.Z.U. 5/08.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 6/09.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— permisii.
O.Z.U. 8/11.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— învoiri.

Filă
dosar

f. 2

f. 7
f. 7

f. 7 v

f. 9

f. 9 v

654.

SECRET

R.U. 6351

1990

f. 10

655.

SECRET

R.U. 6351

1990

656.

SECRET

R.U. 6351

1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.

f. 11

657.

SECRET

R.U. 6351

1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.

f. 11 v

658.

SECRET

R.U. 6351

1990

659.

SECRET

R.U. 6351

1990

660.

SECRET

R.U. 6351

1990

661.

SECRET

R.U. 6351

f. 10 v

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 12/16.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 13/17.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.

f. 12 v

1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— învoiri.

f. 13 v

f. 14 v

f. 12

f. 13

662.

SECRET

R.U. 6351

1990

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— permisii.

663.

SECRET

R.U. 6351

1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— permisii.

f. 15

f. 16

f. 16 v

664.

SECRET

R.U. 6351

1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— învoiri.

665.

SECRET

R.U. 6351

1990

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
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666.

SECRET

R.U. 6351

1990

667.

SECRET

R.U. 6351

1990

668.

SECRET

R.U. 6351

1990

669.

SECRET

R.U. 6351

1990

670.

SECRET

R.U. 6351

1990

671.

SECRET

R.U. 6351

1990

672.

SECRET

R.U. 6351

1990

673.

SECRET

R.U. 6351

1990

674.

SECRET

R.U. A 02923

1989

675.

SECRET

R.U. 7848

1989

676.

SECRET

R.U. 7848

1989

677.

SECRET

R.U. 7848

1989

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 20/25.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— scutiri medicale.
O.Z.U. 21/26.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 22/27.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 23/29.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 24/30.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— permisii.
O.Z.U. 26/01.02.1990:
— serviciul de zi;
— drepturi de hrană;
— învoiri.
Extrase din O.Z.U., perioada 15.12.1989—5.02.1990:
— activități desfășurate la indicativul „Radu cel Frumos”;
— recompense;
— înaintări în grad;
— serviciul de zi.
Direcția topografică militară
O.Z.U. nr. 298 din data de 16.12.1989:
— serviciul de zi pentru zilele de 17.12.1989 și 18.12.1989
pe Direcția topografică militară, persoanele care
beneficiază de concediu de odihnă și cine s-a prezentat
din concediul de odihnă;
— persoanele care beneficiază de zi liberă în data de
18.12.1989 și în data de 20.12.1989; persoanele care
beneficiază de zi învoire în data de 16.12.1989.
O.Z.U. nr. 299 din data de 18.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 19.12.1989 pe Direcția
topografică militară;
— schimbarea ofițerului de serviciu din data de 18.12.1989;
— persoanele care întrerup concediul de odihnă, detașările
și orele la care s-au prezentat la unitate în data de 17,
respectiv 18.12.1989, anularea plecărilor în concediul de
odihnă, a acordărilor de zile libere, începând cu data de
16.12.1989.
O.Z.U. nr. 300, din data de 19.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 20.12.1989 pe Direcția
topografică militară, persoanele care întrerup concediul de
odihnă sau se înapoiază din zilele libere și orele la care s-au
prezentat la unitate în data de 18, respectiv 19.12.1989;
— numirea unui ofițer pentru verificarea existentului în
materiale de echipament de la stocul de mobilizare al U.M.
01768 București în comisia de inventariere a U.M. 01768
București, încadrarea unei persoane pe o funcție;
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f. 17

f. 17 v

f. 18

f. 18 v

f. 19 v

f. 20

f. 21

f. 21 v
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— măsuri luate pentru folosirea rațională a energiei electrice
termice, a gazelor naturale pe perioada de iarnă la Direcția
topografică militară, trecerea la programul de iarnă în
perioada 20.12.1989—2.04.1990.
678.

SECRET

R.U. 7848

1989

O.Z.U. nr. 301 din data de 20.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 21.12.1989 pe Direcția
topografică militară.

679.

SECRET

R.U. 7848

1989

O.Z.U. nr. 302 din data de 21.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 22.12.1989 pe Direcția
topografică militară, schimbarea ofițerului care asigură
continuitatea conducerii în data de 20.12.1989;
— persoanele care beneficiază de concediu medical
începând cu data de 20.12.1989;
— executarea controlului ierarhic operativ-curent
menționându-se funcția, gradul, numele, prenumele cadrelor
care execută controlul, precum și obiectivele de verificat și
perioadele de verificare.

680.

SECRET

R.U. 7848

1989

O.Z.U. nr. 303 din data de 22.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 23.12.1989 pe Direcția
topografică militară.

1989

O.Z.U. nr. 304 din data de 23.12.1989:
— serviciul de zi pentru zilele de 24, respectiv 25.12.1989
pe Direcția topografică militară;
— persoanele care beneficiază de concediu medical în
continuare.

681.

SECRET

R.U. 7848

682.

SECRET

R.U. 7848

1989

O.Z.U. nr. 305 din data de 25.12.1989;
— serviciul de zi pentru ziua de 26.12.1989 pe Direcția
topografică militară;
— persoanele care s-au prezentat din concediu medical.

683.

SECRET

R.U. 7848

1989

O.Z.U. nr. 306 din data de 26.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 27.12.1989 pe Direcția
topografică militară.

1989

O.Z.U. nr. 307 din data de 27.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 28.12.1989 pe Direcția
topografică militară;
— personalul militar și civil recompensat bănesc pentru
rezultate bune și foarte bune obținute în îndeplinirea
atribuțiunilor de serviciu.

1989

O.Z.U. nr. 308 din data de 28.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 29.12.1989 pe Direcția
topografică militară, schimbarea ofițerului care asigură
continuitatea conducerii în data de 26, respectiv 27.12.1989;
— persoanele care s-au prezentat din concediu medical.

1989

O.Z.U. nr. 309 din data de 29.12.1989:
— serviciul de zi pentru ziua de 30.12.1989 pe Direcția
topografică militară;
— ofițerii care se înaintează la gradul următor ierarhic.

1989

O.Z.U. nr. 310 din data de 30.12.1989:
— serviciul de zi pentru zilele de 31.12.1989, 1.01. —
3.01.1990 pe Direcția topografică militară;
— ofițerii scutiți de portul cizmelor în perioada 30.12.1989—
5.01.1990;
— personalul civil recompensat cu mulțumiri pentru rezultate
bune și foarte bune obținute în îndeplinirea atribuțiunilor de
serviciu, personalul militar și civil, autori ai unor inovații,
premiat cu sume bănești, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 62/1974 privind invențiile și inovațiile.

1990

O.Z.U. nr. 1 din data de 3.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 4.01.1990 pe Direcția
topografică militară;
— trecerea în retragere a unui ofițer.

684.

685.

686.

687.

688.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 7848

R.U. 7848

R.U. 7848

R.U. 7848

R.U. 8000
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689.

SECRET

R.U. 8000

1990

690.

SECRET

R.U. 8000

1990

691.

SECRET

R.U. 8000

1990

692.

SECRET

R.U. 8000

1990

693.

SECRET

R.U. 8000

1990

O.Z.U. nr. 6 din data de 9.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 10.01.1990 pe Direcția
topografică militară.

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 2 din data de 4.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 5.01.1990 pe Direcția
topografică militară.
O.Z.U. nr. 3 din data de 5.01.1990:
— serviciul de zi pentru zilele de 6.01.1990 pe Direcția
topografică militară.
O.Z.U. nr. 4 din data de 6.01.1990:
— serviciul de zi pentru zilele de 07.01, respectiv 8.01.1990
pe Direcția topografică militară;
— numirea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a
Ordinului ministrului apărării naționale nr. M2/5.01.1990.
O.Z.U. nr. 5 din data de 8.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 9.01.1990 pe Direcția
topografică militară.

694.

SECRET

R.U. 8000

1990

O.Z.U. nr. 7 din data de 10.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 11.01.1990 pe Direcția
topografică militară;
— personalul scutit medical, personalul care beneficiază de
concediu medical începând cu data de 10.01.1990;
— numirea comisiei pentru recepția produselor de hartă
executate de unitățile subordonate, încetarea aplicabilității,
începând cu data de 1.01.1990, a prevederilor O.G. nr. 4 din
5.01.1987 cu privire la „Aprobarea normelor privind
acordarea retribuției de funcție la numirea în funcție a
cadrelor militare”;
— scutirea unor ofițeri de portul cizmelor și de serviciul de zi
pe unitate pe anumite perioade din an.

695.

SECRET

R.U. 8000

1990

O.Z.U. nr. 8 din data de 11.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 12.01.1990 pe Direcția
topografică militară.

1990

O.Z.U. nr. 9 din data de 12.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 13.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care beneficiază de
concediu de odihnă începând cu data de 11.01.1990;
— numirea unei persoane într-o funcție în cadrul Direcției
topografice militare, retragerea din activitate a unui ofițer.

696.

SECRET

R.U. 8000

697.

SECRET

R.U. 8000

1990

698.

SECRET

R.U. 8000

1990

699.

SECRET

R.U. 8000

1990

700.

SECRET

R.U. 8000

1990

O.Z.U. nr. 10 din data de 13.01.1990:
— serviciul de zi pentru zilele de 14.01.1990, respectiv
15.01.1990 pe Direcția topografică militară, persoanele care
s-au prezentat din concediu medical;
— plecarea în misiune a unui ofițer începând cu data de
14.01.1990;
— mutarea unui ofițer din cadrul U.G.T. în cadrul D.T.M.
O.Z.U. nr. 11 din data de 15.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 16.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat din
concediu medical; personalul scutit medical;
— persoanele care beneficiază de concediu medical.
O.Z.U. nr. 12 din data de 16.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 17.01.1990 pe Direcția
topografică militară.
O.Z.U. nr. 13 din data de 17.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 18.01.1990 pe Direcția
topografică militară;
— persoanele care s-au prezentat la unitate din scutire
medicală;
— persoanele care s-au prezentat la unitate din misiune.
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702.

703.

704.

705.

706.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 8000

R.U. 8000

R.U. 8000

R.U. 8000

R.U. 8000

R.U. 8000

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

1990

O.Z.U. nr. 14 din data de 18.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 19.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care pleacă în misiune;
— scăderea zilelor nelucrate la calculul retribuției tarifare
realizate în perioada 1.01—31.12.1989, pentru cadrele
militare și personalul militar civil, potrivit art. 12 din „Normele
privind constituirea, repartizarea și utilizarea fondului de
recompense și premii”.

1990

O.Z.U. nr. 15 din data de 19.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 20.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat din
concediu medical;
— persoanele care beneficiază de concediu medical,
mutarea unui ofițer de pe o funcție pe altă funcție în cadrul
D.T.M.

1990

O.Z.U. nr. 16 din data de 20.01.1990:
— serviciul de zi pentru zilele de 21.01., respectiv
22.01.1990 pe Direcția topografică militară;
— persoanele care beneficiază de scutire medicală, mutarea
unui ofițer de pe o funcție pe altă funcție în cadrul D.T.M.;
— persoanele care beneficiază de concediu de odihnă,
persoanele care beneficiază de concediu de odihnă
suplimentar.

1990

O.Z.U. nr. 17 din data de 22.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 23.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat la
unitate din concediu medical;
— persoanele care beneficiază de scutire medicală,
persoanele care pleacă în misiune, persoanele scutite
medical de portul cizmelor;
— comisia, pe perioada 23—27.01.1990, pentru
inventarierea, arhivarea și casarea documentelor politice
întocmite în perioada 1986—noiembrie 1989, persoanele
care beneficiază de zi liberă pe data de 22.01., respectiv
23.01.1990.

1990

O.Z.U. nr. 18 din data de 23.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 24.01.1990 pe Direcția
topografică militară;
— mutarea unor ofițeri de pe o funcție pe altă funcție în
cadrul D.T.M., persoanele care beneficiază de zi liberă pe
data de 24.01.1990.

1990

O.Z.U. nr. 19 din data de 24.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 25.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat la
unitate din misiune, scutire medicală sau din zi liberă,
persoanele care beneficiază de zi liberă pe data de
25.01.1990;
— prezentarea la unitate a unui ofițer din misiune și
încetarea atribuțiilor la comanda direcției a unui alt ofițer în
data de 23.01.1990.

707.

SECRET

R.U. 8000

1990

708.

SECRET

R.U. 8000

1990

O.Z.U. nr. 20 din data de 25.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 26.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoana care beneficiază de concediu
plătit pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de
1 an, în perioada 25.01—16.04.1990;
— persoanele care beneficiază de zi liberă pe data de
25.01.1990, modificarea unor zile de concediu de odihnă a
unui personal militar civil, persoanele care s-au prezentat la
unitate din concediu de odihnă.
O.Z.U. nr. 21 din data de 26.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 27.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat la
unitate din ziua liberă;
— persoanele care beneficiază de zi liberă în data de
27.01.1990.
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710.

711.

712.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
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înregistrare

R.U. 8000

R.U. 8000

R.U. 8000

R.U. 8000

Data
înregistrării
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1990

O.Z.U. nr. 22 din data de 27.01.1990:
— serviciul de zi pentru zilele de 28.01., respectiv
29.01.1990 pe Direcția topografică militară, persoanele care
s-au prezentat la unitate din ziua liberă;
— persoanele care pleacă în misiune, persoana care
rămâne la comanda direcției;
— persoanele care beneficiază de zi liberă în data de
29.01.1990, respectiv 30.01.1990;
— comisia pentru analizarea și soluționarea cererilor,
scrisorilor cetățenilor și cadrelor militare;
— modificarea programului de lucru al Direcției topografice
militare începând cu data de 29.01.1990.

1990

O.Z.U. nr. 23 din data de 29.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 30.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat la
unitate din ziua liberă;
— persoanele care s-au prezentat la unitate din concediul
de odihnă, persoanele care beneficiază de zi liberă în data
de 30.01.1990.

1990

O.Z.U. nr. 24 din data de 30.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 31.01.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat la
unitate din misiune, respectiv din zi liberă;
— prezentarea la unitate a unui ofițer din misiune și
încetarea atribuțiilor la comanda direcției a unui alt ofițer în
data de 29.01.1990;
— persoanele care beneficiază de concediu de odihnă;
— persoanele care beneficiază de zi liberă în data de
31.01.1990, anularea plecării în zi liberă a unui personal
militar civil.

1990

O.Z.U. nr. 25 din data de 31.01.1990:
— serviciul de zi pentru ziua de 1.02.1990 pe Direcția
topografică militară, persoanele care s-au prezentat la
unitate din concediu de odihnă, respectiv din zi liberă;
— persoanele care beneficiază de scutire medicală,
persoanele care beneficiază de o zi recuperare în data de
31.01.1990 ca urmare a orelor de program executate într-o
zi de sărbătoare.

713.

SECRET

R.U. 8000

Registru O.Z.U. cu înscrisurile de la fila nr. 28:
— 14.11.1989 — ședința de analiză a ordinii și disciplinei în
Garnizoana București și participanții din partea Direcției
topografice militare;
— 9.12.1989 — prezența și discursul șefului Direcției
topografice militare în orașul Orăștie la seminarul cu tema
„Matematică, informatică și istorie în vatra geto-dacică”,
precum și la o întâlnire organizată de conducerea liceului
10.03.2003
„Aurel Vlaicu” între elevii fruntași și personalități prezente la
seminarul mai sus menționat.
— 10.12.1989 — mutarea prin transfer a unui salariat civil
de la Unitatea de Cartografie și Fotogrammetrie la Direcția
topografică militară;
— 21.12.1989 — constituirea dispozitivului de apărare și
asigurarea apărării cazărmii 1107 în perioada 21.12.1989—
1.02.1990, precum și subunitățile de întărire primite.

714.

SECRET

R.U. SA 1987

Registru O.Z.U. cu înscrisurile de la fila nr. 29:
10.03.2003 — 28.12.1989 — promovarea în funcție a unui salariat civil;
— 29.12.1989 — înaintarea la gradul următor a 3 ofițeri.

R.U. SA 1987

Registru O.Z.U. cu înscrisurile de la filele nr. 31 și 32:
— schema de organizare a Direcției topografice militare;
— 3.01.1990 — trecerea în rezervă a unui ofițer;
10.03.2003
— 10.01.1990 — noua clasă de salarizare pentru ofițerii ce
anterior se aflaseră sub incidența prevederilor O.G. nr. 4 din
5.01.1987.

715.

SECRET
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716.

717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. SA 1987

R.U. 465

R.U. 465

R.U. 465

R.U. 465

R.U. 465

R.U. 465

R.U. 465

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Registru O.Z.U. cu înscrisurile de la fila nr. 33:
— 10.01.1990 — primirea a două giroteodolite
semiautomate Gi-C3;
— 12.01.1990 — mutarea în funcție a unui ofițer și trecerea
în rezervă a unui ofițer;
— 13.01.1990 — mutarea unui ofițer din funcția deținută la
Unitatea de Geodezie și Topografie la Direcția topografică
militară;
10.03.2003
— 19.01.1990 — mutarea unui ofițer din funcția deținută la
Unitatea de Geodezie și Topografie la Direcția topografică
militară;
— 20.01.1990 — avansarea în funcție a unui ofițer din cadrul
Direcției topografice militare;
— 23.01.1990 — mutarea în funcție a 3 ofițeri din cadrul
Unității de Geodezie și Topografie sau din cadrul Direcției
topografice militare.

3.01.1989

Informații înscrise în Registrul istoric: 17.12.1989:
— executarea indicativului „Radu cel Frumos” (alarmă de
luptă parțială) ordonat de Ministerul Apărării Naționale;
— luarea măsurilor pentru executarea indicativului.

3.01.1989

Informații înscrise în Registrul istoric: 18.12.1989:
— măsuri de pregătire a tehnicii auto pentru a fi gata la ordin
să poată efectua transportul de personal și materiale;
— verificarea existenței și stării materialelor prevăzute în
planul de dotare a unității;
— măsuri de crearea condițiilor optime pentru desfășurarea
consultațiilor medicale;
— organizarea ședințelor de pregătire fizică și tactică.

3.01.1989

Informații înscrise în Registrul istoric: 19.12.1989:
— constituirea a două patrule cu misiunea de a patrula pe
străzile din zona gării cu scopul de a asigura liniștea
populației din această zonă.

3.01.1989

Informații înscrise în Registrul istoric: 20.12.1989:
— măsuri de îmbunătățire a condițiilor de cazare și hrănire
a cadrelor;
— distribuirea pe oameni a muniției de infanterie;
— întărirea pazei unității prin organizarea de patrule
înarmate între posturile cu santinelă;
— instituirea unui serviciu de observare pe acest aliniament
care a funcționat pe toată durata celor 24 de ore.

3.01.1989

Informații înscrise în Registrul istoric: 22.12.1989:
— întărirea măsurilor de apărare, în caz de atac;
— retragerea în totalitate a subunităților în cazarmă;
— organizarea apărării unor obiective din oraș; ocuparea
dispozitivului în măsură să preia și să interzică orice
pătrundere a elementelor teroriste.

3.01.1989

Informații înscrise în Registrul istoric: 23.12.1989:
— semnalarea deschiderii focului cu arme automate de către
grupurile teroriste care nu au aderat la revoluție —
semnalizarea unui grup de persoane civile înarmate;
— deschiderea unui foc intens asupra militarilor din pază.

3.01.1989

Informații înscrise în Registrul istoric: 24—26.12.1989:
— transportul muniției la subunitățile care apărau obiectivele
în municipiu;
— scotocire în zona industrială și Cimitirul Eroilor;
— cercetare prin scotocire între Cimitirul Eroilor și ieșirea din
municipiul Buzău către Ploiești.
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Informații înscrise în Registrul istoric: 27.12.1989—
28.02.1990:
— menținerea pazei obiectivelor principale ocupate pe
timpul Revoluției;
3.01.1989
— executarea focului asupra unității de la et. 11 al Bl.
Olimpic;
— asigurarea conducerii pe baza ordinelor primite de la
garnizoană.
O.Z.U. 299/20.12.1989:
10.06.1989
— instituirea patrulei de serviciu pe garnizoană.
O.Z.U. 303/24.12.1989:
— distribuirea către subunități a muniției pentru apărarea
10.06.1989
circulară a obiectivelor;
— atacarea unității în 5 etape pe direcții diferite.
O.Z.U. 304/25.12.1989:
— distribuirea către subunități a muniției pentru apărarea
10.06.1989
circulară a obiectivelor;
— atacarea unității în 4 etape pe direcții diferite.

724.

SECRET

R.U. 465

725.

SECRET

R.U. 625

726.

SECRET

R.U. 625

727.

SECRET

R.U. 625

728.

SECRET

R.U. 625

O.Z.U. 305/26.12.1989:
10.06.1989 — distribuirea de la stocul de mobilizare a unui număr de
4 puști semiautomate cu lunetă din partea „stoc G.P.”

729.

SECRET

R.U. 625

10.06.1989

O.Z.U. 310/31.12.1989:
— înaintarea la gradul următor a unui număr de 3 cadre militare.

730.

SECRET

R.U. 630

3.01.1990

Extras din O.Z.U. nr. 11/11.01.1990:
— înaintarea în gradele respective la excepțional a unor
ofițeri.

731.

SECRET

R.U. 630

3.01.1990

Extras din O.Z.U. nr. 16/16.01.1990:
— executarea serviciului de pază la unități militare și instituții
civile din Garnizoana Buzău.

732.

SECRET

R.U. 630

3.01.1990

Extras din O.Z.U. nr. 22/22.01.1990:
— organizarea pazei și observării în obiective.

733.

SECRET

R.U. 630

3.01.1990

Extras din O.Z.U. nr. 27/27.01.1990:
— paza și apărarea la Sil O.Z.U. l Buzău-Sud.

734.

SECRET

R.U. 630

3.01.1990

Extras din O.Z.U. nr. 30/30.01.1990:
— stabilirea subunităților pentru paza și apărarea unor
obiective din municipiul Buzău.
U.M. 02405 Pitești

735.

SECRET

R.U. 2310

3.01.1989

736.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

737.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

738.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

O.Z.U. 300/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană. Plecări și
înapoieri din misiuni ale unor cadre.
O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană. Cadrele și
soldații care se scad din efectivul prezent al unității.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate, numirea
instructorilor pentru pregătirea rezerviștilor, numirea
comisiilor și responsabililor pentru pregătirea militară a
tineretului;
— constituirea comisiei pentru cercetarea evenimentului
deosebit 323 privind împușcarea prin imprudență a
soldatului Szevester Attila. Efectivul alocat la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană. Internarea soldatului Szevester
Attila în Spitalul Militar Central;
— constituirea comisiei pentru stabilirea exactă a
echipamentului aflat asupra soldatului Mareși Eugen,
decedat în ziua de 26.12.1989 în luptele din București.

f. 345

f. 8v—9

f. 9v—10

f. 10v—11
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3.12.1990

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană;
— numirea comisiilor pentru evidența muniției aflate asupra
cadrelor și militarilor în termen și pentru inventarierea
documentelor. Personalul scăzut din efectivul unității, fiind
plecat în misiune.

f. 11v—12

3.12.1990

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană. Mutări militari în termen;
— numirea comisiei de verificare a documentelor organului
de contrainformații.

f. 12v—13

3.12.1990

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Internarea în
Spitalul Militar Central a unor militari în termen. Efectivul
alocat la drepturi de hrană;
— avansarea în grad a ofițerilor și subofițerilor participanți la
Revoluție.

f. 13v—14

f. 14v

742.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană;
— preluarea de la fostul Inspectorat Județean Giurgiu al
Securității Statului a unor materiale chimice periculoase.

743.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană.

f.15

744.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană. Mutări de militari în termen.

f.15v

3.12.1990

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană. Trecerea în rezervă a
militarilor în termen.

f.16—16v

3.12.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană, fiind plecat în misiune.
Componența gărzii care execută paza depozitului de
garnizoană și la U.M. 01867.

f.17—17v

3.12.1990

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană, fiind detașat sau
internat în spital.
— componența gărzii care execută paza depozitului de
garnizoană și la U.M. 01867. Predarea-primirea funcției de
comandant al Divizionului.

f.18—18v

3.12.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană. Efectivul scos de la drepturi de
hrană, fiind internat în spital sau în permisie;
— componența gărzii care execută paza depozitului de
garnizoană al U.M. 01867.

f.19—19v

3.12.1990

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Măsuri luate
pe linie de gospodărie. Componența gărzii care execută
paza depozitului de garnizoană al U.M. 01867.
— acordarea titlului de militar de frunte. Efectivul alocat la
drepturi de hrană.

f. 20—21

745.

746.

747.

748.

749.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 2342

R.U. 2342

R.U. 2342

R.U. 2342

R.U. 2342
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750.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană. Mutări de cadre.

f. 21v

751.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

752.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

753.

SECRET

R.U. 2342

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru inventarierea materialelor cod
399 pe serii și cantitativ.
O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru inventarierea depozitului de
armament, materialelor periculoase și carburanților—
lubrifianți;
— convocarea consiliului de onoare din U.M. 01091 pentru
judecarea abaterilor săvârșite de sergentul major Mialtu
Valentin. Predarea la Direcția procuraturii militare a declarațiilor
militarilor care au participat la acțiunile antiteroriste;
— declararea inapt pentru executarea tragerilor cu
armamentul din dotare și serviciul de gardă a soldatului
Drăgoi Valentin.

f. 22v

f. 22v—23

3.12.1990

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană;
— transportul materialelor chimice de la fostul Inspectorat
Județean al Securității Statului Giurgiu. Numirea comisiei
pentru repredarea locuințelor.

f. 23v—24

f. 24v—25

754.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate; transportul
materialelor chimice de la fostul Inspectorat Județean al
Securității Statului Giurgiu;
— numirea în funcții a unor ofițeri. Avansarea în grad a
ofițerilor participanți la Revoluție. Efectivul alocat la drepturi
de hrană.

755.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat și scos de la drepturi de hrană.

f. 25v

3.12.1990

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate; trecerea în
rezervă a unor militari în termen;
— pregătirea și executarea ședințelor de tragere cu pistolulmitralieră; detașări militari în termen. Efectivul alocat și scos
de la drepturi de hrană.

f. 26—27

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate; eliberarea și
numirea în funcții a unor ofițeri;
— pregătirea și executarea ședinței a 4-a de tragere cu
pistolul-mitralieră; numirea detașamentului de lucru pentru
executarea reparațiilor curente.

f. 27v—28v

756.

SECRET

R.U. 2342

757.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

758.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

759.

SECRET

R.U. 2342

3.12.1990

R.U. 5069

O.Z.U. 304/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări la drepturi;
10.02.1989 — deplasarea unor ofițeri în misiune în Garnizoana
București;
— învoirea unui subofițer pentru participarea la
înmormântarea unchiului său ucis de elemente ostile.

760.

SECRET

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate. Efectivul
alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate; numirea în
funcții a cadrelor militare;
— constituirea unei comisii pentru a executa revista de front.
Efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

f. 29

f. 29v—30v

f. 11v—12
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761.

SECRET

R.U. 5069

O.Z.U. 306/28.12.1989:
10.02.1989 — numirea personalului de serviciu de zi pe unitate;
— alocări la drepturi; deplasări în Garnizoana București.

f. 11v—12

R.U. 5069

O.Z.U. 308/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu de zi pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi, înaintarea în grad a unor
ofițeri, concedii de odihnă, deplasări în misiuni, ieșirea în
10.02.1989 cursă a unor autocamioane, recompensarea unor ofițeri,
subofițeri, personal civil, militari și avansarea la gradul
următor;
— completarea la O.Z.U. nr. 308 a personalului în serviciile
de zi pe unitate.

f. 13v—16

f. 41—45

762.

SECRET

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

763.

SECRET

R.U. 1783

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
desfășurarea programului pregătirii de luptă;
28.01.1990
— constituirea în compartimentul D.S. a dosarelor pentru
fiecare serviciu, numirea comisiilor pe compartimente,
plecări în concediu de odihnă, alocări la drepturi de hrană.

764.

SECRET

R.U. 1783

O.Z.U. 2/4.01.1990:
28.01.1990 — numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
la drepturi, internări în spital, deplasări în misiune.

f. 45v—46f

R.U. 1783

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
și scoateri de la drepturi, plecarea în permisie a unor
28.01.1990 subofițeri;
— intrarea în funcțiune a carnetului cu ordine de serviciu,
rețineri de retribuții, verificarea de către comisia PSI a
problemelor ordonate, ieșiri în cursă.

f. 47v—48

R.U. 1783

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
și scoateri de la drepturi, plecări în misiuni, părăsiri de
garnizoană, scutirea medicală a unui ofițer;
28.01.1990
— numirea unei comisii pentru luarea în evidență a
documentelor existente la organul de contrainformații,
sigilarea dosarelor și păstrarea acestora în fișete separate la
biroul documente secrete.

f. 48v—49

R.U. 1783

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
și scoateri de la drepturi, deplasarea în Garnizoana
28.01.1990
București a unor ofițeri și subofițeri, acordarea de gradații
ofițerilor și subofițerilor;
— majorarea retribuției de funcție, acordări de calificative.

f. 49v—50v

765.

766.

767.

SECRET

SECRET

SECRET

768.

SECRET

R.U. 1783

769.

SECRET

R.U. 1783

770.

SECRET

R.U. 1783

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
28.01.1990
în termen;
— încadrarea la depozitul de muniție a militarilor în termen,
plecări în permisii, misiuni.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
redistribuiri de echipament și armament;
28.01.1990 — executarea verificării cunoștințelor teoretice pentru unii
militari sosiți de la CIGML — Roman, numirea comisiei,
stabilirea subiectelor, deplasări în misiune, plecări în
permisii, învoiri, scutiri medicale.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
și scoateri de la drepturi, deplasări în misiune, părăsiri de
28.01.1990 garnizoană, învoiri, scutiri medicale;
— rețineri din retribuție pentru doi subofițeri absenți de la
program, predarea—primirea tehnicii de tancuri, absentarea
nemotivată a unui subofițer, ieșiri în cursă cu autovehicule.

f. 53—53v

f. 54—55

f. 55v—57
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R.U. 1783

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
28.01.1990 și scoateri de la drepturi, plecări în concediu de odihnă;
— ieșirea în cursă a autovehiculelor, predări de tehnică
militară Companiei 1 Tancuri.

f. 57v—58f

R.U. 1783

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
la drepturi, sosiri din misiuni, plecări în permisii, învoiri,
28.01.1990
scoateri de la drepturi;
— trecerea în efectivul prezent al regimentului a unui
subofițer înapoiat din economia națională.

f. 60—60v

R.U. 1783

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
la drepturi, înapoieri din S.M.C. București, scoateri de la
drepturi, repartizarea tehnicii de tancuri, numirea celor ce vor
asigura funcția de mecanic conductor, deplasarea la U. M.
28.01.1990
01315 București a unui maistru militar însoțit de doi militari
și armamentul purtat;
— ieșiri în cursă, încetarea activității în vederea pensionării
a unui personal civil, învoirea mai multor cadre militare
pentru a merge în garnizoana București și Giurgiu.

f. 61—62

R.U. 1783

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— învoirea mai multor cadre;
— internarea unui subofițer la S.M.C. București;
— plecări și înapoieri din misiuni;
— permisii, revenire asupra O.Z.U. nr. 276 din 23.11.1989
privind predarea-primirea unei funcții ce nu a fost permisă
28.01.1990
datorită evenimentelor din data de 22.12.1989 când ofițerii
au îndeplinit misiuni de luptă;
— numirea unei comisii pentru cercetarea administrativă pe
linie de blindate;
— ieșiri în cursă cu o anumită tehnică;
— introducerea în parcul de autovehicule a unei tehnici
militare.

f. 62v—63v

R.U. 1783

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— deplasarea personalului muzici militare într-o localitate
pentru executarea ceremonialului militar funebru a unui
28.01.1990
ofițer;
— părăsiri de garnizoană;
— alocări la drepturi de hrană;
— învoirea unor cadre.

f. 64—65

R.U. 1783

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— acordarea de gradații și clase de încadrare maiștrilor
28.01.1990
militari, ofițerilor și subofițerilor;
— plecări în învoiri;
— alocarea și scoaterea de la drepturi.

f. 65v—66v

R.U. 1783

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi;
— permisii, învoiri, pedepse aplicate subofițerilor;
28.01.1990
— treceri în rezervă;
— înaintări în grad datorită spiritului de sacrificiu dovedit în
acțiunile de luptă desfășurate în scopul anihilării bandelor
teroriste și împlinirii idealurilor Revoluției din 22.12.1989.

f. 68v—69v
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778.

779.

780.

781.

782.

783.

784.
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R.U. 1783

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi;
28.01.1990 — învoiri, internări și externări în/din spital, deplasări în
misiune, detașări, executarea ședințelor de tragere, numirea
personalului pentru desfășurarea ședințelor de tragere,
personalul desemnat a ieși în cursă cu autovehiculele.

f. 70—71

R.U. 1783

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
28.01.1990
— alocări la drepturi, internări ale subofițerilor, plecarea la
cursul de radiotelegrafie a unor militari, învoiri.

f.71v—72

R.U. 1783

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
absentări nemotivate de la program, scoaterea în cursă în
poligonul redus a tehnicii pentru desfășurarea procesului
28.01.1990 pregătirii de luptă, permisii, părăsiri de garnizoană, învoiri;
— executarea convocării de pregătire a comandanților de
gardă a ajutorilor acestora și a caporalilor de schimb;
— desfășurarea serviciilor pe unitate începând cu 1.02.1990;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 72—74v

R.U. 1783

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană;
— executarea apelului general pe unitate la care participă
28.01.1990 tot personalul militar;
— învoiri, deplasări în misiuni;
— scutiri medicale, concedii medicale, externări și prezentări
la unitate;
— acordări de gradații.

f. 75—75v

R.U. 1783

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi;
28.01.1990
— eliberări și numiri în funcții;
— deplasări în misiuni;
— participarea unor militari în termen la cursul de fochiști.

f. 76—76v

R.U. 1783

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— ordinea de bătaie a regimentului și încadrarea pentru
instrucție;
— detașări la cursuri și școli de gradați a unor militari în
28.01.1990
termen;
— desfășurarea mai multor cursuri;
— mutări de personal, numiri în funcții, deplasări în misiuni,
părăsirea garnizoanei de către ofițeri și subofițeri, eliberări
din funcții.

f.77—84v

R.U. 4788

O.Z.U. 302/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de comisii administrative și stabilirea
30.12.1988
responsabilităților;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană;
— prezentarea cadrelor și militarilor în termen la unitate.

f.285v—286f

f. 286v—287

f. 287f

785.

SECRET

R.U. 4788

O.Z.U. 303/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
30.12.1988
— plecarea în misiune a unui soldat;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

786.

SECRET

R.U. 4788

O.Z.U. 304/22.12.1989:
30.12.1988 — numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
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SECRET
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R.U. 4788

788.

SECRET

R.U. 4788

789.

SECRET

R.U. 4788

790.

SECRET

R.U.8701

791.

SECRET

R.U.8701

792.

SECRET

R.U.8701

793.

SECRET

R.U.8701

Data
înregistrării

O.Z.U. 308/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— asigurarea cu carburanți și unități de foc a tehnicii
30.12.1988 pregătite pentru intervenție;
— componența comisiei destinate a stabili cauzele decesului
sau rănirii unor militari în termen;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 310/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
30.12.1988
— prezentarea din misiune a unui soldat;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 312/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
30.12.1988 — recompensarea cadrelor și personalului civil pentru
rezultatele obținute în cadrul pregătirii de luptă;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană și echipare;
2.01.1990 — constituirea de comisii și stabilirea responsabilităților;
— repartizarea pe subunități și servicii a pavilioanelor și
încăperilor;
— numirea în funcție a unor cadre.
O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
02.01.1990
— prezentarea din misiune a unor cadre;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
2.01.1990 — deplasarea unor cadre la Goștinari pentru deszăpezirea
zonei de lucru;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
2.01.1990

794.

SECRET

R.U.8701

2.01.1990

795.

SECRET

R.U.8701

2.01.1990

796.

SECRET

R.U.8701

2.01.1990

797.

SECRET

R.U.8701

2.01.1990

798.

SECRET

R.U.8701

Conținutul pe scurt

2.01.1990

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune a unor cadre și militari în termen;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 11/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea personalului militar care beneficiază de
gradații și clase de salarizare;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 14/14.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune în garnizoana București a unor
cadre;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— plecarea în misiune a M.M. Șerban Nicolae și a soldatului
Uloi Nicolae la U. M. 01315T Dichiu;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 16/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre în misiune;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 18/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unor cadre în misiune;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 19/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre în misiune;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

Filă
dosar

f. 290v

f. 292f

f. 293a+v

f.2—6f

f.7f

f. 8v

f.9a+v

f.13f

f.15

f.17f

f.18

f.19
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799.

800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

807.

808.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U.8701

R.U.8701

R.U.8701

R.U.8701

R.U.8701

R.U.8701

R.U.8701

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.01.1990

O.Z.U. 20/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre în misiune;
— numirea unei comisii pentru verificarea depozitelor de
armament, muniție și carburanți — lubrifianți;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

f.19v — 20f

2.01.1990

O.Z.U. 21/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— deplasarea unor cadre în garnizoana Târgoviște;
— constituirea unei comisii pentru predarea-primirea de
literatură nesecretă;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.20v — 21f

2.01.1990

O.Z.U. 22/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre în misiune;
— constituirea de comisii pentru verificarea, predarea și
casarea maculaturii ceaușiste și a materialelor din
compartimentul cu activitatea patriotică și cultură;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.21

2.01.1990

O.Z.U. 24/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre în misiune;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 23f

2.01.1990

O.Z.U. 25/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.23

2.01.1990

O.Z.U. 26/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiei de repartizare a locuințelor;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

f.24

2.01.1990

O.Z.U. 27/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea unor cadre din misiune;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

f.25f

5631

— fișa matricolă, fișa de depunere a jurământului militar, foi
de notare (1951—1960), notări de serviciu (1960—1986,
1991, 1992), fișă de pensie, foaie personală, fișă cu locurile
23.08.1953 de muncă anterioare, decizia medicală de clasare inapt
serviciul militar cu scoatere din evidență (21.07.1988),
declarație de avere, fișă de evidență tip „A”și „B” ale grl. mr.
Opruță Traian Horia.

Nr. crt. 63

— fișă personală, copie a diplomei de absolvire a Academiei
Militare (1968), fișă cu situația școlară în perioada 1965—
1968, copie a certificatului de absolvire a cursului
postacademic de perfecționare (1975), fișa cu situația
23.08.1952 școlară (1974—1975), fișă cu rezultatul examenului de
colonel (1976), notări de serviciu pe anii 1952—1987, foaie
de depunere a jurământului militar, fișă de evidență ale
generalului locotenent Voinea Constantin Gheorghe,
decedat la 19.06.1992.

Nr. crt. 105

— fișă personală, fișă de depunere a jurământului militar,
copii foi de notare (1952—1960), copii notări de serviciu
(1961—1984, 1987, 1988), certificat medical, copii,
declarație de avere, copii ale diplomelor de absolvire a
23.08.1952
Academiei Militare și a cursului postacademic de
perfecționare, fișă personală (anexă), fișă de evidență ale
generalului locotenent Voinea Constantin Gheorghe,
decedat la 19.06.1992.

128
file+anexe
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809.

SECRET

Nr. crt. 5903

810.

SECRET

2831

811.

812.

813.

814.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

2831

Filă
dosar

— fișă personală, foaie de depunere a jurământului militar,
foi calificative pe anul 1950, foi de notare pe anii 1950—
1958, notări de serviciu pe anii 1961—1985, declarații de
30.12.1949
avere, copia decretului de avansare la gradul de generallocotenent în retragere, fișă de evidență tip „A” ale
generalului-locotenent (retragere) Pletos Niculae Dumitru.
— fișa matricolă, foaie de depunere a jurământului militar,
copii diplome de bacalaureat și licență, fișe cu situația
școlară (1969—1971; 1981—1982), caracterizare de
f. 78f + anexe
serviciu (1981—1982), declarație de avere, foi de notare
2.10.1957
din C.M.
(1954, 1957—1994), aprecieri de serviciu (1995, 1996), fișe
Sector 2
de pensie, anexă, bilete de ieșire din spital, certificate
medicale ale generalului de divizie (rtg.). Buliga Petru
Constantin Raul.
2.10.1957

— caracterizări de partid, fișe personale, foaie de depunere
a jurământului, copii diplome de bacalaureat și licență, foi de
f. 62f + anexe
notare (1957—1988), fișă de evidență ale generalului de
divizie (rtg) Buliga Petru Constantin Raul.

R.U. 5114

f. 297—300

R.U. 5114

O.Z.U. 298:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plutoanelor de pază pe unitate;
— prezentarea din învoire, permisii, concedii de odihnă a
28.08.1989
unor cadre și militari în termen;
— tabel nominal cu conducătorii punctelor de lucru pe timp
de noapte;
— instruirea cadrelor privind transportul muniției.

f. 300v—303

R.U. 5114

O.Z.U. 299/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plutoanelor de pază pe unitate;
28.08.1989 — prezentarea din concedii de odihnă, permisie, învoire a
unor cadre militare și militari în termen;
— tabel nominal cu conducătorii punctelor de lucru pe timp
de noapte.

f. 303—304v

SECRET

R.U. 5114

816.

SECRET

R.U. 5114

817.

SECRET

R.U. 5114

SECRET

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 297/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
28.08.1989
— plecarea, prezentarea de concedii de odihnă, detașări,
permisii a unor cadre și militari în termen.

815.

818.

Data
înregistrării

89

R.U. 5114

O.Z.U. 300/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plutoanelor de pază pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă, permisii, învoiri a
28.08.1989 unor cadre, militari în termen și a unor rezerviști concentrați;
— tabel nominal cu conducătorii punctelor de lucru pe timp
de noapte;
— trecerea în rezervă, avansarea în grad a unor militari în
termen.
O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea unor cadre;
— prezentarea din concedii de odihnă, învoire, permisii,
28.08.1989
misiune, din spital a unor militari în termen;
— numirea plutoanelor de pază pe unitate;
— tabel nominal cu conducătorii punctelor de lucru pe timp
de noapte.
O.Z.U. 32/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
28.08.1989 — numirea plutoanelor de pază pe unitate;
— prezentarea din concediu medical a unor p.m.c.;
— prezentarea din permisie a unor rezerviști concentrați.
O.Z.U. 305/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
28.08.1989 — numirea plutoanelor de pază pe unitate;
— prezentarea din permisie, concedii de odihnă, din concedii
medicale a unor militari în termen.

f. 305—306

f. 306—306v

f. 307

f. 315—315v
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819.

820.

821.

822.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

f. 315v

R.U. 5114

O.Z.U. 310/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
28.08.1989 — recompensarea cu mulțumiri a unor cadre și militari în
termen pentru spiritul de luptă desfășurat împotriva
elementelor teroriste în perioada 22—30.12.1989.

f. 322

R.U. 1264

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nomenclatorul dosarelor;
— ordinea de bătaie a unității;
— numirea comisiilor pe unitate pentru declasare și casare
24.01.1990
a diferitelor materiale, recepția materialelor, prevenirea și
stingerea incendiilor, notarea cadrelor, încadrarea,
promovarea personalului civil;
— plecarea, prezentarea din permisie, concediu de odihnă,
învoiri a unor militari în termen.

f. 4 —9

R.U. 1264

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990
— numirea serviciului de gardă pe unitate, prezentarea din
concediu de odihnă, permisii a unor militari în termen.

f. 9v

R.U. 1264

824.

SECRET

R.U. 1264

826.

827.

828.

829.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Filă
dosar

R.U. 5114

SECRET

SECRET

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 306/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concediu de odihnă, permisii, concediu
28.08.1989
medical a unor militari în termen;
— decesul soldatului Enuța Ionel în urma luptelor
antiteroriste.

823.

825.

Data
înregistrării

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — numirea plantoanelor pentru paza unității;
— plecarea, prezentarea din permisii din concedii de odihnă,
din scutire medicală a unor cadre și militari în termen.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990
— numirea plantoanelor pentru paza unității;
— internarea în spital, clasarea unor militari în termen.

f. 10—10v

f. 11—11v

R.U. 1264

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plantoanelor pentru paza unității;
24.01.1990 — numirea comisiei pentru documente existente la serviciul
contrainformații;
— acordarea de gradații unor cadre militare;
— prezentarea din permisie a unor rezerviști concentrați.

f. 11v—13v

R.U. 1264

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990
— numirea plantoanelor pentru paza unității;
— desconcentrarea rezerviștilor concentrați.

f. 14—17v

R.U. 1264

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990
— avansarea în grad a unor cadre;
— numirea plantoanelor pentru paza unității

f. 17v—18

R.U. 1264

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — plecarea, prezentarea din concedii de odihnă din concedii
medicale a unor militari în termen;
— numirea plantoanelor de serviciu pe unitate.

f. 18v—19

R.U. 1264

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plantoanelor de serviciu pe unitate;
— numirea în funcție a unor cadre;
24.01.1990
— clasați ca inapți serviciu militar a unor militari în termen;
— decesul soldatului Trăistaru Daniel, survenit în urma
acțiunilor purtate pentru apărarea cazărmilor împotriva
elementelor teroriste.

f. 19—20
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831.

832.

833.

834.
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836.

837.

838.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
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91
Filă
dosar

R.U. 1264

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plantoanelor pentru paza unității;
24.01.1990
— mutarea, acordarea de gradații unor cadre militare;
— prezentarea din concediu medical, din spital a unor militari
în termen.

f. 20—21

R.U. 1264

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — prezentarea din concediu medical, internarea în spital a
unor cadre militare;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen.

f. 21—25v

R.U. 1264

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plantoanelor pentru paza unității;
— prezentarea din concedii de odihnă, învoire, permisie, a
24.01.1990
unor cadre și militari în termen;
— scăderea din evidență a două încărcătoare fiind
deteriorate;
— primirea armamentului de la gărzile patriotice.

f. 25v—27v

R.U. 1264

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — numirea în funcții a unor cadre;
— plecarea în permisie, concedii de odihnă a unor militari în
termen.

f. 27v—28

R.U. 1264

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plantoanelor pentru paza unității;
24.01.1990
— plecarea, prezentarea din permisie din concediu medical,
trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— primirea armamentului de la gărzile patriotice.

f. 28v—29

R.U. 1264

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad, treceri în rezervă, reținerea de bani
unor cadre;
24.01.1990
— trecerea în rezervă, înaintarea în grad a unor militari în
termen;
— trecerea în poziția de dezertor a soldatului Dumitru
Adrian.

f. 29—30

R.U. 1264

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de gradații unor cadre, plecarea, prezentarea
24.01.1990
din permisie, concediu medical, trecerea în rezervă a unor
militari în termen;
— numirea plantoanelor pentru paza unității.

f. 30—31

R.U. 1264

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990
— plecarea, prezentarea din permisie, învoiri a unor militari
în termen.

f. 31—31v

R.U. 1264

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plutoanelor pentru paza unității;
24.01.1990 — mutarea, numirea în funcție a unor cadre;
— scoaterea din poziția de dezertor a soldatului Dumitru
Adrian;
— prezentarea din permisie, învoire a unor militari în termen.

f. 32—32
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839.

840.

841.

842.

843.

844.

845.

846.

847.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
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Filă
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R.U. 1264

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — numirea, eliberarea din funcții a unor cadre;
— prezentarea din permisie, învoire, spital a unor militari în
termen.

f. 32v—33v

R.U. 1264

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — plecarea în misiune, mutarea unor cadre militare;
— plecarea, prezentarea din permisie, învoire, trecerea în
rezervă a unor militari.

f. 33v—34

R.U. 1264

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de gradații, mutarea, părăsirea de garnizoană
24.01.1990
a unor cadre;
— plecarea în permisie, concediu de odihnă, spital a unor
militari în termen.

f. 34v—35

R.U. 1264

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea serviciului de gardă;
— părăsirea garnizoanei, mutarea unor cadre;
24.01.1990 — plecarea, prezentarea din permisie a unor militari în
termen;
— primirea armamentului și muniției de la subunități;
— numirea comisiei pentru declasarea și casarea tehnicii
auto.

f. 35—36

R.U. 1264

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — prezentarea din permisie, misiune, mutarea unor cadre;
— plecarea în permisie, mutarea între subunități a unor
militari în termen.

f. 36v—37v

R.U. 1264

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
24.01.1990 — acordarea de gradații, mutarea unor cadre;
— plecarea, prezentarea din permisie, spital, învoire a unor
militari în termen.

f. 37v—38

R.U. 1264

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de gradații, mutarea unor cadre;
24.01.1990
— plecarea, prezentarea din permisie, concediu medical a
unor militari în termen;
— absența nemotivată a soldatului Șerban Gheorghe.

f. 38—38v

R.U. 872

2.12.1989

O.Z.U. 297/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor care pleacă în concediu;
— efectivele de militari în termen, alocați și scoși de la
drepturi de hrană;
— nominalizarea militarilor în termen pentru gardă;
— numirea comisiei de verificare a plinurilor de benzină.

f. 30—33v

2.12.1989

O.Z.U. 298/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului de serviciu pe unitate pe perioada
29.12.1989—3.01.1990;
— numirea personalului și stabilirea responsabilităților cu
pregătirea serviciilor din perioada 29.12.1989—3.01.1990;
— constituirea comisiilor administrative de inventariere
anuală a tuturor bunurilor unității;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană;
— numirea comisiei de declasare și casare;
— notificarea serviciului de patrulare.

f. 34—39f

R.U. 872
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R.U. 872
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Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.12.1989

O.Z.U. 309/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a soldaților externați din
Spitalul Militar Central și a celor întorși din misiune de luptă
împotriva teroriștilor;
— detașarea unor soldați la Unitatea Militară 01726
București;
— se scade din efectivul prezent soldatul Constantinoiu
Vasile, decedat în luptele împotriva teroriștilor;
— nominalizarea militarilor în termen avansați în grad pentru
faptele săvârșite în Revoluție.

f. 54—54v

f. 55—55v

849.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

O.Z.U. 310/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în efectivul prezent al unității a militarilor înapoiați
din misiune;
— avansarea în grad a unor militari în termen participanți la
Revoluție;

850.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;

f. 56—56v

2.12.1989

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a cadrelor și militarilor în termen,
decedați în timpul Revoluției, precum și a cadrelor și
militarilor în termen pentru contribuția adusă la victoria
Revoluției;
— evidența materialelor scoase de la stocul de mobilizare
începând cu data de 22.12.1989;
— clasarea inapt serviciu militar a soldatului Mateiaș Marian;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 57—59v

2.12.1989

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen alocați și scoși de la
drepturi de hrană;
— avansarea în grad a unor militari în termen.

f. 60—60v

2.12.1989

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— efectivul numeric alocat la hrană norma nr. 1;
— numirea maiorului Voinea Nicolae începând cu 4.01.1990
șef de stat major.

f. 61—61v

2.12.1989

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană;
— avansarea în grad a militarilor în termen participanți la
Revoluție;
— numirea comisiei pentru inventarierea armamentului și
muniției;
— grupele operative care asigură continuitatea conducerii.

f. 62—63v

2.12.1989

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiei de verificare și constatare a pagubelor
și distrugerilor produse în timpul acțiunilor de luptă ca urmare
a atacurilor teroriste asupra cazărmii și GAZ;
— avansarea în grad a militarilor în termen;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 63v—64v

2.12.1989

O.Z.U. 7/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea și scoaterea din efectivul prezent al unității a
unor cadre militare;
— alocări și scoateri la/de la drepturi de hrană.

f. 65—65v

851.

852.

853.

854.

855.

856.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872
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857.

858.

859.

860.

861.

862.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.12.1989

O.Z.U. 8/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— clasarea inapt serviciu militar a soldatului Irisec Mihai;
— detașarea unor militari la Compania Asigurare Tehnică
pentru îndeplinirea unor misiuni de luptă;
— sunt nominalizați soldații care se scad din efectivul
prezent al unității fiind plecați în permisie, concediu sau
detașați.

f. 66—66v

2.12.1989

O.Z.U. 9/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor care execută serviciul de luptă în
ture;
— trecerea în efectivul prezent al unității a militarilor mutați
de la U. M. 01233 Buziaș și U.M. 01385 Roman;
— avansarea în grad a cadrelor militare pentru contribuția
adusă la victoria Revoluției;
— alocări și scăderi de la drepturi de hrană.

f. 67—68v

2.12.1989

O.Z.U. 10/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea autovehiculelor care se deplasează la
U. M. 01210 București pentru a intra în componența unei
coloane de transport;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 69—69v

2.12.1989

O.Z.U. 11/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— verificarea militarilor care execută servicii de pază;
— încadrarea pentru convocare a militarilor veniți de la
U. M. 01386 Roman și U. M. 01233 Buziaș;
— numirea comisiilor administrative;
— avansarea unor militari în termen;
— numirea comisiei pentru declasare și casare la reformă.

f. 70—73

2.12.1989

O.Z.U. 12/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— clasarea inapt serviciu militar a soldatului Müler Udo;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— nominalizarea cadrelor și soldaților care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității

f. 73v—74v

2.12.1989

O.Z.U. 14/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiilor de declasare și casare la reformă a
materialelor farmaceutice și pentru inventarierea materialelor
farmaceutice;
— nominalizarea cadrelor care beneficiază de clase de
retribuție și gradații începând cu 01.01.1990;
— numirea în funcție a unor cadre militare;
— alocarea și scăderea de la drepturi de hrană

f. 77—78v

863.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

864.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

O.Z.U. 15/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— asigurarea cu veselă de la stocul de mobilizare a
efectivelor care asigură paza la Sala Palatului;
— efectivul alocat la hrană;
— trecerea în rezervă a fruntașului Tudor Alexandru.
O.Z.U. 16/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea transportului a două TAB-uri la U.M. 01263
Târgoviște pentru reparații;
— nominalizarea soldaților care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității, fiind mutați, detașați, plecați în
misiune, veniți din permisie sau spital;
— avansarea la gradul de sergent a caporalului Roman Ion
pentru îndeplinirea misiunilor cu conștiinciozitate;
— alocarea efectivelor la hrană.

f. 79—79v

f. 80—82f
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865.

866.

867.

868.

869.

870.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

95

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.12.1989

O.Z.U. 18/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari;
— scăderea din efectivul control al unității a unor militari;
— înființarea funcției de ofițer 2 în biroul informații;
— asigurarea funcției de comandant de regiment de maiorul
Costin Ion Ion și a funcției de șef de stat major de maiorul
Chirilă Maxim;
— detașarea fruntașului Nicolau Ion Cristinel la Palatul
Telefoanelor;
— avansarea unor militari în termen pentru rezultate obținute
la pregătirea de luptă și misiunile încredințate;
— detașarea unor militari în termen pentru întărirea grupelor
productive la ARTM;
— nominalizarea cadrelor și militarilor care trec sau se scad
din efectivul control al unității.

f. 84—85

2.12.1989

O.Z.U. 19/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea căpitanului Enache Gheorghe Viorel cu data
de 22.12.1989;
— numiri în funcții și detașări cadre;
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen care se trec
sau se scad din efectivul control al unității;
— alocări la drepturi de hrană;
— probleme administrativ-gospodărești (schimbarea
lenjeriei, îmbăiere).

f. 85v—86v

2.12.1989

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiilor pentru repartizarea locuințelor și pentru
verificarea depozitelor de armament, muniție, materiale
periculoase, carburanți-lubrifianți și magaziilor subunităților;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul control al unității;
— modificări în componența personalului de serviciu pe
unitate;
— efectivul alocat și scăzut de la drepturi de hrană.

f. 87—88f

2.12.1989

O.Z.U. 23/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— încadrarea unor militari în termen la centrala termică,
punct termic și hidrofor;
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen care se trec
sau se scad din efectivul control al unității;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— detașarea unor soldați pentru executarea unor lucrări de
reparații la cazarma 929;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 98v—100

2.12.1989

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— modificări în statul de organizare al regimentului;
— nominalizarea militarilor în termen trecuți în rezervă și
mutați;
— numirea comisiei de verificare a documentelor Biroului
organizare-mobilizare;
— efectivul alocat și scăzut de la drepturi de hrană.

f. 100v—102

2.12.1989

O.Z.U. 25/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea unor militari în termen la gradul următor;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— trecerea în efectivul control al unității a militarilor în termen f. 102v—103v
înapoiați din detașare;
— scăderea de la drepturi de hrană caldă începând cu
30.01.1990 a 67 militari în termen și 9 cadre plecați în
misiune beneficiind de hrană rece 2 zile.
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871.

872.

873.

874.

875.

876.

877.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 872

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.12.1989

O.Z.U. 27/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea recruților care s-au prezentat în unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 106v—108

3.01.1989

O.Z.U. 295/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea din misiuni, concedii de odihnă,
părăsirea de garnizoană, internarea în spital a unor cadre și
personal muncitor civil;
— numirea militarilor ce alcătuiesc Grupa de pază și control;
— eliberarea ordinelor de serviciu;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 189—189v

3.01.1989

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— pregătirea militară și de specialitate a cadrelor și
personalului muncitor civil din comandamentul brigăzii;
— detașarea, înlocuirea din funcții (din motive medicale) a
unor soldați;
— alocarea drepturilor de hrană;

f. 191v

3.01.1989

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea din circulație a unor autoturisme;
— numirea în funcția de conducător auto a unui soldat și
luarea în primire a unui autoturism;
— înlocuirea unor soldați din grupa pază;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 191v

3.01.1989

O.Z.U. 305/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor 1, 2, 3 și 4;
— avansarea la diferite grade post-mortem a unor militari
decedați în luptele duse pentru apărarea aeroportului
Otopeni și unui divizion de rachete în Reșița;
— plecarea și prezentarea din misiuni;
— alocări la drepturi de hrană.

f. 196v

3.01.1989

O.Z.U. 306/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor 1, 2, 3 și 4;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 197

3.01.1989

O.Z.U. 307/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor 1, 2, 3 și 4;
— avansarea la gradul următor și recompensarea cu
mulțumiri scrise în O.Z.U. a unor militari pentru rezultatele
obținute la pregătirea de luptă și specialitate și modul de f. 197v—198v
îndeplinire a sarcinilor pe timpul revoluției;
— detașarea unui soldat la U.M. 01783 București pentru
îndeplinirea unei misiuni;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari care au
îndeplinit o misiune de luptă la Radiodifuziune.

878.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

O.Z.U. 308/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor (1, 2, 3 și 4);
— alocarea la drepturi de hrană;
— avansarea unor militari pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor în timpul revoluției;
— plecarea și prezentarea la unitate din detașări, misiuni,
învoiri;
— constituirea comisiei pentru verificarea periodică a
documentelor.

879.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a f. 202—203(v)
personalului gărzilor;

f. 198v—200
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Filă
dosar

— eliberarea și numirea în funcții, trecerea în retragere a
unor cadre;
— constituirea comisiilor pentru verificarea periodică a
documentelor, recepția, expediția, declasarea, casarea,
inventarierea bunurilor materiale din serviciul tehnic;
— prezentarea din concedii de odihnă, plecarea în misiune;
— alocarea la drepturi de hrană.

880.

881.

882.

883.

884.

885.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

3.01.1989

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor;
— constituirea comisiilor tehnice PSI, pentru inventarierea
carburanților, analiza și centralizarea datelor inventarierii
materialelor de cazare, casarea, declasarea materialelor de
cazarmare, recepția mijloacelor fixe;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor;
f. 205—205 (v)
— plecarea în misiune, prezentarea din permisii și concedii
de odihnă

3.01.1989

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor;
— alocarea la drepturi de hrană

f. 205v—206

3.01.1989

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea din misiuni și permisii;
— alocarea la drepturi de hrană

f. 206v—207

3.01.1989

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea în funcție;
— plecarea în misiune, părăsirea de garnizoană, internarea
în spital;
— alocarea la drepturi de hrană

f. 207—207v

3.01.1989

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— modificarea salarizării cadrelor;
— alocarea la drepturi de hrană

f. 208—208v

f. 208v—209

f. 209—209v

f. 203v—205

886.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiuni;
— alocarea la drepturi

887.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune, permisie, părăsirea de garnizoană

3.01.1989

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană;
— acordarea de gradații;
— prezentarea din misiune, părăsirea de garnizoană

3.01.1989

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiei de distrugere prin tocare a unor
f. 210(v)—211
documente;
— plecarea în misiuni, părăsirea de garnizoană;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune, externarea din spital;
— alocarea la drepturi de hrană.

888.

889.

890.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

f. 209(v)—
210(v)

f. 211(v)
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3.01.1989

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de prime trimestriale;
— plecarea, prezentarea din misiune;
— modificarea statului de organizare, înființarea Biroului
educație patriotică și cultură;
— plecarea în concedii de odihnă;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 212—213

892.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

893.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

894.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

895.

896.

897.

898.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de gradații;
— plecarea, prezentarea din misiune, alocarea și scoaterea
de la drepturile de hrană.
O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune, părăsirea de garnizoană;
— avansarea în grad, internarea în spital, plecarea în
permisii, învoiri;
— trecerea în rezervă;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— internarea în spital;
— plecarea, prezentarea din misiune, învoiri, permisii,
concedii de odihnă;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 213—213v

f. 215—216f

f. 218v

3.01.1989

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea, numirea în funcție;
— plecarea în misiuni, concedii de odihnă, mutări;
— pedepsirea cu zile de arest a unui militar;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiuni;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană, plecarea, înapoierea din
permisii, detașări, internarea în spital;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 220—220v

3.01.1989

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea, numirea în funcții;
— internarea în spital, plecarea în concediu de odihnă,
părăsirea de garnizoană, învoiri, detașări;
— mărirea efectivului, control al personalului din
compunerea gărzilor, alocarea la drepturi de hrană.

f. 220v—222

899.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

900.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

901.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— detașarea și executarea unei misiuni de luptă;
— plecarea și prezentarea din permisii, învoiri;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiei pentru declasarea și casarea
materialelor de resortul educație și cultură;
— plecarea în permisii și învoiri;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— executarea inventarierii armamentului și munițiilor;
— prezentarea din misiune;
— nomenclatorul dosarelor;
— avansarea în grad;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 218v—219v

f. 219v

f. 222v

f. 223

f. 223v—227
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902.

SECRET

R.U. 6058

— statul de organizare, ordinea de bătaie a
Comandamentului Brigăzii 38 Căi Ferate
12.09.1974 — avansări, numiri și eliberări din funcție a personalului din
cadrul brigăzii și unităților subordonate în perioada 1.01—
6.03.1990.

903.

SECRET

RU17691

O.Z.U. nr. 296/16.12.1989:
20.01.1989 — numirea personalului de serviciu, plecări, înapoieri în/din
misiuni.

904.

SECRET

RU17691

20.01.1989

O.Z.U. nr. 300/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu și plecări în misiuni.

f. 232

905.

SECRET

RU17691

20.01.1989

O.Z.U. nr. 301/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu și plecări în misiuni.

f. 232v

f. 233v—234

f. 185—187

f. 229f

906.

SECRET

RU17691

O.Z.U. nr. 303/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, anularea unor concedii
20.01.1989 de odihnă, alocarea la drepturi conform normei 1+14B,
scoaterea de la stocul de mobilizare a armamentului și
muniției.

907.

SECRET

RU17691

O.Z.U. nr. 304/26.12.1989:
20.01.1989 — numirea personalului de serviciu și alocarea la drepturi
(norma 1+14B).

f. 234v

908.

SECRET

RU17691

O.Z.U. nr. 305/27.12.1989:
20.01.1989 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi și
plecări în misiuni.

f. 235

f. 235v—236

909.

SECRET

RU17691

O.Z.U. nr. 306/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, avansări în grad ale
20.01.1989
unor ofițeri, alocări la drepturi, concedii medicale, clasarea
ca inapt serviciul militar a colonelului Gâscă Ioan.

910.

SECRET

RU17691

O.Z.U. nr. 307/29.12.1989:
20.01.1989 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
externări din spital.

f. 236v

911.

SECRET

RU17691

O.Z.U. nr. 308/30.12.1989
20.01.1989 — numirea personalului de serviciu, alocarea la drepturi,
plecări în misiuni.

f. 237

O.Z.U. nr. 309/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu;
— avansarea în grad a doi ofițeri și citarea prin ordin de zi pe
20.01.1989 unitate a altor ofițeri și civili în urma acțiunilor de luptă;
— numirea generalului-locotenent (i) Lavric Gheorghe în
funcția de șef de stat major la C.I.T.C. (primul locțiitor al
comandamentului).

f. 237v—238

912.

SECRET

RU17691

913.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.1

914.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.2

915.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.2—3

916.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.3—4
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917.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.4

918.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.5

919.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 7/7.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.5

920.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 8/8.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.6

921.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 9/9.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.6

922.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 10/10.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.7

923.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 11/11.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.7

924.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 12/12.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.8

925.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 13/13.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.8

926.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 14/14.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.9

927.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 15/15.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.9—10

928.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 16/16.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.11

929.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 17/17.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.11f

930.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 18/18.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.11f

931.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 19/19.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.12

932.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 20/20.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.13
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933.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 21/21.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.14—15

934.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 22/22.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.15

935.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 23/23.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.16

936.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 24/24.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.16—17

937.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 25/25.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.17

938.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 26/26.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.18

939.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 27/27.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.18—19

940.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 28/28.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.19—20

941.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 29/29.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.20

942.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 30/30.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.21

943.

SECRET

R.U. 17692

3.01.1990

O.Z.U. 31/31.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, acordări
sporuri, gradații, alocări drepturi hrană, misiuni.

f.22

944.

945.

SECRET

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 296/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări și sosiri în și din
31.12.1988 misiuni, concedii de odihnă;
— stabilirea comisiei pentru casarea bunurilor materiale de
propagandă.

f. 184

R.U. 595

O.Z.U. nr. 297/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, prezentări din misiuni,
31.12.1988 concedii și învoiri;
— premierile unor cadre și civili pentru rezultate deosebite
obținute în activitatea de inovare tehnică.

f. 184v—185

f. 185v

f. 186

946.

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 298/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, prezentări din învoiri și
31.12.1988 misiuni;
— alocarea la drepturi bănești pentru traduceri din limba
rusă a unor documentații tehnice.

947.

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 299/20.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, plecare în misiune,
repartizarea locuinței căpitanului Ciornia Dorin.
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948.

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 300/21.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, prezentări din misiuni,
internări în spital, concedii medicale.

f. 186v

949.

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 301/22.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, prezentări din misiuni,
internări în spital, concedii medicale.

f. 187

950.

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 302/23.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, prezentări din misiuni,
internări în spital, concedii medicale.

f. 187(v)

951.

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 303/24.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, prezentări din misiuni,
internări în spital, concedii medicale.

f. 188

952.

SECRET

R.U. 595

953.

SECRET

R.U. 595

954.

SECRET

R.U. 595

955.

SECRET

R.U. 595

956.

SECRET

R.U. 595

957.

SECRET

R.U. 595

958.

SECRET

R.U. 595

O.Z.U. nr. 310/31.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
acordarea gradațiilor și a retribuțiilor de funcții.

959.

SECRET

R.U.598

18.11.1989

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri diverse comisii pe
unitate.

f.1—22

f.23

f.23

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 304/25.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu și alocări la norma de
hrană 1+14B.
O.Z.U. nr. 305/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, numirea locotenentului
31.12.1988 major subinginer Tomescu Dumitru Costel în funcția de ofițer 2
la secția exploatare muniții și depozite la Comandamentul
Artileriei.
O.Z.U. nr. 306/27.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
prezentări din misiuni și concedii de odihnă.
O.Z.U. nr. 307/28.12.1989:
31.12.1988 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
prezentări din misiuni și concedii de odihnă.
O.Z.U. nr. 308/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
31.12.1988
prezentări de la curs, recompensele bănești primite de cadre
și civili.
O.Z.U. nr. 309/30.12.1989:
31.12.1988
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi.

960.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— personal de serviciu, numirea g-ralului maior Agapie
Mircea în funcția de șef de Stat Major la Comandamentul
Artileriei, în baza ordinului ministrului apărării naționale.

961.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, acordări retribuții, sporuri, eliberări și numiri în funcții.

962.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

963.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

964.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

965.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 5/5.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 6/6.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 7/7.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

Filă
dosar

f. 188v

f. 189

f. 189v

f. 190

f. 190v—191

f. 191v
f. 192

f.24

f.24

f.25

f.26
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966.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

O.Z.U. 8/8.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.26

18.11.1989

O.Z.U. 9/9.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.27

18.11.1989

O.Z.U. 10/10.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.27

18.11.1989

O.Z.U. 11/11.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.28

18.11.1989

O.Z.U. 12/12.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.28—29

18.11.1989

O.Z.U. 13/13.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.30

18.11.1989

O.Z.U. 14/14.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.30

967.

968.

969.

970.

971.

972.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 598

R.U. 598

R.U. 598

R.U. 598

R.U. 598

R.U. 598

973.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

974.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

975.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

976.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

977.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

978.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

979.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

980.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

O.Z.U. 15/15.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 16/16.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 17/17.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 18/18.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 19/19.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 20/20.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 21/21.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 22/22.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.31

f.32

f.32

f.33

f.33

f.34

f.35—36

f.36

104
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981.

982.
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18.11.1989

O.Z.U. 23/23.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.37

18.11.1989

O.Z.U. 24/24.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.37

983.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

984.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

985.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

986.

SECRET

R.U. 598

18.11.1989

987.

988.

989.

SECRET

SECRET

SECRET

f.39

f.40

f.40—41

18.11.1989

f.41

R.U. 598

18.11.1989

O.Z.U. 30/30.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

f.42

R.U. 2302

Registrul istoric:
— activitatea de control și îndrumare executată la unitățile
21.09.1988
din subordinea Comandamentului Artileriei în perioada
6.03—29.03.1990, avansări, numiri și eliberări din funcție.

R.U. 598

SECRET

R.U. 2867

991.

SECRET

R.U. 2867

992.

SECRET

R.U. 2867

SECRET

f.38—39

O.Z.U. 29/29.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

990.

993.

O.Z.U. 25/25.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 26/26.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 27/27.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.
O.Z.U. 28/28.01.1990:
— personal de serviciu, treceri în rezervă, numiri comisii,
misiuni, numiri în funcții, acordări retribuții, sporuri, eliberări
și numiri în funcții.

R.U. 2867

O.Z.U. nr. 296/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecări în concediu de odihnă și scutiri medicale ale unor
cadre și personal muncitor civil;
— acordarea de trepte personalului muncitor civil;
13.09.1989
— plecarea în misiune a locotenentului colonel doctor Diță
Constantin din Garnizoana Constanța în perioada
19—21.12.1989:
— numirea unei comisii pentru executarea Ordinului U.M.
02450 București din 14.12.1989.
O.Z.U. nr. 298/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— pe data de 18.12.1989 se asigură continuitatea conducerii
13.09.1989
locotenentului-colonel Feraru Gheorghe;
— pe data de 20.12.1989 asigură continuitatea conducerii
maior Carp Gheorghe.
O.Z.U. nr. 299/20.12.1989:
13.09.1989
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 300/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor care se deplasează cu
13.09.1989
autocisterne în Garnizoana Ploiești în ziua de 20.12.1989;
— alocarea obligatorie la drepturi de hrană contra-cost a
cadrelor și personalul muncitor civil în data de 19.12.1989.

f. 68v—70v.

f. 199f

f. 200

f. 200 v

f. 201

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

994.

SECRET

R.U. 2867

995.

SECRET

R.U. 2867

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 301/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
13.09.1989
— în data de 21.12.1989 numirea ca ofițer de serviciu
principal pe Anisie Aurel în locul căpitanului Moțiu Cristian.
O.Z.U. nr. 302/23.12.1989:
13.09.1989
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

996.

SECRET

R.U. 2867

O.Z.U. nr. 303/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— întreruperea concediului de odihnă al unor cadre;
13.09.1989 — nominalizarea cadrelor plecate în misiune;
— începând cu data de 24.12.1989 general maior Pletos
Dumitru asigură funcția de comandant al Diviziei 1
Mecanizată Tudor Vladimirescu-Debrețin.

997.

SECRET

R.U. 2867

13.09.1989

998.

SECRET

R.U. 2867

O.Z.U. nr. 304/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 305/26.12.1989:
13.09.1989
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

105
Filă
dosar

f. 201v

f. 203

f. 203v

f. 204
F 204v

999.

SECRET

R.U. 2867

O.Z.U. 306/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
13.09.1989 — numirea unei comisii pentru cumpărarea cantității de 600
de oi de la particulari din comuna Vaideeni, județul Vâlcea,
necesare fermei U.M. 01315 Drăgoiești.

1000.

SECRET

R.U. 2867

13.09.1989

O.Z.U. 307/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f 205 v

R.U. 2867

O.Z.U. 309/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea la gradul de general-locotenent a generalului13.09.1989
maior Pletos Dumitru;
— numirea în funcție a colonelului (I) Onișor Gheorghe în
data de 27.12.1989.

f 206 v

R.U. 2867

O.Z.U. 310/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
13.09.1989
— nominalizarea personalului recompensat cu sume de bani
care au participat la Revoluție.

f 207

1001.

1002.

SECRET

SECRET

1003.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

1004.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

1005.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

1006.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. nr. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nomenclatorul dosarelor ce vor fi create de
Comandamentul Diviziei 1 Mecanizată „Tudor VladimirescuDebrețin” în anul 1990;
— numirea unor comisii pentru distrugerea materialelor
folosite în procesul de întocmire a documentelor pentru
selecționarea fondului arhivistic al Comandamentului Diviziei
1 Mecanizată „Tudor Vladimirescu-Debrețin”.
O.Z.U. nr. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea de comisii și stabilirea responsabilităților
(declasarea, casarea, recepția materialelor din resortul
ATAM);
— organizarea unui program unic pentru perfecționarea
pregătirii cadrelor;
— constituirea de grupe mixte privind pregătirea militară
generală a personalului muncitor civil.
O.Z.U. nr. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul unității,
conform art. 14 din Legea nr. 9/1974;
— numirea de comisii pentru verificarea stabilirii
corectitudinii și legalității tarifare, indemnizațiilor, sporurilor,
primelor și a celorlalte drepturi cuvenite personalului militar
și civil, pentru acordarea indemnizației (retribuției tarifare mai
mari) cu până la 20% subofițerilor și personalului muncitor
civil care lucrează peste programul normal de lucru;

f. 205

f. 2—7

f 7 (v)—11

f 11 (v)

f. 12—15
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Filă
dosar

— nominalizarea cadrelor militare care beneficiază de
clasele de retribuție de funcție și gradații.
1007.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. nr. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 15v

f. 16

1008.

SECRET

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea de comisii pentru avizarea proceselor-verbale de
20.12.1989
declasare și clasare a materialelor de transmisiuni și politicoculturale, pentru verificarea și acordarea titlului de specialist
de transmisiuni clasa a 2-a.

1009.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. nr. 7/7.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea unei comisii de verificare anuală a documentelor
secrete și nesecrete.

f. 16v

1010.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. 8 RU/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 17

1011.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. nr. 9/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 17 v

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 10/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989 — avansarea în grad a locotenentului major (I) Agapie
Coman Florea Cristinel la gradul de căpitan pentru
participarea la Revoluție.

f. 18

f. 18v—19

f. 19 v

1012.

SECRET

1013.

SECRET

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 11/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— modificarea cu revenire la Ordinul de zi nr. 2 din
2.01.1990;
— numirea comisiei pentru atribuirea locuințelor din fondul
M.Ap.N.;
20.12.1989 — numirea în funcția de comandant al Diviziei 1 Mecanizată
„Tudor Vladimirescu-Debrețin” a generalului maior Lungu
Vasile Mihai Corneliu, în data de 10.01.1990;
— numirea în funcția de șef de stat major a colonelului (I)
Onișor Ambrozie Gheorghe Ambrozie la Divizia 1
Mecanizată „Tudor Vladimirescu-Debrețin” cu data de
10.01.1990.

1014.

SECRET

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 12/12.01.1990:
20.12.1989 — numirea personalului de serviciu pe unitate;
— predarea-primirea unor gestiuni ale biroului gospodărie.

1015.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

1016.

SECRET

R.U. 2883

1017.

1018.

SECRET

SECRET

O.Z.U. nr. 13/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 14/14.01.1990:
20.12.1989
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 20
f. 20 v

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 15/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989
— modificarea cu revenire la Ordinul de zi nr. 4 din data de
14.01.1990

f. 21

R.U. 2883

O.Z.U. 16/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— detașarea locotenentului major Liță Gheorghe Sorin
Dănuț de la Regimentul 28 Tancuri la Divizia 1 Mecanizată
„Tudor Vladimirescu-Debrețin” în perioada 1.12.1989—
31.05.1990;
20.12.1989
— nominalizarea unor cadre pentru îndrumarea și urmărirea
modului în care se execută planul pregătirii de luptă și
educare politică;
— nominalizarea unor cadre din statul major al artileriei
diviziei care răspund de capacitatea de luptă a unităților
direct subordonate pe linie de armă.

f. 21(v)—22
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dosar

R.U. 2883

O.Z.U. 17/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea unor cadre de comandament care execută
controlul de ajutor și îndrumare în unitățile subordonate în
20.12.1989
perioada 16—19.01.1990;
— numirea unei comisii anuale a documentelor secrete și
nesecrete;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen.

f. 22v—23

R.U. 2883

O.Z.U. 18/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— executarea controlului la Unitatea Militară 01088 Slobozia
20.12.1989
de către general-maior Mihai Corneliu Lungu comandant al
Diviziei 1 Mecanizată „Tudor Vladimirescu-Debrețin”;
— eliberări și numiri în funcții a unor cadre militare.

f. 23v—24

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 19/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989
— eliberări și numiri în funcții a unor cadre militare;
— prezentări din misiune a unor cadre militare.

f. 24 v—25

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 20/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989 — scoaterea de la drepturi de hrană a soldatului Isăcilă
Gheorghe plecând în permisie în perioada 20.01.1990—
25.01.1990.

f. 25v

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 21/21.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989 — mutarea unor militari în termen;
— încadrarea depozitului carburanți-lubrifianți Berceni cu
data de 21.01.1990.

f. 26—26v

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 22/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989
— numirea unei comisii pentru executarea operațiunii de
predare-primire a funcției de ofițer 3 topograf.

f. 27

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 23/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea unor cadre militare care execută un control
pe linia asigurării materialelor la centrul de depozitare
Târgoviște;
20.12.1989
— numirea unor comisii privind executarea controlului de
ajutor și îndrumare a unităților subordonate;
— mutarea, avansarea în grad și trecerea în rezervă a unor
militari în termen;
— încadrarea Depozitului Măgurele.

f. 27v—28v

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 24/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989
— nominalizarea cadrelor militare care beneficiază de
retribuția de funcție și gradație.

f. 29—29(v)

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 25/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcție a unor cadre militare;
20.12.1989 — avansarea la gradul de locotenent a plutonierului Puiu
Dumitru Aurel Petrică Dumitru pentru participarea la
Revoluție;
— eliberarea și numirea în funcție a unor cadre militare.

f. 30—30v

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 26/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
20.12.1989 — alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— certificate de bună apreciere acordate militarilor în termen
pentru rezultate bune pe timpul executării stagiului militar.

f. 31
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1029.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. nr. 27/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 31v

1030.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. nr. 28/28.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 32

1031.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

O.Z.U. nr. 29/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 32 v

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 30/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— deplasarea căpitanului Nicolae Valentin și locotenentului
20.12.1989
Bădescu Florin în Garnizoana Mihai Bravu pentru
executarea unui control al evidenței contabile din unitatea
militară 01091 în perioada 30.01—31.01.1990.

f. 33

SECRET

R.U. 2883

O.Z.U. nr. 31/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de grupe operative începând cu data de
20.12.1989
1.02.1990;
— nominalizarea ofițerilor care execută controlul de ajutor și
îndrumare în unitățile subordonate în perioada 1—3.02.1990.

f. 33v—34

1034.

SECRET

Nr. crt. inv.
153

O.Z.U. 99:
— chemări în unitate, prin întreruperea concediului de
18.12.1989
odihnă și a altor misiuni sau permisii, a unor cadre militare;
avansări în grad a unor ofițeri.

f. 196f+v

1035.

SECRET

Nr. crt. inv.
153

1.01.1990

O.Z.U. 100:
— acordare gradații unui subofițer și unui ofițer.

f. 196v

1036.

SECRET

Nr. crt. inv.
153

5.01.1990

O.Z.U. 101:
— efectuări concediu odihnă și avansarea unui caporal, care
apoi trece în rezervă.

f. 197f

1037.

SECRET

Nr. crt. inv.
153

O.Z.U. 102:
20.01.1990 — înființarea unei comisii care stabilea cărțile ce urmau a fi
scoase din evidența bibliotecii.

f. 197v

1038.

SECRET

Nr. crt. inv.
153

23.01.1990

1032.

1033.

1039.

1040.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 359

R.U. 653

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 103:
— numirea în funcție a maiorului Balaci Mihai Tatian.

Registrul istoric al Detașamentului Construcții Locuințe
nr. 14 București (U.M. 01730 București):
— avansări, scoaterea din efectivul control al unității a unor
rezerviști și încadrarea unor militari în termen;
12.10.1987 — 1.01.1990 — noua încadrare a Detașamentului de
Construcții Locuințe nr. 14 conform statului de organizare și
aprobarea Ministerului Apărării Naționale privind desființarea
Detașamentului în perioada 1.02—30.03.1990 și măsurile
luate.

3.05.1989

1041.

SECRET

R.U. 653

3.05.1989

1042.

SECRET

R.U. 653

3.05.1989

Filă
dosar

f. 197v—198f

f. 27—30

O.Z.U. 294/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor care se scad de la drepturi f.383v—386v
începând cu 17.12.1989 fiind în permisii, spital și învoiri;
— alocări și scăderi de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 295/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor militare înapoiate din concediu;
— nominalizarea militarilor în termen veniți din permisie,
învoire și spital;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 296/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen și rezerviștilor
concentrați înapoiați din concedii, învoiri și permisii;
— scăderea de la drepturi a militarilor internați în spital;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.387—387V

f.388—388v
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R.U. 653

1044.

SECRET

R.U. 653

1045.

SECRET

R.U. 653

1046.

SECRET

R.U. 653

1047.

SECRET

R.U. 89

1048.

SECRET

R.U. 89

1049.

SECRET
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Filă
dosar

3.05.1989

O.Z.U. 297/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcție a unor cadre militare;
— nominalizarea militarilor în termen și rezerviștilor
concentrați veniți din concediu, permisii și învoiri;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.389—389v

O.Z.U. 298/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
3.05.1989 — nominalizarea militarilor în termen alocați la hrană veniți
din concedii, permisii și spital;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 300/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor veniți din concediu alocați la
3.05.1989 hrană;
— clasarea inapt serviciu militar a unor rezerviști concentrați
(Burcă Gh. Teodor și Vătoaie P. Toader);
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 302/26.12.1989:
3.05.1989 — numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 303/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
26.12.1989
— nominalizarea unor militari în termen mutați în unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 305/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
26.12.1989 — nominalizarea militarilor alocați sau scăzuți de la drepturi
de hrană;
— efectivul control alocat la hrană.

R.U. 89

O.Z.U. 306/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen avansați în grad;
26.12.1989 — clasarea inapt serviciu militar a soldatului Gurean I. Ionel;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul control al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.390—390v

f.392—393f

f.401—401v

f. 1—1v

f.3—3v

f.4—5

1050.

SECRET

R.U. 89

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea funcțiilor și personalului conform statului
de organizare existent la 1.01.1990;
— numirea comisiilor de inventariere, casare, selecționare
arhivă control, administrative, recepție etc. și stabilirea
responsabilităților;
— numirea ofițerilor care asigură controlul, coordonarea și
26.12.1989
f.5v, 5bis—9v
îndrumarea subunităților;
— numirea comandanților de microgarnizoane;
— nomenclatorul dosarelor pe anul 1990;
— avansarea unor militari în termen;
— încetarea abaterii cod 407 a soldatului Anton Grigore,
acesta fiind internat în Spitalul Militar Central cu diagnosticul
„plagă împușcată semitorace drept cu pneumotorax”;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1051.

SECRET

R.U. 89

O.Z.U. 2/4.01.1990:
26.12.1989 — numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scăzut de la drepturi de hrană.

f.10—10v

R.U. 89

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor alocați și scăzuți de la drepturi
26.12.1989 de hrană;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— participarea unui număr de 100 militari în termen la
activități de donare de sânge în data de 6.01.1990.

f.11.—11v

1052.

SECRET
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1053.

1054.

1055.

1056.
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clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

R.U. 89

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
26.12.1989 — nominalizarea personalului care execută transportul unor
documente de la unitate la Direcția Lucrări în Economia
Națională în ziua de 6.01.1990;
— numirea unor șoferi.

f.12—13

R.U. 89

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— anularea ordinului de mutare a lt. (S) Ciochirdel Marin
Mihai;
— numirea în funcții a unor cadre militare;
— avansarea în grad începând cu 22.12.1990 a unor ofițeri;
— nominalizarea cadrelor militare care beneficiază de clase
26.12.1989 și gradații;
— desființarea Direcției Contrainformații Militare și înființarea
Biroului 2 Informații conform ordinului M.Ap.N.
nr. M2/5.01.1990 și comisia numită pentru predarea
documentelor la Biroul Documente Secrete;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— numirea personalului care transportă documente secrete
de la DLEN.

f.13v—14v

R.U. 89

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea personalului alocat și scăzut de la drepturi
de hrană;
— clasarea inapt serviciu militar a rezervistului concentrat
(Gyorgy Laszlo);
26.12.1989
— nominalizarea rezerviștilor desconcentrați;
— scăderea din efectivul control al unității a rezervistului Toth
Zoltan Petru dezertor neprins;
— nominalizarea personalului și autovehiculelor care
transporta documente secrete;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

15—21v

R.U. 89

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
26.12.1989 — nominalizarea personalului trecut și scăzut din efectivul
control al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.22—22v

1057.

SECRET

R.U.89

1058.

SECRET

R.U.89

1059.

SECRET

R.U. 89

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutări militari în termen (numeric);
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— desființarea Companiilor 57 Otopeni și 10 Balotești și
26.12.1989
predarea efectivelor de militari din aceste companii
Companiei 4 Teiul Doamnei și nominalizarea personalului
care îndruma și verifica această activitate;
— nominalizarea personalului care transportă documente
secrete.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
26.12.1989 — eliberarea și numirea în funcții a unor cadre militare;
— numirea comisiei de notare a cadrelor;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor scăzuți de la drepturi de hrană
26.12.1989 fiind plecați în concediu, învoiri și spital;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— nominalizarea personalului care transportă documente
secrete.

23—23v

24—24v

25—26
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Nr.
crt.

1060.

1061.

1062.

1063.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

111
Filă
dosar

R.U.89

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari veniți din
concediu, permisie, învoiri;
26.12.1989 — nominalizarea militarilor în termen trecuți în rezervă;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— numirea personalului care transportă documente secrete;
— numirea personalului care participă la activitățile de
trecere în rezervă a militarilor încorporați în septembrie 1988.

26v—33v

R.U.89

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
26.12.1989 — trecerea în rezervă a caporalului Simu Gheorghe;
— scăderea la drepturi de hrană a unor militari;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

34—34v

R.U.89

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea în cadrul unității a unor militari;
— repartizarea efectivelor Companiei 4 Teiul Doamnei la
Compania 1 Pajura, Compania 8 Vitan și Compania 9
26.12.1989
Granitu;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— componenta comisiei de verificare anuală a existenței
tuturor materialelor și documentelor secrete aflate în
evidența Biroului de documente secrete.

35—36

R.U. 89

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea personalului alocat și scăzut de la drepturi;
— avansarea în grad și acordarea de gradații unor cadre
26.12.1989
militare;
— predarea–primirea unor materiale și instrumentar
stomatologic;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

36v—37

37v—38f

1064.

SECRET

R.U.89

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen trecuți în efectivul
control al unității;
26.12.1989 — nominalizarea militarilor trecuți în rezervă;
— numirea sanitarului de infirmerie;
— numirea comisiei de declasare și casarea materialelor
sanitare;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1065.

SECRET

R.U. 89

O.Z.U. 17/22.01.1990:
26.12.1989 — numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scăzut de la drepturi de hrană.

40—40v

1066.

SECRET

R.U. 89

O.Z.U. 18/23.01.1990:
26.12.1989 — numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scăzut de la drepturi de hrană.

41—41v

R.U. 89

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a unor militari în termen;
— nominalizarea militarilor trecuți în efectivul control al
26.12.1989
unității și a celor care se scad;
— trecerea în rezervă a soldatului Maravela Emil Aurel
conform art. 49 alin. 6 lit. c;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

42—43

1067.

SECRET
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1068.

SECRET

R.U.89

26.12.1989

1069.

SECRET

R.U.89

26.12.1989

1070.

SECRET

R.U.89

26.12.1989

1071.

SECRET

R.U.89

26.12.1989

1072.

SECRET

R.U.89

26.12.1989

1073.

SECRET

R.U.89

26.12.1989

1074.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1075.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1076.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1077.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1078.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1079.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1080.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1081.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1082.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea din funcții a unor cadre militare și punerea la
dispoziția Direcției lucrări în economia națională sau
comandamentelor de armată sau armă;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul control al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate; predareaprimirea gestiunii Companiei 1 Pajura;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor înapoiați din detașare, permisie,
concediu și alocați la drepturi de hrană;
— detașarea la U.M. 02404 București a unui autobuz pentru
executarea unei misiuni;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor cadre militare;
— acordarea de trepte personalului muncitor civil;
— nominalizarea personalului trecut sau scăzut din efectivul
control al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor veniți din
permisie și spital;
— mutarea în cadrul unității a unor militari;
— nominalizarea militarilor care se scad din efectivul control
al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru verificarea, selecționarea și
distrugerea tuturor documentelor de mobilizare.
O.Z.U. nr. 295/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 297/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 299/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 301/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea generalului-locotenent Cheler Paul, numit
comandant al Diviziei 57 Tancuri, și preluarea comenzii;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 303/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unor ofițeri;
— internarea în spital a unui p.m.c.

Filă
dosar

f.43v—44

44v—45

45v—46

46v—47

47v—48

48v—49

f. 384v
f. 385v
f. 387

f. 388

f. 388v
f. 389
f. 389v
f. 390

f. 390v
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1083.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1084.

SECRET

R.U. 5468

1.12.1988

1085.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1086.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1087.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1088.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1089.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1090.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1091.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1092.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1093.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1094.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1095.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1096.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 308/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad de căpitan a locotenentului-major
Zafiescu Eugeniu Ion, pentru înaltul patriotism, curajul,
abnegația și spiritul de sacrificiu dovedite în acțiunile de luptă
desfășurate în scopul anihilării bandelor teroriste și împlinirii
idealurilor Revoluției de la 22.12.1989;
— recompensarea cu sume bănești a unor cadre și p.m.c.
pentru evenimentele din 22.12.1989.
O.Z.U. nr. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiilor pentru avizarea declasării
materialelor de intendență, cazare, propagandă și cultură,
casarea materialelor de resortul serviciilor din
Comandamentul Diviziei 57 Tancuri, recepția materialelor de
resortul apărării antiaeriene, declasarea, casarea
materialelor și tehnicii pe linie de geniu, transmisiuni,
pregătire de luptă, controlul financiar preventiv;
— atribuțiile șefilor compartimentelor de specialitate privind
operațiile pentru controlul financiar preventiv;
— trecerea în rezervă, eliberarea și numirea în funcții.
O.Z.U. nr. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 7/7.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 8/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiilor pentru declasarea și casarea bunurilor
materiale și tehnica de resortul tancurilor și auto, cercetarea
cauzelor producerii, avariilor și stricăciunilor la tehnica de
blindate, automobile și tractoare.
O.Z.U. nr. 9/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de gradații, clase de retribuții, executarea unor
misiuni de către cadre și p.m.c.
O.Z.U. nr. 10/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— interzicerea accesului în unitate al cetățenilor străini,
fotoreporterilor, operatorilor TV.
O.Z.U. nr. 11/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea în funcția de comandant al Diviziei 57 Tancuri a
generalului-maior Anghel Constantin și punerea la dispoziția
D.C.I. a fostului comandant general-locotenent Cheler Paul.
O.Z.U. nr. 12/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 13/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiei pentru executarea inventarierii anuale a
documentelor;
— recompensarea cu bani a locotenent-colonelului Mureșan
Mircea pentru îndeplinirea idealurilor Revoluției din
22.12.1989;
— părăsirea de garnizoană, internarea în spital a unor cadre.

f. 391

f. 391v—392

f. 1

f. 1(v)—4(v)

f. 5f
f. 6v
f. 7
f. 7v

f. 8

f. 8v—9

f. 9v

f. 10

f. 10v

f. 11
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1097.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1098.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1099.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1100.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1101.

1102.

SECRET

SECRET

R.U. 5701

R.U. 5701

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 14/14.01.1990:
f. 11v
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 15/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 12
— înaintarea în grad, trecerea în rezervă a unor militari în
termen.
O.Z.U. nr. 16/16.01.1990:
f. 12v
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
O.Z.U. nr. 17/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 13
— numirea comisiei pentru verificarea documentelor.

1.01.1990

O.Z.U. nr. 18/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 13v
— plecarea în concediu de odihnă, internarea în spital a
unor cadre, mutarea unor militari în termen.

1.01.1990

O.Z.U. nr. 19/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 14
— numirea comisiei pentru verificarea materialelor de
echipament ale spitalului de linia I.

1103.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

O.Z.U. nr. 20/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 14v—15
— predarea unor încăperi ale pavilionului-comandament
șefilor de birou.

1104.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

O.Z.U. nr. 21/21.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în permisie.

1.01.1990

O.Z.U. nr. 22/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 16
— deplasarea la unitățile subordonate a unor cadre pentru
îndrumarea activităților de instrucție și pregătire de luptă.

1105.

SECRET

R.U. 5701

f. 15v

1106.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

O.Z.U. nr. 23/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 16v
— înființarea la comandament a Biroului educație patriotică
și cultură.

1107.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

O.Z.U. nr. 24/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea unui militar în termen.

1.01.1990

O.Z.U. nr. 25/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcție, detașarea unor cadre,
acordarea de concediu medical;
f. 17v—18v
— înaintarea în grad a unor cadre pentru înaltul patriotism,
curajul și spiritul de sacrificiu dovedit în acțiunile de luptă
desfășurate în scopul anihilării bandelor teroriste și împlinirii
idealurilor Revoluției de la 22.12.1989.

1.01.1990

O.Z.U. nr. 26/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiei de omologare a lucrărilor de
informatică;
— numirea unor cadre pentru asigurarea datelor necesare f. 19
folosirii tehnicii de calcul la pregătirea și desfășurarea
aplicațiilor tactice;
— numirea ofițerilor cercetași pentru prinderea infractorilor
care au asupra lor armament și muniție.

1.01.1990

O.Z.U. nr. 27/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 19v
— internarea în spital, părăsirea de garnizoană a unor cadre
și p.m.c.

1108.

1109.

1110.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 5701

R.U. 5701

R.U. 5701

f. 17
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1111.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

O.Z.U. nr. 28/28.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 20

1112.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

O.Z.U. nr. 29/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcții a unor cadre.

f. 20v

1.01.1990

O.Z.U. nr. 30/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 21
— numirea comisiei pentru executarea controlului lunar în
tabăra Cheia.

1113.

SECRET

R.U. 5701

Data
înregistrării

1114.

SECRET

R.U. 5701

1.01.1990

1115.

SECRET

R.U. 2614

30.12.1987

1116.

SECRET

R.U. 2614

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 31/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 21v
— eliberarea și numirea în funcție, încetarea detașării unor
cadre.
O.Z.U. nr. 296/16.12.1989:
f. 188
— ofițerii de serviciu pe unitate și părăsiri de garnizoană.

30.12.1987

O.Z.U. nr. 8/31.12.1989:
— prevederile a două ordine telefonice — unul din partea
șefului de stat major, altul dat în baza decretului Consiliului
f. 197v—198
Frontului Salvării Naționale privind trecerea gărzilor
patriotice și a activității de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei la Ministerul Apărării Naționale.

1117.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

O.Z.U. nr. 1/1.01.1990:
— ordinea de bătaie nominală a Statului Major Central al
f. 2—7
Gărzilor Patriotice, componența diverselor comisii, referiri la
crearea în cursul anului 1990 a unor dosare.

1118.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

O.Z.U. nr. 2/3.01.1990:
— desfășurarea activității cadrelor Statului Major Central al f. 7
Gărzilor Patriotice începând cu 1.01.1990 până la noi ordine.

6.01.1990

O.Z.U. nr. 7/10.01.1990:
— componența Biroului 2 Informații constituit în baza
f. 10
Ordinului Marelui Stat Major nr. S.B. 3/0030 din 8.01.1990 și
nota telefonică nr. 44 din 10.01.1990.

1119.

SECRET

R.U. 3216

1120.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

O.Z.U. nr. 8/11.01.1990:
— prezentarea ordinului telefonic (N.T. nr. 10 din 11.01.1990)
referitor la înființarea începând cu 15.01.1990 a unor
comandamente militare, Ordinul nr. S5 din 11.01.1990 și N.T. f. 10—11
nr. 9 din 9.01.1990 prin care se comunică drepturile de
carburanți la autovehiculele din dotare pentru semestrul I
1990.

1121.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

O.Z.U. nr. 9/12.01.1990:
— acordarea de gradații, înaintări și numiri în funcții ale unor f. 12—13
ofițeri și subofițeri.

6.01.1990

O.Z.U. nr. 10/13.01.1990:
— organizarea Statului Major Central începând cu
13.01.1990 și N.T. nr. 11 din 12.01.1990 privitoare la f. 13 (f)—14
restituirea armelor de vânătoare predate unităților militare și
organelor de poliție după Revoluția din 22.12.1989.

1122.

SECRET

R.U. 3216

1123.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

O.Z.U. nr. 11/14.01.l990:
— hotărârea Consiliului Frontului Salvării Naționale care prin
Decretul nr. 17 din 4.01.1990 a abrogat Decretul
nr. 411/1978 privind acordarea gradelor de ofițeri și generali f. 14
și înaintarea în gradele următoare;
— nota telefonică nr. 14/14.01.1990 referitoare la limitarea
cantității de muniție.

1124.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

O.Z.U. nr. 19/22.01.1990:
— nominalizarea personalului care asigură serviciul pe f. 19
Statul Major și justificarea absenței a 2 ofițeri de la serviciu.
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1125.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

1126.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

1127.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

1128.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

1129.

1130.

1131.

1132.

1133.

1134.

1135.

1136.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 3216

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. nr. 20/23.01.1990:
— nominalizarea personalului care asigură serviciul pe
Statul Major.
O.Z.U. nr. 21/24.01.1990:
— nominalizarea personalului care asigură serviciul pe
Statul Major.
O.Z.U. nr. 26/29.01.1990:
— nominalizarea serviciului pe Statul Major, personalul
(ofițeri) care a făcut parte din cadrul comisiei de inventariere
de la fostul sediu și s-a înapoiat în cadrul Statului Major
Central;
— trecerea în rezervă a unui ofițer și recompensarea
acestuia pentru activitatea depusă.
O.Z.U. nr. 27/30.01.1990:
— nominalizarea serviciului pe Statul Major și personalul
(ofițeri) recompensat cu ocazia trecerii în rezervă.

f. 19

f. 19

f. 22

f. 22

6.01.1990

O.Z.U. nr. 28/31.01.1990:
— nominalizarea personalului care asigură serviciul pe
f. 23
Statul Major, personalul scutit medical și prezentarea
conținutului telegramei nr. A2/5021 din 30.01.1990.

23.10.1989

O.Z.U. 302/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană;
f. 266—268
— militarii prezenți la unitate din permisii, concedii de odihnă
și spitale.

23.10.1989

O.Z.U. 306/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înlocuirea ofițerului de serviciu pe unitate pentru acea
dată;
f. 275—276
— scoaterea din efectivele unității a plt. maj. (Av.) Drăgan
Gheorghe, decedat la data de 22.12.1989;
— alocarea și scoaterea de la drepturi.

26.12.1989

O.Z.U. 307/23.10.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ieșirea tehnicii în ziua de 24.12.1989;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

23.10.1989

O.Z.U. 308/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— internarea locotenentului Saghin Dumitru în Spitalul
Județean Slobozia;
f. 279—280
— numirea de comisii pentru inventarierea din depozitul
unității la subunități în perioada 16—26.12.1989;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

23.10.1989

O.Z.U. 309/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— sergentul-major Dumitru Marian se trece în efectivul
f. 281—282
prezent al unității, sosind din Spitalul Slobozia cu data de
28.12.1989;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

23.10.1989

O.Z.U. 311/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— conform Ordinului M.Ap. N. nr. 541 din data de 25.12.1989
f. 285—286
cadrele militare se alocă la normă de hrană gratuită;
— externarea unui subofițer aparținând unității;
— alocarea și scoaterea la/de la drepturi de hrană

23.10.1989

O.Z.U. 312/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea la gradul următor a cadrelor care s-au distins f. 287—289
în timpul revoluției: cpt. Tănase Anton Viorel, plt. maj. Turtui
Mihail Gheorghe;

f. 277—278
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1137.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1138.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

— tabel nominal cu militarii în termen avansați la gradul
următor pentru eroismul dovedit în zilele de 24.12—
30.12.1989;
— mulțumiri întregului personal implicat în misiunile din
decembrie 1989;
— alocarea și scoaterea la/de la drepturi de hrană;
— nominalizarea cadrelor care execută controlul gărzii.
O.Z.U. nr. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 2—3
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 4—5
— alocări de personal la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea componenței comisiilor administrative și f. 6—14
tehnice în stabilirea responsabilităților;
— nominalizarea funcțiilor prin cumul.
O.Z.U. nr. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea gradațiilor de care beneficiază cadrele
militare;
— componența comisiei de selecționare a arhivei, a comisiei f. 15—19
de verificare anuală a documentelor, a militarilor în termen
care lucrează în sectoarele gospodărești și a comisiei care
va prelua GAZ-ul fostului Comitet Județean de Partid
Ialomița.
O.Z.U. nr. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 20—25
— alocări și scoateri de personal de la drepturi de hrană.

1139.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1140.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1141.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1142.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

O.Z.U. nr. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări și scoateri de personal de la drepturi de hrană.

f. 26—27

1143.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

O.Z.U. nr. 8/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări și scoateri de personal de la drepturi de hrană.

f. 30—31

1144.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1145.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1146.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1147.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1148.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

O.Z.U. nr. 10/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a cadrelor participante la Revoluție;
— mutații cadre (scutiri și concedii medicale);
— schimbarea categoriei unor materiale chimice;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 11/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea personalului care va controla depozitul de
muniții;
— militarii în termen care se trec și se scad din efectivul
prezent;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 13/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— personalul care se trece și se scade din efectivul prezent;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 14/14.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ordinea de bătaie a regimentului;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 15/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului care va conduce antrenamentul pentru trageri;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 34—37

f. 38—40

f. 42v—43

f. 43v-56

f. 57—58

118
Nr.
crt.

1149.

1150.

1151.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 1181

R.U. 1181

R.U. 1181

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.01.1990

O.Z.U. nr. 16/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele plecate sau prezentate din învoiri;
— componența comisiilor de inventariere a materialelor și
f. 58v—61
de cercetări administrative;
— deplasarea unui camion la București pentru distribuție
materiale geniu;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— repartizarea tehnicii regimentului pe subunități și grupe.

2.01.1990

O.Z.U. nr. 17/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din f. 61v—62
efectivul prezent;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

2.01.1990

O.Z.U. nr. 18/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— detașări și scutiri medicale ale unor cadre;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1152.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1153.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1154.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1155.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1156.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1157.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1158.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1159.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

O.Z.U. nr. 19/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din
efectivul prezent;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 21/21.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 22/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— clasele și gradațiile de care beneficiază cadrele;
— cadrele care se trec și se scad din efectivul prezent;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 23/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a unor cadre;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din
efectivul prezent;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 24/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberări și numiri din funcții ale unor cadre;
— componența comisiilor pentru verificarea materialelor de
toate categoriile;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din
efectivul prezent;
— autocamionul care va transporta materiale pentru
efectivul aflat în București;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 26/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militari în termen care se trec și se scad din
efectivul prezent;
— componența echipelor de lucru pentru reașezarea tehnicii
de artilerie.
O.Z.U. 27/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din
efectivul prezent;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 63—64

f. 64v—66f

f. 72—72v

f. 73—74

f. 74(v)—75(v)

f. 76—78

f. 78v—79v

f. 80—81

f. 81v—82v
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1160.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1161.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1162.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

1163.

SECRET

R.U. 869

14.06.1989

1164.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

1165.

SECRET

R.U. 2883

20.12.1989

1166.

SECRET

054

1.01.1990

1167.

SECRET

055

5.01.1990

1168.

SECRET

Anexă la
S/1073

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 29/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din
efectivul prezent;
f. 84v—86
— personalul de serviciu pe parcul auto și programul de
lucru;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 30/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii care se trec și se scad din efectivul
prezent;
— componența comisiei de cercetare a cauzelor decesului f. 87—88
plutonierului-major Drăgan Gheorghe;
— repartizarea mașinilor de luptă pentru întreținere și
exploatare;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. nr. 31/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din f. 88v—89v
efectivul prezent;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 227/25.09.1989:
— serviciile de zi pe unitate, organizarea Regimentului 2 f. 208—210
Mecanizat „Constantin Godeanu”
O.Z.U. 33/7.02.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 122v—125
— ordinea de bătaie a regimentului.
O.Z.U. 135/12.06.1990:
f. 125f
— numirea personalului de serviciu pe unitate.
Planul de pază și apărare a cazărmii la 31.12.1989 (hartă —
f. 84
exemplar unic).
Planul de acțiune pentru apărarea obiectivului din Piața
f. 85
Victoriei (schiță).

1990

Dispunerea U.M. 01210 București la 21.12.1989 (schiță).

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— trecerea în rezervă a lt. col. Cîrstea Ilie Ion, încadrarea
unității și nomenclatorul dosarelor pe anul 1990;
— numiri comisii pe unitate, repartizarea personalului
f. 100—102
gărzilor patriotice pentru executarea tragerilor cu muniție de
război pe anul 1990, cadrele care participă la convocări;
— personalul ce se ocupă de eliberarea foilor de drum și
controlul autovehiculelor.

1169.

SECRET

R.U. 2714

29.12.1987

1170.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1171.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1172.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1173.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1174.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1175.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

O.Z.U. 282/1.12.1989:
— personal de serviciu, numiri
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 283/4.12.1989:
— personal de serviciu, numiri
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 284/5.12.1989:
— personal de serviciu, numiri
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 285/6.12.1989:
— personal de serviciu, numiri
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 286/7.12.1989:
— personal de serviciu, numiri
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 287/8.12.1989:
— personal de serviciu, numiri
misiuni, alocări drepturi hrană.

f. 211

în funcții, acordări sporuri, f. 261v—262

în funcții, acordări sporuri, f. 262—263
în funcții, acordări sporuri, f. 263—264
în funcții, acordări sporuri, f. 265
în funcții, acordări sporuri, f. 266
în funcții, acordări sporuri, f. 267

120

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010

Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

1176.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1177.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1178.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1179.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1180.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1181.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1182.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1183.

SECRET

R.U. 2584

21.12.1989

1184.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1185.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1186.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1187.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1188.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1189.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1190.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1191.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1192.

SECRET

R.U. 2584

18.03.1989

1193.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

1194.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

1195.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 288/1.12.1989:
— personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 289/9.12.1989:
— personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 290/11.12.1989:
— personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 291/12.12.1989:
— personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 292/13.12.1989:
— personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 293/14.12.1989:
— personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 294/15.12.1989:
— personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.
O.Z.U. 299/18.03.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 300/22.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 301/23.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 302/24.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 303/25.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 304/26.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 305/27.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 306/28.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 307/29.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, intrări-ieșiri concediu de
odihnă.
O.Z.U. 308/30.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții,
avansări (ofițeri, subofițeri) pentru merite deosebite în luptele
din decembrie 1989.
O.Z.U. 1/3.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, internări/ieșiri în/din spital.
O.Z.U. 2/4.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, internări/ieșiri în/din spital.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, internări/ieșiri în/din spital.

f. 268

f. 268

f. 269

f. 270

f. 271

f. 272

f. 272

f. 277

f. 278

f. 278

f. 279

f. 279

f. 280

f. 280

f. 281

f. 281

f. 282—286

f. 1

f. 1—2

f. 3
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1196.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări f. 4
drepturi hrană, acordări gradații, internări/ieșiri în/din spital.

1197.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări f. 4
drepturi hrană, acordări gradații, internări/ieșiri în/din spital.

1198.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări f. 5
drepturi hrană, acordări gradații, internări/ieșiri în/din spital.

1199.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări f. 5
drepturi hrană, acordări gradații, internări/ieșiri în/din spital.

1200.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— personal de serviciu, înaintări în grad (pentru merite f. 6—9
deosebite din timpul Revoluției), numiri în funcții.

3.01.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
f. 10
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri în/din
spital.

3.01.1989

O.Z.U. 281/1.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
f. 230v—231
zilele de 2.12.1989 și 3.12.1989;
— plecări în permisie, deplasări în misiune ale unor ofițeri.

3.01.1989

O.Z.U. 282/2.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
executarea unor ședințe de tragere, participarea unor ofițeri
la desfășurarea unor aplicații;
f. 231v—232
— deplasarea în misiune, plecarea în permisii a unor
subofițeri, deplasarea la Casa Armatei Basarabi a unor
cadre militare pentru a susține activități cultural-artistice.

3.01.1989

O.Z.U. 283/4.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
participarea unui ofițer la executarea controlului pe linie de
mobilizare la U.M. 01259, U.M. 01212 și U.M. 01527;
— deplasarea în misiune și verificarea modului de aplicare f. 232(v)—233
a unor măsuri prevăzute la Compania Cernavodă—Borcea
de către unele cadre militare, alocarea la drepturi de consum
pentru combustibil solid și energie termică a unor pavilioane
din cazarma 1204.

3.01.1989

O.Z.U. 284/5.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
f. 233v—234
convocări, deplasări în misiune ale ofițerilor, ieșiri din spital
și distribuiri de muniție.

1201.

1202.

1203.

1204.

1205.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 80

R.U. 8902

R.U. 8902

R.U. 8902

R.U. 8902

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

1206.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

O.Z.U. 285/6.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
participarea unui ofițer la executarea ședinței de tragere în f. 234v
poligon, deplasarea în misiune la unitățile subordonate a
unui cadru militar.

1207.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

O.Z.U. 286/7.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate.

3.01.1989

O.Z.U. 287/8.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
f. 235v—236
deplasări în misiune ale ofițerilor, internarea în spital a unui
ofițer.

1208.

SECRET

R.U. 8902

f. 235
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1209.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1210.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1211.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1212.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1213.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1214.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 288/9.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri și subofițeri.
O.Z.U. 289/11.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri și subofițeri, scutirea
medicală a unui cadru militar;
— inventarierea instrumentelor muzicale și accesoriilor
existente în evidența muzicii de către o comisie formată din
ofițeri și subofițeri.
O.Z.U. 290/12.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
formarea unei comisii de control pe linie de mobilizare,
deplasări în misiune a ofițerilor, numirea unei comisii de
control obștesc.
O.Z.U. 291/13.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri;
— formarea unei comisii pentru verificarea periodică a
militarilor în termen, scutirea medicală a unor ofițeri și
subofițeri.
O.Z.U. 292/14.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri și subofițeri.

Filă
dosar

f. 236v

f. 237

f. 238

f. 239

f. 240

O.Z.U. 293/15.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, f. 241
deplasarea în misiune a unor ofițeri.
O.Z.U. 294/16.12.1989:
— numirea persoanelor în serviciile de zi pe unitate,
f. 242
deplasarea în permisie și în misiune a unor ofițeri, scutirea
medicală a unui maistru militar.
O.Z.U. 298/21.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru f. 245
ziua de 22.12.1989.
O.Z.U. 299/22.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, f. 245v
angajarea prin transfer a unui angajat civil.

1215.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1216.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1217.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1218.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

O.Z.U. 300/23.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru f. 246
ziua de 24.12.1989.

1219.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

O.Z.U. 301/24.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru f. 246v
ziua de 25.12.1989.

1220.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1221.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1222.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1223.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1224.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 26.12.1989.
O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului în serviciile pe unitate, angajarea
prin transfer a unui personal civil.
O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 28.12.1989.
O.Z.U. 305/28.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
înaintarea în grad a unor ofițeri.

f. 247

f. 247v

f. 248

f. 248v

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— recompensarea cadrelor și a personalului civil cu sume de f. 249v—250
bani pentru rezultate bune și foarte bune obținute în procesul
pregătirii de luptă.
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1225.

SECRET

R.U. 8902

3.01.1989

1226.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1227.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1228.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1229.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1230.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1231.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1232.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1233.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1234.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1235.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1236.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1237.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 308/31.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
înaintarea în grad a unor generali din M.Ap. N. conform
Decretului Consiliului Frontului Salvării Naționale din
29.12.1989;
— înaintarea în grad a unui ofițer conform Ordinului M.Ap. N.
nr. MC 771 din 30.12.1989;
— citarea prin ordin de zi a unor ofițeri și subofițeri pentru
rezultatele foarte bune obținute în îndeplinirea atribuțiilor
funcționale și pentru patriotismul dovedit în îndeplinirea
idealurilor Revoluției din 22.12.1989.
O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 2.01.1990;
O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 3.01.1990.
O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— numirea comisiilor care să coordoneze activitățile ce se
desfășoară în cadrul Diviziei 9 Mecanizată „Mărășești”.
O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 5.01.1990;
— deplasarea unor ofițeri de la secția cazare la unele unități
militare și stabilirea mai multor comisii care să coordoneze
diferite activități din cadrul Diviziei 9 Mecanizată „Mărășești”.
O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și ieșirea
din spital a unui subofițer.
O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 7.01.1990.
O.Z.U. 7/7.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 8.01.1990.
O.Z.U. 8/8.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 9.01.1990 și formarea comisiilor ce se deplasează în
misiune la unități.
O.Z.U. 9/9.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 10.01.1990;
— deplasarea în misiune a unor ofițeri la U.M. 02029
Mangalia și U.M. 02470 Buzău;
— concediu medical al personalului civil.
O.Z.U. 10/10.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 11.01.1990;
— promovarea examenului de grad a unor ofițeri;
— înaintare în grad a subofițerilor;
— deplasarea în misiune a unor ofițeri.
O.Z.U. 11/11.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 12.01.1990;
— plecarea în misiune a unor ofițeri;
— transferarea în interes de serviciu a unor angajați civili și
numirea în funcție a personalului civil.
O.Z.U. 12/12.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și
deplasarea în misiune la unități pentru actualizarea
dosarelor tehnice.

f. 251

f. 2

f. 2v

f. 3—6v

f. 7—8v

f. 9

f. 9v

f. 10

f. 10v

f. 11

f. 11v

f. 12

f. 12v
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1238.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 13/13.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și
f. 13
numirea comisiei pentru coordonarea și îndrumarea
procesului de instrucție la unitățile subordonate.

1239.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 14/14.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și f. 14
scutirea medicală a unui ofițer.
O.Z.U. 15/15.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri, desfacerea contractului f. 14v
de muncă a unui angajat civil ca urmare a desființării funcției;
— internarea în spital a unui ofițer.
O.Z.U. 16/16.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— deplasarea unui ofițer în misiune la unitățile subordonate
f. 15f
și numirea comisiei de analiză și avizare a procesului-verbal
de declasare și casare a materialelor de propagandă și
cultură.

1240.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1241.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1242.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 19/19.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, f. 17
detașarea unui ofițer și scutirea medicală a unui ofițer.

1243.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 20/20.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate.

5.10.1990

O.Z.U. 23/23.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în permisie a unui cadru militar;
f. 19v
— participarea la bilanțul activității productive pe anul 1989
a unor ofițeri și scutirea medicală a unui subofițer.

1244.

SECRET

R.U. 8918

1245.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1246.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1247.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

1248.

SECRET

R.U. 4574

26.10.1989

1249.

SECRET

R.U. 4574

26.10.1989

1250.

SECRET

R.U. 4574

26.10.1989

1251.

SECRET

R.U. 4574

26.10.1989

O.Z.U. 25/25.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
eliberarea din funcțiile în care sunt încadrați și numirea în
funcție a unor cadre militare;
— mutarea în interes de serviciu a mai multor ofițeri;
— acordarea gradațiilor unor ofițeri și subofițeri.
O.Z.U. 27/27.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 28.01.1990.
O.Z.U. 28/28.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate pentru
ziua de 29.01.1990.
O.Z.U. 295/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unor militari în termen;
— plecarea și prezentarea din concediu de odihnă, permisii,
învoiri ale unor cadre și militari în termen;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 298/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unor militari în termen;
— prezentarea din concedii de odihnă, permisii, concedii
medicale.
O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă, permisii, spital;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din spital a unor cadre și militari;
— repartizarea efectivelor în cazarmă pentru asigurarea
pazei obiectivelor și lucrul în șantier.

f. 17v

f. 21v—22v

f. 23v

f. 24f

f. 65(v)—66(v)

f. 69v—70

f. 70v—71f

f. 73v—74
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1252.

SECRET

R.U. 4574

26.10.1989

1253.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

1254.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

1255.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

1256.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

1257.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

1258.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

1259.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

1260.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și în cazărmile
subunităților din Midia, Tulcea și Hârșova;
— ordinea de bătaie a detașamentelor;
— numirea unor comisii permanente ce vor funcționa în
1990;
— nomenclatorul dosarelor pe 1990;
— constituirea unei comisii pentru numărarea și verificarea
armamentului și muniției;
— situația efectivelor și repartizarea acestora pentru pază;
— mișcări de personal;
— alocarea și scoaterea de la drepturi.
O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, spital,
misiuni;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, spital,
permisii;
— numirea comisiei pentru casarea cărților social-politice;
— situația efectivelor și repartizarea acestora pentru pază și
apărare;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
—- prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, spital;
— situația efectivelor și repartizarea acestora pentru pază și
apărare;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiei pentru luarea în primire a documentelor
aflate în evidența ofițerului de contrainformații;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
infirmerie, misiune;
— situația efectivelor și repartizarea acestora pentru pază;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă, spital, permisii;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
misiuni;
— situația efectivelor și repartizarea acestora pentru pază;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de permisii tinerilor participanți la Revoluția din
decembrie care au avut rezultate foarte bune în procesul de
producție;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
trecerea în rezervă a unor militari;
— înaintarea în grad de maior a căpitanului Hiropedi Teocle
Cristian pentru înaltul patriotism, curajul, abnegația și spiritul
de sacrificiu dovedite în acțiunea de luptă desfășurată în
scopul anihilării bandelor teroriste și împlinirii idealurilor
Revoluției de la 22.12.1989;
— alocarea la drepturi de hrană.

Filă
dosar

f. 74v—75

f. 2—14

f. 14(v)—15

f. 15v—16v

f. 17—17v

f. 119

f. 19v—20

f. 20v—21v

f. 22—24
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1261.

1262.

1263.

1264.

1265.

1266.

1267.

1268.

1269.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

3.01.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, spital,
f. 24v—25
permisii;
— situația efectivelor și repartizarea acestora pentru pază;
— mutarea unor militari.

3.01.1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a unor militari;
f. 25v—26v
— prezentarea și plecarea în permisii, spital, arest, concedii
de odihnă;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 11/14.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— anularea ordinului privind reținerea indemnizației de
comandă și claselor de salarizare unor cadre;
f. 27—28
— acordarea de gradații unor cadre;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
spital;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a militarilor în termen;
— prezentarea din permisii, spital, concedii de odihnă;
— eliberarea și numirea în funcție a unor cadre;
— numirea în funcția de șofer a unor militari.

3.01.1990

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a militarilor
în termen pentru executarea serviciului de gardă la sediul
unității;
f. 31—32
— avansarea în grad a unor militari în termen;
— prezentarea și plecarea în permisii, spital, concedii de
odihnă, mutarea unor militari;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad, trecerea în retragere și rezervă,
f. 32v—33
predarea funcției unor cadre;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
spital.

3.01.1990

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii, f. 33v—34
spital, trecerea în rezervă a unor militari;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea și încadrarea subunităților Detașamentului
de Construcții nr. 7;
f. 34v—36
— avansarea la gradul următor a unor militari;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
spital;
— eliberarea și numirea în funcție a unor cadre;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii, f. 36(v)—37
învoiri;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 28v—30v
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crt.

1270.

1271.

1272.

1273.

1274.

1275.

1276.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

R.U. 4575

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

3.01.1990

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 37(v)—38
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
mutarea unor militari în termen.

3.01.1990

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unui cadru;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 38v—39v

3.01.1990

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 40—40v

3.01.1990

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 41—42

3.01.1990

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii, f. 42v—43v
spital, misiuni;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii, f. 44—44v
misiuni, mutarea unor militari;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1990

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 45—45v
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
învoiri.

1277.

SECRET

R.U. 4575

3.01.1990

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad, trecerea în rezervă a unor cadre;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii, f. 46—46v
spital;
— propunerea de premiere a unor militari pentru rezultatele
bune obținute în producție și pentru participarea la revoluție.

1278.

SECRET

R.U. 2624

26.09.1989

— Hotărârea Consiliului Frontului Salvării Naționale privind
f. 331v
desființarea Detașamentului de Construcții nr. 7

1279.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, încadrarea unității.

f. 2—6

1280.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, alocări drepturi hrană,
f. 7
permisii, internări spital, acordări gradații cadre și militari în
termen.

1281.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 7
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1282.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 8
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1283.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 8
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.
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1284.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 9
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1285.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 7/7.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 9
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1286.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 8/8.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 10
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1287.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 9/9.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 10
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1288.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 10/10.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 11
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1289.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 11/11.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 11
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1290.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 12/12.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 12
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1291.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 13/13.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 12
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1292.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 14/14.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 13
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1293.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 15/15.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 13
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1294.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 16/16.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 15
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1295.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 17/17.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 15
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1296.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 18/18.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 16
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1297.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 19/19.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 16
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1298.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 20/20.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 17
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1299.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 21/21.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 17
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

Conținutul pe scurt

Filă
dosar
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1300.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 22/22.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 18
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1301.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 23/23.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 18
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1302.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 24/24.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 19
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1303.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 25/25.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 19
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1304.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 26/26.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 20
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1305.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 27/27.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 20
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1306.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 28/28.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 21
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1307.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 29/29.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 21—22
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1308.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 30/30.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 22
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

1309.

SECRET

R.U. 325

4.01.1990

O.Z.U. 31/31.01.1990:
— serviciul pe unitate, alocări drepturi hrană, permisii, f. 23
internări spital, acordări gradații cadre și militari în termen.

5.12.1989

O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea f. 38 v—39f
gărzii;
— situația de efective.

5.12.1989

O.Z.U. 306/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
f. 42v—44
gărzii;
— prezentarea din concedii de odihnă, internarea și
externarea din spital a unor militari în termen.

5.12.1989

O.Z.U. 307/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— prezentarea din concedii de odihnă, mutarea unor militari
în termen;
f. 44v—46
— înaintarea în grad a unor cadre;
— decesul plt. maj. Popa Ionel în data de 26.12.1989 în
Spitalul Fundeni;
— reținerea cap. Ioniceanu Ovidiu și a soldatului Atomii
Valeriu de comandantul gărzilor patriotice din municipiul
Hunedoara.

1310.

1311.

1312.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 15709

R.U. 15709

R.U. 15709

Data
înregistrării
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Conținutul pe scurt

Filă
dosar
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1313.

1314.

1315.

1316.

1317.

1318.

1319.

1320.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 15709

R.U. 15709

R.U. 5864

R.U. 5864

R.U. 5864

R.U. 5864

R.U. 5864

R.U. 5864

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

5.12.1989

O.Z.U. 308/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— prezentarea din concedii de odihnă, din spital a unor
militari în termen.

f. 46—47

5.12.1989

O.Z.U. 309/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concediu de odihnă, detașarea unor
militari în termen;
— recompensarea cu bani a unor cadre și militari în termen;
— situația efectivelor alocate la dreptul de hrană.

f. 47—49

23.08.1990

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unui cadru militar în misiune;
— plecarea unor militari în termen în permisie;
— situația de efective pentru ziua de 4.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 17f

23.08.1990

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unor cadre și militari în termen în misiune;
— nominalizarea militarilor care pleacă în permisii și se
întorc din concediu de odihnă;
— situația de efective pentru ziua de 5.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

17f+v

23.08.1990

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune a unor militari în termen;
— plecarea unor cadre militare în misiune;
— mutări de militari în termen;
— prezentarea din permisie și concediu medical a unor
militari în termen;
— situația de efective pentru ziua de 11.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 21f

23.08.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea unui cadru militar din concediu medical;
— mutări de militari în termen;
— detașarea lt. maj. (C.F.) Guraliuc Ioan Constantin la
Batalionul 171 Căi Ferate;
— situația de efective pentru ziua de 12.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 23f

23.08.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care pleacă în
concediu de odihnă;
— mutări, detașări și încadrări pe funcții ale unor militari în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 16.01.1990;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

f. 27(f)—29f

23.08.1990

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a căpitanului Badea Aurelian la P.L.
Făgăraș și P.L. Sebeș – Olt;
— mutarea unor militari în termen la alte unități;
— plecarea în permisii, învoiri și concediu medical a unor
cadre și militari în termen;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— situația de efective pentru ziua de 29.01.1990.

f. 42f
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1321.

SECRET

R.U. A/0748

27.06.2000

1322.

SECRET

R.U. A/0748

27.06.2000

1323.

SECRET

R.U. A/0748

27.06.2000

Registru istoric: 22.01.1990:
— luarea în primire a unei companii militare.

f. 93f

1324.

SECRET

R.U. A/0748

27.06.2000

Registru istoric: 26.01.1990:
— încorporarea unor recruți.

f. 93f

1325.

SECRET

R.U. A/0748

27.06.2000

1326.

SECRET

R.U. A/0748

27.06.2000

1327.

1328.

1329.

1330.

1331.

1332.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

Conținutul pe scurt

Registru istoric: 28.12.1989:
— înaintarea în grad a unor ofițeri.
Registru istoric: 31.12.1989:
— planul valoric de prestații pe luna decembrie 1989 și pe
anul 1989.

Registru istoric: 30.01.1990:
— citarea pe armată a Batalionului 171 Căi Ferate.
Registru istoric: 31.01.1990:
— eliberări și numiri în funcție ale unor ofițeri și treceri în
rezervă ale unor militari în termen.

Filă
dosar

f. 87v
f. 87v—88f

f. 93f
f. 93f

16.12.1989

O.Z.U. 299/19.12.2009:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din permisii și concedii a unor cadre, militari
în termen și concentrați;
— numirea în funcția de comandant al plutonului 1 la
Compania 16 a lt. Stan Constantin;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană;
— numirea comandanților de patrule.

f. 7v—8

16.12.1989

O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea din unitate a unui ofițer;
— prezentarea din concediu de odihnă a unor cadre militare;
— retrogradarea la gradul de soldat a 2 sergenți pentru
neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
— alocarea și scoaterea de la drepturi.

f. 10v—11

16.12.1989

O.Z.U. 302/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea subofițerilor de serviciu la punctele de control
pentru perioada 22.12—25.12.1989;
— sosirea în unitate a unui militar din S.M.C. și lăsarea la
vatră, fiind clasat inapt;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 11v—12f

16.12.1989

O.Z.U. 311/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansări în grad;
— descărcarea unor transporturi de alimente și
medicamente la Casa Scânteii;
— numirea comisiei pentru verificarea armamentului și
muniției;
— numirea subofițerilor de serviciu pe punctele de control
pentru perioada 31.12 — 4.01.1990;
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

f. 26—27f

16.12.1989

O.Z.U. 10/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea subofițerilor pe punctul de control în perioada
10.01—16.01.1990;
— trecerea în poziția „dezertor” a soldatului Cruciat
Constantin, dispărut din 22.12.1989, ora 20,00;
— alocări și scoateri de la drepturile de hrană.

f. 52—53

16.12.1989

O.Z.U. 11/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— internarea unor cadre militare și militari în termen în
spitale;
— alocări și scoateri de la drepturile de hrană.

f. 53v—54
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1333.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1334.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1335.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1336.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1337.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1338.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1339.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1340.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1341.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 12/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea unui ofițer din cadrul unității în Detașamentul
Construcții Locuințe nr. 10;
— în vederea reorganizării unității, compania a 12-a s-a
mutat în sediul unității;
f. 54v—55v
— numirea șefilor de schimburi pe punctele de lucru;
— constituirea comisiei pentru inventarierea documentelor
secrete și nesecrete și a unei comisii pentru deschiderea
biroului ofițerului C.I.;
— acordarea unui ajutor de 800 lei familiilor soldaților uciși
în timpul luptelor;
— alocări și scoateri de la drepturi.
O.Z.U. 13/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— probleme de personal: permisii, învoiri, prezentări la f. 56—56(v)
unitate;
— alocări și scoateri de la drepturile de hrană.
O.Z.U. 14/14.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 57—57v
— avansări în gradul de fruntaș ale unor soldați;
— alocări și scoateri de la drepturile de hrană.
O.Z.U. 15/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— compunerea comisiei de notare a cadrelor;
— scoaterea din efectivele unității a militarilor trecuți în
rezervă;
f. 58—59
— înapoierea în unitate a sold. Cruciat Constantin și
anularea mutației de dezertor;
— numirea subofițerilor pe punct control pentru perioada
16.01—22.01.1990;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 16/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea din efectivele unității a militarilor trecuți în
rezervă;
f. 59v—60(v)
— mișcări zilnice de personal (permisii, scutiri medicale,
înapoieri în unitate);
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 17/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— încadrarea pe funcții a militarilor în termen veniți în
unitate;
f. 61—63v
— scoaterea din evidență a militarilor mutați la U.M. 02644;
— mișcări de personal (angajări, prezentări la program,
absențe de la program);
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 18/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— reducerea din statul de organizare la pace a unității a
aparatului de partid;
f. 64—65
— acordarea de gradații cadrelor militare;
— mișcări de personal;
— alocări și scoateri de la drepturile de hrană.
O.Z.U. 19/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 65(v)—66
— mutări, încadrări militari în termen;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 20/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiei de declasare a cărților din bibliotecă;
— mutarea unor militari în termen de la o companie la alta;
f. 66v—67v
— din 15.01.1990 intră în vigoare un nou stat;
— mișcări de personal (numiri în funcție, învoiri, scutiri
medicale, treceri în rezervă);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.
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1342.

1343.

1344.

1345.

1346.

1347.

1348.

1349.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

R.U. 1297

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt
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Filă
dosar

16.12.1989

O.Z.U. 21/21.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— comandanții gărzii pe perioada 20.01—21.01.1990;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 68—68v

16.12.1989

O.Z.U. 22/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mișcări de personal (permisii, înapoieri în unitate);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 69—69v

16.12.1989

O.Z.U. 23/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— completarea comisiei de inventariere a documentelor
secrete și nesecrete și constituirea comisiei de inventariere
a arhivei de partid;
— numirea subofițerilor pe punctul de control pentru
perioada 22.01– 28.01.1990;
— mișcări de personal (numiri în funcție, permisii, veniri în
unitate);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 70—71

16.12.1989

O.Z.U. 24/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— transferarea sold. Frățila Augustin din spitalul de urgențe
în Franța pentru tratament (rănit în lupte);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 71v—72

16.12.1989

O.Z.U. 25/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— punerea la dispoziția D.C.I. a unor cadre militare;
— comanda subunităților ca urmare a reorganizării a
micșorării efectivelor;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 72—73v

16.12.1989

O.Z.U. 26/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ordinea de bătaie a comenzilor subunităților;
— mișcări de personal (numiri în funcții, permisii, învoiri);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 74—74v

16.12.1989

O.Z.U. 27/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— modificări la ordinul de zi nr. 26/1990;
— mișcări de personal (scutiri medicale, absențe);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 75

16.12.1989

O.Z.U. 28/28.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— permisii cadre;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 76

1350.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1351.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

1352.

SECRET

R.U. 1297

16.12.1989

O.Z.U. 29/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— comandanții gărzii pentru perioada 29.01—31.01.1990;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 30/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ordinea de bătaie a militarilor în termen din unitate;
— acordarea de gradații p.m.c.;
— transferarea unor militari din compania 16 în compania
14 (participanți la revoluție);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 31/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mișcări de personal (eliberarea din funcție, mutări în alte
unități);
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană.

f. 76v—77

f. 77v—81v

f. 82—82v
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1353.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

1354.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

1355.

SECRET

R.U. 6451

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 296/15.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru executarea controlului de
ajutor și îndrumare la Batalionul 342 Protecție Antichimică; f. 329v—330
— trecerea în efectivul prezent și absent a unor cadre și
militari, ca urmare a mutării și plecării lor în concediu,
permisii.
O.Z.U. 297/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea a două cadre pentru asigurarea îndeplinirii
funcțiilor de secretar și secretar adjunct în Consiliul politic;
—trecerea în efectivul absent și prezent al comandamentului
f. 330v—331v
a cadrelor, militarilor și p.m.c. ca urmare a plecării în misiuni
și detașări;
—constituirea grupelor de învățământ politico-ideologic, în
anul de studiu 1989—1990;
— declararea ca „militari de frunte” a unor militari în termen.

3.01.1989

O.Z.U. 299/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în efectivul prezent și absent al
comandamentului a unor cadre și militari, ca urmare a
plecării și prezentării din permisie.

f. 333

O.Z.U. 300/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la drepturi de hrană;
— declararea unor grupe din compania pază și gospodărie
ca „subunități de frunte”.

f. 333v—334

1356.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

1357.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

1358.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

1359.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 336

1360.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

O.Z.U. 304/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 336v

f. 337

O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea unor cadre ca șoferi pe autospeciale.
O.Z.U. 302/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în efectivul prezent al comandamentului a unor
militari în termen înapoiați din concedii de odihnă și spital.

f. 334v

f. 335—335v

1361.

SECRET

R.U. 6451

26.12.1989

O.Z.U. nr. 305/3.01.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiei pentru inventarierea unor bunuri
materiale.

1362.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

O.Z.U. nr. 306/27.12.1981:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 337v

1363.

SECRET

R.U. 6451

3.01.1989

O.Z.U. nr. 307/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

f. 338

3.01.1989

O.Z.U. nr. 308/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 338v—339f
— înaintarea în grad, internarea în spital a unor cadre fiind
rănite în data de 24.12.1989.

3.01.1990

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea la gradul următor a cadrelor care s-au distins
în luptele împotriva teroriștilor: lt. col. Popa Traian Ion; lt. maj.
Grecu Vasile Gheorghe, lt. maj. Cristea Nicolae Laurențiu,
plt. maj. Florea Ion Florian;
— tabel nominal cu cadrele militare alocate la trepte
superioare de salarizare;
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

1364.

1365.

SECRET

SECRET

R.U. 6451

R.U. 6459

f. 2
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1366.

1367.

1368.

1369.

1370.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
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R.U. 6459

R.U. 6459

R.U. 6459

R.U. 6459

R.U. 6459

Data
înregistrării

135

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

3.01.1990

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— tabel nominal cu cadrele alocate la drepturi bănești;
— punerea la dispoziție și eliberarea din funcția deținută a
maiorului Vântu Ioan, comandantul Taberei de Instrucție
Cheia a Diviziei 57 Tancuri.

f. 3 v—4

3.01.1990

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a colonelului Bangala Ion Gheorghe
și numirea în locul său în funcția de ofițer cu asigurarea
tehnică cu armament și muniție a colonelului Pisc Ioan
Constantin.

f. 4(v)

3.01.1990

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de permisii cu scoaterea de la drepturi;
— detașarea lt. col. Bucur Ferdinand Petre din U.M. 01210
București la Armata I pentru a participa la coordonarea
activității coloanelor de autocamioane participante la
transportul de alimente din depozitele I.C.R.A.

f. 5

3.01.1990

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la drepturi de hrană a militarilor care au fost
detașați la serviciul de contrainformații și înapoierea la
unitățile de care aparțin.

f. 5 v

3.01.1990

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numiri în funcție;
— verificarea examenului de verificare a pregătirii de luptă a
militarilor, conform O.C. 1/1986.

f. 7

f. 7v—8

1371.

SECRET

R.U. 6459

3.01.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
—constituirea
unei
comisii
pentru
inventarierea
documentelor și luarea în evidență a acestora de la fostul
Serviciul de Contrainformații Militare al Armatei I.;
— la Comandamentul Armatei I se înființează la data de
10.01.1990 Biroul de informații cu statul de organizare
nr. 52/203, având în componență trei ofițeri și un subofițer.

1372.

SECRET

R.U. 6459

3.01.1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate.

3.01.1990

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— informarea Comandamentului Armatei I de către Direcția
Financiară că începând cu 1.01.1990 încetează
aplicabilitatea prevederilor O.G. 4 din 5.01.1987 cu privire la
„Aprobarea normelor privind acordarea retribuției de funcție
la numirea în funcție a cadrelor militare”;
— numiri în funcție;
— treceri în rezervă.

f. 9—9v

3.01.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— deplasarea a doi ofițeri în garnizoanele menționate în
dreptul fiecăruia pentru selecționarea militarilor în termen,
necesari asigurării pazei și apărării Comandamentului
Armatei I;
— treceri în rezervă.

f. 10

3.01.1990

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări la drepturi;
— deplasarea în misiune.

f. 10v

1373.

1374.

1375.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 6459

R.U. 6459

R.U. 6459

f. 8v
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1376.
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clasificare

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 6459

Data
înregistrării

3.01.1990

1377.

SECRET

R.U. 6459

3.01.1990

1378.

SECRET

R.U. 6459

3.01.1990

1379.

SECRET

R.U. 6459

3.01.1990

1380.

SECRET

R.U. 6459

3.01.1990

1381.

SECRET

R.U. 6459

3.01.1990

1382.

1383.

1384.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 6459

R.U. 6459

R.U. 6459

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea din 18.01.1990 a cpt. (I.) Mușat Pricopie Lucia în
efectivul prezent al secției pregătire de luptă a
Comandamentului Armatei I;
— reducerea funcției de instructor pentru probleme
statutare;
— scoaterea de la drepturi a unor cadre și militari aflați în
concediul medical și permisii.

f. 11v—12

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— schimbarea funcțiilor de încadrare (eliberarea din funcția
deținută și numirea în noua funcție) a unor cadre;
— alocarea la drepturi de carburanți a unor autocamioane.
O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea din efective a 12 militari, cărora le-a încetat
detașarea și care se înapoiază la unitatea de care aparțin.
O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea din efective a trei militari cărora le-a încetat
detașarea și care se înapoiază la unitatea de care aparțin;
— scoaterea de la drepturi a unui ofițer superior ce execută
o misiune în Garnizoana Sfântu Gheorghe.
O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcție a unor cadre;
— trecerea în efectivul prezent și absent a unor militari ca
urmare a venirii din permisii și plecării în învoiri.
O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de premii pentru cadrele și militarii participanți
la diferite concursuri;
— punerea la dispoziția Armatei I pentru încadrare a unor
ofițeri;
— ieșirea din spital a unor cadre, alocarea la drepturi bănești
a unor p.m.c. și plecarea în misiune;
— luarea în evidență și alocarea la drepturi de hrană a unor
militari.

f. 12v—13

f. 13v

f. 14

f. 14v—15

f. 15v—16

3.01.1990

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în efectivul absent a unor cadre, ca urmare a
internării în spital și plecării în permisie;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— încetarea detașării unor militari și înapoierea la unitățile
de origine;
— numirea unor militari ca șoferi pe autovehicule;
— numirea comisiei pentru analiza și soluționarea
propunerilor și cererilor făcute de marile unități și unitățile
subordonate.

f. 16v—17

3.01.1990

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea din funcție și punerea la dispoziția
Comandamentului Armatei I a unor cadre;
— plecarea în misiune a unor cadre.

f. 17v—18

3.01.1990

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea din funcție a cadrelor din unitățile de lucru din
economia națională care se desființează și punerea la
dispoziția Armatei I pentru încadrare;
— încadrarea prin transfer a unui p.m.c.;
— luarea în evidență a unor militari detașați de la diferite
unități militare;

f. 18v-19v
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R.U. 6459

R.U. 6459
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Conținutul pe scurt

Filă
dosar

3.01.1990

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcții a unor cadre, executarea
unei misiuni;
— scoaterea de la drepturi de hrană;
— numirea în funcția de șoferi a unor militari.

f. 20—20v

3.01.1990

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— tabel nominal cu ofițerii aparținând unității trecuți în
rezervă și retragere;
— schimbarea funcției de încadrare a unor ofițeri din unitate;
— tabel nominal cu ofițerii care execută misiuni, cu
precizarea garnizoanei în care se deplasează;
— ordinea de bătaie nominală a companiei pază și
gospodărie a Comandamentului Armatei I.

f. 21

3.01.1990

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— componența comisiilor de verificare a documentelor
secrete și nesecrete;
— anularea registrelor unice aferente anului 1989 și
înlocuirea cu cele care vor funcționa în anul 1990;
— scoaterea de la drepturi a cadrelor și militarilor în termen,
aflați în misiune, detașați și celor cărora le-a expirat
detașarea și se întorc la unitățile de care aparțin;
— completare la O.Z.U. 24/30.01.1990 cu ofițerii care preiau
temporar funcțiile deținute de cadrele ce trec în rezervă.

f. 22—23

10.02.1990

O.Z.U. 296/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
f. 266f – 267v
— lăsarea la vatră a soldatului Stanoi Mihail;
— constituirea de comisii pentru inventarierea și distribuirea
muniției;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

10.02.1990

O.Z.U. 297/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec în efectivul
prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— numirea în funcție a unor cadre.

f. 268 f+v

f. 269 f+v

1390.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

O.Z.U. 298/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea cadrelor și a personalului civil la unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1391.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

O.Z.U. 299/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 270 f

1392.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

O.Z.U. 301/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 271v

1393.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

O.Z.U. 302/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 271v—272v

138
Nr.
crt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

1394.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1395.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1396.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 303/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiei de constatare a deceselor;
f. 272v—273f
— nominalizarea militarilor în termen care se trec în efectivul
prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 304/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
f. 273v
scad din efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 306/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— recompensarea personalului militar și civil cu ocazia zilei
de 30 decembrie;
f. 275f—276v
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1397.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea personalului militar care beneficiază de
gradații și clase de salarizare;
— stabilirea responsabilităților pe linia controlului financiar
preventiv;
— Nomenclatorul dosarelor ce vor fi create în anul 1990;
f. 276v—281f
— se menționează cantitatea de echipament scos de la
stocul de mobilizare începând cu 22.12.1989;
— constituirea de comisii și stabilirea responsabilităților;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1398.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1399.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1400.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1401.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1402.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

f. 281 f+v

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— decesul soldatului Manache Cristian în ziua de 4.01.1990;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din f. 281v—283f
efectivul prezent al unității;
— componenta comisiilor și stabilirea responsabilităților;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 4/06.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor și militarilor care se scad din
efectivul prezent al unității;
— constituirea unei coloane de autocamioane pentru f. 283f—283v
aprovizionarea capitalei;
— încetarea activității comandantului lt.col. Ciurea Ion și
asigurarea funcției de comandant de către cpt. Tudor
Marian.
O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
f. 285 f+v
efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a unor cadre militare care au participat
la Revoluție;
f. 285v—287f
— nominalizarea cadrelor și militarilor care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
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Conținutul pe scurt

Filă
dosar

10.02.1990

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad post mortem a soldaților Mocanu N.
Ștefan și Puiu Ion Petre;
— soldatul Stanciu Mihai este clasat inapt serviciu militar;
— nominalizarea militarilor care se trec în efectivul absent al
unității.

f. 287 f+v

10.02.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor care se trec în efectivul prezent
al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 288 f+v

10.02.1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— internarea în Spitalul Militar Central a M. M. Gune Nicolae
și a sg. maj. Broscățeanu Nicolae;
— nominalizarea militarilor care se scad din efectivul unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 288(v)—
289(f)

10.02.1990

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
f. 289v—290f
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

10.02.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
f. 290v—291f
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

10.02.1990

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea a două coloane de transport în folosul ICRA
f. 291v—292v
București și nominalizarea autocamioanelor și a personalului
civil și militar care încadrează aceste coloane;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

10.02.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care se alocă la f. 292v—293f
drepturi de hrană sosind de la U.M. 01088 Slobozia;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

10.02.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea unor conductori pe autocamioane;
f. 295v—296v
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1411.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1412.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen
f. 296v—297f
sosiți de la U.M. 02482 București;
— plecarea unor militari în termen în misiune;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
— constituirea de comisii pentru verificarea armamentului, f. 297v—298f
muniției și carburanților și aprobarea unor drepturi bănești
personalului care participă la lucrări și prestații în economia
națională;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
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1413.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1414.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1415.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

1416.

SECRET

R.U. 1691

10.02.1990

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unei comisii pentru inventarierea
echipamentului și alimentelor;
f. 298v
— abrogarea prevederilor Decretului nr. 57/23.02.1988 prin
Decretul-lege nr. 22 din 12.01.1990 al Frontului Salvării
Naționale;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— avansarea unor militari în termen;
f. 301v—302v
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de comisii pentru verificarea anuală a
documentelor de mobilizare și operative și distrugerea
documentelor abrogate;
f. 303 f—v
— trecerea în rezervă a soldatului Dinu Constantin;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec în efectivul
prezent al unității sosind din cantonament, concediu medical
f. 304f
și misiune de la U.M. 01308;
— plecarea unor militari în termen în permisie, concediu
medical și misiune;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1417.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

O.Z.U. 297/15.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, concedii de odihnă,
alocare sau scoatere de la drepturi de hrană, permisii;
funcția de șef de stat major asigurată de șeful pregătirii de
luptă.

1418.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

O.Z.U. 298/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, concedii de odihnă și
medicale, alocare și scoatere de la drepturi de hrană.

f. 136f—v

f. 137 f—v,
138f

O.Z.U. 300/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
f. 139v—140f
hrană, concedii medicale, clasarea medicală a soldatului
Andrei Virgiliu.
O.Z.U. 301/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri de la
f. 140v—141f
drepturi de hrană, 150 militari donatori de sânge,
suplimentarea normei de hrană și inventarierea muniției.

1419.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

1420.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

1421.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

O.Z.U. 302/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, evidența celor alocați
la norma de hrănire, numirea comandanților de patrule.

f. 141v

1422.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

O.Z.U. 303/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu; 65 cadre și 968 militari
în termen alocați la drepturi de hrană.

f. 142 f

1423.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

1424.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, internări în spital, alocări
și scoateri la și de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, clasarea medicală a
soldatului Hutanu Viorel, diagnosticat cu reumatism articular
acut.

f. 148v

f. 149v
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Conținutul pe scurt

Filă
dosar

11.02.1989

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, intrări și ieșiri în și din spital,
nomenclatorul dosarelor pe anul 1990;
— înaintarea în grad a unor cadre militare, acordare de
gradații și trepte de salarizare, constituirea comisiilor de
inventariere, clasare sau declasare a materialelor de la
diverse servicii.

f. 150

11.02.1989

O.Z.U. 7/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, intrări și ieșiri în și din spital,
nomenclatorul dosarelor pe anul 1990;
— înaintarea unor cadre militare, acordarea de gradații și
trepte de salarizare, constituirea comisiilor de inventariere,
clasare sau declasare a materialelor de la diverse servicii.

f. 150

11.02.1989

O.Z.U. 8/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, intrări și ieșiri în și din spital,
nomenclatorul dosarelor pe anul 1990, înaintarea unor cadre
militare;
— acordarea de gradații și treptei de salarizare, constituirea
comisiilor de inventariere, clasare sau declasare a
materialelor de la diverse servicii.

f. 151

11.02.1989

O.Z.U. 9/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, intrări și ieșiri în și din spital,
nomenclatorul dosarelor pe anul 1990;
— înaintarea în grad a unor cadre militare, acordarea de
gradații și trepte de salarizare, constituirea comisiilor de
inventariere, clasare sau declasare a materialelor de la
diverse servicii.

f. 152

11.02.1989

O.Z.U. 10/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, intrări și ieșiri în și din spital,
nomenclatorul dosarelor pe anul 1990;
— înaintarea în grad a unor cadre militare, acordarea de
gradații și trepte de salarizare, constituirea comisiilor de
inventariere, clasare sau declasare a materialelor de la
diverse servicii.

f. 153

11.02.1989

O.Z.U. 11/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție;
— acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale,
clasări medicale-concedii medicale, mutări de militari în
termen, pedepsirea cu zile de arest.

f. 154

11.02.1989

O.Z.U. 12/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție,
acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale, clasări
medicale-concedii medicale, mutări de militari în termen,
pedepsirea cu zile de arest.

f. 155

11.02.1989

O.Z.U. 13/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție;
— acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale,
clasări medicale-concedii medicale, mutări de militari în
termen, pedepsirea cu zile de arest.

f. 156
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1433.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

1434.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

1435.

1436.

1437.

1438.

1439.

1440.

1441.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 539

R.U. 539

R.U. 539

R.U. 7850

R.U. 7850

R.U. 7850

R.U. 7865

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 14/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție,
acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale, clasări
medicale;
— concedii medicale, mutări de militari în termen,
pedepsirea cu zile de arest.
O.Z.U. 15/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție,
acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale, clasări
medicale-concedii medicale, mutări de militari în termen,
pedepsirea cu zile de arest.

Filă
dosar

f. 156

f. 157

11.02.1989

O.Z.U. 16/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție;
— acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale,
clasări medicale;
— concedii medicale, mutări de militari în termen,
pedepsirea cu zile de arest.

f. 157

11.02.1989

O.Z.U. 17/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție,
acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale, clasări
medical;
— concedii medicale, mutări de militari în termen,
pedepsirea cu zile de arest.

f. 158

11.02.1989

O.Z.U. nr. 18/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, acordarea de clase de retribuție,
acordarea de gradații, intrări și ieșiri în și din spitale;
— clasări medicale-concedii medicale, mutări de militari în
termen, pedepsirea cu zile de arest.

f. 158

28.12.1988

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea și plecarea unor cadre în misiune, concediu de
odihnă și permisii;
— prezentarea colonelului Calotă Florea din concediu de
odihnă;
— nominalizarea militarilor care au sosit din permisii;
— situația de efective.

f. 33f—v

28.12.1988

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea pe grupe și schimburi a militarilor;
— internări, mutări de la o subunitate la alta și avansări în
grad a militarilor în termen;
— situația de efective pentru ziua de 19.12.1989.

f. 34f—v

28.12.1988

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a sergentului major Istrate Vasile
începând cu data de 27.12.1989;
— plecarea unor cadre în concediu de odihnă și permisie;
— sosirea unor militari din concediu de odihnă;
— situația de efective pentru ziua de 27.12.1989.

f. 44v—45f

30.12.1989

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unități;
— plecarea unor cadre militare în concediu de odihnă;
— sosirea unor militari în termen din concediu de odihnă;
— situația de efective pentru ziua de 4.01.1990.

f. 6v—7f
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Data
înregistrării

1442.

SECRET

R.U. 7865

30.12.1989

1443.

SECRET

R.U. 7865

30.12.1989

1444.

SECRET

R.U. 7865

30.12.1989

1445.

SECRET

R.U. 7865

30.12.1989

1446.

SECRET

R.U. 7865

30.12.1989

1447.

SECRET

R.U. 7865

30.12.1989

1448.

SECRET

R.U. 7865

30.12.1989

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unități;
— nominalizarea militarilor în termen care au sosit din
concediu de odihnă;
— asigurarea unor autovehicule cu carburanți-lubrifianți;
— situația de efective pentru ziua de 5.01.1990.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unor cadre militare în permisie;
— numirea personalului de serviciu în tabăra Șoldanu;
— nominalizarea militarilor în termen care constituie
plantoanele pentru pază și apărare;
— stabilirea programului în unitate și în taberele de dislocare
în zilele de 6—7.01.1990;
— situația de efective pentru ziua de 6.01.1990.
O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea unor cadre din misiune;
— nominalizarea militarilor în termen care pleacă în
concediu de odihnă și permisie;
— trecerea în rezervă a soldatului Antonie Sorin;
— situația de efective pentru ziua de 9.01.1990;
— nominalizarea personalului și a autovehiculului pentru a
duce piese auto la U.M. 01305 București și a aduce militarii
la unitate.
O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a unui ofițer;
— numirea comisiei pentru inventarierea documentelor;
— desființarea comitetului de partid al unității în baza
Ordinului S2 din 9.01.1990;
— avansarea în grad a caporalului Gerger Iulian, conform
O.Z.U. din 30.12.1989 a U.M. 01512 Sibiu, pentru
îndeplinirea misiunilor de luptă din Garnizoana Sibiu în
perioada 23.12.1989—8.01.1990;
— trecerea în rezervă a soldatului Vilău Sergiu;
— nominalizarea militarilor care s-au prezentat la unitate
venind de la U.M. 02246 Caracal;
— dislocarea Companiei 3 Geniu în tabăra Budești;
— situația de efective pentru ziua de 10.01.1990.
O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea unor militari în termen din
concediu de odihnă;
— modificări în efectivul comisiilor de inventariere și P.S.I.;
— participarea personalului la muncile agricole și la
descărcarea și transportul cărbunilor;
— situația de efective pentru ziua de 11.01.1990.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre și militari în termen în
concediu de odihnă și permisii;
— recompensarea militarilor în termen pentru îndeplinirea
misiunilor în Garnizoana București;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— numirea personalului pentru conducerea activităților
productive în șantier și în tabere;
— cadrele și militarii în termen alocați la drepturi de hrană;
— situația de efective pentru ziua de 12.01.1990.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea unor cadre din concediu de
odihnă și permisie;
— nominalizarea militarilor care asigură paza utilajelor;
— avansarea în grad a soldatului Pindic Traian;
— cadrele și militarii în termen alocați la drepturi de hrană;
— situația de efective pentru ziua de 13.01.1990.
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Filă
dosar

f. 7f—8f

f. 8v—9v

f. 12f—13f

f. 13f—14f

f. 14v—15f

f. 15v—16v

f. 17v—18f
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1449.

1450.

1451.

1452.

1453.
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clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 7865

R.U. 7865

R.U. 7865

R.U. 7865

R.U. 7865

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

30.12.1989

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea maiorului Maftei Ilie în misiune la U.M. 01305
București pentru a înlocui pe maiorul Indreica Nicolae;
— plecarea maiorului Varga Florin în misiune la U.M. 01694
București;
— plecarea și prezentarea unor cadre din concediu de
odihnă și permisie;
— cadrele și militarii în termen alocați la drepturi de hrană;
— situația efective pentru ziua de 15.01.1990.

f. 18v—19f

30.12.1989

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unor cadre militare în misiune, permisie și
concediu de odihnă;
— nominalizarea militarilor care asigură paza utilajelor;
— constituirea comisiei de casare a bunurilor materiale din
compartimentul auto;
— prezentarea și plecarea unor militari în termen în
concediu medical, concediu de odihnă și învoiri;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— situația de efective pentru ziua de 20.01.1990.

f. 26

30.12.1989

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre militare în permisie și
concediu de odihnă;
— nominalizarea personalului care încadrează subunitățile
începând cu data de 26.01.1990;
— organizarea programului instituției;
f. 32v—37(v)
— plecarea căpitanului inginer Constantinescu Nicolae în
misiune la U.M. 01687 Medgidia;
— statul de organizare la pace al Biroului 2 Informații care
intră în vigoare începând cu data de 10.01.1990;
— modificări în statul de organizare al Biroului educație
patriotică și cultură începând cu data de 15.01.1990;
— situația de efective pentru ziua de 26.01.1990.

30.12.1989

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea unor cadre în permisie și
concediu de odihnă;
— nominalizarea militarilor în termen care pleacă în
permisie, învoire și concediu de odihnă;
— numirea plantoanelor pentru asigurarea pazei utilajelor;
— prezentarea căpitanului inginer Constantinescu Nicolae
din misiune;
— cadrele și militarii în termen care se alocă la drepturi de
hrană;
— situația de efective pentru ziua de 27.01.1990.

30.12.1989

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care s-au prezentat din
învoiri;
f. 38(v)—39(f)
— mutarea militarilor în termen în cadrul unității;
— prezentarea maiorului Maftei Ilie din misiune și plecarea
unor cadre în concediu de odihnă;
— situația de efective pentru ziua de 29.01.1990.

f. 37f—38v
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1454.

1455.

1456.

1457.

1458.

1459.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 7865

R.U. 7865

R.U. 4879

R.U. 4879

R.U. 4879

R.U. 4879

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt
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Filă
dosar

30.12.1989

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a soldatului Zaharia Sandu începând
cu data de 31.01.1990;
— prezentarea căpitanului Budur Ion din misiune;
f. 39(v)—40(f)
— plecarea și prezentarea unor cadre din permisie,
concediu de odihnă și concediu medical;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 30.01.1990.

30.12.1989

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— încetarea detașării unor cadre militare;
— menționarea personalului și utilajelor care participă la
demontarea punctelor de trecere peste râul Argeș;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 31.01.1990.

f. 40v—41f

19.08.1989

O.Z.U. 295/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană;
— internarea și externarea din spital, plecarea în concedii
de odihnă și învoiri;
— situație numerică privind alocarea și scoaterea de la
drepturi de hrană ale unor militari în termen, în tabăra
Hotarele

f. 206v—208

19.08.1989

O.Z.U. 296/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă, învoiri, alocarea,
scoaterea de la drepturi de hrană, mutarea unor militari în
termen;
— numirea comisiei pentru desfășurarea în bune condiții a
activității de votare din 11.03.1990;
— componența schimbului de lucru în șantier;
—
constituirea
comisiei
pentru
inventarierea
medicamentelor, materialelor sanitare și întocmirea
proceselor-verbale de declasare la reformă;
— numirea militarilor care execută serviciul de pază în
șantier;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
militarilor în tabăra Hotarele;
— deplasarea unor autocamioane pe itinerarele Hotarele—
Bradu—Sibiu—Brașov și Hotarele—Tunari.

f. 208v-210

19.08.1989

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea la unitate a unor cadre, militari și p.m.c. din
concedii, permisii, învoiri;
— scăderea din efectivul unității și de la drepturile bănești
ale unor cadre;
— trecerea în rezervă și prezentarea din arestul U.M. 01605
Herești a unor militari în termen;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
militarilor în termen în tabăra Hotarele;
— efectuarea unui transport de utilaje pe itinerariul
Hotarele—București—Fusea;
— numirea unui militar în funcția de conducător auto.

f. 210—211

19.08.1989

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă și permisii și alocarea
la drepturi de hrană;
— predarea funcției de comandant pluton autobasculante;
— nominalizarea unor soldați internați în spital;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
militarilor în termen.

f. 211—211v
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1460.

1461.

1462.

1463.

1464.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 4879

R.U. 4879

R.U. 4879

R.U. 4879

R.U. 4889

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

19.08.1989

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea la unitate a unor cadre și militari în termen
din concedii de odihnă și permisii;
— plecarea în misiune a unor cadre și militari în termen;
— condamnarea soldatului Barbu Viorel la 8 luni închisoare
într-o unitate disciplinară;
— încadrarea pe utilaje a unor militari în termen;
— internarea, externarea din spital a unor militari în termen;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
militarilor în tabăra Hotarele;
— stabilirea răspunsurilor materiale pentru paguba produsă
la compartimentul auto;
— numirea în funcții de mecanici conductori pe utilaje de
geniu a unor militari în termen;
— numirea comisiei de inventariere a materialelor de geniu.

f. 212—213

19.08.1989

O.Z.U. 300/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea la unitate a unor cadre din concedii de
odihnă;
— înapoierea unor militari de la punctele de lucru și alocarea
la drepturi de hrană;
f. 213v—214 f
— situația numerică a efectivului control al unității la data de
22.12.1989;
— nominalizarea militarilor în termen care vor executa
serviciul de pază în șantier la 22.12.1989;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
militarilor în tabăra Hotarele.

19.08.1989

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune, numirea unor militari în termen
pentru lucrul în schimbul 1 în șantier;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
militarilor în tabăra Hotarele;

f. 216

19.08.1989

O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care execută serviciu
de pază în șantier;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre, p.m.c. și
militari în termen din tabăra Hotarele;
— prezentarea din concedii de odihnă a unor cadre și p.m.c.;

f. 216v

29.12.1989

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă, plecarea în permisii,
înapoierea din detașare;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— componența colegiilor de redacție a gazetelor de perete;
— constituirea comisiilor pentru încadrarea și promovarea,
întocmirea documentelor de pensionare a p.m.c.,
selecționarea militarilor la concursuri de admitere în instituții
militare, cercetarea administrativă, casare a tehnicii și
materialelor, inventarierea materialelor sanitare, distrugerea
prin ardere a unor documente, selecționarea documentelor
de arhivă;
— executarea unor misiuni de transport.

f. 1—3 v
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1465.

1466.

1467.

1468.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

29.12.1989

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— instruirea militarilor în termen și pregătirea cadrelor;
— prezentarea din concedii de odihnă, plecarea în misiuni,
executarea serviciului de pază în șantier a unor militari în
termen;
— avansarea în mod excepțional la gradul de sergent a unor
militari pentru comportarea avută în activitatea de luptă
desfășurată în zona Televiziunii Române;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
tabăra Hotarele.

f. 4

29.12.1989

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană a unor cadre, trecerea în
rezervă, înapoierea din misiune, detașarea unor militari în
termen;
— decesul soldatului Bejenaru Florin la data de 23.12.1989,
fiind împușcat la Revoluție;
— executarea serviciului de gardă în unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
tabăra Hotarele.

f. 8

29.12.1989

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană a unor cadre, plecarea în
permisii, înapoierea din concedii de odihnă a unor militari;
— anularea condamnării soldatului Barbu Viorel la 8 luni
închisoare într-o unitate disciplinară;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.

f. 11—11v

29.12.1989

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea, plecarea în concedii de odihnă, permisii,
concedii medicale, înapoierea din punctele de lucru a unor
militari, anularea unor pedepse cu închisoarea;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.

f. 12—13 v

1469.

SECRET

R.U. 4889

29.12.1989

1470.

SECRET

R.U. 4889

29.12.1989

1471.

SECRET

R.U. 4889
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29.12.1989

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unor cadre;
— externarea din spital, plecarea și prezentarea din concedii
de odihnă, permisii, înapoierea din punctele de lucru a unor
militari;
— anularea pedepselor cu închisoarea;
— prezentarea pentru efectuarea stagiului militar;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele;
— numirea în funcția de conducător auto a unui militar.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană a unor cadre, plecarea în
concediu de odihnă, executarea serviciului de pază în
șantier a militarilor;
— lăsarea la vatră a soldatului Stoica Nicolae fiind clasat
inapt serviciu militar cu scoaterea din evidență;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.
O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din permisii, concedii de odihnă, părăsirea
de garnizoană a unor cadre și militari;
— numirea militarilor care execută serviciul de pază în
șantier;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.

f. 14—15

f. 15v—16

f. 19
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1472.

SECRET

R.U. 4889

29.12.1989

1473.

SECRET

R.U. 4889

29.12.1989

1474.

1475.

1476.

1477.

1478.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă a militarilor în termen;
— numirea comisiei pentru inventarierea documentelor
organizare-mobilizare;
— condamnarea a doi militari în termen la 2 ani și 6 luni
închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.
O.Z.U. 13/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
misiuni a unor cadre și militari;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.

Filă
dosar

f. 19v—20v

f. 21—22

29.12.1989

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă și permisii a unor
cadre și militari;
— detașarea, mutarea, eliberarea și numirea în funcție a
unor cadre;
— înaintarea în grad a unor cadre pentru înaltul patriotism,
curajul, abnegația și spiritul de sacrificiu dovedit în acțiunile
de luptă desfășurate în scopul anihilării bandelor teroriste și
împlinirii idealurilor Revoluției de la 22 decembrie;
— înființarea Direcției pentru Educație Patriotică și Cultură în
armată;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra Hotarele;
— stabilirea răspunderilor materiale pentru paguba produsă
la compartimentul auto.

f. 22—23v

29.12.1989

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană, plecarea și prezentarea din
concedii de odihnă, permisii, învoiri, mutări, detașări, treceri
în rezervă a militarilor în termen, executarea serviciului de
pază în șantier;
— alocarea la drepturi a militarilor în tabăra Hotarele.

f. 24—29

29.12.1989

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană, plecarea și prezentarea din
concedii de odihnă, permisii;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.

f. 29v—30

29.12.1989

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
învoiri, executarea serviciului de pază în șantier; mutări,
externări din spital;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele.

f. 30v—31v

29.12.1989

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
părăsirea de garnizoană, mutarea unor militari;
— înaintarea în grad a unor militari și acordarea de gradații
unor cadre;
— avansarea în mod excepțional post-mortem la gradul de
sergent a sold. Bejenaru Florin, pentru modul exemplar în
care și-a îndeplinit misiunea, pentru înaltul patriotism, curaj,
abnegație și spiritul de sacrificiu dovedit în activitatea de
luptă, desfășurate în scopul anihilării bandelor de teroriști;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 32—34v
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Nr.
crt.

1479.

1480.

1481.

1482.

1483.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

R.U. 4889

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

29.12.1989

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
părăsirea de garnizoană;
— citarea pe ordin de zi al M.Ap.N. a Detașamentului 16
Construcții din Brigada 45 Geniu, pentru înaltul patriotism,
sacrificiile făcute și devotamentul față de patrie, popor, față
de cauza nobilă a Revoluției;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 34v-36v

29.12.1989

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii, permisii, învoiri,
părăsirea de garnizoană, internarea, externarea din spital;
— alocarea la drepturi de hrană;
— stabilirea răspunderilor materiale pentru paguba produsă
la compartimentul auto.

f. 36v—38

29.12.1989

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
misiuni, părăsirea de garnizoană;
— alocarea la drepturi de hrană;
— constituirea unor grupe de militari pentru casarea tehnicii
auto.

f. 38v—40

29.12.1989

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
misiuni, internarea în spital a unor militari;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 40—41

29.12.1989

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană, prezentarea din concedii de
odihnă, permisii, învoiri ale cadrelor și militarilor, înapoierea
din misiune, mutarea unor militari în termen;
— alocarea la drepturi de hrană;
— numirea unor grupe de militari pentru casarea tehnicii de
geniu.

f. 41—42v

1484.

SECRET

R.U. 4889

29.12.1989

1485.

SECRET

R.U. 4889

29.12.1989

1486.

1487.

SECRET

SECRET

R.U. 3028

R.U. 3028
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O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, permisii,
învoiri a unor cadre și militari;
— externarea din spital, trecerea în rezervă a unor militari;
— executarea serviciului de pază în șantier;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea și plecarea în concedii de odihnă, învoiri,
permisii, părăsirea de garnizoană;
— transferarea în interes de serviciu, eliberarea și numirea
în funcție a unor cadre;
— executarea serviciului de pază în șantier;
— alocarea la drepturi de hrană.

22.12.1989

O.Z.U. 305/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— structura unității începând cu data de 26.12.1989.

22.12.1989

O.Z.U. 307/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru cercetarea sinuciderii soldatului
Iordache Emanuil.

f. 42v—43v

f. 44—45

f. 6v—7v

f. 9v — 10
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crt.

1488.

1489.

1490.

1491.

1492.
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clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 3028

R.U. 3028

R.U. 3028

R.U. 3028

R.U. 3028

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

22.12.1989

O.Z.U. 308/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.

22.12.1989

O.Z.U. 310/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— recompense bănești acordate cadrelor și militarilor care
au participat la Revoluție.

f. 14—15

22.12.1989

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— avansarea la gradul de caporal a fruntașului Dumitrașcu
Liviu pentru modul de comportare în timpul Revoluției.

f. 17—17v

22.12.1989

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea de comisii pentru cercetarea accidentelor de
muncă, pentru acordarea indemnizațiilor și primelor cuvenite
personalului, pentru trecerea la pensie a cadrelor și civililor.

f. 18—19

22.12.1989

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări și plecări în misiune ale unor cadre;
— personalul militar care beneficiază de clase de retribuții.

f. 19v — 20

f. 20v — 22v

f. 10v — 11f

1493.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nomenclatorul dosarelor creat de Batalionul 445
Construcții Locuințe pe anul 1990.

1494.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.

f. 23—23v

f. 24—24v

1495.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 7/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— scăderea din efectivul prezent a soldatului Daniel Florin,
internat de urgență la Spitalul Militar Central în data de
8.01.1990.

1496.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 8/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.

f. 25—27

22.12.1989

O.Z.U. 9/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea și scăderea din efectivul prezent a
rezerviștilor concentrați care se desconcentrează;
— avansarea în grad a unor ofițeri.

f. 27(v) —
29(v)

f. 30—30v

1497.

SECRET

R.U. 3028

1498.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 10/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru inventarierea documentelor
secrete.

1499.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 11/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.

f. 31—31v

1500.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 12/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.

f. 32—32v
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1501.

1502.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 3028

R.U. 3028
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înregistrării
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Conținutul pe scurt

Filă
dosar

22.12.1989

O.Z.U. 13/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea de comisii pentru declasarea la reformă, pentru
casarea materialelor pe linie de servicii;
— nominalizarea soldaților avansați participanți în procesul
de luptă;
— treceri în rezervă a unor militari în termen.

f. 33—34v

22.12.1989

O.Z.U. 14/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— scăderea din efectivul prezent a soldatului Ciortan
Gheorghe, fiind trecut în rezervă.

f. 35—35v

f. 36—37

1503.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 15/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— scăderea din efectivul prezent a unor militari în termen,
fiind mutați la U.M. 02656.

1504.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 16/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.

f. 37v — 38

22.12.1989

O.Z.U. 17/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— scăderi din efectivul prezent a unor militari în termen, fiind
detașați.

f. 38v — 39

22.12.1989

O.Z.U. 18/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 39(v) — 41
— avansarea unor soldați pentru rezultate bune obținute în
procesul de luptă.

22.12.1989

O.Z.U. 19/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— ordinea de bătaie a Batalionului 445 Construcții Locuințe.

f. 46—46v

1505.

1506.

1507.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 3028

R.U. 3028

R.U. 3028

f. 41v — 45v

1508.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— eliberarea și numirea în funcții a unor cadre militare.

1509.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

O.Z.U. 21/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.

f. 47—47v

22.12.1989

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— eliberarea și numirea în funcții a unor cadre.

f. 48—49v

22.12.1989

O.Z.U. 23/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— mutarea cpt. Ilie Haralambie la U.M. 02470 Buzău;
— învoiri ale unor cadre militare.

22.12.1989

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— permisii, scutiri medicale și concedii de odihnă ale unor
cadre militare și ale unor soldați.

1510.

1511.

1512.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 3028

R.U. 3028

R.U. 3028

f. 50—50(v)

f. 51—51v
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1513.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

1514.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

1515.

SECRET

R.U. 3028

22.12.1989

1516.

SECRET

R.U. 551

15.09.1989

1517.

SECRET

R.U. 551

15.09.1989

1518.

SECRET

R.U. 551

15.09.1989

1519.

SECRET

R.U. 551

15.09.1989

1520.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1521.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1522.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1523.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 25/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— internarea în Spitalul Militar Central a soldatului Oprean
Marius;
— personalul civil care beneficiază de gradații;
— mutarea unor ofițeri, subofițeri și militari în termen;
— lăsarea la vatră a soldatului Popescu Radu.
O.Z.U. 26/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— internarea în Spitalul Militar Central a soldatului Barbu
Alexandru;
— prezentarea unor soldați care vin din concediu de odihnă.

Filă
dosar

f. 52—53

f. 53v – 54

O.Z.U. 27/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 54v — 55
— internări, concedii medicale și mutări ale unor militari în
termen.
O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea cadrelor și a militarilor în termen la unități în
baza indicativului „Radu cel Frumos”;
f. 143v—145f
— constituirea comisiei pentru inventarierea compartimentului
financiar-contabil, pentru verificarea modului de stabilire a
drepturilor bănești ale personalului;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 146v—147
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană, conform
ordinului M.St. M. B5/7044 din 20.09.1989.
O.Z.U. 300/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană;
f. 147v—148f
— clasarea inapt serviciu militar a soldatului Copăceanu
Nicolae.
O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană;
f. 153—153v
— internarea soldatului Olteanu Eduard în Spitalul Militar
Central, rănit în luptele de la aeroportul Otopeni.
O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nomenclatorul dosarelor creat de Regimentul 7 Mecanizat
f. 1—3
pe anul 1990;
— numirea de comisii pentru cercetarea administrativă,
inventarierea pe linie de carburanți—lubrifianți.
O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 3v—6
— avansări în grad ale militarilor în termen participanți la
Revoluție.
O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 6v—7v
— numirea de comisii pentru cercetarea administrativă a
deficiențelor avariilor pentru protecția muncii, pentru casarea
materialelor, pentru invenții și inovații.
O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări din misiune de luptă a unor cadre;
f. 8—9v
— recompense bănești acordate unor cadre militare cu
ocazia zilei de 30.12.1989;
— avansarea în grad a militarilor în termen pentru rezultate
foarte bune în procesul instructiv-educativ.
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1524.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1525.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1526.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1527.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1528.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1529.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1530.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1531.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1532.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1533.

1534.

1535.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 553

R.U. 553

R.U. 553

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 7/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— avansarea în grad a unor ofițeri în conformitate cu
prevederile articolului 23 litera „a” din statutul corpului
ofițerilor;
— avansarea în grad a subofițerilor participanți la Revoluție;
— numirea unei comisii de inventariere a muniției.
O.Z.U. 8/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— avansarea în grad a ofițerilor și subofițerilor participanți
la Revoluție.
O.Z.U. 9/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— avansarea în grad a ofițerilor și subofițerilor participanți
la Revoluție;
— personalul militar care beneficiază de gradații I—IV și
clase de retribuții.
O.Z.U. 10/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări din misiune ale unor cadre.
O.Z.U. 11/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări din misiune ale unor cadre;
— numiri și eliberări din funcții de cadre militare.
O.Z.U. 12/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— avansări în grad ale unor cadre militare participante la
Revoluție;
— prezentări din misiune ale unor cadre.
O.Z.U. 13/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări și plecări în misiune ale unor cadre.
O.Z.U. 14/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— ieșiri din spital și plecări în misiune ale unor cadre.

153
Filă
dosar

f. 11—11v

f. 12—13

f. 13v—14

f. 14v—15v

f. 16—16v

f. 17—18v

f. 19—20

f. 20v—21

f. 21v—22

4.01.1990

O.Z.U. 15/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări și plecări în misiune ale unor cadre;
— încetarea detașării maiorului Heroiu Vasile.

f. 22v—23

4.01.1990

O.Z.U. 16/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru predarea-primirea gestiunii
clubului unității;
— numiri în funcții ale unor cadre militare.

f. 23v—24v

4.01.1990

O.Z.U. 17/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări din misiune ale unor cadre.

f. 25—25(v)
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1536.

1537.

1538.

1539.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 553

R.U. 553

R.U. 553

R.U. 553

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

4.01.1990

O.Z.U. 18/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru declasarea, casarea,
inventarierea și recepția materialelor și tehnicii de geniu;
— compunerea gărzii care se deplasează la Târgoviște
pentru a însoți un transport de tehnică de luptă.

f. 26—27

4.01.1990

O.Z.U. 19/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— detașarea unor cadre militare.

f. 27v—28

4.01.1990

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări și plecări în misiune ale unor cadre.

f. 28v—29f

4.01.1990

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea și scăderea din efectivul prezent a
militarilor în termen plecați în misiunea de luptă.

f. 30v—31f

1540.

SECRET

R.U. 553

4.01.1990

1541.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 25/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numiri în funcții ale unor cadre.
O.Z.U. 300/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă a unor militari în
termen;
— numirea în funcții a unor cadre militare.

f. 39v—40v

f. 135—135v

1542.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii medicale, de odihnă a unor
militari în termen;
— constituirea comisiei de casare a materialelor de
intendență.

1543.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 302/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre, militari și p.m.c.

f. 137f

1544.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 305/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în dispozitivul de luptă.

f. 139f

2.09.1989

O.Z.U. 307/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— recompensarea în bani a unor cadre și p.m.c.;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari și p.m.c.

1545.

SECRET

R.U. 6458

f. 136—136v

f. 140v—141

1546.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 308/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unor cadre și militari;
f. 141v—142f
— recompensarea în bani a unor cadre și p.m.c.;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre, militari și p.m.c.

1547.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre, militari și p.m.c.

2.09.1989

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
—constituirea comisiilor de control zilnic, de declasare, a f. 144v—147v
materialelor de transmisiuni;
— nomenclatorul dosarelor.

1548.

SECRET

R.U. 6458

f. 144

155
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Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— punerea de camioane la dispoziția garnizoanei.
O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— desființarea organizațiilor de partid și U.T.C. din unitate
începând cu 30.12.1989;
— scoaterea de la drepturi a unor civili;
— numirea în funcție a unor cadre.
O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea în funcție a unor cadre.

f. 149—149v

2.09.1989

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea în funcție a unor cadre.

f. 150v—151

1549.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

1550.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

1551.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

1552.

SECRET

R.U. 6458

f. 148v

f. 150

1553.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 7/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
—
cercetarea
unor
cadre
pentru
necorespunzătoare a muniției din dotare.

1554.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 8/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari.

f. 152v

1555.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 9/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre și militari.

f. 153

folosirea

f. 151v—152

1556.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 10/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unor cadre militare;
— scoaterea de la drepturi de hrană a unor cadre.

1557.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 11/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre și militari.

f. 154v

1558.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 12/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la drepturi a unor cadre.

f. 155

2.09.1989

O.Z.U. 13/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— internarea în spital a unor civili;
— trecerea în rezervă a unor militari;
— înapoierea din concedii de odihnă, medicale a unor cadre.

1559.

SECRET

R.U. 6458

f. 153v—154

f. 155v—156

1560.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 14/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari;
f. 156v—157f
— acordarea de concedii de odihnă, învoiri unor cadre
militare.

1561.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U. 16/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— spitalizarea, detașarea, mutarea unor militari în termen.

f. 158v—159f

2.09.1989

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor cadre
militare;
— constituirea comisiei de verificare a depozitului de
armament și muniții.

f. 162v—163

2.09.1989

O.Z.U. 21/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor cadre
și militari.

f. 163v—164

1562.

1563.

SECRET

SECRET

R.U. 6458

R.U. 6458

156
Nr.
crt.

1564.

1565.

1566.
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SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
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R.U. 6458

R.U. 6458

R.U. 6458
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înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
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2.09.1989

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— spitalizarea unor militari;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor cadre
și militari.

f. 164v—165

2.09.1989

O.Z.U. 23/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen și acordarea
de certificate de bună apreciere.

f. 165v

2.09.1989

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari, cadre.

1567.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

1568.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

1569.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

1570.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

1571.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

1572.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

1573.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

1574.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

O.Z.U. 25/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— acordarea de învoiri unor cadre militare.
O.Z.U. 26/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— spitalizarea unor militari în termen;
— plecarea și prezentarea din învoiri a unor cadre.
O.Z.U. 27/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de permisii, învoiri unor militari în termen;
— sosirea în unitate a unui număr de șapte militari în termen
pentru a urma școala de gradați;
— prezentarea din învoire a unor cadre.
O.Z.U. 298/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
militari la data de 20.12.1989;
— numirea comisiei pentru inventarierea documentelor
secrete;
— distribuirea de muniție bateriei care execută
antrenamente la tragerile din poligon.
O.Z.U. 300/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea de comisii pentru cercetarea administrativă a
unor materiale de echipament și stabilirea imputațiilor pentru
inventarierea trimestrială a muniției;
— situația de efective a cadrelor, personalul muncitor și
militari la 22.12.1989.
O.Z.U. 306/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— detașări cadre militare în perioada 15.10—15.12.1989;
— trecerea în rezervă a plt. maj. Mihai Gheorghe Nicolae
prin aplicarea articolului 37 litera „i”.
O.Z.U. 307/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la dreptul de hrană;
— plecări în misiune ale unor subofițeri și personalului
muncitor civil pentru aprovizionarea cu făină și lemne
necesare manutanței.
O.Z.U. 308/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— ieșiri în cursă ale unor utilaje pentru intervenție și
transport lemne.

f. 166—166v

f. 167—167(v)

f. 168

f. 168v—169

f. 7v—8v

f. 10v—11f

f. 17—17v

f. 18—18(v)

f. 18(v)—
19(v)
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1575.

1576.

1577.

1578.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 722

R.U. 722

R.U. 722

R.U. 722

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

15.12.1989

O.Z.U. 309/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— avansări în grad ale ofițerilor participanți la Revoluție;
— avansarea în grad post-mortem a locotenentului Nițu
Nicolae Ștefan;
— recompense bănești acordate cadrelor militare și
personalului muncitor civil care au participat la Revoluție;
— avansarea în grad a militarilor în termen participanți la
Revoluție;
— constituirea unei coloane auto pe itinerarul Mihai Bravu—
Uzuna—București în data de 31.12.1989.

f. 20—21v

15.12.1989

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea de comisii pentru exercitarea controlului ierarhic
operativ curent, pentru declasarea la reformă a materialelor
de cazarmare, pentru declasarea la reformă și casare a
bunurilor materiale de resortul tancuri și auto;
— nomenclatorul dosarelor ce vor fi create în Regimentul 43
Artilerie în anul 1990.

f. 22—27

15.12.1989

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— întocmirea unor dosare în cadrul biroului organizare
mobilizare pentru rezolvarea corespondenței cu eșaloanele
superioare;
— recompense bănești acordate unor militari în termen
pentru rezultatele foarte bune pe linie de cazarmare.

f. 27 v—28

15.12.1989

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea unor militari în termen trecuți în efectivul
prezent al unității care s-au prezentat din Spitalul Militar Central;
— prezentări din concediu a unor militari în termen.

f. 28v

1579.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

1580.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

1581.

1582.

1583.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 722

R.U. 722

R.U. 722

157

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— detașarea unor militari în termen la U.M. 01046 București;
— învoirea unor cadre militare.
O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea unor cadre militare care au beneficiat de
învoiri în Garnizoana București.

f. 29—29v

f. 30

15.12.1989

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— trecerea de la stocul de mobilizare a materialelor de
echipament și carburanți-lubrifianți;
— numirea unei comisii pentru verificarea și luarea în
evidență a documentelor din biroul ofițerului cu
contrainformațiile.

f. 30(v)—31

15.12.1989

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— constituirea unei coloane auto deplasându-se pe itinerarul
Mihai Bravu—Uzuna—U.M. 01035.

f. 31v—32f

15.12.1989

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea comisiei pentru dezmembrarea muniției;
— trecerea în rezervă a fruntașului Vadican Maftei începând
cu 15.01.1990.

f 35v — 36 f
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1584.
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SECRET
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R.U. 722
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înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

15.12.1989

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor personal muncitor civil și
militar la 26.01.1990;
— numirea de comisii pentru controlul activităților pe linie de
protecția muncii, pentru cercetarea pagubelor și avariilor ce
se pot produce în cadrul serviciului ATAM, pentru
declasarea, casarea materialelor din resortul ATAM, pentru
primirea-predarea gestiunii „Bateriei A6”;
— control financiar conform art. 6 din Legea nr. 9/1974;
— nominalizarea unor militari în termen trecuți în efectivul
prezent al unității care trec în rezervă.

f. 50—52f

f. 54—54v

1585.

SECRET

R.U. 722

15.12.1989

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
mobilizare la 28.01.1990;
— nominalizarea unor militari în termen mutați la C.M.J.
Giurgiu;
— părăsirea unității fără aprobare de către soldatul Balaban
Nicușor la data de 10.01.1990, ora 17,00.

1586.

SECRET

R.U. 109

17.07.1989

F.N./19.01.1990:
— garda și cadrele din unitate participante la înmormântarea
locotenentului-major Nițu Ștefan.

f. 88v

31.05.1989

O.Z.U. 295/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor cadre,
militari în termen;
— cadre care coordonează activitatea rezerviștilor
concentrați în săptămâna 16.12—23.12.1989.

f. 373—374

31.05.1989

O.Z.U.296/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în termen sosiți
din învoiri, permisii, concedii de odihnă;
— mutarea, trecerea în rezervă a unor cadre;
— situația numerică a efectivelor pentru data de 19.12.1989.

f. 374—375v

31.05.1989

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în termen sosiți
din permisii, învoiri, concedii medicale, concedii de odihnă,
din arest;
— numirea în funcție, trecerea în rezervă a unor cadre;
— situația numerică a efectivelor pentru data de 20.12.1989.

f. 376—377f

31.05.1989

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la dreptul de hrană a unor rezerviști concentrați,
militari în termen sosiți din permisii, învoiri;
— numiri în funcție ale unor cadre;
— situația numerică a efectivelor pentru data de 22.12.1989.

f. 379

31.05.1989

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad, mutarea unor cadre;
— situația numerică a efectivelor pentru data de 29.12.1989.

f. 386v—387

31.05.1989

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi a unor militari;
f. 387v—388v
— numiri în funcție ale unor cadre;
— situația numerică a efectivelor pentru data de 30.12.—
31.12.1989.

1587.

1588.

1589.

1590.

1591.

1592.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 27/36

R.U. 27/36

R.U. 27/36

R.U. 27/36

R.U. 27/36

R.U. 27/36
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Filă
dosar

31.05.1989

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad, detașarea unor militari în termen;
f. 388v—389v
— situația numerică a efectivelor și drepturi de hrană pentru
data de 1.01.—3.01.1990.

f. 2—3

1594.

SECRET

R.U. 35/36

7.01.1990

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea, trecerea în rezervă a unor cadre;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană, înaintarea în
grad a unor militari în termen;
— situația numerică de hrană și efective pentru data de
4.01.1990.

1595.

SECRET

R.U. 35/36

7.01.1990

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de permisii, concedii unor militari în termen.

f. 3v—4

7.01.1990

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la dreptul de hrană a unor militari sosiți din
permisii, concedii de odihnă;
— avansarea la gradul de sergent post-mortem a soldatului
Flonta Nicolae.

f. 4v—5

7.01.1990

O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari;
— situația numerică de hrană și efective pentru data de
8.01.1990.

f. 5v—6

7.01.1990

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen
sosiți din concedii medicale, permisii, învoiri;
— situația numerică de hrană și efective pentru data de
9.01.1990;
— preluarea documentelor biroului de contrainformații de
către comisia unității și predarea acestora șefului biroului
documente secrete.

f. 6v

7.01.1990

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi, înaintarea la gradul de
caporal a unor militari în termen;
— numirea în funcție a unor cadre.

f. 9

7.01.1990

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— punerea soldatului Floricel Cristinel în poziția de dezertor
începând cu data de 30.12.1989.

f. 10—10v

7.01.1990

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ordinea de bătaie a unității;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen.

f. 11—15

7.01.1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari;
— avansarea la gradul de sergent a caporalului Florea
Cristinel pentru merite deosebite.

f. 15—15v

1596.

1597.

1598.

1599.

1600.

1601.

1602.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 35/36

R.U. 35/36

R.U. 35/36

R.U. 35/36

R.U. 35/36

R.U. 35/36

R.U. 35/36
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1603.

SECRET

R.U. 35/36

7.01.1990

1604.

SECRET

R.U. 35/36

7.01.1990

1605.

1606.

1607.

1608.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 35/36

R.U. 35/36

R.U. 35/36

R.U. 35/36

f. 18v—19v

f. 20—20v

7.01.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari;
— trecerea în rezervă a unor cadre militare;
— situația numerică de hrană și efective pentru data de 19.01.1990.

f. 21—22

7.01.1990

O.Z.U.15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen;
— numirea comisiilor ce vor funcționa în unitate în cursul anului.

f. 22—24f

7.01.1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen;
— situația numerică de efective și hrană pentru data de
23.01.1990.

f. 25v—26

R.U. 35/36

7.01.1990

1610.

SECRET

R.U. 35/36

7.01.1990

1611.

SECRET

R.U. 35/36

7.01.1990

R.U. 35/36

f. 16—18v

7.01.1990

SECRET

SECRET

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari având
stagiul militar satisfăcut;
— începând cu data de 15.01.1990 soldatul Floricel Cristinel
s-a prezentat de bunăvoie din poziția de dezertor.
O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea, numirea în funcție, înaintarea în grad a unor cadre;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen.

Filă
dosar

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari în termen;
— situația numerică a efectivelor pentru data de 18.01.1990.

1609.

1612.

Conținutul pe scurt

7.01.1990

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană, avansarea în
grad a unor militari în termen;
— situația numerică a efectivelor pentru data de 24.01.1990.
O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor cadre;
— numirea serviciului de gardă pentru datele de 24 și 25.01.1990;
— decesul soldatului Panaite Petru, fiind împușcat din
imprudență de soldatul Stratia Mihai;
— scoaterea, alocarea la drepturi de hrană a unor militari în
termen;
— situația numerică de efective și drepturi de hrană pentru
data de 25.01.1990.
O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen;
— situația numerică de efective și drepturi de hrană pentru
data de 26.01.1990.
O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă, punerea la dispoziția D.L.E.N. pentru
încadrarea, mutarea unor cadre militare;
— scoaterea, alocarea la drepturi de hrană a unor militari în
termen;
— organizarea serviciului de gardă pentru 30.01.1990;
— situația numerică de efective și drepturi de hrană pentru
data de 30.01.1990.

f. 26—26v

f. 27—28

f. 28—28v

f. 32
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1617.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
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R.U. 7694

R.U. 7694

R.U. 7694

R.U. 7694

R.U. 7694

Data
înregistrării

161

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

3.01.1989

O.Z.U. 295/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen;
— mutarea unor cadre.

f. 338—338v

3.01.1989

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen;
— înapoieri și anulări de permisii pentru militarii în termen și
cadrele militare.

f. 338v—339

3.01.1989

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înapoieri și anulări de permisii pentru militarii în termen și
cadrele militare.

f. 339v—340

3.01.1989

O.Z.U. 298/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen.

f. 340—341

3.01.1989

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înapoieri și anulări de permisii pentru militarii în termen și
cadrele militare.

f. 341v—342

f. 342—342v

f. 342v—343

1618.

SECRET

R.U. 7694

3.01.1989

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen;
— înapoierea din permisii, concedii de odihnă a unor cadre
militare.

1619.

SECRET

R.U. 7694

3.01.1989

O.Z.U. 301/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen.

1620.

SECRET

R.U. 7694

3.01.1989

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari.

f. 343

3.01.1989

O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor cadre și militari în
termen.

f. 343v

f. 344

1621.

SECRET

R.U. 7694

1622.

SECRET

R.U. 7694

3.01.1989

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— alocarea la drepturi a unor militari în termen;
— sancționarea cu nepontarea zilei de lucru a unui cadru
militar pentru consum de băuturi alcoolice.

1623.

SECRET

R.U. 7694

3.01.1989

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea militarilor șoferi pe mașini.

3.01.1989

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— anularea permisiilor, concediilor de odihnă cadrelor
militare.

f. 344v

3.01.1990

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ordinea de bătaie a unității;
— constituirea comisiilor ce vor funcția în cursul anului 1990.

f. 1—13

1624.

1625.

SECRET

SECRET

R.U. 7694

R.U. 7701

f. 344—344v
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1626.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1627.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1628.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1629.

1630.

SECRET

SECRET

R.U. 7701

R.U. 7701

Data
înregistrării

3.01.1990

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 16 — 16v
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen.

R.U. 7701

3.01.1990

1632.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

R.U. 7701

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 13 — 13v
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen.
O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă, prezentarea din detașare a unor
cadre;
f. 13(v) — 14
— mr. Petcu Marian pedepsit cu 5 zile de arest pentru insulte
aduse comandantului;
— alocarea la dreptul de hrană a unor militari în termen.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 14(v) — 15
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen.

3.01.1990

SECRET

SECRET

Filă
dosar

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor cadre, f. 15 — 16
civili și militari în termen;
— organizarea serviciilor pe subunități.

1631.

1633.

Conținutul pe scurt

3.01.1990

1634.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1635.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1636.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă, permisii a unor
militari în termen;
f. 16v — 18
— nomenclatorul dosarelor;
— numirea comisiei pentru distrugerea documentelor pe
anul 1990.
O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea, prezentarea din concedii de odihnă, permisii a f. 18 — 19
unor militari în termen;
— organizarea serviciilor pe subunități.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
f. 19 — 20
— plecarea în permisii, învoiri, concedii de odihnă a unor
militari în termen, cadre și p.m.c.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciilor pe subunități;
f. 20v — 21
— prezentarea, plecarea din concedii de odihnă, permisii a
unor militari în termen și cadre.
O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciilor pe subunități;
— plecarea, prezentarea din concedii de odihnă, permisii,
concedii medicale a unor militari în termen;
f. 21v — 22
— pedepsirea unor cadre cu 10 zile de arest pentru
consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
— absența nejustificată, plecarea în timpul programului fără
aprobare a unor cadre.
O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciilor pe subunități;
— prezentarea, plecarea din concedii de odihnă, permisii, f. 22 — 22v
detașări;
— pentru absență nejustificată comandantul unității
pedepsește cu 10 zile arest unele cadre.
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1637.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1638.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1639.

SECRET

R.U 7701

3.01.1990

1640.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1641.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1642.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1643.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1644.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1645.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1646.

SECRET

R.U 7701

3.01.1990

1647.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului de subunități;
— prezentarea, plecarea în concedii de odihnă, permisii,
detașări a unor cadre și militari în termen.
O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— prezentarea, plecarea în concedii de odihnă, permisii,
concedii de odihnă suplimentare a unor militari în termen.
O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— prezentarea, plecarea în concedii de odihnă, permisii,
învoiri, trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— plecarea, prezentarea din misiune, permisie, învoiri,
concedii de odihnă a unor cadre;
— acordarea de clase și gradații, pedepsirea unor cadre.
O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— avansarea, plecarea, prezentarea din învoiri, permisii,
concedii de odihnă a unor militari în termen
O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— ordinea de bătaie a companiei I;
— plecarea, prezentarea din învoire, permisie a unor militari
în termen și cadre;
— înapoierea din detașare, pedepsirea unor cadre.
O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— prezentarea din învoire, permisie, concediu de odihnă a
unor cadre și militari în termen;
— înapoierea din detașare, încadrarea unor cadre.
O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— prezentarea din învoire, permisie, concedii de odihnă a
unor cadre și militari în termen;
— numirea în funcție a unor cadre.
O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— plecarea, prezentarea din învoire, permisie, concedii de
odihnă a unor cadre și militari în termen;
— mutarea, detașarea unor cadre.
O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— plecarea, prezentarea din învoire, concedii de odihnă a
unor cadre și militari în termen.
O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— plecarea, prezentarea din concedii de odihnă a unor
militari în termen.
O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— plecarea, prezentarea din concedii de odihnă, permisii a
unor cadre și militari în termen;
— ordinea de bătaie a Plutonului Pază, Transmisiuni și
Gospodărie.

f. 23

f. 23v — 24

f. 24 — 26

f. 26 — 26v

f. 27 — 29

f. 29v — 30

f. 30 — 31v

f. 31 — 31v

f. 31v — 32v

f. 33

f. 33v — 34v
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1648.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

1649.

SECRET

R.U. 7701

3.01.1990

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
f. 34v — 35
— organizarea serviciului pe subunități;
— prezentarea, plecarea din concedii de odihnă, permisii,
mutarea unor militari în termen.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
f. 35v
— plecarea, prezentarea din concedii de odihnă a unor
cadre și militari în termen;
— numirea în funcție a unor cadre.

1650.

SECRET

R.U. 8363

25.08.1988

— ordinea de bătaie nominală a Detașamentului Geniu —
Construcții nr. 15 începând cu 3.01.1990;
f. 137 — 150
—Hotărârea Frontului Salvării Naționale privind desființarea
Detașamentului Geniu — Construcții nr. 15.

1651.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 295/16.12.1989:
— completare la O.Z.U. nr. 295 din 16.12.1989 cu privire la f. 322f
alocările la drepturi de hrană.

1652.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi, concedii de odihnă, stabilirea comisiilor de f. 323v — 326f
supraveghere a activității pe șantier și a formațiunilor de
lucru.

1653.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări și întoarceri din f. 328
concedii de odihnă, alocări la drepturi.

1654.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări și întoarceri din f. 329
concedii de odihnă, alocări la drepturi.

1655.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 301/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări și întoarceri din f. 330f
concedii de odihnă, alocări la drepturi.
O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
f. 331
de la drepturi, întoarceri din concediu și decesul căpitanului
Dobre Marin.
O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi, plecări în concedii, înființarea arestului pentru f. 332—333f
ofițeri în unitate, acordarea pentru personalul civil,
inventarierea lunară a carburanților.

1656.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

1657.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

1658.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu și alocarea la drepturi.

f. 334v — 335f

1659.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu
— alocări și scoateri la și de la drepturi, preluarea funcției f. 336v — 337v
de șef de Stat Major de către căpitan Mareș Ion, maiorul
Băeșu Gheorghe fiind internat în spital.

1660.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu și alocările la drepturi.

f. 338 — 339

1661.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocările și scoaterile la
și de la drepturi;
f. 339v — 344
— stabilirea comisiilor de supraveghere a activității pe
șantier și a formațiunilor de lucru.

1662.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi, f. 344v — 355
ordine de bătaie a U.M. 02374 București.
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1663.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu și alocările la drepturi.

1664.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 9/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocările și scoaterile la f. 363v — 365
și de la drepturi, detașări, plecări în concediu de odihnă.

1665.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 10/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și f. 366
de la drepturi, plecări în concedii de odihnă.

1666.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 11/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și f. 367
de la drepturi, plecări în concedii de odihnă.

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

f. 355v — 357f

1667.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 12/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
f. 368 — 370f
de la drepturi, plecări în concedii de odihnă, avansări în grad
ale unor ofițeri.

1668.

SECRET

R.U. 5421

28.06.1989

O.Z.U. 14/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări/scoateri la de la f. 374(v) — 376f
drepturi, concedii de odihnă și concedii medicale.

28.06.1989

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, pensionări, demisia unui
f. 394v — 395v
angajat civil, plecări în concedii de odihnă, mutări ale
soldaților.

28.06.1989

O.Z.U. 27/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu
f. 398
— stabilirea comisiei de inventariere, verificare și propunere
la casare a materialelor, sculelor și obiectelor de inventar.
— Registrul istoric pe anul 1990:
— organizarea, ordinea de bătaie, modificări la statul de
organizare;
— înzestrarea;
— probleme de producție, reparații;
— pregătirea de luptă, pregătirea militară generală;
f. 104 — 127v
— starea sanitară, ordinea și disciplina, activitatea
administrativ-gospodărească;
— avansări în grad;
— dezvelirea unei plăci comemorative pentru eroii
Revoluției;
— fotografii de la diverse evenimente.

1669.

1670.

SECRET

SECRET

R.U. 5421

R.U. 5421

1671.

SECRET

R.U. A 010115

2.09.1998

1672.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

1673.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

1674.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

1675.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

1676.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

1677.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 7/7.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate și alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 8/8.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate și alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 9/9.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate și alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 10/10.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate și alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 11/11.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, avansări în grad ale
unor ofițeri pt. merite deosebite în evenimentele din
decembrie 1989, c.o., fără plată și medicale
— acordare retribuții și gradații, încadrarea unității, alocări
și scoateri la și de la drepturi.
O.Z.U. 12/12.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate și alocări la drepturi de
hrană.

f. 166

f. 166

f. 167

f. 167

f. 168 — 171
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1678.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 13/13.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate și alocări la drepturi de f. 173
hrană.

1679.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 14/15.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate și alocări la drepturi de f. 174
hrană.

29.09.1989

O.Z.U. 15/16.01.1990:
— personalul de serviciu, c.o., stabilirea comisiei care va
prelua arhiva ofițerului de contrainformații, modul în care se
f. 174—176
va face preluarea;
— militari în termen avansați în urma participării la Revoluție
și trecerea unora în rezervă.

1680.

SECRET

R.U. 434

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

1681.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 16/17.01.1990:
— personalul de serviciu, tabel nominal cu absolvenții
f. 176—177
cursului de calificare și policalificare, plecări/prezentări în/din
permisii, alocări/scoateri la/de la drepturi.

1682.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 17/18.01.1990:
— personalul de serviciu, treceri în rezervă eșalonate ale f. 178—180
militarilor în termen, alocări/scoateri la/de la drepturi.

1683.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 18/19.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi,
concedii medicale, mutări și detașări militari în termen, f. 181
declararea sold. Nicolaie Florin apt necombatant pe timp de
pace, la ieșirea din spital.

1684.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 19/20.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi, f. 182—183
concedii odihnă, transferări, acordarea diurnei unei delegații.

1685.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 20/21.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări la drepturi.

f. 184

1686.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 21/22.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări la drepturi.

f. 184—185

29.09.1989

O.Z.U. 22/23.01.1990:
— personalul de serviciu, concedii medicale, detașări,
f. 185—188
acordare sporuri de vechime, alocări/scoateri la/de la
drepturi.

1687.

SECRET

R.U. 434

1688.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 23/24.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări la drepturi, avansări ale
f. 188—189
unor militari în termen, clasarea ca inapt serviciul militar a
sold. Gavriloiu Aurel Sorin Gheorghe.

1689.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 24/25.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi.

f. 189—190

1690.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 25/26.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi,
f. 190—191
clasarea medicală ca inapt serviciul militar, cu revizuire peste
un an, a sold. Nicolaescu Dumitru Mircea-Albertino.

1691.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 26/27.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi.

f. 191

1692.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 27/28.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi.

f. 192

1693.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 28/29.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi.

f. 192

1694.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

O.Z.U. 29/30.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi.

f. 193
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1695.

SECRET

R.U. 434

29.09.1989

1696.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1697.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1698.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1699.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1700.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1701.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1702.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1703.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1704.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

1705.

SECRET

R.U. 15506

27.12.1989

1706.

1707.

SECRET

SECRET

R.U. 15506

R.U. 15506

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 30/31.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări/scoateri la/de la drepturi,
retrogradarea la gradul de soldat a serg. Vîncă Ionel și a
cap. Marian Romeo pentru compromiterea onoarei și
demnității militare.
O.Z.U. 297/18.12.1989:
— personal de serviciu pe unitate, treceri în rezervă.
O.Z.U. 299/20.12.1989:
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la
drepturi.
O.Z.U. 300/21.12.1989:
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la
drepturi.
O.Z.U. 301/22.12.1989:
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la
drepturi.
O.Z.U. 302/23.12.1989:
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la
drepturi.

Filă
dosar

f. 194

f. 234—235
f. 237—238

f. 238—239

f. 239—240

f. 241—242

O.Z.U. 303/25.12.1989:
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la f. 242—243
drepturi.
O.Z.U. 304/26.12.1989:
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la
drepturi.
O.Z.U. 305/27.12.1989:
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la
drepturi.
O.Z.U. 306/28.12.1989
— personal de serviciu, concedii de odihnă, alocări la
drepturi.
O.Z.U. 1/3.01.1990:
— serviciul pe unitate, încadrarea (nominală) a batalionului,
încadrarea pe puncte de lucru a subunităților;
— formarea comisiilor care executau diferite controale în
timpul anului, nomenclatorul dosarelor pe anul 1990,
concedii de odihnă și alocări la drepturi de hrană.

f. 243—244

f. 244—246

f. 246

f. 2f — 12f

27.12.1989

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, misiuni nesemnificative,
f. 19v—20f
plecări și întoarceri în (din) concedii de odihnă, mutări,
alocări la drepturi, concedii medicale.

27.12.1989

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— serviciul pe unitate, detașări, plecări în misiuni pentru
transportul unor materiale de întreținere pentru militari și a f. 20v—21f—v
unor documente, prezentări și plecări din (în) concedii de
odihnă, permisii, alocări la drepturi.

1708.

SECRET

R.U. 15506

27.12.1989

1709.

SECRET

R.U. 15506

27.12.1989

1710.

SECRET

R.U. 15506

27.12.1989

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— serviciul pe unitate, detașări, plecări în misiuni pentru
transportul unor materiale de întreținere pentru militari și a f. 21v—22f—v
unor documente, prezentări și plecări din (în) concedii de
odihnă, permisii, alocări la drepturi.
O.Z.U. 11/15.01.1990:
— serviciul pe unitate, detașări, plecări în misiuni pentru
transportul unor materiale de întreținere pentru militari și a f. 23f—v
unor documente, prezentări și plecări din (în) concedii de
odihnă, permisii, alocări la drepturi.
O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate, permisii,
f. 38v—39f
concedii de odihnă, învoiri, alocări la drepturi ale cadrelor și
militarilor în termen.
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Conținutul pe scurt

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, mutări, permisii,
concedii de odihnă, treceri în rezervă a unor militari în
termen.
O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, permisii, internări în
spital, alocări la drepturi.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, permisii, internări în
spital, alocări la drepturi, concedii de odihnă.
Registru istoric/1.01.1990:
— schema de organizare a Batalionului 178C.F.;
— detalierea dislocării subunităților și efectivelor batalionului,
alocări la drepturi de carburanți-lubrifianți.
Registru istoric/16.01.1990:
— mr. Manea Constantin s-a prezentat la unitate, din
detașare.
Registru istoric/20.01.1990:
— avansări în grad soldați.
Registru istoric/24.01.1990:
— executări misiuni la U.M. 02528 București.
Registru istoric/25.01.1990:
— cpt. Popa Silviu s-a externat din S.M.C. București.

Filă
dosar

1711.

SECRET

R.U. 15506

27.12.1989

1712.

SECRET

R.U. 15506

27.12.1989

1713.

SECRET

R.U. 15506

27.12.1989

1714.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1715.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1716.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1717.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1718.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1719.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1720.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1721.

SECRET

R.U. A01947

23.04.2001

1722.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

O.Z.U. 297/18.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, f. 221—222
mișcarea personalului, alocări și scoateri de la drepturi.

1723.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

O.Z.U. 298/19.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, f. 222v-223
mișcarea personalului, alocări și scoateri de la drepturi.

1724.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

O.Z.U. 299/20.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, f. 224—225v
mișcarea personalului, alocări și scoateri de la drepturi.

1725.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

1726.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

1727.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

1728.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

1729.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

1730.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

Registru istoric/26.01.1990:
— executări misiuni la U.M. 01783 București.
Registru istoric/27.01.1990:
— eliberări/numiri din/în funcții.
Registru istoric/29.01.1990:
— treceri în rezervă.

f. 43 f—v—44f

f. 44f—v—45f

f. 45f—v—46f

f. 189—190

f. 190
f. 190
f. 190
f. 190
f. 190
f. 190
f. 190

O.Z.U. 301/22.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări f. 228v—229v
și scoateri de la drepturi.
O.Z.U 302/23.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
și scoateri de la drepturi, recompensarea bănească a f. 230—233
personalului pentru rezultatele obținute în procesul de luptă
și politic.
O.Z.U. 304/26.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări f. 235v—236v
și scoateri de la drepturi.
O.Z.U. 305/27.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și
f. 237—238
alocarea la drepturi de carburanți și lubrifianți a unor produse
din înzestrarea U.M. 01263 Târgoviște.
O.Z.U. 307/29.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și
constituirea comisiilor tehnice de constatare a avariilor f. 240—241
produse la autovehiculele unităților în perioada 22.12—
28.12.1989.
O.Z.U. 308/30.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
f. 242—247
și scoateri de la drepturi, înaintarea în grad a militarilor
distinși în timpul acțiunilor desfășurate din 22.12.1989.
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1731.

SECRET

R.U. 6387

8.08.1989

1732.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1733.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1734.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1735.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1736.

1737.

1738.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 6165

R.U. 6165

R.U. 6165

3.01.1991

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1741.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

R.U. 6165

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, încadrarea unor ofițeri, maiștri
militari și subofițeri în funcțiile prevăzute în statul de
organizare;
f. 9—10
— nominalizarea personalului civil aflat în concediu de
odihnă pe anul 1989, alocarea la drepturi de carburanți și
lubrifianți a unor autoturisme.
O.Z.U. 4/6.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, eliberări și numiri în funcții ale
f. 11—14
unor subofițeri, părăsiri de garnizoană, concedii de odihnă
pe anul 1989.

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, recompensarea în gradul
următor a unor cadre militare pentru spiritul de sacrificiu f. 19—21
dovedit în timpul Revoluției din decembrie 1989, alocarea la
drepturi de hrană.

1740.

SECRET

f. 5—8

3.01.1991

3.01.1991

1743.

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, alocări la drepturi de hrană.

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, numiri în funcții, concedii de
odihnă, constituirea unei coloane de 8 autocamioane în baza f. 17—19
ordinului ministrului apărării naționale, numirea unor șoferi
pe autovehicule.

R.U. 6165

R.U. 6165

O.Z.U. 309/31.12.1989
— înaintarea în grad post-mortem, înaintările în grad și
f. 247v—-250
citările personalului unității pentru abnegația și devotamentul
de care au dat dovadă după 22.12.1989.
O.Z.U. 1/3.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, numirea unor comisii pe
f. 1—5
compartimente, alocarea la drepturi de carburanți și
lubrifianți a unor autoturisme.

3.01.1991

SECRET

SECRET

Filă
dosar

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, numiri în funcții și avansări în
f. 14—16
grad, detașarea și mutarea unor cadre, alocări la drepturi de
hrană, carburanți etc.

1739.

1742.

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, alocări și scoateri de la drepturi
de hrană, alocări la drepturi de carburanți și lubrifianți,
f. 21—23
constituirea unei coloane de autocamioane — în baza
ordinului ministrului apărării naționale — ce urma a se pune
la dispoziția depozitelor I.C.R.A. București.
O.Z.U. 9/12.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, înaintări la gradul de caporal,
alocări la drepturi de hrană, predări-primiri de armament;
f. 23—25
— tabele cu situația orelor lucrate în mediul toxic de angajații
atelierului pe luna decembrie 1989 și cu șoferii de pe
autovehicule.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, numiri în funcții, înaintări în f. 25—27
grad, alocări la drepturi de hrană.

3.01.1991

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, alocarea la drepturi a unor
militari în termen, numiri în funcții;
f. 28—30
— acordarea sporului de vechime pentru personalul civil,
scutiri medicale, deplasări în Garnizoana Sibiu pentru luarea
în primire a unor autocamioane SR.114

3.01.1991

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, scoateri de la drepturi de hrană
f. 30—32
și înaintări în grad, deplasări în diverse garnizoane, tabel cu
șoferii pe autovehicule.
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1744.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1745.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1746.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1747.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1748.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1749.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1750.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1751.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1752.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1753.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1754.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1755.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1756.

SECRET

R.U. 6165

3.01.1991

1757.

SECRET

32

30.12.1949

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, nominalizarea personalului
(cadre și civili) care va beneficia de retribuție tarifară mai
mare ca urmare a faptului că a lucrat peste programul
normal de lucru, transferuri și detașări, alocări și scoateri de
la drepturi de hrană.
O.Z.U. 14/18.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, alocări la drepturi de hrană și
mutări din unitate.
O.Z.U. 15/19.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, detașări, alocări la drepturi de
hrană, nominalizarea tipurilor de autocamioane care vor
beneficia de suplimentarea planului de moto-resurse pe anul
1989, tabel cu șoferii pe autovehicule, începând cu
19.01.1990.
O.Z.U. 16/20.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate pentru zilele de 21 și 22 ianuarie
1990
O.Z.U. 17/22.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, prezentarea la program a unor
cadre militare, numiri în funcții, alocări la drepturi, înaintări în
grad ale unor militari.
O.Z.U. 18/23.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, alocări la drepturi de hrană,
părăsiri de garnizoană în interes de serviciu, tabel cu șoferii
pe autovehicule.
O.Z.U. 19/24.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, nominalizarea comisiei
constituite pentru verificarea documentelor strict secrete,
secrete și secrete de serviciu, detașarea unor militari în
termen, numiri în funcții.
O.Z.U. 20/25.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, recompensări cu sume bănești
pentru rezultatele foarte bune obținute în executarea
misiunilor de transport, numiri în funcții, mutări la cerere.
O.Z.U. 21/26.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, recompensări cu sume bănești
pentru rezultatele foarte bune obținute în executarea
misiunilor de transport, alocări și scoateri de la drepturi de
hrană.

Filă
dosar

f. 32—34

f. 35—36

f. 36—38

f. 38—40

f. 40—42

f. 42—43

f. 44—45

f. 45—47

f. 47—48

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, trecerea în rezervă a unor f. 49—51
militari în termen, scoaterea de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 23/29.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, alocări și scoateri de la drepturi f. 51—52
de hrană.
O.Z.U. 24/30.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, nominalizarea personalului care
f. 53—54
beneficiază de scutire medicală, eliberări și numiri în funcții,
alocări și scoateri de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/31.01.1990:
— serviciile de zi pe unitate, tabel cu personalul civil care
întrunește condițiile de promovare în trepte, gradații de f. 55—57
salarizare pe anul 1989, alocări la drepturi de hrană, transfer
în interes de serviciu.
— fișă personală, diploma de bacalaureat teoretic (1945),
diploma de absolvire a Academiei Militare Generale
București (1966), certificat de absolvire a unui curs de 67 file +1
calificare ofițeri (1957), certificat de absolvire a unui curs anexă cu 2 file
postacademic de perfecționare (1977), diploma de obținere
a titlului de „doctor în știință militară” (1978), fișa cu situația
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1758.

SECRET

Nr. crt. 1320

23.08.1952

1759.

SECRET

77

1.05.1945

1760.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1761.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1762.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1763.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1764.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1765.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1766.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1767.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1768.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1769.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1770.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1771.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1772.

SECRET

R.U. 1235

3.01.1989

1773.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1774.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1775.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1776.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1777.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1778.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

Conținutul pe scurt

școlară (1963—1966), foi de notare (1951—1988) și o altă
fișă (anexă) ce conține datele biografice și activitatea militară
(general Codrescu Ștefan Costache).
— fișă personală, foaie de depunere a jurământului militar,
notări de serviciu pe anii 1952—1987, fișe de evidență, fișă
de control medical, note de relații și declarație de avere ale
generalului locotenent (r) Roșu Ilie Dumitru
— fișă personală, foi de notare pe anii 1951—1986 (general
Ionescu Nicolae Gheorghe)
O.Z.U. 297/16.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 298/18.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 299/19.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 300/20.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 302/22.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 304/25.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 305/26.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 306/27.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 307/28.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 308/29.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 309/30.12.1989:
— numirea personalului din serviciu, alocări drepturi de
hrană, învoiri.
O.Z.U. 286/16.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 287/18.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 288/19.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 289/20.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 290/21.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 291/22.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.

Filă
dosar

70 file+anexe

f. 151

f. 151

f. 152

f. 152

f. 153

f. 153

f. 154

f. 154

f. 155

f. 155

f. 156

f. 156—157

f. 157—158
f. 199
f. 200
f. 201
f. 202
f. 202
f. 203
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1779.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1780.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1781.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1782.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1783.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1784.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1785.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1786.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1787.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1788.

SECRET

R.U. GL44

3.01.1989

1789.

SECRET

R.U. 12030

19.01.1989

1790.

SECRET

R.U. 12030

19.01.1989

1791.

SECRET

R.U. 12030

19.01.1989

O..Z.U. 84/22.12.1989:
— serviciul de zi pe unitate, recompense bănești.

f. 115(f+v)

1792.

SECRET

R.U. 12030

19.01.1989

O.Z.U. 85/26.12.1989:
— alocări la drepturi.

f. 116(f)

1793.

SECRET

R.U. 12030

19.01.1989

O.Z.U. 89/30.12.1989:
— numiri în funcție, alocări drepturi hrană.

f. 119v

1794.

SECRET

Nr. crt. inv.
656

1990

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— serviciu pe unitate, alocări la drepturi.

f. 3f

1795.

SECRET

Nr. crt. inv.
656

1990

O.Z.U. 4/15.01.1990:
— numiri în funcții a unor ofițeri, trecerea în rezervă a unui
f. 7f—v—8f
subofițer, instituirea unei comisii ce a verificat militarii pușcași
din subunitățile de pază și serviciile pe unitate.

1796.

SECRET

Nr. crt. inv.
656

1990

O.Z.U. 5/22.01.1990:
— acordări gradații unor cadre militare, prezentări din f. 8v—9f
concediu de odihnă și serviciile pe unitate.

1990

O.Z.U. 6/29.01.1990:
— numiri în funcții a unor ofițeri (colonel Mihăescu
Constantin din funcția de șef Stat Major la Comandamentul
f. 9(v) —11(f)
Apărării Civile, în funcția de locțiitor al comandantului la
aceeași unitate), intrări în concedii de odihnă și concedii
medicale a personalului militar și civil.

3.01.1989

O.Z.U. 299/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, înaintări în grad
f. 322f—v
(soldați), deplasări cadre (la U.M. 01188 București),
deplasări autovehicule intervenție.

1797.

1798.

SECRET

SECRET

Nr. crt. inv.
656

R.U. 1755

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 292/23.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 293/24.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 294/25.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 295/26.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 296/27.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 297/28.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 298/29.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 299/30.12.1989:
— personal de serviciu, concedii, învoiri, permisii.
O.Z.U. 230/31.12.1989:
— personal de serviciu pe unitate, alocări la drepturi hrană.
O.Z.U. 231/1.01.1990:
— personal de serviciu pe unitate, alocări la drepturi hrană.
O..Z.U. 82/9.12.1989:
— numiri în funcții, personal de serviciu pe unitate, concedii,
misiuni în diverse unități din țară.
O..Z.U. 83/18.12.1989:
— serviciul de zi pe unitate, promovări în funcții, misiuni
conform planificărilor.

f. 203
f. 204
f. 204
f. 205
f. 205
f. 206
f. 206
f. 207
f. 207
f. 208
f. 110(v)—
111(v)
f. 113 (f)—
114(v)

1799.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, înapoieri cadre și militari
f. 323v—324f
în termen de la punctul de lucru Cugir, alocări la drepturi
efective.

1800.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 306/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi.

f. 328v—329f
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1801.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 308/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi, f. 330
detașări militari în termen la U.M. 02449.

1802.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 309/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi.

f. 331f

1803.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 310/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi.

f. 331v

1804.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 311/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi.

f. 332f

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, înapoieri detașare de
f. 3—4
la U.M. „Mihai Bravu”, ordinea de bătaie a Detașamentului
pe anul 1990 și alocări la drepturi de hrană.

1805.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1806.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1807.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de f. 5
hrană.
O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, constituirea unei comisii
f. 6
pentru verificarea anuală a documentelor secrete, alocări la
drepturi de hrană.
O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări spor de pericol,
situația numărului de ore lucrate în mediu periculos, acordări
gradații subofițeri, misiune în interes de serviciu la
U.M.02599 „Mihai Bravu”.
O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, întoarceri subofițeri în
unitate, alocări la drepturi.
O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, punere la dispoziția
U.M.02471 București a unor subofițeri, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 7/7.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 8/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, concedii de odihnă
(înapoieri-intrări), detașări autocamioane la U.M.01865
București.
O.Z.U. 9/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 10/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, înaintări în grad cadre,
alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 11/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, lucrări de asanări,
deminări.
O.Z.U. 12/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 13/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, încadrări în funcții,
alocări la drepturi de hrană.

1808.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

f. 7—8f

1809.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1810.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1811.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1812.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1813.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1814.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1815.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1816.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1817.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1818.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

O.Z.U. 14/14.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi, f. 16v
plecări în interes de serviciu la I.F. I.N. București.

1819.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

O.Z.U. 16/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, mutare militari în termen f. 18v—19f
pentru a executa serviciile de pază, alocări drepturi

f. 8v—9f

f. 9v—10f

f. 10v

f. 11

f. 12
f. 13

f. 14

f. 15f

f. 15v-16f
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1820.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1821.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1822.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1823.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1824.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1825.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1826.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1827.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1828.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1829.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1830.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

1831.

SECRET

R.U. A/0380

14.12.1998

1832.

1833.

1834.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 2310

R.U. 2310

R.U. 2310

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 17/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 18/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 21/21.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 23/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 24/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, retrogradări soldați,
alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 25/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 26/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, ordin al ministrului
apărării privind disciplina, întărirea pazei, alocări la drepturi
de hrană.
O.Z.U. 27/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 28/28.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
O.Z.U. 30/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, detașări cursuri școală
de gradați, alocări la drepturi de hrană.
O.Z.U. 31/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană.
Registru istoric/1.01.1990:
— ordinea de bătaie a Detașamentului Pirotehnic, pe anul
1990 (conform O.Z.U. nr. 1 din 1.01.1990).

f. 19v—20f

f. 20v—21f

f. 23v

f. 25f

f. 25v—26f

f. 26v—27f

f. 27v—28v

f. 29f

f. 29v

f. 31

f. 32

f. 203 f

3.01.1989

O.Z.U. 297/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 342—342v
— încazarmarea cadrelor la primirea indicativului „Radu cel
Frumos” (pe 17.12.1989, ora 15,20), obligația de a avea
armamentul asupra lor ofițerii având și muniție.

3.01.1989

O.Z.U. 298/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 342 bis—
— cadrele prezentate la unitate, plecări în misiuni;
343
— numirea de comisii pentru cercetarea cauzelor
accidentării soldatului Neag Mihai pentru verificarea cum au
acționat militarii agenți pentru inventarierea muniției.

3.01.1989

O.Z.U. 299/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— internări și ieșiri din spital ale unor soldați;
— numirea de comisii pentru verificarea zilnică a existentului
munițiilor repartizate subunităților, modul de păstrare și f. 343v—344v
securitate al acestuia, pentru verificarea prin numărarea
muniției și armamentului scoase în punctele de adunare,
pentru verificarea modului de asigurare P.S.I.;
— modificarea programului pregătirii de luptă și politice pe
perioada executării indicativului „Radu cel Frumos”;
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Filă
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— componența Batalionului de infanterie constituit pentru
intervenție în caz de necesitate;
— tehnica scoasă în punctele de adunare.

1835.

1836.

1837.

1838.

1839.

1840.

1841.

1842.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 2310

R.U. 2310

R.U. 2310

R.U. 2310

R.U. 2310

R.U. 2310

R.U. 2310

R.U. 2310

3.01.1989

O.Z.U. 301/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— cantitatea de muniție distribuită din depozit;
f. 345v—346
— încadrarea, efectivul și tehnica unei coloane constituită
de regiment pe 22.12.1989 și care s-a deplasat pe itinerariul
cazarmă — București (U.M. 01305) și retur.

3.01.1989

O.Z.U. 302/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— modificări în structura regimentului deplasat în ziua de
22.12.1989, ora 19,30;
f. 346v—347
— distribuirea de muniție, echipament, hrană militarilor;
— plecarea în misiune de luptă a comandamentului
regimentului în București;
— numărul drapelelor tricolore distribuite detașamentului
care s-au deplasat în București în 22.12.1989.

3.01.1989

O.Z.U. 303/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentarea din misiune a comandamentului regimentului f. 347v—348
și a unor alte cadre militare;
— efectivul întrebuințat pentru paza și apărarea cazărmii;
— distribuirea de muniție Bateriei 322 Comandă.

3.01.1989

O.Z.U. 304/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 348v—349
— constituirea de grupe operative pentru apărarea
garnizoanei.

3.01.1989

O.Z.U. 305/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
f. 349v—350
— selecționarea militarilor în termen apți pentru serviciul de
gardă al unității;
— efective destinate pazei cazărmii și U.M. 01867.

3.01.1989

O.Z.U. 306/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— efective destinate pazei cazărmii și U.M. 01867.

3.01.1989

O.Z.U. 307/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— schimbări de personal în structura regimentului;
f. 352—352v
— numirea comisiei de inventariere a muniției;
— efectivele destinate a efectua paza obiectivelor din
garnizoană.

3.01.1989

O.Z.U. 308/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— schimbări de personal în structura regimentului;
— efectivele destinate a efectua paza obiectivelor din
garnizoană;
f. 353—356
— plan de măsuri pentru executarea ordinului general al
ministrului apărării naționale pentru perioada
30.12.1989—3.01.1990;
— recompensarea cadrelor militare și militarilor în termen
pentru rezultate obținute în cadrul pregătirii de luptă.

f. 351—351v
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1843.

1844.

1845.

1846.

1847.

1848.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 2342

R.U. A371

R.U. 5069

R.U. 5069

R.U. 5069

R.U. 5069

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

3.01.1990

O.Z. 1:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la hrană;
— nomenclatorul dosarelor pe anul 1990;
— constituirea de comisii administrative și stabilirea
f. 2—8
responsabilităților;
— componența gărzii care execută paza Arhivelor Statului;
— scoaterea de la drepturi a soldatului Mareș Dumitru
Eugen decedat în data de 26.12.1989 la Spitalul Clinic
Grivița — București.

20.09.1993

Registru istoric:
— consemnări privind acțiunile de luptă întreprinse de
Regimentul 16 Artilerie din momentul primirii indicativului
„Radu cel Frumos” (17.12.1989) pentru executarea alarmei f. 43—44
de luptă parțială;
— recompensarea cu înaintarea în gradul următor a unor
ofițeri și subofițeri.

10.02.1989

O.Z.U. 297/18.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— formarea unor grupe (3) operative la comandamentul
regimentului;
— înarmarea cadrelor cu pistol și 12 cartușe;
— înarmarea militarilor în termen cu pistoale mitralieră și
60 cartușe;
f. 1—2
— consemnarea armamentului și a muniției într-un registru
de la subunități;
— organizarea posturilor de gardă pe 3 schimburi;
— alocări la drepturi;
— înapoieri din învoiri, concedii de odihnă și de la alte unități
militare, replanificarea zilelor de concediu de odihnă.

10.02.1989

O.Z.U. 298/19.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări la drepturi, prezentări din concediu de odihnă, f. 2v—3
din învoiri sau din permisii; sosiți din misiuni ca agenți
(U.M. 01305 București).

10.02.1989

O.Z.U. 299/20.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări la drepturi, înapoieri din permisii, concedii de
odihnă;
— începând cu data de 17.12.1989 în unitate se pune în
aplicare indicativul „Radu cel Frumos”;
— programul pregătirii de luptă și ieșirea în cursă a tehnicii
militare;
— alocarea la hrană caldă a personalului muncitor civil f. 3v—4v
contra cost pe perioada aplicării indicativului începând cu
19.12.1989;
— numirea unei comisii pentru verificarea întregii muniții
scoase în punctele de adunare;
— numirea unei comisii pentru buna desfășurare a
programului de audiere și vizionare a emisiunilor radio și TV;
— numirea comisiei pentru verificarea stării de operativitate
a mijloacelor de transmisiuni.

10.02.1989

O.Z.U. 300/21.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări la drepturi, înapoieri din permisii, plecări ale unor
ofițeri în misiune la U.M. 02464 București, la S.M.C.
București;
f. 5—5v
— acordarea unei prime de comandă, predarea-primirea
unei funcții, deplasarea unui maistru militar la U.M. 01655
Bodoc
pentru
ridicarea
a
26
stații
radio
R.12 SIM; alocări la drepturi conform indicativului „Radu cel
Frumos”.
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1849.

1850.

1851.

1852.

1853.

1854.

1855.

1856.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 5069

R.U. 5069

R.U. 5069

R.U. 5069

R.U. 5069

R.U. 1783

R.U. 1783

R.U. 1783

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

10.02.1989

O.Z.U. 301/22.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări la drepturi;
— pentru executarea indicativului „Radu cel Frumos” iese f. 6—6v
din unitate tehnică militară (tancuri);
— deplasarea autoturismului ARO 10, A. 740 pe itinerarul
Mihai Bravu—Giurgiu și retur.

10.02.1989

O.Z.U. 302/23.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— tehnica folosită pentru executarea misiunii de luptă ca f. 7—7v
urmare a stării de necesitate;
— alocări la drepturi.

10.02.1989

O.Z.U. 303/25.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— scoaterea din depozitul unității grupa „E” a unor cantități f. 8—8v
de armament de infanterie;
— alocări la drepturi.

10.02.1989

O.Z.U. 305/27.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări la drepturi, asigurarea permanentă a iluminatului
f. 10—11
exterior de siguranță a unității, interzicerea în cazarmă a
circulației tuturor categoriilor de personal;
— instrucțiuni privind intrarea în dispozitiv a militarilor, învoiri.

10.02.1989

O.Z.U. 307/29.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— alocări la drepturi, părăsiri de garnizoană, rănirea unui f. 12v—13
subofițer în misiunea de luptă din 23.12.1989;
— deplasări în misiuni ale cadrelor militare, externări.

28.01.1990

O.Z.U. 3/5.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
la drepturi, sosiri din misiuni, plecări în concediu medical,
internarea în S.M.C. București a 2 trupeți răniți la indicativul f. 46v—47
„Radu cel Frumos”, reorganizarea serviciului de gardă,
verificarea personalului unității asupra existenței, manipulării
și întreținerii întregului armament individual și al muniției.

28.01.1990

O.Z.U. 7/10.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
avansări în grad, deplasări ale cadrelor, introducerea în
reparație a unor telefoane, emițătoare, învoiri ale ofițerilor și
subofițerilor, scutiri medicale, recompensarea unor ofițeri cu f. 51—52v
înaintarea în grad pentru înaltul patriotism, curaj, în scopul
anihilării bandei teroriste și integritatea idealurilor Revoluției
de la 22.12.1989, alocarea și scoaterea de la drepturi a unor
militari în termen.

28.01.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, măsuri
luate în vederea întăririi pazei și apărării cazărmii,
depozitului de muniții al garnizoanei și al stației de pompe;
— alocări și scoateri de la drepturi;
f. 58v—59v
— plecări în concediu de odihnă, permisii, părăsiri de
garnizoană, absentarea nemotivată a unui subofițer, ieșiri în
cursă cu autovehiculele pentru ocuparea dispozitivului de
luptă.
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1857.

1858.

1859.
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SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 1783

R.U. 811

R.U. 4788

Data
înregistrării

28.01.1990

24.06.1991

Registru istoric:
— ordine și rapoarte privind avansarea și recompensarea
unor ofițeri, formarea a 4 grupe operative la comandamentul f. 283
regimentului și punerea în aplicare începând cu 17.12.1989
a indicativului „Radu cel Frumos”.

30.12.1988

O.Z.U.300/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— primirea indicativului „Radu cel Frumos” pe data de f. 283—284f
17.12.1989 la ora 15,30 și prezentarea cadrelor la unități;
— efectivul numeric alocat la hrană.

SECRET

R.U. 4788

30.12.1988

1861.

SECRET

R.U. 4788

30.12.1988

1862.

SECRET

R.U. 4788

30.12.1988

1864.

SECRET

SECRET

R.U. 4788

R.U. 4788

Filă
dosar

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— scoateri de la drepturi;
— detașări, încadrarea unor militari în termen la alte
subunități pe alte funcții;
— numirea unor comisii pentru repartiția de locuințe, pentru
verificarea armamentului, muniției;
f. 67—68
— numirea personalului care asigură paza și apărarea
cazărmilor și obligațiile pe care aceștia le au;
— internări în spital, scutiri medicale, acordarea sporului de
vechime unui angajat civil;
— gradații, învoiri, alocări la drepturi;
— ieșirea unor autovehicule în cursă.

1860.

1863.

Conținutul pe scurt

O.Z.U.301/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unei subunități la data de 19.12.1989, care
să fie în măsură să îndeplinească misiuni de luptă;
f. 284—285f
— prezentarea cadrelor la unitate în baza indicativului „Radu
cel Frumos”;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U.305/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune de luptă a unei companii de infanterie
pe itinerariul Giurgiu — Jilava — Centură — Măgurele —
Șos. Alexandriei — București;
— decesul la datorie pe data de 23.12.1989 a lt. Petroșanu
Isaiia Ioan Isaiia Cătălin pe timpul realizării și verificării
dispozitivului de apărare a cazărmii;
f. 287v—288f
— acțiunile de luptă desfășurate în cazarma 485 Giurgiu,
misiunea de cercetare a zonei limitrofe a cazărmii soldată
cu schimburi de focuri cu elemente teroriste, rănirea
soldatului Stînea Mircea și consumul de muniții;
— starea fizică a suspecților capturați și predați unității de
civili;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U.306/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de grupe de conducere operative pentru
f. 288v—289f
apărarea cazărmii;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și personalului
muncitor civil.

30.12.1988

O.Z.U. 307/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— distribuirea de armament și muniție pentru apărarea
f.289v—290f
punctului de trecere pe podul de peste râul Argeș de la
Gostinari;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

30.12.1988

O.Z.U.309/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— schimbări în efectivul detașamentului care a executat f. 291
misiunea din ziua de 23.12.1989;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
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1865.

1866.

1867.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 4788

R.U. 4788

R.U. 8701

Data
înregistrării

30.12.1988

30.12.1988

O.Z.U. 313/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unei subunități de intervenție pentru apărarea
cazărmii;
f. 294
— avansarea în grad post-mortem a lt. Petroșanu Isaiia
Cătălin;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

2.01.1990

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— schimbări în efectivul Companiei I din București;
— deplasarea cpt. Blideran Mircea împreună cu 4 militari în f. 8v—7f
termen și un subofițer la punctul de trecere pe pod de la
Goștinari pe râul Argeș pentru demontarea podului;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1869.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

SECRET

R.U. 8701

8.01.1990

1871.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1872.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1873.

SECRET

R.U. 8701

Filă
dosar

O.Z.U. 311/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— noul dispozitiv de apărare a cazărmii;
— constatările comisiei de verificarea muniției;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1868.

1870.

Conținutul pe scurt

2.01.1990

f. 292

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de patrule pentru apărarea cazărmii;
f. 7v—81f
— se menționează tehnica auto care se deplasează la
Goștinari pentru demontarea podului;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 7/07.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor plecate și întoarse din misiunea în f. 10f
garnizoana București, la U.M. 01315;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 8/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune și învoire a unor cadre;
— deplasarea unor cadre și militari în termen la Goștinari
f.10v—11f
pentru închiderea punctului de trecere și scoaterea
pontoanelor pe mal;
— plecarea unor cadre în misiune la U.M. 01315 București;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 9/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de grupe operative care intră în funcțiune
începând cu data de 10.01.1990;
— prezentarea din misiune în garnizoana București a
lt. Ghenescu Marian, lt. Pop Cornel și a detașamentului de f.11v—12f
42 militari în termen;
— nominalizarea cantității de muniție scoasă de la stoc pe
data de 17.12.1989 în urma primirii indicativului „Radu cel
Frumos”;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 10/10.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea din misiune a unor cadre și f. 12v
militari în termen;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 12/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor plecate și întoarse din misiune în
Garnizoana București la U.M. 01315;
f. 13v—14f
— plecarea unor militari în termen în misiune în Garnizoana
Mihai Bravu;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
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Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

1874.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1875.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1876.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1877.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1878.

SECRET

R.U. 8701

2.01.1990

1879.

SECRET

R.U. 5114

28.08.1989

1880.

SECRET

R.U. 5114

28.08.1989

1881.

SECRET

R.U. 5114

28.08.1989

1882.

SECRET

R.U. 5114

28.08.1989

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 13/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune în garnizoana București a unor
cadre;
— detașarea M.M. clasa III Stan Stelian la U.M. 1694
București în perioada 15—31.01.1990;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 15/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— noul dispozitiv de apărare al cazărmii;
— prezentarea și plecarea unor cadre în misiune;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 17/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen prezentate
la unitate care au fost detașate la U.M. 01315 București pe
timpul Revoluției;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 23/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— asigurarea pazei unității;
— prezentarea și plecarea unor cadre în misiune;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 28/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea recompenselor militarilor în termen pentru
activitatea desfășurată pe timpul Revoluției;
— numiri și eliberări din funcții ale unor cadre militare;
— constituirea de grupe operative care intră în funcțiune
începând cu data de 1.02.1990;
— prezentarea unor cadre din misiune;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plutoanelor de pază pe unitate;
— plecarea în permisie a unor rezerviști concentrați;
— începând cu 24.12.1989 armamentul și muniția aflate în
custodie la U.M. 01737 București se depozitează în unitate;
— distribuirea armamentului, comandanților de companii și
stabilirea planului de apărare a cazărmilor.

f. 14v

f. 16

f. 17v

f. 22

f. 25v—27f

f. 307v—313v

O.Z.U. 304/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plutoanelor de pază pe unitate;
f. 314
— prezentarea în unitate a unor militari pentru a participa la
acțiunile de apărare ale unității;
— desconcentrarea unor rezerviști concentrați.
O.Z.U. 307/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea plutoanelor de pază pe unitate;
— înaintarea în grad a unor cadre;
— rănirea unor militari în termen în urma apărării cazărmilor f. 316—317v
și obiectivelor încadrate;
— tabel nominal cu conducătorii punctelor de lucru pe timp
de noapte;
— primirea de armament de la U.M. 01737 București.
O.Z.U. 309/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— desconcentrarea unor rezerviști concentrați;
— înapoierea la U.M. 01773 Ploiești a soldaților detașați
f. 318v—321v
pentru apărarea cazărmii;
— înaintarea în grad a unor militari în termen;
— scăderea din evidență a muniției consumate în perioada
22—30.12.1989, în timpul apărării cazărmilor.
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Nr.
crt.

1883.

Nivel de
clasificare

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 872

Data
înregistrării

2.12.1989

1884.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

1885.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

1886.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

1887.

1888.

SECRET

SECRET

R.U. 872

R.U. 872

Conținutul pe scurt

181
Filă
dosar

O.Z.U. 299/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea cadrelor și militarilor în termen la unitate ca
urmare a primirii indicativului „Radu cel Frumos”;
f. 39v—41v
— constituirea unor comisii pentru verificarea zilnică a
existenței muniției și armamentului aflat în gestiunea
subunităților și asupra militarilor în termen.
O.Z.U. 300/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unei coloane și transport în folosul ICRA
Berceni;
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen care se trec f. 42—43v
în efectivul prezent al unității, ca urmare a primirii
indicativului „Radu cel Frumos”;
— acordarea de trepte și gradații personalului muncitor civil;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.
O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen înapoiați din
concediu ca urmare a primirii indicativului „Radu cel f. 44—44v
Frumos”;
— efectivul alocat la drepturi de hrană ca urmare a misiunilor
primite prin indicativul „Radu cel Frumos”.
O.Z.U. 302/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen care se trec
în efectivul prezent al unității ca urmare a primirii indicativului f. 45—45v
„Radu cel Frumos”;
— efectivul alocat la drepturi de hrană ca urmare a misiunilor
primite.

2.12.1989

O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea responsabililor și alocarea combustibilului pentru
încălzirea corturilor montate în punctul de adunare la alarmă;
— alocarea la drepturi de carburanți a tehnicii care participă
la acțiuni împotriva elementelor teroriste;
f. 46—47
— sunt nominalizați soldații care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității fiind veniți sau plecați în misiune;
— decesul soldatului Moldoveanu Marin căzut la datorie în
luptele împotriva teroriștilor;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

2.12.1989

O.Z.U. 304/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— asigurarea cu echipament de luptă a militarilor;
— asigurarea cu combustibil a tehnicii;
— numirea comisiei de recepție a materialelor capturate;
f. 47v—48v
— efectivul alocat sau scos de la norma de hrană;
— scăderea din efectivul prezent al unității a cadrelor și
soldaților morți și răniți în luptele împotriva teroriștilor;
— prezentări și plecări din/în misiune de luptă.

1889.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

1890.

SECRET

R.U. 872

2.12.1989

O.Z.U. 305/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scăderea din efectivul prezent al unității a militarilor plecați
f. 49
în misiune și a soldatului Afteme Marian internat în Spitalul
Militar Central, fiind rănit în luptele împotriva teroriștilor;
— echiparea militarilor veniți din economia națională.
O.Z.U. 306/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scăderea din efectivul prezent al unității a soldaților plecați
f. 50
în misiune de luptă și internați în spital fiind răniți în luptele
împotriva teroriștilor;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
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crt.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 872

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.12.1989

O.Z.U. 307/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— rănirea locotenentului Zaharia Nicolae în ziua de
27.12.1989 în luptele cu teroriștii;
— alocarea și scoaterea la/de la drepturi a efectivului venit
f. 51—52
sau plecat din/în misiune de luptă;
— internarea soldatului Maria Valentin, rănit în Revoluție;
— numirea comisiei de recepție a produselor și materialelor
de la diferite organizații socialiste;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

2.12.1989

O.Z.U. 308/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcții a unor cadre militare;
— clasarea ca inapt serviciu militar cu revizuire a soldatului
f. 52v—53
Ludu Alin;
— plecarea în misiune de luptă a unui număr de 242 militari
în termen;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

2.12.1989

O.Z.U. 13/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiilor administrative și de casare a
materialelor de resortul cazarmare;
— clasarea inapt serviciu militar a soldatului Secară Florin;
— trecerea în rezervă a soldatului Crupei Ion;
— degradarea unor militari în termen;
— avansarea în grad a unor militari în termen;
f. 75—76
— încadrarea unor militari în termen ca mecanici
conducători pe TAB;
— echiparea efectivelor destinate pentru pază la Sala
Palatului;
— alocări la hrană gratuit a personalului civil începând cu
data de 25.12.1989, conform ordinului S.10/11.01.1990 al
U.M. 02450 transmis cu N.T. 1015/11.01.1990 al U.M. 01315
București

2.12.1989

O.Z.U. 17/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea căpitanului Pahon Ștefan la comanda militarilor
aflați la Palatul Telefoanelor;
— plecarea în misiune pe o perioadă de 10 zile a unor cadre; f. 82v—83v
— trecerea în rezervă a soldatului Bescucă Cezar;
— nominalizarea militarilor la care se trec sau se scad din
efectivul control al unității;
— avansarea în grad a soldatului Alistor Adrian.

2.12.1989

O.Z.U. 21/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor și militarilor care se trec sau se
scad din efectivul control al unității;
— eliberări și numiri în funcții cadre militare;
— mutări militari în termen între subunități;
f. 88v—94
— organizarea gărzilor și posturilor și nominalizarea
cadrelor, militarilor în termen și a tehnicii care desfășoară
serviciu de pază la următoarele obiective: Palatul
Telefoanelor, sediul Televiziunii, Stația de Pompare Sud,
Centrul de Instrucție al Trupelor de Geniu, C.ET. Progresu,
Palatul Cotroceni, penitenciarul Jilava, Piața Revoluției.
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Nr.
crt.

1896.

1897.

1898.

1899.

1900.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 872

R.U. 872

R.U. 848

R.U. 9483

R.U. 9483

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.12.1989

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea, numirea, responsabililor și controlul activității
popotei;
— constituirea comisiilor de recepție și casare a materialelor
lor de resortul ATAM;
— nominalizarea militarilor în termen care desfășoară f. 94v—98
serviciu de gardă, pază și apărare la Palatul Telefoanelor,
Sediul Televiziunii, Stația de Pompe Sud, Centrul de
Instrucție al Trupelor de Geniu, CET Progresu, Palatul
Cotroceni, Penitenciarul Jilava, Piața Revoluției și Piața
Victoriei;
— alocări și scăderi de la drepturi de hrană.

2.12.1989

O.Z.U. 26/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcție a unor cadre militare;
— clasarea inapt serviciu militar a soldatului Ghiță Marius;
— trecerea în rezervă a soldatului Plăiașu Viorel având
greutăți în familie, art. 48, lit. C, al. VI.;
— numirea comisiilor de primire, verificare și repartiție a
recruților;
f. 104—106
— componența grupelor operative;
— nominalizarea cadrelor militare prezente la obiectivele
încadrate pentru apărare: Consiliul Frontului Salvării
Naționale, Televiziune, Piața Victoriei, Palatul Telefoanelor,
Centrul de Instrucție al Geniului, Academia Militară,
Penitenciarul Jilava, Palatul Cotroceni, CET Progresu, Stația
de Pompare „Sud”, Piața Revoluției;
— alocarea efectivelor la drepturi de hrană.

15.07.1991

Registrul istoric al Regimentului 2 Mecanizat:
— pierderile umane suferite de Regimentul 2 Mecanizat în
f. 371—373
timpul revoluției din 1989, avansări în grad, numiri și eliberări
din funcție în perioada 29.12.1989—22.01.1990.

3.01.1989

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— funcționarea grupei de pază și control la comandamentul
Marii Unități și componența acesteia;
— prezentarea la unitate din misiuni, concedii de odihnă,
părăsiri de garnizoană, învoiri a unor cadre militare, soldați f. 190—191
și personal muncitor civil;
— executarea unei misiuni la comandamentul brigăzii de
către un grup de militari de la U.M. 01659 Chitila PL
Grozăvești;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune a unui personal muncitor civil;
— numirea comisiei pentru inventarierea materialelor de
resortul hranei;
— eliberarea ordinelor de serviciu;
— înlocuirea unui soldat din grupa pază;
— alocări la drepturi de hrană;
f. 192
— executarea unei misiuni de către un grup de militari în
termen din U.M. 01735 Focșani la U.M. 01783 București;
— înființarea serviciului de gardă permanent pentru paza și
apărarea comandamentului Brigăzii 38 Căi Ferate și a
intrărilor principale în clădirea M.T.Tc.;
— compunerea, efectivul și pregătirea gărzii;
— alocarea muniției gărzii.
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crt.

1901.

1902.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 9483

R.U. 9483

Data
înregistrării

3.01.1989

3.01.1989

O.Z.U. 301/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor 1 și 2;
f. 194
— prezentarea din permisii a unor ofițeri;
— alocarea la drepturi de hrană.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

1904.

SECRET

R.U. 9483

3.01.1989

1906.

1907.

1908.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 9483

R.U. 3011

Filă
dosar

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor 1 și 2;
— eliberarea ordinelor de serviciu;
f. 193
— numirea a 2 ofițeri pentru verificarea modului de pregătire
a personalului gărzii;
— constituirea unei subunități de intervenție;
— alocarea la drepturi de hrană.

1903.

1905.

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 302/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor 1, 2 și 3;
— detașarea unui ofițer și a 48 de militari în termen de la f. 194v
U.M. 01659 Grozăvești la sediul Marii Unități pentru
îndeplinirea unei misiuni de luptă;
— alocarea la drepturi de hrană.
O.Z.U. 303/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
f. 194v—195
personalului gărzilor 1, 2 și 3;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 304/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate și a
personalului gărzilor 1, 2 și 3;
— detașarea unui ofițer și a 34 de militari în termen din U.M.
01735 Titan la Comandamentul U.M. 01783 București pentru
îndeplinirea unei misiuni de luptă;
f. 195—196
— detașarea unui ofițer, subofițer și a 44 de militari în termen
din U.M. 01735 Titan la Comandamentul Marii Unități începând
cu 27.12.1989 pentru îndeplinirea unei misiuni de luptă;
— prezentarea din concediu de odihnă;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiuni;
— constituirea de comisii pentru verificarea, distrugerea prin
tocare a documentelor, verificarea și aprobarea proceselor
f. 214
de selecționare;
— plecarea în concedii de odihnă;
— întoarcerea la unitate a militarilor detașați la
comandament pentru îndeplinirea unei misiuni de luptă;
— alocarea la drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 17/21.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea comisiei pentru primirea-predarea
documentelor aflate în evidența fostului sector probleme
statutare, evidența de partid și UTC;
— internarea, externarea din spital;
f. 216v—218
— plecarea în misiuni;
— executarea serviciului de gardă permanent pentru paza și
apărarea comandamentului brigăzii și a intrărilor principale
în clădirea M.T.Tc.;
— alocarea la drepturi de hrană.

26.07.1973

Registru istoric:
— cuprinzând activitățile și acțiunile de luptă desfășurate de
militarii batalionului în cazarmă și în afara acesteia, de la f. 211—216
primirea indicativului „Radu cel Frumos” (17.12.1989) până
la 31.01.1990.
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Nr.
crt.

1909.

1910.

1911.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 6058

R.U. 17691

R.U. 17691

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

12.09.1974

Registrul istoric al Brigăzii 38 Căi Ferate:
— ordine, rapoarte, însemnări, situații statistice, tabele
privind misiunile executate, mișcările de trupe, pierderile
umane suferite și pagubele materiale, muniția consumată,
f. 173v—184v
avansările, numirile și eliberările din funcție, recompensele
acordate în cadrul unităților subordonate Brigăzii 38 Căi
Ferate din momentul când s-a primit indicativul „Radu cel
Frumos”, în perioada 17.12—31.12.1989.

20.01.1989

O.Z.U. 297/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări în misiuni și
f. 229v—230
internări în spital și întreruperea concediilor de odihnă ale
ofițerilor în urma primirii indicativului „Radu cel Frumos”.

20.01.1989

O.Z.U. 298/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări în misiuni, în
concedii medicale, scoaterea de la stocul de mobilizare a f. 230v
anexei „D” a unor materiale (paturi pliante, saltele, perne,
pături, cearceafuri).

1912.

SECRET

R.U. 17691

20.01.1989

O.Z.U. 299/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări în misiuni, în
concedii medicale, scoaterea de la stocul de mobilizare a
f. 231
anexei „D” a unor materiale (paturi pliante, saltele, perne,
pături, cearceafuri), trecerea la programul de lucru de la 8,00
la 17,00

1913.

SECRET

R.U. 17691

20.01.1989

O.Z.U. 302/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu și plecări în misiuni.

20.01.1989

O.Z.U. 303/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu și rănirea, în data de
23.12.1989, ora 12,10, în timpul schimbului de focuri cu f. 233
teroriștii, la mâna și piciorul drept, a p.m.c. Sima Gheorghe,
tratat ambulatoriu.

18.11.1989

O.Z.U. 31/31.01.1990:
— personal de serviciu, misiuni, cadre militare (nominalizate)
f. 43
care vor asigura serviciul operativ în cadrul
Comandamentului Artileriei, începând cu 1.02.1990.

21.09.1988

Registrul istoric al C.A.F.A./1987—1993:
— extrase din sintezele operative ale Direcției operații din
Marele Stat Major privind acțiunile de luptă, muniția
consumată, starea morală, pierderile umane suferite de
f. 68v—70v
unitățile militare subordonate C.A.F.A. și pagubele materiale
din armata română din momentul primirii indicativului pentru
executarea alarmei de luptă parțială, în perioada 17.12—
31.12.1989.

21.09.1988

Registrul istoric al C.A.F.A./1987—1993:
— organizarea și încadrarea Comandamentului Artileriei
pentru 1990, extrase din sintezele operative ale Direcției
Operații din Marele Stat Major privind participarea unităților
din subordinea Comandamentului Artileriei la apărarea unor f. 71—77v
obiective din garnizoanele de dislocare, starea morală,
muniția consumată și muniția recuperată de la trupele de
securitate și de la populație, avansări, numiri și eliberări din
funcție în perioada 1.01—24.02.1990.

13.09.1989

O.Z.U. 297/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— începând cu data de 17—19.12.1989, ora 15,20
Comandamentul Diviziei 1 Mecanizate „Tudor Vladimirescuf. 199v
Debrețin” și unitățile subordonate au executat indicativul
„Radu cel Frumos”, întregul efectiv al Comandamentului își
desfășoară activitatea permanent în unitate conform
planului.

1914.

1915.

1916.

1917.

1918.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 17691

R.U. 598

R.U. 2302

R.U. 2302

R.U. 2867

f. 233
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1919.

1920.

1921.

1922.

1923.

1924.

1925.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 2867

R.U. 653

R.U. 89

R.U. 89

R.U. 5468

R.U. 5468

R.U. 5468

Data
înregistrării

Filă
dosar

Conținutul pe scurt

13.09.1989

O.Z.U. 308/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— executarea controlului la unitățile și obiectivele unde au
intervenit cu efective din unitățile subordonate în București,
conform Ordinului Comandantului Armatei 1 în data de
29.12.1989;
— nominalizarea cadrelor și microbuzului cu care se f. 206
deplasează la unități;
— avansarea în grad a unor cadre conform articolului 23,
litera „a”;
— plecarea în misiune a căpitanului (I) Ivan Gheorghe la
Comandamentul Armatei 1 pentru a îndeplini funcția de ofițer
2 cu activitatea de cifru în perioada 28.12.1989—27.01.1989.

3.05.1989

O.Z.U. 301/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen scoși de la hrană fiind
plecați în concediu în perioada 25.12.1989—8.01.1990;
— alocarea la drepturi de hrană gratuit a cadrelor;
f. 393v—400v
— organizarea și nominalizarea personalului care execută
misiuni de transport ordonate de U.M. 02404 București;
— numirea unor subofițeri șoferi pe autocamioane;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

26.12.1989

O.Z.U. 304/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea unor ofițeri avansați în grad;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— asigurarea cu armament a unor subunități.

26.12.1989

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a plutonierului major (artilerie) Mirea
Alecu Stan și predarea gestiunii și funcției pe care le deținea;
— detașarea și plecarea în misiune a unor cadre;
f. 38v—39v
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen detașați
pentru pază la U.M. 01768 București;
— nominalizarea șoferului și autobuzului plecați în misiune
în perioada 20—22.01.1990 la U.M. 02404 București;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1.12.1988

O.Z.U. 296/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— executarea „alarmei de luptă parțială” de către
comandamentul diviziei și unitățile subordonate, începând
f. 385
cu data de 17.12.1989, ora 15,20;
— chemarea din concediu a unor cadre și p.m.c.;
— ieșirea în punctele de adunare a unor autovehicule ca
urmare a executării alarmei.

1.12.1988

O.Z.U. 298/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— desigilarea și distribuirea muniției din depozit la
comandament și subunități;
— prezentarea din concediu de odihnă a unor cadre și f. 386
p.m.c.;
— executarea unei misiuni în Garnizoana Câmpia Turzii de
către un p.m.c.;
— eliberarea și numirea în funcții a unor cadre.

1.12.1988

O.Z.U. 300/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— distribuirea de muniție pentru cadre, p.m.c. și militari în
f. 387v
termen în ziua de 17.12.1989;
— constituirea unei rezerve de muniții și distribuirea ei;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 2
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Nr.
crt.

1926.

1927.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 5701

R.U. 2614

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

1.01.1990

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— desființarea organelor politice din Armata 1 și înființarea
compartimentelor de educație patriotică și cultură;
— primirea unor cantități de armament și muniții de la
autobaza I.D.E.B., Statul Major al Gărzilor Patriotice
Sectorul 4, Sala Palatului;
— scoaterea de la stoc și dotarea cadrelor comandamentului f. 5v—6
cu armament;
— constituirea comisiilor pentru avizarea proceselor-verbale
de declasare și casare a materialelor pe linie A.T.A.M.;
— numirea unei comisii și deplasarea acesteia în
Garnizoana Târgoviște pentru supravegherea activității de
luare în primire a gospodăriei agricole a fostului C.C. de
către comisia Regimentului 1 Tancuri.

30.12.1987

O.Z.U. 297/17.12.1989:
— organizarea serviciului prin grupe operative la Statul
f. 189
Major al Gărzilor Patriotice și anularea unor prevederi din
ordinele de zi anterioare.

1928.

SECRET

R.U. 2614

30.12.1987

O.Z.U. 7/30.12.1989:
— nominalizarea persoanelor recompensate pentru
rezultatele deosebite în activitatea desfășurată, a unor ofițeri
f. 197
care au făcut parte din comisia pentru inventarierea bunurilor
și valorilor materiale din sediul fostului C.C. al P.C.R. și a
unora destinați a face parte din grupa operativă.

1929.

SECRET

R.U. 3216

6.01.1990

O.Z.U. 3/4.01.1990:
— repartizarea a 2 ofițeri de pe lângă Statul Major al Gărzilor f. 8
Patriotice de la Sectorul 6

6.01.1990

O.Z.U. 5/7.01.1990:
— măsurile ce se vor lua în urma ordinului telefonic (N.T.
nr. 8 din 7.01.1990) dat tuturor statelor majore județene ale
gărzilor patriotice în baza notei telefonice nr. 4 din 6.01.1990; f. 9
— repartizarea colonelului Crihan Iorgu după întoarcerea din
misiune în grupa operativă ce acționa în localul Statului
Major al Municipiului București.

6.01.1990

O.Z.U. 12/15.01.1990:
— părăsiri de garnizoană, acordarea unor gradații și
măsurile luate la solicitarea Inspectoratului General al Poliției f. 15—16
pentru preîntâmpinarea sustragerii muniției de război de la
gărzile patriotice din mediul rural.

6.01.1990

O.Z.U. 13/16.01.1990:
— notele telefonice nr. 17, 18 și 19 din 16.01.1990
referitoare la normele de adresare în relațiile dintre militarii
f. 16
armatei române, acordarea gradațiilor 1—7 pentru cadrele
militare, sistarea până la noi ordine a predării muniției
existente la posturile de poliție din comune.

6.01.1990

O.Z.U. 14/17.01.1990:
— se transmite secțiilor gărzilor patriotice să se treacă la
executarea prevederilor N.T. 19/16.10.1990 și totodată în
baza notei telefonice nr. 20 din 17.01.1990 să se f. 16
întocmească actele necesare pentru actualizarea evidenței
materialelor artileristice în urma acțiunilor desfășurate în
perioada 22.12.1989—6.01.1990.

6.01.1990

O.Z.U. 17/20.10.1990:
— părăsiri de garnizoană, schimbarea locului de
desfășurare a activității de către Statul Major Central al
f. 17—18
Gărzilor Patriotice, efectuarea unui control de sprijin și
îndrumare, precum și funcționarea unor grupe operative
începând cu 20.01.1990.

1930.

1931.

1932.

1933.

1934.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 3216

R.U. 3216

R.U. 3216

R.U. 3216

R.U. 3216
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

1935.

SECRET

R.U. 3216

1936.

1937.

1938.

1939.

1940.

1941.

1942.

1943.

1944.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 3216

R.U. 3216

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

R.U. 1177

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

6.01.1990

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— nominalizarea serviciului pe Statul Major și personalul f. 20
(ofițeri) care s-a prezentat la serviciu din misiune.

6.01.1990

O.Z.U. 23/26.01.1990:
— nominalizarea serviciului pe Statul Major și personalul
f. 20
(ofițeri) care s-a prezentat la serviciu din misiune sau după
efectuarea unor scutiri medicale.

6.01.1990

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— nominalizarea serviciului pe Statul Major, personalul (ofițeri)
f. 20—21
care s-a prezentat la serviciu din misiune, numiri în funcții și
colectivele participante la efectuarea unor cercetări în teritoriu.

23.10.1989

O.Z.U. 299/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— primirea indicativului „Radu cel Frumos” în data de
17.12.1989, ora 15,20;
f. 250—256
— încazarmarea cadrelor în unitate și organizarea grupelor
operative;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

23.10.1989

O.Z.U. 300/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecări în misiune ale unor cadre;
— nominalizarea militarilor plecați la Detașamentul U.M. f. 257—261
02543 Slobozia în data de 19.12.1989;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană;
— numirea unei comisii pentru distribuirea de muniție.

23.10.1989

O.Z.U. 301/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecări și prezentări din misiune ale unor cadre;
— nominalizarea militarilor în termen prezentați la unitate f. 262—265
din permisii, concedii de odihnă și concedii medicale;
— alocări și scoaterea de la drepturi de hrană;
— tehnica scoasă în punctele de adunare.

23.10.1989

O.Z.U. 303/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— tehnica deplasată pe itinerarul Slobozi—București în f. 269—270
vederea executării unei misiuni;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

23.10.1989

O.Z.U. 304/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— participarea la o misiune de luptă în Garnizoana Alexeni
f. 271—272
a unui număr de 8 cadre și 100 de militari în termen
(24.12.1989);
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

23.10.1989

O.Z.U. 305/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen din unitate răniți în luptele cu
teroriștii și internați în Spitalul Militar Județean Slobozia;
f. 273—274
— din cauza otrăvirii apei de către elementele teroriste în
cadrul unității s-a distribuit masă rece, mâncarea pregătită
fiind distrusă;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

23.10.1989

O.Z.U. 310/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— conform N.C. 748 din 27.12.1989 se avansează la gradul
următor, începând cu 22.12.1989, mr. Peșu Ion și cpt. Niță
Vasile;
f. 283—284
— sgt. maj. Dumitru Marian, rănit în revoluție, se internează
în data de 28.12.1989 și rămâne în concediu medical;
— misiunea plt. Bicler Necula;
— alocarea și scoaterea la/de la hrană.
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Nr.
crt.

1945.

1946.

1947.

1948.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

R.U. 1181

R.U. 1181

R.U. 1181

R.U. 1181

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2.01.1990

O.Z.U. 7/7.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— enumerarea tancurilor (și conductorilor) care au executat,
f. 28—29
la primirea indicativului „Radu cel Frumos” misiuni
independente în Slobozia și a celor care în 22.12.1989 s-au
deplasat pe itinerarul Slobozia—Urziceni și retur.

2.01.1990

O.Z.U. 9/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate:
— enumerarea materialelor chimice consumate în timpul f. 32—33
acțiunilor împotriva teroriștilor;
— alocări și scoateri de personal de la drepturi de hrană.

2.01.1990

O.Z.U. 12/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— personalul care se va deplasa la I.P.J. Călărași pentru a f. 41—42
ridica materialele chimice periculoase;
— efectivul alocat la drepturile de hrană.

2.01.1990

O.Z.U. 20/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scad din
efectivul prezent;
— garda care va participa la transportul și înhumarea fostului
sergent major Drăcea Cristian în localitatea Comarnic;
f. 66v—67v
— nominalizarea cadrelor, militarilor în termen și a tehnicii
care se vor deplasa în București pentru a prelua și asigura
paza unui obiectiv important;
— materialele și muniția scoase de la stoc pentru executarea
acestei misiuni.

1949.

SECRET

R.U. 1181

2.01.1990

O.Z.U. 28/28.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— cadrele și militarii în termen care se trec și se scot din
efectivul prezent;
f. 83—84
— autocamioanele și cadrele care se vor deplasa în
București;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

1950.

SECRET

R.U. 784

4.03.1992

Registrul istoric al Regimentului 10 Mecanizat:
— istoricul acțiunilor de luptă desfășurate de Regimentul 10 f. 65—69
Mecanizat în perioada 17.12.1989—10.01.1990.

1951.

SECRET

R.U. 371

26.03.1992

— jurnalul cuprinzând acțiunile de luptă desfășurate de
Regimentul 10 Mecanizat de la primirea indicativului „Radu f. 1—7v
cel Frumos”—17.12.1989 până la data de 26.12.1989.

19.12.1989
18.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raportul comandantului Regimentului 2 Mecanizat adresat
comandantului Diviziei 1 Mecanizate „Tudor Vladimirescu”
pentru executarea ordinului telegrafic R.I. 01 din 17.12.1989
f. 167—168
privind punerea în aplicare a măsurilor de alarmare a unității
+ anexa la raport conținând Raportul de luptă nr. 1 al
punctului de comandă pe cazarma R. 2 Mc. cu situația
efectivelor, tehnică auto și de luptă, precum și muniția
aferentă scoasă pentru dotare.

18.12.1989
18.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raportul comandantului R10 Mecanizat adresat
comandantului Diviziei 1 Mecanizate „Tudor Vladimirescu”
f. 169—171
pentru executarea ordinului telegrafic R.I. 01 din 17.12.1989
privind punerea în aplicare a măsurilor de alarmare a unității,
cu precizarea efectivelor prezente, armamentului, muniției
și tehnicii de luptă scoase la alarmă.

1952.

1953.

SECRET

SECRET

05000
0325

04992
01386
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1954.

1955.

1956.

1957.

1958.

1959.

1960.
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Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

04996
01230

05023
0795

05021
0328

05041
0331

05041
0331

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

18.12.1989
18.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raportul comandantului Regimentului 28 Tancuri adresat
comandantului Diviziei 1 Mecanizate „Tudor Vladimirescu”
f. 172
pentru executarea ordinului telegrafic R.I. 01 din 17.12.1989
privind punerea în aplicare a măsurilor de alarmare a unității:
efective prezente, tehnica de luptă și auto, armament,
muniție și logistică.

21.12.1989
18.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raport al comandantului DN-113R.TA adresat
comandantului Diviziei 1 Mecanizate „Tudor Vladimirescu”
f. 174
pentru executarea ordinului telegrafic R.I. 01 din 17.12.1989
al comandantului Armatei I privind punerea în aplicare a
măsurilor de alarmare a unității, efective prezente, absențe
(învoiri, concedii, permisii, detașări etc.).

20.12.1989
20.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— anexă la raportul de luptă nr. 3 al Regimentului 2
Mecanizat „Constantin Godeanu” către comandantul Diviziei
f. 216
1 Mecanizate cu privire la modul în care se desfășoară
activitățile în posturile de observare, observare chimică,
sistemul de legături radio, desfășurarea serviciului de zi și
de gardă.

27.12.1989
21.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raport de luptă nr. 4 din 20.12.1989, ora 18,00, al
comandantului Regimentului 2 Mecanizat către comandantul f. 229
Diviziei 1 Mecanizate cu privire la activitatea desfășurată în
cadrul regimentului, introducerea muniției de artilerie, pentru
tancuri, trotil, capse și fitil în depozite.

27.12.1989
21.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— anexă la raportul de luptă nr. 4 — Raport de luptă nr. 5 din
21.12.1989, ora 6,00, cu privire la desfășurarea normală a f. 230
activității, luarea la cunoștință despre Decretul prezidențial
privind instituirea stării de necesitate pe teritoriul județului
Timiș.

SECRET

05041
0336

27.12.1989
25.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— anexă la raportul de luptă nr. 4 — Raport de luptă nr. 7,
din 25.12.1989, ora 18,00, cu privire la intensificarea
acțiunilor teroriste împotriva cazărmii regimentului, a
depozitului de muniții; ocuparea de către teroriști a unor
clădiri din apropierea cazărmii; instalarea a două mitraliere
A.A. și a unei mitraliere de campanie pe clădirea institutului f. 231—232
și trăgători cu P.S.L. în podurile pavilioanelor dinspre
Șos. Olteniței, acțiunile de luptă ale subunităților de la Sala
Palatului, Palatul Telefoanelor și din dispozitivul de pază al
depozitului de muniție; pierderile de echipament și materiale,
reținerea a 4 prizonieri și cereri de completare cu alimente,
echipament, carburanți, materiale de transmisiuni, muniție,
personal și subansamble pentru tehnică.

SECRET

05041
0335

27.12.1989
24.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 233—234
— anexă la raportul nr. 4 — Raport de luptă nr. 6 din
24.12.1989, ora 18,00, al Regimentului 2 Mecanizat către
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

comandantul Diviziei 1 Mecanizate cu privire la faptul că,
începând cu 22.12.1989, grupuri teroriste au deschis focul
asupra populației civile, armatei, instituțiilor sociale și
obiectivelor importante și organizarea grupurilor (comandanți
și efective) pentru paza obiectivelor importante, pierderile în
personal (3 morți — 1 ofițer, 1 maistru militar, 1 militar în
termen; 11 răniți: 1 ofițer, 10 militari în termen), tehnică,
echipament, alimente; situația capturilor, reținerea a
7 prizonieri și cereri pentru completarea deficitelor (alimente,
echipament și carburanți).

1961.

1962.

1963.

1964.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

05041
0338

R.U. 1154

S/5013

05015

27.12.1989
26.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— anexă la raportul nr. 4 — Raport de luptă nr. 8 din
26.12.1989, ora 18,00, al comandantului Regimentului 2
Mecanizat către comandantul Diviziei 1 Mecanizate, cu
privire la acțiunile care se desfășuraseră noaptea: focuri
izolate la Sala Palatului, sector 4, C.E.T. Progresul și f. 235—236
cazarma unității, la Palatul Telefoanelor; trimiterea unei
subunități cu 100 de militari la intrarea B a Sălii Palatului;
pierderi în materiale de transmisiuni, A.T.A.M., alimente,
echipament; eliberarea a 9 prizonieri în urma cercetărilor
întreprinse și a dovedirii nevinovăției; cereri pentru
completarea deficitelor.

24.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegrama comandantului Diviziei 1 Mecanizate către
comandantul Armatei 1 cuprinzând raportul de luptă nr. 5,
din 25.12.1989, ora 6,00, cu privire la acțiunile desfășurate
în ziua de 24.12.1989 și în noaptea de 24/25, când elemente
teroriste au încercat să pătrundă în unități, depozite și alte f. 239—240
obiective aflate în paza regimentelor 2 și 10 mecanizate și 28
tancuri; pierderile în efective (morți, răniți și dispăruți), în
armament și tehnică; consumul de muniții și carburanți,
capturi de armament, reținerea prizonierilor, situația
rezervelor și a întăririlor solicitate pentru ziua de
25 decembrie 1989.

26.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegrama comandantului Diviziei 1 Mecanizate către
comandamentul Armatei 1 cu privire la paza și apărarea
cazărmilor și obiectivelor în cursul zilei de 26.12.1989,
elementele diversioniste acționând răzleț asupra f. 244—245
Regimentului 10 Mecanizat;
— sinuciderea unui ofițer și rănirea din imprudență a unui
militar în termen, situația consumului de muniție, alimente,
carburanți, situația efectivelor pentru intervenție, dotarea cu
muniție și carburanți, cereri pentru completarea deficitelor.

27.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegrama comandantului Diviziei 1 Mecanizate către
comandantul Armatei 1 cu privire la măsurile luate pentru
asigurarea pazei și apărării obiectivelor importante în ziua
de 27.12.1989;
— pregătirea unui detașament (200 de militari în termen și f. 246
4 TAB) gata de misiune;
— constituirea serviciului tehnic pentru rezolvarea
problemelor de asigurare tehnică în zona studioului T.V. —
Băneasa — Otopeni;
— situația răniților;
— regruparea efectivelor.
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SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

05048
0339

05047
0635

05054
0341

05060
0348

05034
A2/904

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

28.12.1989
28.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raportul de luptă nr. 9 din 27.12.1989, ora 18,00, al
comandantului Regimentului 2 Mecanizat către comandantul
Diviziei 1 Mecanizate cu privire la acțiunile răzlețe ale
teroriștilor (focuri izolate asupra militarilor din pază,
aruncarea unei sticle asupra unui militar), trimiterea unor f. 250—252
subunități la Palatul Cotroceni și la Arhiva Națională de Filme
de la Jilava, situația pierderilor (răniți, echipament, materiale
de geniu și chimice), consumuri de alimente, carburanți,
muniție, stabilirea nevinovăției a 7 prizonieri și eliberarea lor,
rămânând în arest numai 2, cereri pentru completarea
deficitelor.

28.12.1989
28.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raportul de luptă nr. 1 al comandamentului Batalionului
13 Transmisiuni cu privire la: starea morală a trupelor, f. 254
încetarea atacurilor teroriste, asigurarea pazei cazărmii și a
legăturilor radio, radioreleu și fir, situația pierderilor,
consumurilor de muniție și carburanți.

30.12.1989
30.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raportul de luptă nr. 11 al comandantului Regimentului 2
Mecanizat către comandantul Diviziei 1 Mecanizate cu
privire la faptul că în ultimele 24 de ore nu s-a înregistrat
nicio acțiune a grupurilor teroriste, modificările survenite în
zonele de acțiune (retragerea în cazărmi a tehnicii și f. 257
personalului de la Otopeni, Băneasa și Ministerul Apărării
Naționale; constituirea unor detașamente pentru paza
Centrului de Instrucție al Geniului și Penitenciarului Jilava),
pierderi în alimente și echipament, consumurile de alimente,
carburanți și muniție, predarea a 2 prizonieri la Circa 15
Poliție, cereri pentru completarea deficitelor.

31.12.1989
31.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— raportul de luptă nr. 12 al comandantului Regimentului 2
Mecanizat către comandantul Diviziei 1 Mecanizate referitor
la faptul că dispozitivul trupelor a rămas același, deplasarea
f. 260
unei subunități de intervenție (3 ofițeri și 79 de militari în
termen) la Centrul de Instrucție al Geniului, decesul în spital
al soldatului Constantinoiu Vasile, rănit în 24.12.1989,
pierderi de echipament, consumuri de carburanți, solicitări
pentru completarea deficitelor.

25.12.1989
23.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegramă trimisă comandantului Diviziei 1 Mecanizate
conținând Dispozițiunea prim-adjunctului ministrului apărării
naționale și șef al Marelui Stat Major, general-maior Ștefan
Gușă, referitoare la măsurile luate începând cu ziua de
23.12.1989;
— organizarea de patrule militare și mixte pentru restabilirea
ordinii în garnizoanele de reședință și verificarea tuturor f. 263—264
persoanelor suspecte;
— verificarea zonelor unde au acționat grupurile teroriste;
— refacerea capacității de luptă sub toate aspectele;
— amplificarea măsurilor de pază a obiectivelor militare și
vitale din fiecare localitate;
— conlucrarea dintre comandanții de garnizoane cu
comandanții unităților de securitate și miliție pentru
restabilirea ordinii.
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clasificare

Număr de
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SECRET

05049
R.I. 079

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

SECRET

Nr. crt. inv.
89

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

29.12.1989
29.12.1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegrama comandantului Armatei 1 către comandantul
Diviziei 1 Mecanizate cu privire la executarea ordinului
Marelui Stat Major, transmis telefonic de colonelul Gheorghe
Radu, ca începând cu data de 29.12.1989, ora 11,00 f. 270
efectivele și tehnica de luptă să se retragă în cazărmi sau
să se redisloce la obiectivele stabilite, iar în cazărmi să se
constituie subunitățile organice, conform statelor de pace.
Totodată se confirmă ordinul verbal al șefului de Stat Major
al Armatei 1, transmis la 29.12.1989, ora 11,40.

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 291
— schema cu planul de pază și apărare a parterului din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 292
— schema pazei și apărării etajului 13 al pavilionului „A” al
Televiziunii.

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 293
— schema de pază și apărare a etajului 1 al pavilionului „A”
al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 294
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 2 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 295
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 3 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 296
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 4 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 297
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 5 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 298
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 6 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 299
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 7 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
f. 300
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 8 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).
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1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 9 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

f. 301

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 10 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

f. 302

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 11 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

f. 303

1989

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— schema cu planul de pază și apărare a etajului 12 din
pavilionul „A” al Televiziunii (verso: efective și armament).

f. 304

3778
R.I. 1240

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegramă telex a șefului U.M. 02450 București către
31.12.1989 comandantul U.M. 01315 București referitoare la
25.12.1989 eventualitatea trimiterii unor colete cu produse alimentare
otrăvite militarilor în termen, ordonându-se interzicerea
primirii coletelor de orice natură adresate militarilor, precum
și a altor cadouri sau atenții din partea necunoscuților.

f. 306

3779
S.O. 374

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegramă telex a comandantului U.M. 02450 București
către comandantul U.M. 01315 București cu privire la
interzicerea circulației tuturor autovehiculelor pe străzile
31.12.1989 lăturalnice unităților militare, de miliție și pompieri, precum
25.12.1989 și a pietonilor pe trotuarul dinspre unități; accesul în unități să
se facă perpendicular pe intrarea în unitate, de pe trotuarul
opus, instalarea indicatoarelor de interzicere a circulației și
plăci cu texte de avertizare; executarea ordinului Consiliului
Frontului Salvării Naționale privind subordonarea miliției și
pompierilor comandanților de garnizoane.

f. 307—309

3775
R.B. 12

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegramă telex a comandantului U.M. 02450 București
către comandantul U.M. 01315 București cu privire la nota
telefonică nr. 2778 din 31.12.1989, prin care se fac precizări
referitoare la:
31.12.1989
— produsele alimentare primite de unități ca ajutor, care
31.12.1989
depășesc nivelul de consum, să fie valorificate contracost
cu prioritate militarilor în termen, la prețul cu amănuntul, iar
pentru sumele încasate să se emită chitanțe și să fie
înregistrate;
— pentru sumele primite ca ajutor din partea unor persoane
fizice să se emită chitanțe și să se contabilizeze.

f. 310
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05017
R.I. 035

Dosar nr. 6/1989, nr. crt. 89 Divizia 1 Mecanizată „Tudor
Vladimirescu Debrețin”:
— telegrama șefului de Stat Major al Armatei 1 către șeful de
Stat Major al Diviziei 1 Mecanizate cu privire la dispoziția ca
începând cu 20.12.1989, orele 17,00, să se ia măsuri pentru
organizarea și executarea cercetării în apropierea tuturor
obiectivelor militare ce aparțin marilor unități, unităților și
formațiunilor din subordine pentru a preveni pătrunderea
20.12.1989 persoanelor străine în incinta acestora. Misiunile de
20.12.1989 cercetare urmau să se execute prin observare, patrulare,
capcane și ambuscade, fiind vizate în special persoanele
care manifestă interes pentru obiectivele militare, activitatea
autoturismelor C.D, T.C. 12 și 14B, precum și a celor
înmatriculate cu numere străine, iar datele și informațiile
obținute să fie raportate imediat comandantului unității și
ierarhic, în timp de 15 minute, la Comandamentul Armatei 1,
pentru identificarea locului unde s-a petrecut evenimentul,
folosindu-se hărți codificate.

f. 315

R.U. 2883

O.Z.U. 136/13.06.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea și scoaterea de la drepturi a cadrelor militare
aflate în misiune (cu precizarea garnizoanelor unde se
20.12.1989
desfășoară acestea), în concediu de odihnă și în concediu
de creșterea copilului;
— numirea în funcție a unui ofițer, cu eliberarea din funcția
precedentă.

f. 125v—126

R.U. 2883

O.Z.U. 137/14.06.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea grupelor operative pentru punerea în aplicare
20.12.1989
a tabelei ABC „Radu I”;
— misiunile îndeplinite în zilele de 13—14.06.1990 pentru
paza unor obiective.

f. 126v—127

O.Z.U. 138/15.06.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea în funcție a unor cadre din unitate;
20.12.1989
— două cadre din U.M. 01116 Mihai Bravu îndeplinesc
misiuni de cercetare în Garnizoana București;
— constituirea comisiei de inventariere a bunurilor.

f. 127v—128

1991.

SECRET

R.U. 2883

1992.

SECRET

054

5.01.1990

Planul de pază și apărare a cazărmii la 31.12.1989 (hartă —
exemplar unic).

f. 84

1993.

SECRET

055

5.01.1990

Planul de acțiune pentru apărarea obiectivului din Piața
Victoriei (schiță).

f. 85

1994.

SECRET

Anexă la
S/1073

1990

Dispunerea U.M. 01210 București la 21.12.1989 (schiță).

f. 211

1995.

SECRET

R.U. 1067

3.01.1986

— 16.12.1989 — demonstrații de stradă în Timișoara;
— 17.12.1989 — punerea în stare de alarmă a statelor
majore și gărzilor patriotice, acțiunile din Timișoara fiind
prezentate ca aparținând unor grupuri de huligani și
elemente străine;
— 18.12.1989 — dotarea subunităților cu destinație specială
(sprijin miliție, pază și intervenție la obiectivele importante)
— 21.12.1989 — solicitarea telefonică, de către Statul Major
al Gărzilor Patriotice de la C.C. al P.C.R., a subunităților de
gărzi patriotice care să se integreze în subunitățile armatei.
— 22.12.1989 — integrarea în masele populare a luptătorilor
gărzilor patriotice

1996.

SECRET

R.U. 2714

29.12.1987

O.Z.U. 134/16.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, numirea în funcție a
unui p.m.c., absolvirea unui curs de perfecționare
profesională la locul de muncă de către p.m.c. (nominal).

f. 181v—182

f. 96
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1997.

SECRET

R.U. 2714

1998.

SECRET

R.U. 2714

1999.

SECRET

R.U. 2714

2000.

SECRET

R.U. 2714

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 135/17.12.1989:
— constituirea unor grupe operative pentru asigurarea
29.12.1987 continuității conducerii Statului Major Municipal (nominal —
ofițeri, subofițeri, maiștri militari) și executarea serviciului de
către aceste grupe, după un grafic stabilit.
O.Z.U. 136/19.12.1989:
29.12.1987 — nominalizarea grupelor operative constituite pentru data
de 19.12.1989 și programul acestora.
O.Z.U. 137/22.12.1989:
— numirea unor ofițeri de serviciu pe unitate, care execută
29.12.1987
paza și apărarea Consiliului Popular al Municipiului
București.
O.Z.U. 138/22.12.1989:
— scurtă prezentare a patriotismului de care au dat dovadă
gărzile patriotice din București, atașamentul față de grupările
29.12.1987 revoluționare, măsurile și hotărârile adoptate de Consiliul
Frontului Salvării Naționale și eșaloanele militare superioare
pentru menținerea ordinii publice și pentru îndeplinirea
misiunilor ce li se încredințaseră.

Filă
dosar

f. 96

f. 97

f. 97

f. 98

2001.

SECRET

R.U. 2714

O.Z.U. 139/23.12.1989:
— înaintări în grad a unor ofițeri și trecerea altora, care
29.12.1987 răspundeau de pregătirea militară a tineretului, de la fostele
comitete U.T.C. în subordinea Statului Major Municipal
București.

2002.

SECRET

R.U. 2714

O.Z.U. 140/23.12.1989:
29.12.1987 — organizarea și planificarea pazei sediului Consiliului
Municipal al Frontului Salvării Naționale.

f. 99

2003.

SECRET

R.U. 2584

O.Z.U. 295/16.12.1989:
18.03.1989 — personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.

f. 273

2004.

SECRET

R.U. 2584

O.Z.U. 296/18.12.1989:
18.03.1989 — personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.

f. 274

2005.

SECRET

R.U. 2584

O.Z.U. 297/19.12.1989:
18.03.1989 — personal de serviciu, numiri în funcții, acordări sporuri,
misiuni, alocări drepturi hrană.

f. 274—275

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— personalul de serviciu pe unitate, întreruperi C.O.;
începând cu 17.12 1989, gl. mr. Gușă Ștefan, șef al Marelui
18.03.1989
Stat Major, însoțit de cpt. Gheorghe Ionel, au plecat în
misiune în Garnizoana Timișoara. Comanda M.St.M. era
asigurată de gl. lt. Nicolae Eftimescu.

f. 275—276

f. 98

2006.

SECRET

R.U. 2584

2007.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 11—12

2008.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 11/15.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 12—13

2009.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 13—14

2010.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 14—15

2011.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 15—18
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Număr de
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Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

Filă
dosar

2012.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 19

2013.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 19

2014.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 20—21

2015.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 21—22

2016.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 22

2017.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 23—24

2018.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 24

2019.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 25—26

2020.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 26

2021.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 27

2022.

SECRET

R.U. 80

3.01.1990

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, numiri în funcții, alocări
drepturi hrană, acordări gradații, misiuni, internări/ieșiri spital.

f. 28

3.01.1989

O.Z.U. 295/18.12.1989:
— numirea persoanelor în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri la U.M. 01239 Topraisar,
U.M. 01295 M. Kogălniceanu, U.M. 01248 și U.M. 01392
Medgidia; U.M. 01347, 01259, 01527, 01212, 01352 și
01353; U.M. 02522 Valul lui Traian; U.M. 01227 Constanța
și U.M. 01253 Constanța;
— eliberarea din funcție a unui plutonier adjutant și numirea
lui în altă funcție, ieșirea din spital a unui ofițer.

f. 243

3.01.1989

O.Z.U. 296/19.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
chemarea unor ofițeri și subofițeri din concediu de odihnă,
conform ordinului M.St. M. la primirea indicativului „Radu cel
Frumos”.

f. 244

2023.

2024.

SECRET

SECRET

R.U. 8902

R.U. 8902
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R.U. 8902
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Filă
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3.01.1989

O.Z.U. 297/20.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri la U.M. 01295, U.M. 01352,
U.M. 01353, U.M. 01248, U.M. 01392 și U.M. 01239;
— deplasarea la depozitul „Creta” Basarabi a unui ofițer
pentru a participa la pregătirea gărzii.

f. 244v

3.01.1989

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea unui ofițer în misiune în Garnizoana București;
— numirea în funcție a unor ofițeri.

f. 249

f. 15v—16

2027.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 17/17.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea unor ofițeri în misiune în garnizoanele: Călărași,
Slobozia, Tulcea, București și deplasarea în permisie a unui
ofițer având deces în familie.

2028.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 18/18.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și
deplasarea în misiune a unor cadre militare.

f. 16v

f. 18

2029.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 21/21.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și
deplasarea în misiune în Garnizoana Buzău a unui subofițer
și a doi soldați.

2030.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 22/22.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune a unor ofițeri.

f. 18v

5.10.1990

O.Z.U. 24/24.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune și eliberarea din funcție a unor ofițeri,
deservirea unor compartimente din Comandamentul Diviziei
de către personalul civil (dactilografe).

f. 20—21

2031.

SECRET

R.U. 8918

2032.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 26/26.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— eliberarea și numirea în funcție a unor ofițeri;
— deplasarea în misiune a unor cadre militare.

2033.

SECRET

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 29/29.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune în Garnizoana București a unui ofițer.

f. 24 v

5.10.1990

O.Z.U. 30/30.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate,
deplasarea în misiune și în permisie a unor ofițeri și
subofițeri;
— scutirea medicală a unui subofițer și numirea unei comisii
de control obștesc.

f. 25

R.U. 8918

5.10.1990

O.Z.U. 31/31.01.1990:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate;
— numirea unor grupe operative pe Comandamentul Diviziei
și a unor ofițeri care execută recunoașterea în zona localității
Topalu, județul Constanța;
— deplasarea în misiune și numirea unui ofițer la
constituirea conducerii.

f. 26

R.U. 4574

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— executarea indicativului „Radul cel Frumos” începând cu
data de 17.12.1989, ora 18,30;
26.10.1989 — luarea măsurilor pentru întărirea pazei la cazarmă;
— prezentarea în unitate din concedii de odihnă, permisii,
învoiri a unor cadre și militari în termen;
— alocarea la drepturi de hrană;
— numirea unor militari în funcții de șoferi.

2034.

2035.

2036.

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 8918

f. 23

f. 67—68
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2037.

2038.

2039.

2040.

2041.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

f. 68v—69

R.U. 4574

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
26.10.1989
— prezentarea din concedii de odihnă, permisii, misiuni a
unor cadre și militari în termen.

f. 71v—72

R.U. 4574

O.Z.U. 301/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— distribuirea de armament și muniție din depozitul unității
unui număr de 10 militari în termen pentru asigurarea pazei
la Turnul de Televiziune din Techirghiol;
26.10.1989
— repartizarea unor militari în termen pentru paza și
securitatea obiectivelor din județul Constanța;
— prezentarea din concedii de odihnă, medicale, permisii,
învoiri;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 72v—73

R.U. 4574

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— repartizarea efectivelor în cazarmă, pentru asigurarea
26.10.1989
pazei obiectivelor și lucrul în șantier;
— internarea în spital a unor militari în termen;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 75v—76v

R.U. 4574

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— repartizarea efectivelor în cazarmă, pentru asigurarea
26.10.1989 pazei obiectivelor și lucrul în șantier;
— prezentarea din spital, concediu medical, plecarea în
concediu de odihnă;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 77—78

R.U. 4574

2043.

SECRET

R.U. 4574

2045.

SECRET

Filă
dosar

R.U. 4574

SECRET

SECRET

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 297/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
26.10.1989 — prezentarea din concedii de odihnă;
— numirea personalului pentru executarea serviciului de
patrulare la sediul unității.

2042.

2044.

Data
înregistrării
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O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— repartizarea efectivelor în cazarmă pentru paza
26.10.1989 obiectivelor și lucrul în șantier;
— mutarea unor militari;
— retrogradarea la grad de soldat a fruntașului Purcari
Costică și mutarea la U.M. 01727 Hârșova.
O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiei pentru inventarierea actelor din cadrul
compartimentului financiar;
— prezentarea și plecarea unor militari în termen în
26.10.1989 concediu de odihnă și spital;
— alocarea la drepturi de hrană;
— numirea cadrelor pentru controlul armamentului și
muniției la subunități;
— situația numerică a efectivelor și repartizarea acestora
pentru pază și apărare de obiective.

R.U. 2624

Registrul istoric al Detașamentului de Construcții nr. 7:
— istoricul acțiunilor de luptă desfășurate de militarii
26.09.1989 Detașamentului de Construcții nr. 7 pentru apărarea
obiectivelor din județul Constanța, în perioada 17.12—
31.12.1989.

R.U. 15709

O.Z.U. 298/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiuni, concedii de odihnă, detașări a
unor militari în termen și cadre;
— numirea personalului pentru verificarea gărzii.

5.12.1989

f. 78v—79

f. 79v—81v

f. 326—331

f. 30—31
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2046.

2047.

2048.

2049.

2050.

2051.

2052.
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5.12.1989

O.Z.U. 299/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— plecarea, prezentarea din misiuni, permisie, învoiri,
concedii de odihnă a unor cadre și militari în termen;
— mutarea unor militari în termen de la un pluton la altul.

f. 31v—33

5.12.1989

O.Z.U. 300/20.10.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— plecarea, prezentarea din permisii, misiuni, învoiri, spital,
concedii de odihnă, trecerea în rezervă a unor militari în
termen;
— absența nemotivată a unor p.m.c.;
— alocarea la indemnizația de comandă a cpt. Turcu Eugen.

f. 33v—35v

5.12.1989

O.Z.U. 301/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— plecarea, prezentarea din misiuni, permisii, concediu de
odihnă, concediu medical a unor militari în termen;
— numirea în funcție a unor cadre.

f. 35v—37

5.12.1989

O.Z.U. 302/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— prezentarea din misiune a unor cadre și p.m.c.;
— prezentarea din concedii de odihnă, concediu medical a
unor militari în termen.

f. 37v—38

5.12.1989

O.Z.U. 304/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— situația de efective;
— pentru executarea indicativului „Radu cel Frumos” s-au
scos de la stoc muniție, mașini și unelte de cazarmare.

f. 39v—41

R.U. 15709

5.12.1989

O.Z.U. 305/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea personalului pentru pregătirea și verificarea
gărzii;
— numirea în funcție, plecarea în misiune a unor cadre;
— prezentarea din concediu de odihnă, din misiune a unor
militari în termen.

f. 41—42

R.U. 5864

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— Statul la pace al Batalionului 171 Căi Ferate;
— constituirea de comisii și stabilirea responsabilităților (pe
linie de cadre, stat major, de servicii, medicală și financiarcontabilă);
— Nomenclatorul dosarelor ce vor fi create în Batalionul 171
23.08.1990
Căi Ferate pe anul 1990;
— nominalizarea militarilor în termen care se avansează în
grad pentru aportul adus la Revoluție;
— avansarea la gradul de locotenent-colonel a maiorului
Grigore Ilie Ion pentru participarea la Revoluție;
— situația de efective pentru zilele 2.01.1990 și 3.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.3—16v

R.U. 15709

R.U. 15709

R.U. 15709

R.U. 15709

R.U. 15709
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2053.

2054.

2055.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

Filă
dosar

R.U. 5864

f. 18 f—v

R.U. 5864

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de grupe operative începând cu data de
8.01.1990;
— prezentarea și plecarea unor cadre și militari în termen în
23.08.1990
misiune;
— mutări de militari în termen în cadrul unității;
— arestarea și retrogradarea caporalului Spiridon Daniel;
— situația de efective pentru ziua de 8.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 18v—19v

R.U. 5864

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutări de militari în termen;
— nominalizarea cadrelor care beneficiază de gradații și
23.08.1990 clase de salarizare;
— plecarea în misiune a p.m.c. Anghelescu Alexandru la
U.M. 01783 București;
— situația de efective pentru ziua de 9.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 19v—20v

SECRET

R.U. 5864

2057.

SECRET

R.U. 5864

2058.

SECRET

R.U. 5864

SECRET

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 5/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unor cadre militare în misiune;
23.08.1990 — nominalizarea militarilor care pleacă în concediu de
odihnă;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— situația de efective pentru zilele 6.01.1990 și 7.01.1990.

2056.

2059.

Data
înregistrării
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R.U. 5864

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a unor cadre, militari în termen și
angajați civili;
— prezentarea din permisie, concediu de odihnă, concediu
medical a unor militari în termen;
23.08.1990 — mutări de militari în termen;
— constituirea unei comisii pentru evidența muniției găsită
de unitate în urma acțiunilor de luptă duse pe timpul
Revoluției;
— numirea unei comisii pentru cercetarea cazului de
împușcare din imprudență a unui soldat;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a unor angajați civili și a unui cadru
militar;
— trecerea în rezervă a soldatului Dinică Ștefan Emanuil23.08.1990
Rubens;
— nominalizarea militarilor în termen avansați în grad;
— scoaterea de la stocul de mobilizare a unor materiale de
echipament necesare militarilor din pază și gardă;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.
O.Z.U. 11/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— Raport de luptă cu acțiunile desfășurate de Batalionul 171
Căi Ferate în perioada 17.12.1989—15.01.1990;
23.08.1990
— predarea armamentului și muniției la Depozitul A.T.A.M. în
data de 8.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— mutări de militari în termen.
O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unor cadre și militari în termen în permisii și
concediu de odihnă;
23.08.1990
— plecarea în misiune a unor militari și angajați civili;
— prezentarea unor militari din permisii și concediu de
odihnă;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 21v—22v

f. 23v—24f

f. 24v—26v

f. 29v—31v
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2060.

2061.

2062.

2063.

2064.

2065.

2066.
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R.U. 5864

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor militare și angajaților civili care
beneficiază de gradații și clase de salarizare;
23.08.1990
— prezentarea unor cadre militare din misiune;
— mutări de militari în termen;
— plecarea unor cadre militare în permisii;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 31v—32v

R.U. 5864

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a unor cadre și militari în termen;
— lăsarea la vatră a soldatului Kali Ferencz;
— mutări de militari în termen;
23.08.1990
— plecarea și prezentarea unor cadre, militari în termen și
angajați civili în/din permisie, concediu de odihnă, concediu
medical și învoiri;
— situația de efective pentru ziua de 19.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 32v—33v

R.U. 5864

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a lt. maj. Mihai Ioan;
— prezentarea din misiune a unor angajați civili;
23.08.1990 — nominalizarea cadrelor și militarilor în termen care pleacă
în concediu de odihnă, permisii, învoiri;
— situația de efective pentru zilele 20.01.1990 și
21.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 33v—34f

R.U. 5864

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor militare care pleacă și se prezintă
din misiune;
— mutări de militari în termen;
23.08.1990 — nominalizarea militarilor în termen care pleacă în
concediu de odihnă, permisii, învoiri;
— încetarea pazei obiectivelor feroviare în complexul C.F.R.
Sibiu;
— numirea în funcție a unor cadre militare;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 34v—35f

R.U. 5864

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a unor cadre militare, militari în
termen și angajați civili;
— nominalizarea militarilor în termen care pleacă și se
prezintă din permisii, concediu de odihnă și spital;
23.08.1990
— constituirea de comisii și stabilirea responsabilităților în
baza O.Z.U. 1/1990;
— eliberarea de documente de transport unor cadre și
angajați civili;
— situația de efective pentru ziua de 23.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 35v—36v

R.U. 5864

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea din misiune a unor cadre, militari
în termen și angajați civili;
23.08.1990
— plecări și prezentări din permisii, învoiri a unor cadre și
militari în termen;
— situația de efective pentru ziua de 24.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 36v—37v

R.U. 5864

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din misiune a unor cadre militare;
23.08.1990
— plecarea și prezentarea în/din permisie și concediu de
odihnă a unor militari în termen;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 38(f+v)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/16.II.2010
Nr.
crt.

2067.

2068.

2069.

2070.

2071.

2072.

Nivel de
clasificare

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

203
Filă
dosar

R.U. 5864

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea în/din misiune a unor cadre
militare, angajați civili și militari în termen;
— trecerea în rezervă a soldatului Drăghici Ioan;
23.08.1990
— nominalizarea recruților care s-au prezentat la unitate de
la diferite C.M.J.-uri;
— nominalizarea cadrelor militare care beneficiază de prime;
— situația de efective pentru ziua de 26.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 38v—40v

R.U.5864

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea din misiune a unor cadre militare;
— plecarea în concediu de odihnă și permisii a unor cadre
23.08.1990 militare și militari în termen;
— ieșirea soldatului Spiridon Daniel din arest;
— predarea armamentului și muniției de la depozitul
A.T.A.M. la unele companii în data de 25.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 40v—41v

R.U.5864

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a unor cadre și militari în termen;
— mutarea unor militari în termen;
— plecări și prezentări din concediu de odihnă, permisii,
învoiri, concediu medical a unor militari în termen și cadre
23.08.1990 militare;
— citarea pe armată a Batalionului 171 Căi Ferate pentru
obținerea de rezultate foarte bune în îndeplinirea misiunilor
încredințate, bază O.Z.U.1/14.01.1990 al M.Ap.N., pct. 8;
— predarea armamentului și muniției de la diferite companii
la depozitul A.T.A.M. la data de 30.01.1990;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 42v—43v

R.U. 5864

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de grupe operative începând cu data de
1.02.1990;
— nominalizarea militarilor în termen care avansează în grad;
23.08.1990
— eliberări și numiri în funcții a unor ofițeri;
— nominalizarea militarilor care trec în rezervă;
— constituirea unei comisii pentru recepționarea unor
autovehicule;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 44—45

R.U.1297

O.Z.U. 297/16.12.2009:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— acordarea de permisii, S.R.L.-uri cadrelor și personalului
civil din unitate; părăsirea garnizoanei;
16.12.1989
— prezentarea din învoiri și permisii a unor militari în termen
și concentrați;
— numirea comandanților de patrule pentru data de 17.12.1989;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 1—3v

R.U.1297

O.Z.U. 298/18.12.1989:
numirea personalului de serviciu pe unitate;
— tabel nominal cu militarii ce au primit titlul de „militari de
frunte”; totodată, tabel nominal cu subunitățile care au primit
titlul de „subunitate de frunte”;
16.12.1989 — primirea indicativului „Radu cel Frumos” în data de
17.12.1989; anularea permisiilor și învoirilor acordate
cadrelor și prezentarea celor în aceste situații la unitate;
— constituirea dispozitivului de luptă în cadrul unității;
— prezentarea din permisii a unor militari;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 4—7
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R.U. 1297

O.Z.U. 300/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unor grupe de pază permanentă, pe 3 (trei)
16.12.1989
schimburi în vederea întăririi pazei și apărării cazărmii BLOC
T 29;
— alocări și scoateri la drepturi.

f. 9—10

R.U. 1297

O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ridicarea în data de 22.12.1989 de către paza unității de
la punctul de distribuție din Piața Republicii a 2 pistoale
calibru 7,65 mm și 10 pistoale-mitralieră cu muniția aferentă;
— constituirea de subunități pentru apărarea unor obiective
importante din capitală și deplasarea în Piața Comitetului
16.12.1989
Central, la Automatica și Televiziune (în noaptea de 22 spre
23.12.2009);
— au fost ridicate de la U.M. 01737;
— constituirea unei subunități care urma să acționeze pentru
apărarea Oficiului Poștal nr. 38 (zona Ghica—Tei) și a
Spitalului de copii „Emilian Irza”;
— alocarea și scoaterea la drepturi.

f. 12v—13v

R.U. 1297

O.Z.U. 304/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea din efectivele unității a unor militari rezerviști
concentrați și vărsarea lor la C.M.J.-urile de care aparțin;
— scoaterea din efectivul unității a unui rezervist concentrat
dat dezertor din 20.10.1989;
16.12.1989
— anularea prevederilor O.Z.U. nr. 294/13.12.1989 privind
reținerea retribuției pe o zi a unui subofițer pentru întârziere
la program;
— paza și acțiunile de luptă la unele obiective din capitală;
— plecarea în permisie legală a unor militari;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 14—19

R.U. 1297

O.Z.U. 305/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea din efectivul de control al unității a unor cadre
mutate în alte unități;
— continuarea acțiunilor de pază la obiectivele stabilite:
Oficiul Poștal nr. 99 din bd. Dacia, Televiziune, Facultatea
16.12.1989 de Construcții, Oficiul Poștal nr. 38, Studioul „Alexandru
Sahia”, Institutul de Construcții, Televiziune (piața
Dorobanți);
— ridicarea de la U.M. 01747 București a 150 pistoalemitralieră și a 91.000 cartușe și distribuirea la subunități;
— veniri din permisii a unor militari în termen;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 19(v)—20

R.U. 1297

O.Z.U. 306/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unei companii de luptă cu un efectiv de 100
militari, care va acționa la ordinul șefului D.L.E.N. (tabel
nominal cu compunerea companiei);
16.12.1989 — continuarea acțiunilor de patrulare și de pază a unor
obiective: Oficiul Poștal nr. 99, Spitalul „Emilian Irza”, Oficiul
Poștal nr. 38, Studioul cinematografic „Alexandru Sahia”;
— numirea subofițerilor de serviciu la punctele de control
pentru zilele de 26.12—31.12.1989;
— alocări și scoateri de la drepturi.

f. 20v—21v
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R.U. 1297

O.Z.U. 307/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea a 3 grupe operative compuse din cadrele
militare ale unității;
— pentru întărirea pazei unității se constituie o gardă
compusă din 6 posturi;
— continuarea acțiunilor de pază la obiectivele stabilite:
Televiziune, Oficiul Poștal nr. 99, filtre în apropierea unității,
Garajul Glucoza, Oficiul Poștal nr. 38, Spitalul „Emilian Irza”,
16.12.1989 Studioul „Alexandru Sahia”, filtre în intersecția străzilor: Baba
Novac — Dristor — Mihai Bravu;
— trecerea la norma de hrană 1+14B a tuturor cadrelor din
unități;
— intrarea în S.M.C. a unui ofițer și scutirea medicală la
domiciliu pe termen de 7 (șapte) zile a lt. Zagani Pavel
(participant la acțiunile de luptă);
— prezentarea în unitate a unor militari în termen din
concediu de odihnă și concediu medical;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 22—22v

R.U. 1297

O.Z.U. 308/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unități;
— avansarea în grad a unui ofițer din unitate;
— continuarea acțiunilor de luptă și de patrulare la unele
obiective: Televiziune, Oficiul Poștal nr. 99 (bd. Dacia),
Studioul „Alexandru Sahia”, Oficiul Poștal nr. 38 (Ghica—
16.12.1989
Tei), garajul Glucoza, stația de metrou „Aviatorilor”, punctul
de control la intersecția străzilor Baba Novac — Mihai Bravu,
Grădinița nr. 4, sediul unității;
— desconcentrarea unor rezerviști clasați inapți serviciu
militar;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 23—23(v)

R.U. 1297

O.Z.U. 309/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
16.12.1989 — continuarea acțiunilor de pază și apărare la obiectivele
stabilite și paza depozitului „Tabac”;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 24 f—v

R.U. 1297

O.Z.U. 310/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea la unitate a cap. Ungureanu Lucian, dispărut
în data de 23.12.1989; militarul a fost rănit în timpul luptelor
de la Televiziune și internat în spital;
16.12.1989
— continuarea acțiunilor de pază și apărare a obiectivelor
stabilite;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană;
— acordarea de permisii unor militari în termen și
concentrați.

f. 25—25v

R.U. 1297

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiilor ce vor funcționa în cursul anului 1990;
— proiectul nomenclatorului dosarelor ce vor fi create pe
1990;
— ordinea de bătaie a militarilor în termen și rezerviști
concentrați;
16.12.1989
— continuarea acțiunilor de pază și apărare a obiectivelor:
Oficiul Poștal nr. 99, Studioul cinematografic „Alexandru
Sahia”, Oficiul Poștal nr. 38, Oficiul Poștal Colentina, stația
de metrou „Aviatorilor”, sediul unității și al companiilor
izolate, Televiziune, garajul Glucoza, „Petrol-Gaze” Tei,
Autobaza punct „PECO”, Spitalul „Emilian Irza”;
— alocarea și scoaterea de la drepturi de hrană.

f. 27v—37
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R.U. 1297

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— continuarea acțiunilor de pază și apărare a obiectivelor
16.12.1989 stabilite în precedentul ordin;
— numirea subofițerilor de serviciu pe punctele de control
pentru perioada 3.01—6.01.1990;
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

f. 37v—38

R.U. 1297

O.Z.U. 3/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
16.12.1989 — continuarea acțiunilor de pază în dispozitivele menționate
în ordinul precedent;
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

f. 38v—39

R.U. 1297

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— continuarea acțiunilor de pază la următoarele obiective:
Televiziune, stația de metrou „Aviatorilor”, „Tabac”, sediul
16.12.1989
unității și al companiilor izolate (11 și 12);
— trecerea în poziția de dispăruți a următorilor soldați: Ganea
Vasile, Cruciat Constantin, Chelu Cristian, Agim Marius;
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

f. 39(v)—40

R.U. 1297

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
16.12.1989 — continuarea acțiunilor de pază a obiectivelor stabilite;
— alocarea la drepturi de echipament a cadrelor din unitate;
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

f. 40v—41

R.U. 1297

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— continuarea acțiunilor de pază a obiectivelor stabilite;
16.12.1989
— constituirea a 3 grupe operative de comandă
(compunerea nominală);
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

f. 41v—42

R.U. 1297

O.Z.U. 7/7.01.1990;
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
16.12.1989 — continuarea acțiunilor de pază a obiectivelor: Televiziune,
stația de metrou „Aviatorilor”, „Tabac”, companiile izolate;
— alocarea și scoaterea la drepturi de hrană.

f. 42v—43

R.U. 1297

O.Z.U. 8/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— numirea comisiei de inventariere a documentelor aflate
asupra cpt. Rădescu;
— comisia pentru plata retribuției pe noiembrie militarilor
rezerviști concentrați;
16.12.1989 — numirea subofițerilor pe punctele de control în perioada
8.01—10.01.1990;
— continuarea acțiunilor de pază la obiectivele: Televiziune,
stația de metrou „Aviatorilor”, „Tabac” și sediile companiilor
izolate;
— alocări și scoateri de la drepturi de hrană (tabel nominal
cu soldații reveniți din concediu).

f. 43v—48v

R.U. 1297

O.Z.U. 9/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea unor ofițeri și subofițeri din cadrul unității;
— continuarea acțiunilor de pază la obiectivele menționate
16.12.1989
în ordinul precedent;
— desconcentrarea și scoaterea din evidențele unității a 440
rezerviști desconcentrați;
— alocări și scoateri de la drepturile de hrană.

f. 49—51v
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R.U. 752

Registrul istoric:
— istoricul acțiunilor de luptă desfășurate de militarii
20.08.1987
Batalionului 440 Construcții Locuințe la obiectivele din
București, în perioada 17—31.12.1989.

f. 23—25

R.U. 752

Registrul istoric:
— istoricul participării militarilor din Batalionul 440 Construcții
20.08.1987 Locuințe la apărarea unor obiective din București, avansări,
numiri și eliberări din funcție, modificări în statul de
organizare al batalionului din perioada 1.01—15.03.1990

f. 26—27

R.U. 6451

3.01.1989

O.Z.U. nr. 298/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— executarea alarmei de luptă parțială la unitățile din
subordinea Comandamentului Armatei I, începând cu data
de 17.12.1989, ora 15,20;
— eliberarea și numirea în funcție a unui ofițer;
— trecerea în efectivul prezent al comandamentului a unor
cadre și militari în termen, ca urmare a înapoierii din învoire.

f. 332—332v

3.01.1989

O.Z.U. nr. 309/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— recompensarea cu bani a cadrelor militare și p.m.c.
pentru rezultatele deosebite;
— sinteza măsurilor luate de efectivele Armatei I pentru
apărarea Revoluției în perioada 18.12.1989—31.12.1989,
ca urmare a O.Z. 298 din 18.12.1989.

f. 339v—340

R.U. 6459

3.01.1990

O.Z.U. 2/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unei comisii compuse din cadrele și p.m.c. al
unității și deplasarea acesteia în Garnizoana Alexandria
pentru a face parte împreună cu reprezentanții Regimentului
9 Artilerie din comisia de recepție a gospodăriei de partid a
județului Teleorman;
— detașarea colonelului Pisc Ioan (locțiitorul comandantului
Bazei 84 R.T.A.) la Armata I pentru îndeplinirea unei misiuni.

f. 3

R.U. 1691

O.Z.U. 295/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— primirea indicativului „Radu cel Frumos” pe data de
17.12.1989 la ora 15,30 și constituirea de grupe operative;
— componența gărzii care va asigura paza și securitatea
unității;
— prezentarea cadrelor la unitate;
10.02.1990
f. 263v—265v
— organizarea serviciului de patrulare în cazarmă și în afara
unității pe itinerarul Șos. Antiaeriană—Șos. Alexandriei—
piața Rahova—str. Petre Ispirescu;
— sunt nominalizați și se trec în efectivul prezent al unității
militarii în termen sosiți din misiuni, concedii de odihnă și
învoiri;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

R.U. 1691

O.Z.U. 300/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
10.02.1990 — nominalizarea militarilor în termen morți, răniți și dispăruți
în timpul Revoluției;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

R.U. 1691

O.Z.U. 305/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
10.02.1990
— scăderea din efectivul prezent al unității a unor soldați;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

R.U. 6451

270v—271f

f.274f—v
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R.U. 1691

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— decesul soldatului Stănescu Nicolae care a căzut la
datorie pe data de 6.01.1990, fiind rănit în noaptea de 22
10.02.1990 spre 23 decembrie 1989 în urma luptelor duse împotriva
elementelor teroriste;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.284f—v

R.U. 1691

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea unor cadre în misiune;
— scutirea medicală a lt. Mirea Viorel care a fost rănit în
perioada 23.12.1989—28.01.1990;
— nominalizarea cadrelor și militarilor care execută misiuni
în obiectivele: Băneasa, Drumul Taberei, Olteniței, Uverturii,
Arcuda;
10.02.1990
— nominalizarea cadrelor, militarilor în termen și a tehnicii
care s-au aflat în misiune la Ministerul Apărării Naționale pe
data de 31.12.1989, Televiziunea Română pe data de
22.12.1989 și Radiodifuziunea Română pe data de
22.12.1989;
— constituirea de comisii pentru verificarea, inventarierea,
declasarea și casarea materialelor de geniu;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.293v—295f

R.U. 1691

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— transportarea soldatului Ciobanu Florea Nicolae, decedat
10.02.1990 în ziua de 22.12.1989, de la București la Tufeni;
— nominalizarea militarilor în termen care se trec sau se
scad din efectivul prezent al unității;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.299v—300f

R.U. 1691

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea unei comisii pentru repartizarea locuințelor;
10.02.1990 — materialele consumate pentru distrugerea grenadelor de
mână capturate de la teroriști;
— clasarea apt limitat a plt. Pascu Romică;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f.300v—301f

R.U. 1691

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— schimbări în efectivul militarilor care efectuează misiuni la
obiectivele Băneasa, Uverturii, Olteniței;
10.02.1990
— ordinea de bătaie a Divizionului Artilerie (Dn. art.);
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
— nominalizarea militarilor care se trec sau se scad din
efectivul prezent al unității.

f.304v—306f

R.U. 539

R.U. 539

11.02.1989

O.Z.U. 299/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
hrană, chemarea la unitate a cadrelor militare aflate în
f. 138v—139f
concediu de odihnă și aplicarea indicativului „Radu cel
Frumos”, distribuirea armamentului și muniției personalului
unității și verificarea tehnică a mașinilor de luptă.

11.02.1989

O.Z.U. 304/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, internări la spitalul
militar răniți în lupte și doi militari morți în lupte, organizarea f. 142v—143f
unor detașamente dislocate pentru apărarea Radiodifuziunii
Române și a Comenduirii Garnizoanei București.
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2106.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

2107.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

2108.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

2109.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

2110.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

2111.

2112.

2113.

2114.

2115.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

R.U. 539

R.U. 539

R.U. 539

R.U. 539

R.U. 539

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 305/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, evidența celor răniți și
morți în lupte și organizarea apărării Muzeului de Artă a
României și a sediului Comandamentului Infanteriei și
Tancurilor.
O.Z.U. 306/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, evidența celor răniți în
luptele pentru apărarea Radiodifuziunii Române.
O.Z.U. 307/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, evidența efectivelor
alocate la drepturi de hrană; organizarea detașamentelor
pentru apărarea ofițerilor PTTR, bd. Moghioroș și Valea
Argeșului.
O.Z.U. 308/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, 968 militari alocați la
drepturi de hrană, plus cei înapoiați din SMC (foști răniți în
lupte).
O.Z.U. 309/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, 968 efective alocație la
drepturi de hrană.
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f. 143v

f. 144f

f. 144v

f. 145f)

f. 145v

11.02.1989

O.Z.U. 310/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, înaintarea în gradul de
ofițer a unor militari căzuți la datorie (post-mortem),
înaintarea în grad și citarea în O.Z. a cadrelor militare și
soldaților gradați care au luptat cu bandele teroriste —
retragerea apărării Muzeului de Artă.

f. 146f—v—
147f

11.02.1989

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, organizarea gărzii de
onoare și deplasarea în garnizoana Posada, județul Alba,
pentru înmormântarea eroului sublocotenent post-mortem
Roșa Marius, alocări la drepturi de hrană.

f. 147v

11.02.1989

O.Z.U. 2/2.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, organizarea gărzii de
apărare pentru deplasarea în garnizoana Iași și participarea
la înmormântarea eroului sublocotenent post-mortem Burdea
Ionel, organizarea detașamentului în vederea asigurării pazei
și apărării Centralei Energetice Vest Militari — București.

f. 148f

11.02.1989

O.Z.U. 4/4.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, clasarea medicală ca invalid a
eroului soldat Citu Costel, rănit în evenimentele din
decembrie 1989.

f. 149f

11.02.1989

O.Z.U. 19/22.01.1990:
— revenirea în unitate a detașamentelor de militari care au
asigurat paza și apărarea Radioteleviziunii Române,
Comandamentului Infanteriei și Tancurilor, fostului sediu al
C.C. al P.C.R., paza demnitarilor din fosta conducere
superioară de partid și de stat, CET Vest Militari — București.

f. 159

2116.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

2117.

SECRET

R.U. 539

11.02.1989

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, numirea comisiilor de inventariere
armament, clasări medicale și concedii medicale, mutarea
unor militari în termen la alte unități militare, treceri în
rezervă, avansarea în grad a militarilor în termen pentru
participarea la evenimentele din decembrie 1989, în luptele
cu bandele de teroriști.
O.Z.U. 21/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, numirea comisiilor de inventariere
armament, clasări medicale și concedii medicale, mutarea
unor militari în termen la alte unități militare, treceri în
rezervă, avansarea în grad a militarilor în termen pentru
participarea la evenimentele din decembrie 1989, în luptele
cu bandele de teroriști.

f. 159

f. 160—162
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2118.

SECRET

R.U. 539

2119.

SECRET

R.U. 539

2120.

SECRET

R.U. 539

2121.

SECRET

R.U. 539

2122.

SECRET

R.U. 539

2123.

SECRET

R.U. 7850

2124.

SECRET

R.U. 7850

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, numirea comisiilor de inventariere
armament, clasări medicale și concedii medicale, mutarea
11.02.1989
unor militari în termen la alte unități militare, treceri în
rezervă, avansarea în grad a militarilor în termen pentru
participarea la evenimentele din decembrie 1989, în luptele
cu bandele de teroriști.
O.Z.U. 23/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, numirea comisiilor de inventariere
armament, clasări medicale și concedii medicale, mutarea
11.02.1989
unor militari în termen la alte unități militare, treceri în
rezervă, avansarea în grad a militarilor în termen pentru
participarea la evenimentele din decembrie 1989, în luptele
cu bandele de teroriști.
O.Z.U. 24/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, numirea comisiilor de inventariere
armament, clasări medicale și concedii medicale, mutarea
11.02.1989
unor militari în termen la alte unități militare, treceri în
rezervă, avansarea în grad a militarilor în termen pentru
participarea la evenimentele din decembrie 1989, în luptele
cu bandele de teroriști.
O.Z.U. nr. 25/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, numirea comisiilor de inventariere
armament, clasări medicale și concedii medicale, mutarea
11.02.1989
unor militari în termen la alte unități militare, treceri în
rezervă, avansarea în grad a militarilor în termen pentru
participarea la evenimentele din decembrie 1989, în luptele
cu bandele de teroriști.
O.Z.U. 26/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
de la drepturi de hrană, numirea comisiilor de inventariere
armament, clasări medicale și concedii medicale, mutarea
11.02.1989
unor militari în termen la alte unități militare, treceri în
rezervă, avansarea în grad a militarilor în termen pentru
participarea la evenimentele din decembrie 1989, în luptele
cu bandele de teroriști.
O.Z.U. 295/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în misiune a maiorului Indreica Nicolae în județul
Teleorman;
— numirea comisiei de evaluare a pagubelor produse de
incendiul din noaptea de 11—12 decembrie 1989;
28.12.1988 — nominalizarea autovehiculelor staționate în tabăra Luica
și a responsabililor privind securitatea acestora;
— nominalizarea militarilor plecați în permisii;
— organizarea pazei și nominalizarea soldaților care
execută paza;
— componența plantoanelor de pază și apărare pe schimburi;
— situația de efective.
O.Z.U. 298/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea și prezentarea unor cadre la unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care sosesc și pleacă
în concediu de odihnă;
— eliberări și numiri în funcții ale unor ofițeri;
— trecerea în rezervă a plutonierului Turcu Ion Constantin în
28.12.1988 baza art. 37 lit. i, ca urmare a încălcării ordinelor privind
relațiile cu cetățenii străini;
— nominalizarea militarilor care compun patrula de control
mixtă alături de gărzile patriotice și miliție;
— înființarea și organizarea unui post de pază pentru a
apăra magazia cu materiale de echipament de intendență,
geniu chimic și transmisiuni;
— situația de efective pentru ziua de 20.12.1989.

Filă
dosar

f. 163

f. 164

f. 164

f. 165

f. 166

f. 30v—32v

f. 35f—36f
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R.U. 7850

O.Z.U. 299/21.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea de patrule de control pe schimburi la cererea
organelor locale de partid și ale puterii de stat din localitatea
28.12.1988
Budești;
— nominalizarea mașinilor și personalului care execută
misiuni de transport al materialelor și utilajelor;
— situația de efective pentru ziua de 21.12.1989.

f. 36v—37v

R.U. 7850

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care pleacă în
concediu de odihnă și permisii;
28.12.1988
— numirea schimburilor și a plantoanelor pentru pază și
apărare a utilajelor și a punctelor de trecere pe pod pontoane
de la km 27, km 23 și km 17 (pe râul Argeș);
— situația de efective pentru ziua de 22.12.1989.

f. 38f—39f

R.U. 7850

O.Z.U. 301/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea a două companii pentru misiuni în București
conform ordinului verbal al comandantului Brigăzii 47 Geniu
din ziua de 23.12.1989, ora 18,00;
— constituirea a două plutoane la cererea Consiliului de
Salvare Națională din ziua de 22.12.1989, pentru paza
obiectivelor: stația de apă, stația PECO, siloz, întreprinderea
28.12.1988 chimică și sediul miliției din orașul Budești;
— nominalizarea militarilor care alcătuiesc plantoanele
pentru pază și apărare;
— numirea personalului de serviciu la tabăra Șoldanu;
— demontarea și predarea stațiilor mobile și a
radiotelefoanelor portative la furierul șefului D.S.;
— nominalizarea personalului care deservește stațiile radio
fixe;
— situația de efective pentru ziua de 23.12.1989.

f. 39v—42f

R.U. 7850

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea autocamioanelor și a șoferilor care au
transportat detașamentul de intervenție în București la
U.M. 01305;
— primirea de armament și muniție de infanterie pentru
asigurarea pazei și apărării unităților, a taberelor de
28.12.1988 dislocare, subunităților, depozitelor și parcurilor auto;
— constituirea detașamentelor de pază și intervenție pentru
apărarea obiectivelor politice și economico-sociale din orașul
Budești;
— numirea plantoanelor pentru pază și apărare;
— scăderea de la drepturi de hrană caldă a militarilor plecați
în misiuni la București;
— situația de efective pentru ziua de 25.12.1989.

f. 42f—43f

R.U. 7850

O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea soldatului Matincă Dumitru în misiune la
București;
— nominalizarea militarilor care asigură paza containerelor
28.12.1988
A.C.C. Călărași pe timpul nopții;
— nominalizarea mașinilor și personalului care se
deplasează
la
București
pentru
alimentarea
autocamioanelor și plata retribuției cadrelor și militarilor;
— situația de efective pentru ziua de 26.12.1989.

f. 43v—44f
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R.U. 7850

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— avansarea în grad a unor ofițeri;
— măsurile luate pentru paza cazărmii Curcani și a
obiectivelor din subordinea unității;
— îndepărtarea obstacolelor, instalate pe drumul național 4
și drumurile județene (comunale) din raza orașului Budești;
— întoarcerea din misiune a unor efective;
— nominalizarea militarilor care asigură paza în localitățile
28.12.1988 Budești, Negoiești, Luica, Curcani și la diferite obiective;
— rămânerea la dispoziție a detașamentului de militari la
U.M. 01305 București;
— predări și primiri de armament și muniție de la gărzile
patriotice Curcani și U.M. 02328 Oltenița;
— nominalizarea autocamionului și a personalului care
efectuează transportul armamentului și muniției de la U.M.
01656 București pe itinerarul Budești—Frumușani, linia
C.F.R. centură, I.F.A. Măgurele, cartierul Măgurele și retur;
— situația de efective pentru ziua de 28.12.1989.

f. 45v—46f

R.U. 7850

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea și constituirea unor posturi de pază în
cooperare cu gărzile patriotice și poliția locală la obiectivele
28.12.1988
importante din localitatea Budești și A.C. Budești;
— constituirea detașamentelor care intervin în caz de
înzăpezire;
— situația de efective pentru ziua de 29.12.1989.

f. 46v—47f

R.U. 7850

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate în perioada
31.12.1989—3.01.1990;
— organizarea și încadrarea posturilor de pază din unitate în
perioada 31.12.1989—3.01.1990;
— constituirea de comisii pentru verificarea și sigilarea
armamentului și muniției, birourilor, magaziilor, depozitelor,
28.12.1988
rezervoarelor, a tablourilor de siguranță și a locurilor cu
substanțe toxice;
— constituirea detașamentelor care intervin în cazul
producerii unor calamități naturale și în caz de necesitate;
— numirea ofițerilor de serviciu, control și intervenție în caz
de necesitate;
— situația de efective pentru ziua de 30.12.1989.

f. 47v—50

R.U. 7865

O.Z.U. 1/3.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— încadrarea Detașamentului de Geniu Construcții nr. 12 la
1.01.1990;
— constituirea de comisii și stabilirea responsabilităților;
30.12.1989 — nomenclatorul dosarelor în anul 1990;
— numirea comandanților de subunități;
— retrogradarea caporalului Petre Marian la gradul de
soldat;
— sosirea unui cadru militar din misiune;
— situația de efective pentru ziua de 3.01.1990.

f. 2f—6f
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R.U. 7865

O.Z.U. 5/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea unor cadre din misiune și permisie;
— nominalizarea militarilor în termen care s-au prezentat din
misiune de la U.M. 01305 București;
— nominalizarea militarilor care pleacă în concediu de
odihnă;
— trimiterea în judecată a căpitanului Nicola Adrian pentru
30.12.1989
dezertare și a soldatului Cotigă Petrache Dănuț pentru
absență nejustificată;
— participarea caporalului Gergery Iulian la misiunile de
luptă de la Casa Armatei și hotelul Continental din
Garnizoana Sibiu începând cu ziua de 22.12.1989;
— nominalizarea cadrelor care beneficiază de indemnizația
de comandă, gradații și clasele de retribuție;
— situația de efective pentru ziua de 8.01.1990.

f. 10f—11v

R.U. 7865

O.Z.U. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor care pleacă în misiune la U.M.
01305 București;
30.12.1989 — numirea șoferilor și a autocamioanelor care transportă
militarii în termen la București;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 16.01.1990.

f. 19f—20f

R.U. 7865

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea unor cadre din misiune;
— nominalizarea militarilor care s-au prezentat din misiune
de la U.M. 01305 București pe data de 16.01.1990;
— nominalizarea militarilor care pleacă în misiune în
30.12.1989
București;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 17.01.1990;
— încetarea detașării unor cadre militare.

f. 20f—21v

R.U. 7865

O.Z.U. 14/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor care s-au întors din misiune în
garnizoana București pe data de 17.01.1990;
— nominalizarea militarilor în termen trecuți în rezervă
30.12.1989
începând cu data de 19.01.1990;
— avansări în gard și mutări de militari;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 18.01.1990.

f. 22f—23v

R.U. 7865

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea unor cadre din misiune, concediu
30.12.1989
de odihnă și permisie;
— nominalizarea militarilor în termen trecuți în rezervă;
— situația de efective pentru ziua de 19.01.1990.

f. 24f—25v

R.U. 7865

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen;
— prezentarea și plecarea unor militari în concediu de
odihnă, concediu medical și învoiri;
30.12.1989
— constituirea comisiei pentru declasarea și casarea
bunurilor materiale;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 22.01.1990.

f. 27f—28v
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R.U. 7865

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea și prezentarea unor cadre militare din misiune;
— încetarea detașării unor cadre militare;
— nominalizarea personalului și autovehiculelor care se
deplasează la U.M. 01305 București pentru a aduce la
30.12.1989
unitate cadrele și militarii în termen care au participat în
misiunile de luptă destinate apărării Radio-Televiziunii
Române Libere;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
termen;
— situația de efective pentru ziua de 23.01.1990

f. 28f—v

R.U. 7865

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea unor cadre militare din misiune;
— nominalizarea militarilor în termen care s-au prezentat din
misiune de la U.M. 01305 București pe data de 23.01.1990;
30.12.1989
— nominalizarea unor militari care s-au prezentat din
concediu de odihnă;
— plecarea unor cadre militare în permisie;
— situația de efective și alocarea la drepturi de hrană a
cadrelor și militarilor.

f. 29f—30f

R.U. 7865

O.Z.U. 20/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care au plecat și s-au
prezentat din concediu de odihnă;
— avansarea în grad a căpitanului inginer Stavarache Ilie
Eugen care a participat la revoluție;
— detașarea unor cadre militare;
30.12.1989
— trecerea în rezervă a sergentului major (Ge) Istrate Ion
Vasile, conform art. 37 lit. d);
— nominalizarea personalului care beneficiază de gradații
și clase de salarizare;
— cadrele și militarii în termen care se alocă la drepturi de
hrană;
— situația de efective pentru ziua de 25.01.1990.

f. 30f—32f

R.U. 535

4.03.1987

Registrul istoric:
— consemnări privind misiunile mai importante la care au
participat cadrele și militarii în termen din cadrul Batalionului
134 Geniu pentru îndeplinirea acțiunilor în cadrul
U.M. 01305 București;
— evenimente deosebite și abateri grave cu care s-a
confruntat unitatea pe parcursul anului 1989, tehnica intrată
în dotarea unității, activități desfășurate cu ocazia zilelor de
1 Mai și 25 Octombrie;
— încadrarea Detașamentului de Geniu Construcții nr. 12 la
1.01.1990.

f. 275—279

R.U. 4879

O.Z.U. 301/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă a unor cadre;
— înapoierea unor militari în termen din punctele de lucru;
— nominalizarea militarilor care vor executa paza pe șantier;
— punerea la dispoziția comandantului Regimentului 2
19.08.1989
Mecanizat a unor cadre, militari în termen și tehnică auto în
vederea îndeplinirii unei misiuni în București;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
militarilor în termen din tabăra Hotarele;
— numirea unor militari în termen în funcții de conducători
auto și mecanici conductori.

f. 214v—215
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215
Filă
dosar

R.U. 4879

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă;
— ridicarea de la diferite posturi de miliție a unor cantități de
armament și constituirea unor subunități luptătoare;
— alegerea comandantului unității, maior Eugen Putinică, în
funcția de vicepreședinte cu probleme de apărare și ordinea
19.08.1989
publică în Consiliul Comunal al Frontului de Salvare
Națională;
— compunerea gărzii permanente constituite în unitate;
— constituirea unor subunități de luptă și organizarea unor
filtre în comunele Herăști și Hotarele;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
cadrelor și militarilor în termen în tabăra Hotarele.

f. 217—218

R.U. 4879

O.Z.U. 305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea militarilor în termen care execută serviciul
de pază în șantier;
— prezentarea la unitate a soldatului Ivan Florin care din
19.08.1989 data de 23.12.1989 a acționat alături de gărzile patriotice ale
Consiliului Popular al Sectorului 1 București până la data de
25.12.1989;
— acordarea claselor de retribuire și gradațiilor unor cadre;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
cadrelor militarilor în termen în tabăra Hotarelor.

f. 218—218v

R.U. 4879

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înaintarea în grad a unor cadre;
— externarea din spital a unor militari în termen;
— întreruperea concediului de odihnă a soldatului Mirovan
19.08.1989 Doru începând cu data de 25.12.1989 pentru a lupta alături
de militarii U.M. 01737 București, împotriva teroriștilor;
— situație numerică privind alocarea la drepturi de hrană a
cadrelor militare în termen în tabăra Hotarele;
— deplasarea la București a unui autocamion cu militari în
termen înarmați.

f. 219—219v

R.U. 4879

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea în concedii de odihnă, medicale, permisii,
părăsirea de garnizoană;
— trecerea în rezervă a unui militar în termen;
— înapoierea din misiune din punctul de lucru Mihăilești a
19.08.1989 unor militari și alocarea la drepturi de hrană;
— detașarea unor militari la U.M. 01694 Mogoșoaia;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
tabăra Hotarele;
— stabilirea răspunsurilor materiale pentru paguba produsă
și constatată la compartimentul auto în data de 9.12.1989 la
U.M. 01649 Hotarele.

f. 220—222

R.U. 4889

O.Z.U. 3/05.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană a unor cadre, prezentarea din
concedii de odihnă, permisii, plecarea în misiune, mutarea
29.12.1989 unor militari în termen;
— nominalizarea a 301 militari puși la dispoziția Regimentului
2 Mecanizat, începând cu data de 23.12.1989;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
tabăra Hotarele.

f. 5—7 v
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O.Z.U. 5/08.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— părăsirea de garnizoană a unor cadre, plecarea în
concedii de odihnă, permisii, pedepsirea cu zile de arest a
unor militari în termen;
— înapoierea din misiune, de la U.M. 01305 București, a
unor cadre și militari din punctul de lucru Gostinari și
29.12.1989 nominalizarea celor răniți și bolnavi, internați în spital;
— numirea militarilor care execută serviciul de pază în
șantier;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
tabăra Hotarele;
— stabilirea răspunderilor materiale pentru paguba produsă
la compartimentul geniu;
— executarea unor misiuni de transport.
O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— plecarea, prezentarea din concedii de odihnă, permisii,
misiuni, pedepsirea cu zile de arest, externarea din spital a
29.12.1989 unor militari;
— alocarea la drepturi de hrană a militarilor în tabăra
Hotarele;
— efectuarea unui transport de armament și muniție la U.M.
01305 București.

Filă
dosar

f. 9—10v

f. 17—18v

R.U. 3422

Registrul istoric:
— scurt istoric al contribuției aduse de militarii Detașamentului
19.12.1988 Geniu – Construcții nr. 16 la păstrarea liniștii și ordinii publice
în localitățile de dislocare, în perioada 23.12.1989—
29.12.1989.

f. 220—220v

R.U. 3422

Registrul istoric:
— pierderi umane suferite de Detașamentul Geniu
19.12.1988
Construcții nr. 16 în timpul acțiunilor de la Radio-Televiziune,
avansări în grad în perioada 4.01—11.01.1990

f. 221

R.U. 3028

O.Z.U.304/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— consemnarea misiunilor de cercetare și luptă împotriva
22.12.1989
teroriștilor executate în perioada: 22.12.1989—25.12.1989,
ora 7,00;
— nominalizarea soldaților care au ca misiune de luptă paza
și apărarea cazărmii.

f. 2—6

R.U. 3028

O.Z.U.306/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
22.12.1989 — alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— cercetare pentru identificarea unor presupuse elemente
teroriste în perioada: 25.12.1989, ora 19,00—26.12.1989.

f. 8—9

R.U. 3028

O.Z.U.309/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
22.12.1989 — alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— tabel cu existența armamentului și muniției existente în
U.M. 02666 București.

f. 11v—13v

R.U. 3028

O.Z.U.1/1.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
22.12.1989 — alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— cercetare pentru identificarea unor presupuse elemente
teroriste în perioada 23.12.—26.12.1989.

f. 16—16v

R.U. 2611

Registru istoric în perioada 17.11—22.12.1989:
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”, prezentarea
cadrelor la alarmă și consemnarea în cazarmă, distribuirea
armamentului, constituirea grupelor operative, organizarea
pazei;
— sunt consemnate și misiunile de cercetare și luptă
împotriva teroriștilor executate în perioada: 23—26.12.1989;
— pentru anul 1990 sunt consemnate măsurile
administrative legate de desființarea unității.

f. 56—62

11.04.1990
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R.U. 551

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— primirea indicativului „Radu cel Frumos” în data de
17.12.1989 la ora 16,00 și prezentarea cadrelor și militarilor
15.09.1989
în termen la unitate;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană;
— numirea șoferilor pe autocamioane pentru asigurarea
operativității tehnicii de luptă.

f. 142—143

R.U. 551

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— efectivul alocat la drepturi de hrană;
15.09.1989 — componența gărzii plecate în misiune la U.M. 02272
București pentru a lua în primire și însoți indicativul 5000/221
compus dintr-un vagon acoperit cu material periculos, cu
destinația Episcopia Bihorului în data de 21.12.1989.

f. 145v—146

R.U. 551

O.Z.U. 301/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
15.09.1989 — nominalizarea efectivului care se deplasează în misiune f. 148v—151v
de luptă în Garnizoana București;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

R.U. 551

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— sunt nominalizați și se scad din efectivul prezent căpitanul
Stănescu Adrian și soldații răniți la Televiziunea Română în
15.09.1989
timpul Revoluției;
— se scot de la drepturi militarii internați în spitale în urma
avarierii unui tanc din motive tehnice;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 152—152v

R.U. 551

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
15.09.1989 — nominalizarea personalului înapoiat și a celui care pleacă
în misiune de luptă în garnizoana București — zona Otopeni;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 154—154v

R.U. 551

O.Z.U.305/28.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi a căpitanului Zverid Gheorghe și a
15.09.1989 soldaților întorși din misiunea de luptă;
— plecarea în misiune de luptă — aeroport Otopeni a
caporalului Marinaș Virgil;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 155—155v

R.U. 551

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
15.09.1989 — avansarea în grad a unor cadre;
— nominalizarea soldaților înapoiați din misiune de luptă;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 156—156v

R.U. 551

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi a căpitanului Sterie Florin și a
plutonierului Gârguleț Gheorghe, înapoiați din misiune de
15.09.1989
luptă din București—Otopeni;
— nominalizarea cadrelor care pleacă în misiune de luptă
în zona București—Otopeni;
— efectivul alocat la drepturi de hrană.

f. 157—157v
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R.U. 551

O.Z.U. 308/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— nominalizarea cadrelor și soldaților alocați și scoși din
efectivul prezent al unității, fiind veniți sau plecați în misiune
15.09.1989 de luptă în garnizoana București;
— acordarea gradului de sublocotenent post-mortem a
soldatului Crap Constantin Costel pentru sacrificiul dovedit în
acțiunile de luptă din timpul Revoluției;
— efectivul alocat și scos de la drepturi de hrană.

R.U. 553

4.01.1990

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea de comisii pentru verificarea soldelor, pentru
cadrele care dorm în cazarmă;
— nominalizarea soldaților conducători de TAB care se
deplasează în raionul acțiunilor de luptă București—Otopeni.

f. 10—10v

4.01.1990

O.Z.U. 21/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea cadrelor care s-au înapoiat din misiune din
zona acțiunilor de luptă București—Otopeni;
— plecări în misiune a unor cadre;
— nominalizarea și scăderea din efectivul prezent a
militarilor în termen plecați în misiune de luptă.

f. 29v—30

4.01.1990

O.Z.U. 23/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea și scoaterea din efectivul prezent a
soldaților sosiți din misiunea de luptă în zona Otopeni.

f. 31v—32

4.01.1990

O.Z.U. 24/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— trecerea în rezervă a militarilor în termen;
— nominalizarea și scoaterea din efectivul prezent a
soldaților sosiți din misiunea de luptă în zona Otopeni;
— ordinea de bătaie a Regimentului 7 Mecanizat pentru
instrucție.

f. 32v—39

4.01.1990

O.Z.U. 26/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— plecări în misiune a unor cadre;
— numirea comisiei pentru inventarierea și distrugerea
documentelor de mobilizare;
— mutări de militari în termen.

f. 41—41v

4.01.1990

O.Z.U. 27/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentări și plecări în misiune a unor cadre;
— detașări militari în termen.

f. 42—42v

2.09.1989

O.Z.U. 298/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă, a unor cadre și
militari în termen;
— primirea și executarea indicativului „Radu cel Frumos”,
începând cu data de 17.12.1989;
— alocarea la drepturi de hrană.

f. 133—133v

2.09.1989

O.Z.U. 299/19.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concedii de odihnă a unor cadre militare
și militari în termen;
— deplasarea în misiune la U.M. 01315 București a unor
cadre militare;
— constituirea comisiei de inventariere a muniției.

f. 134—134v

R.U. 553

R.U. 553

R.U. 553

R.U. 553

R.U. 553

R.U.6458

R.U. 6458

f. 158—158v
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2.09.1989

O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— prezentarea din concediu medical a unor cadre;
— decesul soldatului Pătru Adrian în ziua de 23.12.1989, în
lupta pentru apărarea cazărmii Mihai Bravu.

f. 137v—138

2.09.1989

O.Z.U. 304/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— decesul plutonierului Mandache Ion în ziua de
25.12.1989;
— constituirea de subunități de luptă pentru apărarea părții
de nord a cazărmii.

f. 138v

2.09.1989

O.Z.U.306/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari;
— constituirea comisiei pentru verificarea documentelor
secrete și topogeodezice;
— constituirea de subunități pentru apărarea garnizoanei și
asigurarea materialului tehnic necesar.

f. 139v—140

2.09.1989

O.Z.U.309/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la stoc și consumul de muniție pentru
îndeplinirea misiunilor de luptă în perioada 23—27.12.1989.

f. 142v

f. 143—143v

2180.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U.310/31.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— constituirea planului de apărare al unității;
— înaintare la gradul de sublocotenent post-mortem al
numiților plt. Mandache Ion și soldat Pătru Adrian.

2181.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U.15/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înapoierea din misiuni a unor cadre și militari în termen.

f. 157v—158

2182.

SECRET

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U.17/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— înapoierea din învoire, misiune a unor cadre.

f. 159v—160

R.U. 6458

2.09.1989

O.Z.U.18/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor înapoiate din
misiuni, învoiri, concedii de odihnă;
— spitalizarea unor militari în termen.

f. 160v—161

R.U. 6458

O.Z.U.19/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
02.09.1989
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor înapoiate din
misiuni, învoiri.

f. 161v—162

R.U. A-658

Registrul istoric:
— consemnări privind acțiunile de luptă întreprinse de
Batalionul 336 Cercetare pentru îndeplinirea misiunilor,
apărarea cazărmii și parcului auto, muniția folosită, pierderi
15.07.1994
în efective umane, avansări, numiri și eliberări din funcție,
recompense acordate din momentul când Batalionul a primit
indicativul „Radu cel Frumos” pentru executarea alarmei de
luptă parțială, în perioada 17.12.1989—15.01.1990.

f. 316—320

R.U. 722

O.Z.U. 297/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— constituirea de grupe operative pentru apărarea unității
în perioada 18.12—22.12.1989;
15.12.1989 — plan de măsuri pentru punerea în aplicare a indicativului
„ABC—ANA” în perioada 18.12.1989;
— situații de efective a cadrelor, personalul muncitor civil și
militari la data de 19.12.1989;
— numirea unei comisii pentru luarea în primire a
autobuzului A—56960 aflat în reparație la U.R.A. Obor.

f. 5—7

2183.

2184.

2185.

2186.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET
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R.U. 722

O.Z.U. 299/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— planul de înștiințare, încazarmarea cadrelor la primirea
15.12.1989
indicativului „Radu cel Frumos” (pe 17.12.1989, ora 15,30) și
scoaterea materialelor de luptă;
— situația de efective a cadrelor, personalului muncitor civil
și militari la 21.12.1989.

f. 9—10

R.U. 722

O.Z.U. 302/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
15.12.1989
militari, la 24.12.1989;
— distribuirea de armament reprezentantului militar
locotenent-colonel Marius I, fiind necesară constituirea
subunității de intervenție în data de 23.12.1989.

f. 13—13v

R.U. 722

O.Z.U. 303/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoaterea de la drepturi de hrană;
15.12.1989 — nominalizarea efectivului plecat în misiune de luptă în
ziua de 22.12.1989, ora 23,00;
— decesul locotenentului Nițu Ștefan, căzut la datorie în
timpul Revoluției pe data de 23.12.1989.

f. 14—15

R.U. 722

O.Z.U. 304/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— numirea de comisii pentru verificarea armamentului și
15.12.1989
muniției, pentru verificarea efectivelor și documentelor
secrete, pentru verificarea tehnicii auto;
— distribuirea de muniție Bateriei Comandă a Regimentului
în ziua de 26.12.1989 de la Serviciul ATAM.

f. 15v—16

R.U. 722

O.Z.U. 305/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
15.12.1989
— deplasarea unor cadre militare și soldați la eșalonul care
participă la îndeplinirea unei misiuni de luptă pentru
asigurarea cu materiale de echipament.

f. 16v

R.U. 722

O.Z.U. 8/11.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea militarilor în termen avansați care au
15.12.1989 participat la Revoluție;
— trecerea în rezervă a unor militari în termen detașați la
U.M. 01210 București și înlocuirea lor;
— ordinea de bătaie la pace a Bateriei Comandă a
Divizionului de Artilerie.

f. 32v—33v

R.U. 722

O.Z.U. 9/12.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
15.12.1989
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— plecări în misiune ale unor ofițeri și militari în termen.

R.U. 722

O.Z.U. 10/13.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
15.12.1989
— plecări în misiune ale unor cadre militare;
— avansarea în grad a unor ofițeri în baza Ordinului
Ministerului Apărării Naționale nr. M.C.5 din 8.01.1990.

f. 34

f. 34(v)—35
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R.U. 722

O.Z.U. nr. 12/16.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
15.12.1989
— acordarea unor trepte și retribuție de încadrare;
— nominalizarea unei gărzi pentru paza indicativului 2507
de la Târgoviște la Mihai Bravu.

f. 36(v)—37

R.U. 722

O.Z.U. 13/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— nominalizarea unor cadre militare care beneficiază de
gradații;
— avansări în grad ale ofițerilor care au participat la
Revoluție;
15.12.1989 — plecări în misiune ale unor cadre militare;
— numirea de comisii pentru actualizarea documentelor
operative și de plan de la biroul organizare mobilizare,
pentru cercetarea împrejurimilor în care s-a săvârșit
evenimentul deosebit produs de către soldatul Balaban
Felician Nicușor;
— nominalizarea unor militari în termen trecuți în efectivul
prezent al unității care trec în rezervă.

f. 37v—38

R.U. 722

O.Z.U. 15/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocări, scoateri de la drepturi de hrană;
— prezentarea din misiune de la U.M. 01210 București a
comandamentului regimentului maior Ioan Sorin care preia
comanda Regimentului 43 Artilerie;
— preluarea funcției de șef stat major maior Oncică Aurel;
— nominalizarea unor cadre și personal muncitor civil trecuți
în efectivul prezent al unității care au fost în misiune la
15.12.1989
U.M. 01210 București;
— nominalizarea personalului care a participat la
ceremonialul funerar al locotenentului-major post-mortem
Mițu Ștefan, căzut în luptele cu teroriștii în ziua de
22 decembrie 1989;
— plecarea în misiune a locotenentului-major Dudău Ionel la
U.M. 01035 București;
— avansarea în grad a militarilor în termen care au participat
la Revoluție.

f. 42—43v

R.U. 722

O.Z.U. 17/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
militari, la 27.01.1990;
15.12.1989
— înaintarea la gradul de locotenent-major post-mortem a
locotenentului-inginer Nițu Niculae Ștefan;
— plecări în misiune ale unor cadre și personal muncitor
civil.

f. 46v—47

R.U. 722

O.Z.U. 18/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
militari, la 24.01.1990;
15.12.1989
— nominalizarea cadrelor și militarilor în termen plecați în și
prezenți din misiune;
— mutarea maistrului militar Ghilogaș Gheorghe în unitate
de la U.M. 02512 București.

f. 47(v)—48

R.U. 722

O.Z.U. 19/24.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
militari, la 25.01.1990;
15.12.1989
— ordinea de bătaie a Bateriei 377 Comandă după statul de
organizare;
— nominalizarea unor cadre care pleacă în misiune în ziua
de 25.01.1990.

f. 48v—49
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R.U. 722

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
15.12.1989 militari, la 27.01.1990;
— plecări în misiune ale unor cadre și personal muncitor
civil;
— eliberări și numiri în funcție ale unor cadre militare.

f. 52v—53v

R.U. 722

O.Z.U. 23/29.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
militari, la 30.01.1990;
15.12.1989 — numirea personalului care execută paza indicativului
02532 de la București Cotroceni la Mihai Bravu;
— nominalizarea cadrelor, militarilor în termen și
autovehiculelor care se deplasează la U.M. 01210 București
pentru a intra în dispozitiv.

f. 55—57v

R.U. 722

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective a cadrelor, personal muncitor civil și
militari, la data de 31.01.1990;
— detașarea și mutarea unor militari în termen;
— detașarea la școlile de gradați a unor militari în termen în
15.12.1989
vederea instruirii;
— avansarea în grad a unor militari în termen care au
participat la Revoluție;
— numirea unei comisii pentru inventarierea materialelor
care au fost scoase din subunități pentru participarea la
îndeplinirea unor misiuni de luptă.

f. 58—59

R.U. 722

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— situația de efective, personal muncitor civil și militari, la
data de 1.02.1990;
— detașarea unor militari în termen la școala de gradați;
— nominalizarea avansării în grad a unor militari în termen
care au participat la Revoluție;
— ordinea de bătaie la instrucție a Divizionului de Artilerie,
a Bateriei 1 Obuziere, a Bateriei C.R., a Bateriei 377
15.12.1989
Comandă M.U.;
— detașarea militarilor în termen pentru instrucție de la
Bateria Comandă Regiment;
— încadrarea în funcția de radiotelegrafist a soldatului
Ludoșan Olivian;
— constituirea de grupe operative pentru zilele de 01, 02,
03.1990;
— plecarea în misiune a comandantului unității la U.M.
01035 București în data de 1.02.1990.

f. 59v—64

R.U. 109

Registru jurnal al acțiunilor de luptă:
— tabel cu misiunile primite de regiment în perioada
17.07.1989 22.12.1989—24.12.1989, modul de executare, efectivele
nominale cu care s-au îndeplinit acestea, muniția și tehnica
militară folosită.

f. 56—59

f. 59—62

f. 62 v

2206.

SECRET

R.U. 109

Registru jurnal al acțiunilor de luptă:
— proiectul O.Z.U. din 24.12.1989 referitor la muniția
distribuită subunităților de luptă în data de 24.12.1989 și
17.07.1989 componența nominală a subunității care a participat la
acțiunile de luptă în data de 22.12.1989;
— tabel cu misiunile primite de unitate în perioada
24.12.1989—25.12.1989 și modul de executare a acestora.

2207.

SECRET

R.U. 109

Registru jurnal al acțiunilor de luptă:
17.07.1989 — copia notei telefonice nr. 1.056/26.12.1989 emise de
U.M. 01035 și a răspunsului emis de Regimentul 43 Artilerie.
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2208.

SECRET

R.U. 109

Registru jurnal al acțiunilor de luptă:
— proiectele O.Z.U. din 26.12.1989 și 27.12.1989;
— tabele și situații cu efectivele unității, muniția de infanterie
aflată în depozite și a celei distribuite și consumate, situația
stocurilor de carburanți-lubrifianți;
— proiectele O.Z.U. din perioada 30.12.1989—12.01.1990;
17.07.1989
— organizarea pazei și apărării cazărmii din 27.12.1989
până în 2.01.1990. Componența subunităților, dispozitivele
de luptă, tabele nominale cu cadrele și militarii în termen
participanți, situația stocurilor din depozite;
— tabel cu comunicările primite în perioada 22.12.1989—
12.01.1990 și măsurile luate pentru executare.

2209.

SECRET

F.N.

Registru jurnal al acțiunilor de luptă:
18.01.1990 — organizarea dispozitivului de apărare al unității pe data
de 18.01.1990.

f. 88

N.T. 14

Registru jurnal al acțiunilor de luptă:
— notă telefonică nr. NT 14/18.01.1990 a U.M. 02450
referitoare la selecționarea a 2 ofițeri din regiment în vederea
18.01.1990 mutării în altă structură;
— notă telefonică nr. N.T. 15/18.01.1990 a U.M. 02450
referitoare la selecționarea a 4 subofițeri din regiment în
vederea mutării în altă structură.

f. 88

2210.

2211.

SECRET

SECRET

R.U. A121

2212.

SECRET

R.U. 03640

2213.

SECRET

Anexa nr. 1
R.U. 03640

5.07.1993

Registru istoric:
— istoricul acțiunilor de luptă desfășurate de militarii
Regimentului 43 Artilerie, pierderile umane și materiale
suferite, dislocări, promovări și decorarea personalului în
perioada 18.12.1989—14.03.1990.

— organizarea activității grupei operative pentru perioada
18.12.1989, ora 16,00 — (necompletat);
— opisul documentului;
— compunerea grupelor operative, conform O.Z.U. nr. 297;
— atribuțiunile grupei operative;
— situație numerică de efective;
— situație numerică cu evidența armamentului, muniției și a
principalelor categorii de tehnică;
— organizarea subunității de intervenție;
10.10.1989 — organizarea gărzii;
— organizarea cooperării între gardă și subunitatea de
intervenție;
— organizarea P.S.I.;
— organizarea pentru intervenție în caz de necesitate;
— graficul activității grupei operative;
— planul pazei și apărării punctului de comandă la
19.12.1989;
— schița cu asigurarea de luptă în raionul de dispunere a
tehnicii.
— Jurnalul acțiunilor desfășurate de la primirea indicativului
„Radu cel Frumos” (extras din jurnalul acțiunilor de luptă din
luna decembrie 1989).
Documentul conține acțiunile desfășurate în cadrul
regimentului de la primirea indicativului „Radu cel Frumos” în
data de 17.12.1989 până în data de 29.01.1990.
Principalele acțiuni desfășurate au fost:
10.10.1989 — prezentarea personalului la alarmă și trecerea în
dispozitivul de luptă (indicativul „Radu cel Frumos”);
— constituirea unor subunități de luptă și deplasarea lor
începând cu data de 22.12.1989 la obiective din capitală;
— participarea la acțiuni de luptă la sediul U.M. 01210
București și la Ministerul Energiei; militarii din cadrul
regimentului au asigurat securitatea ministrului de externe
al U.R.S.S., în data de 6.01.1990, cu ocazia vizitei acestuia

f. 63—64
f. 64v—66 f.
66f.
73—82 v—f.
82v—86 72

f. 255—260

f. 19—40

f. 41—53
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la București. Totodată, au participat la acțiuni similare în
datele de 15, 16 și 18.01.1990 cu ocazia vizitelor miniștrilor
de externe ai Germaniei, Suediei și Greciei;
— regimentul a pierdut în lupte un ofițer, alți 4 militari fiind
răniți.

2214.

2215.

SECRET

SECRET

R.U. 27/36

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a cadrelor și militarilor în
31.05.1989
f. 377v—378v
termen sosiți din concedii medicale, permisii, învoiri;
— ieșirea în cursă în Garnizoana București a mai multor
autovehicule în data de 21.12.1989.

R.U. 27/36

O.Z.U. 300/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— ieșirea în cursă în Garnizoana București a mai multor
31.05.1989 autovehicule în perioada 25.12—31.12.1989;
— decesul rezervistului Florea Nicolae în ziua de 23.12.1989
în lupta pentru apărarea locului de cazare din
Str. Mărgeanului.

2216.

SECRET

R.U. 27/36

2217.

SECRET

R.U.27/36

2218.

2219.

2220.

2221.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

f. 380—381

O.Z.U. 302/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— începând cu 24.12.1989 are loc desconcentrarea
rezerviștilor concentrați;
31.05.1989 — alocarea la dreptul de hrană a unor militari în termen;
f. 382—384v
— în urma acțiunilor de apărare a locului de cazare au fost
răniți 2 soldați;
— situația numerică de hrană și efective pentru data de
26.12.1989.
O.Z.U. 303/26.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
31.05.1989 — alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen f. 384v—385v
sosiți din permisii, concedii de odihnă;
— constituirea unor subunități de instrucție.

R.U. 27/36

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
31.05.1989 — ieșirea în cursă în Garnizoana București a mai multor
autovehicule;
— numirea în funcție a unor cadre.

R.U. 35/36

7.01.1990

O.Z.U. 6/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea, scoaterea de la drepturi a unor militari în
termen;
— ieșirea în cursă a mai multor autovehicule în Garnizoana
București în data de 10.01.1990.

f. 7v—8v

7.01.1990

O.Z.U. 16/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— predări-primiri de funcții;
— ieșirea în cursă în Garnizoana București a mai multor
autovehicule în data de 22.01.1990;
— organizarea pazei pentru apărarea cazărmii și magaziei
de armament;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen.

f. 24v—25

7.01.1990

O.Z.U. 21/26.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— punerea la dispoziția CAT, CIT, CMM a unor cadre
militare;
— situația numerică de efective și hrană pentru data de
27.01.1990;
— ieșirea în cursă în Garnizoana București a mai multor
autovehicule în perioada 27—28.01.1990.

f. 29—29v

R.U. 35/36

R.U. 35/36

f. 385v—386
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7.01.1990

O.Z.U. 22/27.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— mutarea unor cadre militare;
— alocarea, scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari
în termen;
— măsuri privind organizarea serviciului de gardă;
— scăderea muniției consumate în timpul Revoluției;
— situația numerică de efective și hrană pentru data de
29.01.1990.

f. 30—31

7.01.1990

O.Z.U. 24/30.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— scoaterea de la drepturi de hrană a unor militari în termen;
— încadrarea cadrelor pe subunități;
— ieșirea în cursă în Garnizoana București a mai multor
autovehicule în data de 31.01.1990.

f. 33—33v

R.U. 35/36

7.01.1990

O.Z.U. 25/31.01.1990:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— alocarea la drepturi de hrană a unor militari în termen;
— ieșirea în cursă în Garnizoana București a mai multor
autovehicule în data de 1.02.1990;
— situația numerică de efective și hrană pentru 1.02.1990.

f. 34—34v

R.U. 149/8

Registrul istoric:
— scurt istoric al contribuției aduse de militarii
12.04.1990
Detașamentului nr. 19 Construcții la răsturnarea dictaturii
ceaușiste.

R.U. 7694

3.01.1989

O.Z.U. 307/30.12.1989:
— numirea personalului de serviciu pe unitate;
— organizarea serviciului pe subunități;
— alocări la drepturi de hrană ale unor militari în termen;
— decesul plt.-maj. Pașca Ioan Augustin survenit prin
împușcare în Garnizoana București în împrejurări
necunoscute.

f. 345—345v

R.U. 5421

O.Z.U. 296/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări în misiuni,
28.06.1989 alocări la drepturi, stabilirea comisiei pentru casarea
materialelor sanitare și sistarea concediilor de odihnă în
urma primirii indicativului „Radu cel Frumos”.

f. 322v—323

R.U. 5421

O.Z.U. 298/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări în misiuni,
28.06.1989 alocări și scoateri la și de la drepturi, predarea-primirea
gestiunii popotei, pedepsirea cu câte 9 zile de arest a doi
soldați, întoarceri din permisii și concedii de odihnă.

f. 326v—327

R.U. 5421

O.Z.U. 304/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, alocări și scoateri la și
28.06.1989
de la drepturi, rănirea soldatului Anton Marian în timpul
schimburilor de focuri.

f. 333v—334

R.U. 35/36

R.U. 35/36

2230.

SECRET

R.U. 5421

2231.

SECRET

R.U. 5421

2232.

SECRET

225

R.U. 5421

O.Z.U. 306/29.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări în misiuni,
28.06.1989
alocări la drepturi, efectuarea concediilor de odihnă,
avansări ale unor cadre militare.
O.Z.U. 6/6.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocările și scoaterile la
28.06.1989 și de la drepturi, pedepsirea cu arest a unor soldați, plecări
în misiuni, stabilirea comisiei de control a Biroului
Documente Secrete.
O.Z.U. 7/8.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocările și scoaterile la
28.06.1989
și de la drepturi, plecări în misiuni, clasarea medicală a
soldatului Benedic Maricel.

f. 16

f. 335v—336

f. 357v—358

f. 358v—359
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2236.

2237.
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R.U. 5421

O.Z.U. 8/9.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocările și scoaterile la
28.06.1989 și de la drepturi, plecări în misiuni, concedii de odihnă,
concedii medicale, detașări, transferări, internări în spital,
stabilirea casierilor plătitori.

f. 359v—363

R.U. 5421

O.Z.U. 13/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
28.06.1989
plecări în misiuni și concedii de odihnă, treceri în rezervă ale
unor soldați.

f. 370v—374

R.U. 5421

O.Z.U. 15/17.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
28.06.1989 învoiri, misiuni, concedii medicale, treceri în rezervă ale
soldaților, stabilirea comisiei de propuneri privind acordarea
indemnizațiilor și primelor.

f. 376v—378

R.U. 5421

O.Z.U. 16/18.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări/scoateri la/de la
28.06.1989 drepturi, plecări în misiuni, permisii, internări în spital,
stabilirea comisiei pentru distrugerea unor documente
secrete.

f. 378v—379

R.U. 5421

O.Z.U. 17/19.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
plecări în misiune, avansarea unor soldați, clasări medicale
ale soldaților, treceri în rezervă cu stagiul militar satisfăcut,
28.06.1989
f. 379v—386v
avansări post-mortem (maior Dobre Marian, sublocotenent
Cordaș Aurel Benone-Andrei), eliberări din funcții și punerea
la dispoziția D.I.C.C.T. a unor ofițeri din aparatul politic,
acordarea gradațiilor și a sporurilor de vechime.

2238.

SECRET

R.U. 5421

2239.

SECRET

R.U. 5421

O.Z.U. 18/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
28.06.1989
întoarceri din misiuni, treceri în rezervă ale soldaților,
concedii de odihnă, medicale, detașări.
O.Z.U. 19/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
28.06.1989 întoarceri/plecări din/în misiuni, treceri în rezervă ale
soldaților, avansări la gradul de fruntaș, stabilirea comisiei
de casare a materialelor de propagandă și cultură.

f. 387—388

f. 388v—389

2240.

SECRET

R.U. 5421

O.Z.U. 20/23.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
28.06.1989 pedepsirea cu arest a unor soldați, avansarea în gradul de f. 389(v)—390
fruntaș, plecări în misiuni, întoarceri din permisii, internări în
spital.

2241.

SECRET

R.U. 5421

O.Z.U. 21/24.01.1990:
28.06.1989 — numirea personalului de serviciu, transferări, acordări de f. 390(v)—392
gradații și recompense bănești.

f. 392v—393

2242.

SECRET

R.U. 5421

O.Z.U. 22/25.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
28.06.1989
plecări în misiune, clasări medicale, stabilirea comisiilor
pentru declasarea materialelor din compartimentul A.T.A.M.

2243.

SECRET

R.U. 5421

O.Z.U. 23/26.01.1990:
28.06.1989 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
plecări în misiune, permisii, internări în spital.

f. 393v—394

2244.

SECRET

R.U. 5421

O.Z.U. 25/29.01.1990:
28.06.1989 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
plecări în misiuni, detașări.

f. 396—397v

2245.

SECRET

R.U. 5421

O.Z.U. 26/30.01.1990:
28.06.1989 — numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi,
plecări în misiuni, detașări.

f. 396—397v
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Registrul istoric pe anul 1989:
— organizarea, ordinea de bătaie, înzestrarea;
— modificările care au intervenit la statul de organizare;
— detașări, avansări, treceri în rezervă, numiri în funcții;
— liste cu lucrări de instrucții aprobate, în desfășurare și
planificate pentru anul 1989;
— realizări ale planului de producție și investiții;
— pregătirea de luptă a militarilor în termen, cadrelor militare
f. 68—103f—v
și personalului civil;
— pregătirea militară generală și de specialitate;
— încorporări și treceri în rezervă ale militarilor în termen;
— starea disciplinară, sanitară, protecția și securitatea
muncii;
— activitatea politică, de partid, sindicat și U.T.C.;
— structura de partid, U.T.C. și sindicat;
— participarea la evenimentele din decembrie.

2246.

SECRET

R.U. A010115

2247.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 297/18.12.1989:
29.09.1989 —executarea indicativului „Radu cel Frumos”, se distribuie la
unitate 177 carabine, de calibru 7,62 mm.

f. 114—115

2248.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 298/19.12.1989:
29.09.1989 — personal serviciu pe unitate, misiuni, concedii odihnă și
medicale, alocări drepturi hrană.

f. 115—116

2249.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 299/20.12.1989:
29.09.1989 — personal serviciu pe unitate, misiuni, concedii odihnă și
medicale, alocări drepturi hrană.

f. 117

2250.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 300/21.12.1989:
29.09.1989 — personal serviciu pe unitate, misiuni, concedii odihnă și
medicale, alocări drepturi hrană.

f. 118—119

R.U. 434

O.Z.U. 301/22.12.1989:
— personal serviciu, dispoziții de luptă, descrierea unui plan
29.09.1989
de apărare împotriva atacurilor teroriste, alocări/scoateri
drepturi hrană.

f. 120—121

R.U. 434

O.Z.U. 302/23.12.1989:
— personal serviciu, dispoziții de luptă, descrierea unui plan
29.09.1989
de apărare împotriva atacurilor teroriste, alocări/scoateri
drepturi hrană și neutralizarea a 2 teroriști (Lupu și Langa).

f. 121—123

R.U. 434

O.Z.U. 303/24.12.1989:
— personal serviciu, decesul m. m. cls. IV Stoica Iulian
29.09.1989 Florian, căzut la datorie, răpus de o rafală teroristă, înștiințări
din partea populației cum că teroriștii trăgeau din mașini
civile.

f. 123—125

R.U. 434

O.Z.U. 304/25.12.1989:
— personal serviciu, asigurarea pazei și protecției unității,
29.09.1989 primirea de arme de către militari, incendierea unei magazii
a Șantierului Craiova, avarierea unor mașini și utilaje, fără
pierderi de vieți omenești, alocări la drepturi hrană.

f. 125—127

R.U. 434

O.Z.U. 305/26.12.1989:
— personal serviciu, organizarea pazei cazărmii și a Secției
29.09.1989 cazare Străulești — acțiuni de luptă la sediile sectorului și la
șantierele 1, 2, 3, 4, 5, m. m. Stoica Iulian Florian căzut la
datorie, la Șantierul 4 Craiova; alocări drepturi hrană.

f. 127—129

R.U. 434

O.Z.U. 306/27.12.1989:
— personal serviciu pe unitate, asigurarea pazei și protecției
29.09.1989
unității; p.m.c. Balint Petru căzut eroic la datorie în comuna
Otopeni.

f. 129—131

R.U. 434

O.Z.U. 307/28.12.1989:
— personal serviciu, ordin de luptă privind organizarea
29.09.1989 grupelor pentru paza și apărarea cazărmii și a șantierelor 1,
2, 3, 4, 5, alocări drepturi, declararea soldatului Curea Gh.
Gheorghe ca fiind absent nemotivat.

f. 132—134

2251.

2252.

2253.

2254.

2255.

2256.

2257.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

2.09.1998

Conținutul pe scurt
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2258.

2259.

2260.
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R.U. 434

O.Z.U. 308/29.12.1989:
— personal serviciu pe unitate, ordin de luptă pentru paza
29.09.1989
cazărmii, rezumat al acțiunilor de luptă din zilele de 22—25
decembrie 1989, purtate în zona Otopeni.

f. 134—136

R.U. 434

O.Z.U. 309/30.12.1989:
— personal serviciu, ordin de luptă pentru paza și apărarea
29.09.1989 cazărmii, consumându-se 8 cartușe, reținerea sold. Curea
Gheorghe la ora 9,30 de către Comenduirea Garnizoanei
Piatra-Neamț.

f. 137—138

R.U. 434

O.Z.U. 310/31.12.1989:
— personal serviciu, organizarea grupelor pentru paza și
29.09.1989
apărarea cazărmii și a șantierelor 1, 2, 3, 4, 5, alocări la
drepturi hrană.

f. 139—140

f. 141—156

2261.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 1/1.01.1990:
— personal de serviciu, asigurarea pazei și apărării cazărmii,
desemnarea comisiilor de verificare și control în unitate,
29.09.1989
atribuțiile acestora, nomenclatorul dosarelor ce vor fi create
în anul 1990, alocări la drepturi, trimiterea în judecată a sold.
Chelban Constantin, pentru furt.

2262.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 2/2.01.1990:
29.09.1989 — personalul de serviciu pe unitate, asigurarea pazei și
apărării cazărmii, alocări la drepturi hrană.

f. 156—158

2263.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 3/3.01.1990:
29.09.1989 — personalul de serviciu pe unitate, asigurarea pazei și
apărării cazărmii, alocări la drepturi hrană.

f. 158—160

2264.

SECRET

R.U. 434

O.Z.U. 4/4.01.1990:
29.09.1989 — personalul de serviciu pe unitate, asigurarea pazei și
apărării cazărmii, alocări la drepturi hrană.

f. 160—162

R.U. 434

O.Z.U. 5/5.01.1990:
— personalul de serviciu pe unitate, asigurarea pazei și
29.09.1989
apărării cazărmii, alocări la drepturi hrană, alocarea claselor
de retribuție, concedii de odihnă și fără plată.

f. 162—165

O.Z.U. 6/6.01.1990:
— personalul de serviciu, alocări la drepturi, anularea
29.09.1989
efectelor O.Z.U. 307/28.12.1989 pct. 6 și 309/30.12.1989
pct. 8, referitoare la soldatul Curea Gheorghe.

f. 165

2265.

SECRET

2266.

SECRET

R.U. 434

2267.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

O.Z.U. 298/19.12.1989:
— personal de serviciu, primirea indicativului „Radu cel
Frumos” pe data de 17.12.1989, alocări drepturi hrană.

f. 236—237

f. 247

f. 248

2268.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

O.Z.U. 307/29.12.1989:
— personal de serviciu, rănirea pe 23.12.1989 a soldatului
Gavrilă Andrei, în zona Gării de Nord (autor necunoscut),
căruia i s-au furat pistolul-mitralieră și 120 de cartușe.

2269.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

O.Z.U. 308/30.12.1989:
— personal de serviciu, misiuni, alocări la drepturi de hrană.

2270.

SECRET

R.U. 15502

6.09.1989

O.Z.U. 309/31.12.1989:
— personal de serviciu, misiuni, alocări la drepturi.

2271.

SECRET

R.U. A01947

2272.

SECRET

R.U. A01947

2273.

SECRET

R.U. A01947

2274.

SECRET

R.U. A01947

Registru istoric 18.12.1989:
23.04.2001 — înființarea serviciului de patrulă, întreruperea concediului
de odihnă pentru 17 cadre militare și 1 p.m.c.
Registru istoric 19.12.1989:
23.04.2001
— primirea indicativului „Radu cel Frumos”
Registru istoric 21.12.1989:
23.04.2001 — măsuri din planul de pază și apărare și cele ordonate de
comandantul Brigăzii 38 C.F.
Registru istoric 22.12.1989:
23.04.2001 — numirea comandanților de patrule, distribuirea a
17 pistoale mitralieră și a 14.000 buc. de cartușe.

f. 249—250
f. 187
f. 187
f. 187

f. 187
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2275.

SECRET

R.U. A01947

2276.

SECRET

R.U. A01947

2277.

SECRET

R.U. A01947

2278.

SECRET

R.U. A01947

Registru istoric 27.12.1989:
23.04.2001 — scoaterea de la stocul de mobilizare 973 căști de metal,
model românesc.

f. 188

2279.

SECRET

R.U. A01947

Registru istoric 29.12.1989:
23.04.2001 — soldatul Giurgilă Andrei Fidel, rănit ușor, în zona Gării de
Nord.

f. 188

R.U. A/01134

Registru istoric:
— structura organizatorică și încadrarea unității pe anul
1989, eliberări și numiri în funcții, mutări, detașări ale unor
ofițeri, subofițeri și maiștri militari;
— prezentarea activității de producție pe anul 1989,
efectuarea pregătirii de luptă a cadrelor pe anul 1989,
încadrări în funcții, treceri în rezervă și rechemări în activitate
ale unor ofițeri și subofițeri;
— scurte referiri la evenimentele din 21—22 decembrie
1989, în urma cărora soldatul Tuța Gh. Romeo a decedat;
24.03.1997 — structura organizatorică și încadrarea unității pe anul
1990, eliberări, numiri în funcții și mutări ale unor ofițeri,
subofițeri și maiștri militari;
— desfășurarea activității de producție și realizarea planului
de producție pe anul 1990;
— desfășurarea pregătirii de luptă a cadrelor și trupei;
— încetarea detașării la U.M. 02372 a unor ofițeri și
subofițeri, rechemări în cadrele active, treceri în rezervă,
înaintări în grad, încadrarea pe funcții a unor cadre militare,
trecerea în rezervă a unor militari în termen, câteva cuvinte
despre sărbătorirea zilei de 1 Decembrie 1990.

f. 48—73

2280.

2281.

2282.

2283.

2284.

2285.

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

Data
înregistrării

229

Conținutul pe scurt

Registru istoric 23.12.1989:
23.04.2001 — distribuirea unor pistoale-mitralieră și cartușe
(100 pistoale și 23.700 cartușe).
Registru istoric 25.12.1989:
23.04.2001
— internarea în spital a unui ofițer rănit în timpul Revoluției.
Registru istoric 26.12.1989:
23.04.2001 — internarea în S.M.C. București a 2 soldați răniți în timpul
evenimentelor.

Filă
dosar

f. 187—188
f. 188
f. 188

8.08.1989

O.Z.U. 300/21.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
și scoateri de la drepturi, chemarea personalului din
concediul de odihnă pentru executarea indicativului „Radu
cel Frumos”, recunoașterile făcute în jurul Bucureștiului pe
anumite trasee.

f. 226—228

8.08.1989

O.Z.U. 303/25.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate, alocări
și scoateri de la drepturi, compunerea comisiei de recepție
a armamentului și muniției de la populația civilă.

f. 234—235

R.U. 6387

8.08.1989

O.Z.U. 306/28.12.1989:
— numirea personalului în serviciile de zi pe unitate și
f. 238v—239v
citarea personalului rănit și decedat în timpul operațiunilor
din zilele precedente.

R.U. 12030

O.Z.U. 87/28.12.1989:
— asigurarea comandamentului cu armament, muniție și
19.01.1989
materiale de la U.M. 02599 Mihai Bravu, recompense cu
bani.

f. 116v-118v

R.U. 12030

O.Z.U. 88/29.12.1989:
— serviciul de zi pe unitate, scoaterea de la stocul de
mobilizare a materialelor farmaceutice (al căror termen
expiră în anul 1990) și predarea lor la oficiile farmaceutice
județene în scopul ajutorării medicale a victimelor apărute în
19.01.1989
1989;
— recompensarea cu 1.000 lei a mr. Pavel Gheorghe pentru
rezultate deosebite obținute în executarea misiunilor de
asanare și deminare a unor terenuri de muniția neexplodată
și alte muniții „capcană” răspândite de teroriști.

f. 119f

R.U. 6387

R.U. 6387
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2286.

2287.

2288.

2289.

2290.
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R.U. 1755

R.U. 1755

R.U. 1755

R.U. 1755

Data
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1990

O.Z.U. 3/10.01.1990:
— înaintări în grad ale unor ofițeri, ca urmare a patriotismului
și curajului dovedite în acțiunile de luptă pentru anihilarea
bandelor teroriste din 22 decembrie 1989;
— rechemarea în rândul cadrelor active a colonelului
(R.A.A.) rez. Mihăescu Ioan Constantin și numirea sa în
funcția de șef de stat major la Comandamentul Apărării
Civile;
— scoaterea unor materiale de echipament de la stocul de
mobilizare; plecarea în misiune în anumite garnizoane a
unor cadre militare și alocări la drepturi de hrană.

f. 5v—6f—v

3.01.1989

O.Z.U. 297/16.12.1989:
— numirea personalului de serviciu din zilele de 17, 18
f. 319v—320f
decembrie 1989, înapoieri din misiuni, efective alocate la
drepturi de hrană.

3.01.1989

O.Z.U. 298/18.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, întreruperea concediului
de odihnă al unor cadre militare în urma primirii indicativului f. 320v—321v
„Radu cel Frumos” din 17.12.1989, detașări ofițeri și
autovehicule.

3.01.1989

O.Z.U. 300/20.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, plecări în misiune ale
unor cadre pentru asanări și deminări, alocări la drepturi de
hrană ale efectivelor.

3.01.1989

O.Z.U. 302/22.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, înapoieri din misiune
f. 324v—325f
(din Garnizoana Mihai Bravu), numiri în funcție, lucrări
asanări.

f. 323f

2291.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 303/23.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, lucrări asanări, plecări
în misiune ale unor cadre și autospeciale la Comandamentul f. 325v—326f
Apărării Civile (ca urmare a evenimentelor din țară) și
dotarea cadrelor cu pistoale-mitralieră.

2292.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 304/24.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, scoateri de la drepturi, f. 326v—327f
misiuni asanări.

2293.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. nr. 305/25.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, înapoiere din misiune
f. 327v—328f
de la Comandamentul Apărării Civile, alocări la drepturi,
detașări militari în termen.

2294.

SECRET

R.U. 1755

3.01.1989

O.Z.U. 307/27.12.1989:
— numirea personalului de serviciu, asanări și deminări.

f. 17f—18f

f. 329v

2295.

SECRET

R.U. 640

O.Z.U. 15/15.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, înapoieri misiuni
21.06.1990 asanări, alocări la drepturi, ordinul comandantului apărării
civile privind întărirea pazei și apărării unității, precum și alte
măsuri organizatorice.

2296.

SECRET

R.U. 640

O.Z.U. 19/19.01.1990:
21.06.1990 — numirea personalului de serviciu, misiuni asanări și
deminări, înaintări în grad, alocări la drepturi de hrană.

f. 21v—22f

2297.

SECRET

R.U. 640

21.06.1990

O.Z.U. 20/20.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, înapoieri misiuni cadre.

f. 22v—23f
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Nr.
crt.

Nivel de
clasificare

Număr de
înregistrare

Data
înregistrării

Conținutul pe scurt
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Filă
dosar

2298

SECRET

R.U. 640

O.Z.U. 22/22.01.1990:
— numirea personalului de serviciu, alocări la drepturi de
21.06.1990
hrană, plecare în interes de serviciu la U.M. 02599 „Mihai
Bravu”, asanări.

2299.

SECRET

R.U. 640

O.Z.U. 29/29.01.1990:
21.06.1990 — numirea personalului de serviciu, înapoieri misiuni
U.M. 02471 București cadre, alocări la drepturi de hrană.

f. 30f—v

f. 201v

f. 24f—v

2300.

SECRET

R.U. A/0380

Registru istoric 20.12.1989:
— plecări în misiune ale unor ofițeri, subofițeri și militari în
14.12.1998
termen, pentru asanări și deminări (conform O.Z.U. nr. 300
din 20.12.1989)

2301.

SECRET

R.U. A/0380

Registru istoric 22.12.1989:
14.12.1998 — lucrări de asanare și deminare în București (conform
O.Z.U. 302 din 22.12.1989).

f. 201v

R.U. A/0380

Registru istoric 23.12.1989:
— executare lucrări de asanare și deminare la Direcția
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini; fostul sediu
14.12.1998 al C.C. al P.C.R.;
— executare misiuni pirotehnice în urma situației create în
capitală — unii subofițeri pleacă la Comandamentul Apărării
Civile (conform O.Z.U. nr. 303/23.12.1989).

f. 201v

R.U. A/0380

Registru istoric 27.12.1989:
— executare lucrări de
14.12.1998
Comandamentul Apărării
nr. 307/27.12.1989)

2302.

2303.

SECRET

SECRET

asanare și deminare la
Civile (conform O.Z.U.

f. 201v; 203f

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind publicarea acceptării Codului de standarde internaționale și practici recomandate
pentru investigația privind siguranța în cazul accidentelor sau incidentelor maritime
(Codul de investigație a accidentelor), adoptat de Organizația Maritimă Internațională
prin Rezoluția MSC.255(84) a Comitetului Securității Maritime din 16 mai 2008
În temeiul art. 2 pct. 18, art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. — Se publică Codul de standarde internaționale și
practici recomandate pentru investigația privind siguranța în
cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de
investigație a accidentelor), adoptat de Organizația Maritimă
Internațională, prin Rezoluția MSC.255(84) a Comitetului
Securității Maritime din 16 mai 2008, cod intrat în vigoare pentru

România la data de 1 ianuarie 2010, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția generală de control va lua măsurile
necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului
ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
București, 4 februarie 2010.
Nr. 84.
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ANEXĂ

REZOLUȚIA MSC.255 (84)

(adoptată la 16 mai 2008)
Adoptarea Codului de standarde internaționale și practici recomandate pentru investigația privind siguranța
în cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigație a accidentelor)
Comitetul Securității Maritime,
reamintind art. 28 lit. (b) al Convenției Organizației Maritime Internaționale referitor la funcția Comitetului,
luând notă cu îngrijorare că, în ciuda celor mai susținute eforturi ale Organizației, continuă să se producă accidente și
incidente soldate cu pierderi de vieți omenești, pierderi de nave și poluare a mediului marin,
luând notă, de asemenea, că siguranța navigatorilor și a pasagerilor, precum și protecția mediului marin pot fi îmbunătățite
prin rapoarte corecte și prompte care să identifice circumstanțele și cauzele accidentelor și incidentelor maritime,
luând notă în plus de importanța Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării, încheiată la Montego Bay pe data de 10
decembrie 1982, precum și a dreptului maritim internațional uzual,
luând notă suplimentar de responsabilitățile statelor de pavilion în conformitate cu prevederile Convenției internaționale
pentru ocrotirea vieții omenești pe mare 1974 (Regula I/21) (denumită în continuare Convenția), Convenția internațională privind
liniile de încărcare 1966 (art. 23) și Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave 1973 (art. 12), de a efectua
investigații ale accidentelor și de a furniza Organizației constatările relevante,
considerând necesitatea de a asigura că toate accidentele maritime foarte grave sunt investigate,
considerând, de asemenea, și liniile directoare privind tratamentul echitabil al navigatorilor în caz de accident maritim
[Rezoluția A.987 (24)],
recunoscând că investigația și analiza corespunzătoare a accidentelor și incidentelor maritime pot spori gradul de
conștientizare asupra cauzelor accidentelor, conducând la măsuri de remediere, inclusiv la o mai bună pregătire profesională, cu
scopul de a îmbunătăți siguranța vieții pe mare și protecția mediului marin,
recunoscând necesitatea unui cod care să furnizeze, în măsura în care legislația națională permite, un standard pentru
abordarea investigației accidentului și incidentului maritim cu scopul de a preveni accidentele și incidentele maritime în viitor,
recunoscând, de asemenea, natura internațională a transportului maritim și nevoia de cooperare între guvernele care au
un interes deosebit într-un accident sau incident maritim, în scopul stabilirii circumstanțelor și cauzelor acestora,
luând notă de Rezoluția MSC.257 (84), prin care se adoptă modificările la cap. XI-1 din Convenție, care fac obligatorii părțile
I și II ale Codului de standarde internaționale și practici recomandate pentru investigația privind siguranța în cazul accidentelor sau
incidentelor maritime, prin Convenție,
luând în considerare la cea de a optzeci și patra sesiune textul propus al Codului de investigație a accidentelor:
1. adoptă Codul de standarde internaționale și practici recomandate pentru investigația privind siguranța în cazul
accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigație a accidentelor), prevăzut în anexa la prezenta rezoluție;
2. invită guvernele contractante la Convenție să ia notă de intrarea în vigoare a Codului la data de 1 ianuarie 2010, odată
cu intrarea în vigoare a amendamentelor la Regula XI-1/6 a Convenției;
3. solicită secretarului general al Organizației să transmită copii certificate ale prezentei rezoluții și textul Codului cuprins
în anexă la toate guvernele contractante la Convenție;
4. mai departe solicită secretarului general al Organizației să transmită copii ale prezentei rezoluții și textul Codului cuprins
în anexă la toți membrii Organizației care nu sunt guverne contractante la Convenție.

PARTEA I
Dispoziții generale
CAPITOLUL 1
Scop
1.1. Obiectivul acestui cod este de a oferi statelor o abordare
comună în desfășurarea investigațiilor privind siguranța maritimă
în cazul accidentelor și incidentelor maritime. Investigațiile
privind siguranța maritimă nu caută să stabilească vinovăția sau
să determine responsabilitatea. În schimb, o investigație privind
siguranța maritimă, așa cum este definită în acest cod, este o
investigație efectuată cu obiectivul de a preveni accidentele și
incidentele maritime în viitor. Codul prevede că acest scop va fi
realizat de state prin:
1. aplicarea consecventă a metodologiei care să permită și
să încurajeze o investigație extinsă acolo unde este necesar, în

scopul de a descoperi factorii cauzali și alte riscuri privind
siguranța; și
2. furnizarea de rapoarte către Organizație pentru a permite
o largă difuzare a informațiilor care să ajute industria maritimă
internațională în luarea deciziilor privind siguranța.
1.2. O investigație privind siguranța maritimă trebuie să fie
separată și independentă de orice altă formă de investigație.
Totuși, scopul acestui cod nu este de a împiedica orice alte
forme de investigație, inclusiv a celor civile, penale și
administrative. Mai mult, nu este în intenția Codului ca un stat
sau niște state care efectuează o investigație privind siguranța
maritimă să se abțină de la raportarea deplină cu privire la
factorii cauzali ai unui accident sau incident maritim, din cauza
vinovăției sau răspunderii ce pot fi deduse din constatări.
1.3. Acest cod recunoaște că, în temeiul instrumentelor
Organizației, fiecare stat de pavilion are sarcina de a efectua o
investigație în orice accident produs la oricare dintre navele care
arborează pavilionul său, atunci când consideră că o astfel de
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investigație poate ajuta la determinarea modificărilor ce pot fi
oportune în prezentele reglementări sau în cazul în care un
astfel de accident a produs un efect dăunător major asupra
mediului. Codul, de asemenea, ia în considerare faptul că un
stat de pavilion* va iniția efectuarea unei investigații de către
sau sub autoritatea uneia sau mai multor persoane calificate
corespunzător, în cazul anumitor accidente sau incidente
maritime de navigație petrecute în marea liberă. Totuși, Codul
recunoaște de asemenea că în cazul unui accident sau incident
maritim care se produce pe teritoriul, inclusiv marea teritorială a
unui stat, acel stat are dreptul** de a investiga cauzele oricărui
astfel de accident sau incident maritim care ar putea pune în
pericol viața oamenilor sau mediul, care ar implica autoritățile
de căutare și salvare ale statului costier sau care într-un alt mod
ar afecta statul costier.
CAPITOLUL 2
Definiții
Atunci când următorii termeni sunt folosiți în standardele
obligatorii și practicile recomandate pentru investigațiile privind
siguranța maritimă, aceștia vor avea următoarele semnificații.
2.1. Un agent înseamnă orice persoană, fizică sau juridică,
angajată în numele proprietarului, navlositorului sau al
operatorului unei nave sau al proprietarului mărfii, să furnizeze
servicii în domeniul transportului maritim, inclusiv aranjamente
manageriale pentru nava care este subiectul unei investigații
privind siguranța maritimă.
2.2. Un factor cauzal înseamnă acțiuni, omisiuni, evenimente
sau condiții, fără de care:
1. accidentul sau incidentul maritim nu s-ar fi produs; sau
2. consecințele nefavorabile în legătură cu accidentul sau
incidentul maritim nu s-ar fi produs sau nu ar fi fost atât de grave;
3. o altă acțiune, omisiune, eveniment sau condiție în
legătură cu cele rezultate la pct. 1 sau 2 probabil nu s-ar fi
produs.
2.3. Statul costier înseamnă un stat în al cărui teritoriu,
inclusiv marea sa teritorială, se produce un accident sau incident
maritim.
2.4. Zona economică exclusivă înseamnă zona economică
exclusivă, așa cum este definită de art. 55 din Convenția
Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării.
2.5. Stat de pavilion înseamnă un stat al cărui pavilion o navă
are dreptul să-l arboreze.
2.6. Marea liberă înseamnă marea liberă, așa cum este
definită de art. 86 din Convenția Organizației Națiunilor Unite
privind dreptul mării.
2.7. Parte interesată înseamnă o organizație sau o persoană
care, așa cum a fost determinat de către statul (ele) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă, are interese
importante, drepturi sau așteptări legitime în legătură cu
rezultatul investigației privind siguranța maritimă.
2.8. Codul internațional pentru managementul siguranței
(ISM) înseamnă Codul internațional de management pentru
exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării,
așa cum a fost adoptat de către Organizație prin Rezoluția A.741
(18), cu modificările ulterioare.
2.9. Accident maritim este un eveniment sau o succesiune de
evenimente, care a/au avut loc în legătură directă cu operarea
unei nave și care a/au avut ca rezultat următoarele:
1. moartea sau rănirea gravă a unei persoane;
2. pierderea unei persoane de pe o navă;
3. pierderea, presupusa pierdere sau abandonul unei nave;
4. pagube materiale la o navă;
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5. eșuarea, scoaterea din funcțiune sau implicarea într-o
coliziune a unei nave;
6. pagube materiale la infrastructura maritimă, din afara unei
nave, care ar pune grav în pericol siguranța navei, a unei alte
nave sau a unei persoane; sau
7. degradarea gravă a mediului sau posibila degradare gravă
a mediului, rezultate din avarierea unei sau a mai multor nave.
Totuși un accident maritim nu include un act intenționat sau
o omisiune cu intenția de a aduce prejudicii siguranței unei nave,
unei persoane sau mediului.
2.10. Un incident maritim înseamnă un eveniment sau o serie
de evenimente, altele decât un accident maritim, care s-au
petrecut în legătură directă cu operarea unei nave, care au pus
în pericol sau, dacă nu ar fi fost corectate, ar fi pus în pericol
siguranța navei, persoanele de la bordul acesteia, orice altă
persoană sau mediul.
Oricum, un incident maritim nu include un act intenționat sau
o omisiune, cu intenția de a aduce prejudicii siguranței unei
nave, unei persoane sau mediului.
2.11. O investigație privind siguranța maritimă înseamnă o
investigație sau o anchetă (oricum ar fi numită de către un stat),
în cazul unui accident sau incident maritim, efectuată cu scopul
de a preveni accidentele şi incidentele maritime în viitor.
Investigația include colectarea, analiza probelor, identificarea
factorilor cauzali și efectuarea recomandărilor de siguranță,
după caz.
2.12. Un raport de investigație privind siguranța maritimă
înseamnă un raport care conține:
1. un rezumat care evidențiază circumstanțele care au stat la
baza producerii accidentului sau incidentului maritim și care
stabilește dacă s-au produs decese, vătămări corporale sau
poluare ca rezultat al evenimentului;
2. identitatea statului de pavilion, armatori, operatori,
compania așa cum este identificată în certificatul de
management al siguranței, precum și societatea de clasificare
(sub rezerva legislațiilor naționale în ceea ce privește
confidențialitatea informațiilor);
3. unde este cazul, detaliile cu privire la dimensiunile și
motoarele oricăror nave implicate, împreună cu descrierea
echipajului, activitățile de rutină și alte aspecte, cum ar fi timpul
în serviciu la bordul navei;
4. o descriere narativă detaliind circumstanțele accidentului
sau incidentului maritim;
5. analiză și comentariu cu privire la factorii cauzali, inclusiv
a oricăror factori mecanici, umani și organizaționali;
6. o discuție a constatărilor investigației privind siguranța
maritimă, inclusiv identificarea problemelor de siguranță, precum
și concluziile investigației; și
7. daca este cazul, recomandări cu scopul de a preveni
accidente și incidente maritime pe viitor.
2.13. Autoritatea de investigație privind siguranța maritimă
înseamnă o autoritate dintr-un stat, responsabilă pentru a
efectua investigații în conformitate cu prezentul cod.
2.14. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă înseamnă statul de pavilion sau, după caz,
statul sau statele care își asumă responsabilitatea pentru
efectuarea investigației privind siguranța maritimă, după cum a
fost de comun acord agreat, în conformitate cu prezentul cod.
2.15. Document al investigației înseamnă următoarele tipuri
de documente colectate în scopul unei investigații privind
siguranța maritimă:
1. toate declarațiile luate în scopul unei investigații privind
siguranța maritimă;

* Referirea este făcută la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), art. 94 sau Cerințe ale legilor internaționale și uzuale.
** Referirea este făcută la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), art. 2 sau Cerințe ale legilor internaționale și uzuale.
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2. toate comunicațiile între persoane în legătură cu
exploatarea navei;
3. toate informațiile medicale sau personale referitoare la
persoanele implicate în accidentul sau incidentul maritim;
4. toate documentele de analiză a informațiilor sau materiale
probatorii obținute în cursul unei investigații privind siguranța
maritimă; și
5. informații de la înregistratorul de date ale voiajului.
2.16. O pagubă materială în legătură cu un accident maritim
înseamnă:
1. avaria care:
1.1. afectează în mod semnificativ integritatea structurală,
performanțele sau caracteristicile operaționale ale infrastructurii
maritime sau ale unei nave; și
1.2. necesită reparații majore sau înlocuirea unor
componente importante sau a unor componente; sau
2. distrugerea infrastructurii maritime sau a navei.
2.17. Un navigator înseamnă orice persoană care este
angajată sau angrenată ori lucrează, în orice calitate, la bordul
unei nave.
2.18. O rănire gravă înseamnă rănirea suferită de o persoană
care generează incapacitatea acelei persoane de a-și desfășura
normal activitatea pentru mai mult de 72 de ore, considerate în
perioada de 7 zile de la data când a suferit accidentul.
2.19. O degradare gravă a mediului este deteriorarea
mediului care, așa cum a fost evaluată de statul(ele) afectat/e
sau de către statul de pavilion, după cum este cazul, are drept
rezultat un efect dăunător major asupra mediului.
2.20. Stat interesat în mod deosebit înseamnă:
1. un stat care este statul de pavilion al unei nave implicate
într-un accident sau incident maritim; sau
2. un stat care este statul costier implicat într-un accident sau
incident maritim; sau
3. un stat al cărui mediu a fost deteriorat grav sau în mod
semnificativ de către un accident maritim (inclusiv mediul cu
apele lui și teritoriile recunoscute de legislația internațională);
sau
4. un stat în care consecințele unui accident sau incident
maritim au cauzat pagube majore sau au pus în pericol acel stat
sau insulele sale artificiale, instalațiile sau structurile asupra
cărora are dreptul să își exercite jurisdicția; sau
5. un stat în care, ca urmare a unui accident maritim,
cetățenii acelui stat și-au pierdut viața sau au suferit răniri grave;
sau
6. un stat care are la dispoziția sa informații importante pe
care statul care efectuează investigația privind siguranța
maritimă le consideră utile în investigație; sau
7. un stat care din alte motive reprezintă un interes care este
considerat important de către statul (ele) care efectuează
investigația privind siguranța maritimă.
2.21. Marea teritorială înseamnă marea teritorială, așa cum
este definită la secțiunea 2 din partea a II-a a Convenției
Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării.
2.22. Un accident maritim foarte grav înseamnă accidentul
maritim care implică pierderea totală a navei sau un deces ori
deteriorare gravă a mediului.
CAPITOLUL 3
Aplicarea capitolelor din partea a II-a și a III-a
3.1. Partea a II-a a prezentului cod conține standarde
obligatorii pentru investigațiile privind siguranța maritimă. Unele
prevederi se aplică doar în legătură cu anumite categorii de

accidente maritime și sunt obligatorii doar pentru investigațiile
privind siguranța maritimă în acele accidente maritime.
3.2. Prevederile din partea a III-a a prezentului cod se pot
referi la prevederi din această parte care se aplică doar la
anumite accidente maritime. Prevederile din partea a III-a pot
recomanda ca astfel de prevederi să fie aplicate în investigații
privind siguranța maritimă în cazul altor accidente sau incidente
maritime.

PARTEA a II-a
Standarde obligatorii
CAPITOLUL 4
Autoritatea de investigație privind siguranța maritimă
Guvernul fiecărui stat trebuie să furnizeze Organizației
informații detaliate de contact ale autorității (lor), care efectuează
investigații privind siguranța maritimă în cadrul statului lor.
CAPITOLUL 5
Notificarea
5.1. Atunci când se produce un accident maritim în marea
liberă sau într-o zonă economică exclusivă, statul de pavilion al
unei navei sau al unor nave implicate trebuie să notifice celelalte
state interesate în mod deosebit, cât mai curând posibil.
5.2. Atunci când un accident maritim are loc pe teritoriul,
inclusiv marea teritorială, al unui stat costier, statul de pavilion și
statul costier se vor informa reciproc și la rândul lor vor informa
alte state interesate în mod deosebit, cât mai curând posibil.
5.3. Notificarea nu trebuie să fie întârziată din cauza lipsei
de informații complete.
5.4. Formatul și conținutul: Notificarea trebuie să conțină cât
mai multe dintre următoarele informații, de îndată ce sunt
disponibile:
1. numele navei și al statului său de pavilion;
2. numărul de identificare OMI al navei;
3. natura accidentului maritim;
4. locul accidentului maritim;
5. data și ora accidentului maritim;
6. numărul persoanelor grav rănite sau ucise;
7. consecințele accidentului maritim asupra persoanelor,
proprietății și mediului; și
8. identificarea oricărei alte nave implicate.
CAPITOLUL 6
Cerința de a investiga accidentele maritime foarte grave
6.1. Trebuie să fie efectuată o investigație privind siguranța
maritimă în cazul fiecărui accident maritim foarte grav.
6.2. Sub rezerva oricărui acord în conformitate cu cap. 7,
statul de pavilion al un navei implicate într-un accident maritim
foarte grav are responsabilitatea de a se asigura că o
investigație privind siguranța maritimă se efectuează și se
finalizează în conformitate cu prevederile prezentului cod.
CAPITOLUL 7
Acordul statului de pavilion cu un alt stat interesat
în mod deosebit în efectuarea unei investigații
privind siguranța maritimă
7.1. Fără a limita drepturile statelor de a efectua propria lor
investigație privind siguranța maritimă, în cazul în care se
produce un accident maritim pe teritoriul, inclusiv marea
teritorială, al unui stat, statul(ele) de pavilion implicat(e) în
accident și statul costier se vor consulta pentru a încheia un
acord cu privire la desemnarea statului(lor) care efectuează
investigația privind siguranța maritimă potrivit cu obligația sau
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recomandarea de procedură de a investiga în conformitate cu
prevederile prezentului cod.
7.2. Fără a limita drepturile statelor de a efectua propria lor
investigație privind siguranța maritimă, dacă un accident maritim
se produce în marea liberă sau în zona economică exclusivă a
unui stat și implică mai multe state de pavilion, atunci statele se
vor consulta pentru a încheia un acord cu privire la desemnarea
statului(lor) care efectuează investigația privind siguranța
maritimă potrivit cu obligația sau recomandarea de procedură
de a investiga în conformitate cu prevederile prezentului cod.
7.3. În cazul unui accident maritim menționat la paragraful
7.1 sau 7.2, acordul poate fi încheiat de statele în cauză cu un
alt stat interesat în mod deosebit, pentru ca acel stat sau acele
state să fie statul sau statele care efectuează investigația privind
siguranța maritimă.
7.4. Înainte de încheierea unui acord sau în cazul în care nu
se încheie un acord în conformitate cu prevederile paragrafelor
7.1, 7.2 sau 7.3, obligațiile existente și drepturile statelor în
conformitate cu prezentul cod, precum și cu alte legi
internaționale de a efectua o investigație privind siguranța
maritimă rămân în sarcina statelor respective pentru a-și efectua
propriile investigații.
7.5. Prin participarea efectivă la o investigație privind
siguranța maritimă efectuată de către un alt stat interesat în mod
deosebit, statul de pavilion va fi considerat că și-a îndeplinit
obligațiile ce-i revin, în conformitate cu prezentul cod, cu SOLAS
Regula I/21 și cu art. 94 secțiunea 7 din Convenția Organizației
Națiunilor Unite privind dreptul mării.
CAPITOLUL 8
Competențele unei investigații
Toate statele trebuie să se asigure că legislația lor națională
dă dreptul investigatorului(lor), care efectuează o investigație
privind siguranța maritimă, de a urca la bordul unei nave să
intervieveze comandantul și membrii echipajului și oricare alte
persoane implicate și să colecteze probe în scopul investigației
privind siguranța maritimă.
CAPITOLUL 9
Investigații paralele
9.1. În cazul în care statul(ele) care efectuează investigația
privind siguranța maritimă efectuează o investigație în
conformitate cu prevederile prezentului cod, nu este cu nimic
afectat dreptul altui stat interesat în mod deosebit de a efectua
propria sa investigație.
9.2. Recunoscând că statul(ele) care efectuează investigația
privind siguranța maritimă trebuie să fie în măsură să își
îndeplinească obligațiile ce decurg din prevederile prezentului
cod, acesta/acestea, împreună cu orice alt stat interesat în mod
deosebit care desfășoară propria investigație, trebuie să caute
în măsura posibilului să își coordoneze programul investigațiilor,
pentru a evita solicitările contradictorii asupra accesului la
martori și la probe.
CAPITOLUL 10
Cooperarea
Toate statele interesate în mod deosebit vor coopera în
măsura în care este posibil cu statul(ele) care efectuează
investigația privind siguranța maritimă. Statul(ele) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă va/vor
asigura, în măsura în care este posibil*, participarea statelor
interesate în mod deosebit.
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CAPITOLUL 11
Investigația să nu fie supusă unei influențe externe
Statul(ele) care efectuează investigația privind siguranța
maritimă se va/vor asigura că investigatorul(ii) care efectuează
investigația
privind
siguranța
maritimă
este/sunt
imparțial/imparțiali și obiectiv/obiectivi. Investigația privind
siguranța maritimă trebuie să poată raporta asupra rezultatelor
unei investigații privind siguranța maritimă, fără influențare sau
amestec din partea oricărei persoane sau organizații care ar
putea fi afectate de rezultatul investigației.
CAPITOLUL 12
Obținerea de probe de la navigatori
12.1. În cazul în care investigația privind siguranța maritimă
necesită ca un navigator să furnizeze probe, acestea trebuie să
fie luate cât mai curând posibil. Navigatorului trebuie să i se
permită să revină la nava sa sau să fie repatriat cât mai curând
posibil. Drepturile omului în cazul navigatorilor trebuie
respectate în permanență.
12.2. Toți navigatorii de la care este solicitată mărturie trebuie
să fie informați cu privire la natura și principiile investigației
privind siguranța maritimă. Suplimentar, navigatorul de la care
se solicită mărturie trebuie să fie informat și să i se permită
accesul la consiliere juridică, cu privire la:
1. orice risc potențial prin care el/ea se pot autoincrimina în
procedurile ulterioare investigației privind siguranța maritimă;
2. orice drept de a nu se autoincrimina sau de a nu declara
nimic;
3. orice protecție oferită navigatorului pentru a preveni ca
mărturia să fie folosită împotriva lui/ei în cazul în care el/ea
depune mărturie în cadrul investigației privind siguranța
maritimă.
CAPITOLUL 13
Proiecte de raport ale investigației
privind siguranța maritimă
13.1. În condițiile paragrafelor 13.2 și 13.3, statul(ele) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă, atunci când
este/sunt solicitat/solicitate, trebuie să trimită o copie a
proiectului de raport către un stat interesat în mod deosebit,
pentru a permite acestuia să facă observații sale.
13.2. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă se obligă să se conformeze cu prevederile
paragrafului 13.1, doar atunci când statul interesat în mod
deosebit, care primește raportul, garantează că nu îl va
transmite altor părți și nici nu va cauza transmiterea acestuia
către alte părți, că nu va publica și că nu va permite accesul la
proiectul de raport sau la orice parte a acestuia fără acordul
specific al statului care efectuează investigația, cu excepția
cazului în care aceste rapoarte sau documente au fost deja
publicate de către statul(ele) care efectuează investigația.
13.3. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă nu este/nu sunt obligat/obligate să respecte
prevederile paragrafului 13.1 atunci când:
1. statul(ele) care efectuează investigația privind siguranța
maritimă solicită statului interesat în mod deosebit, care
primește raportul, să declare că probele incluse în proiectul de
raport nu vor fi admise ca probe în procedurile penale sau civile
împotriva persoanelor care le-au furnizat; și
2. statul interesat în mod deosebit refuză să facă o astfel de
declarație.
13.4. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să invite statele interesate în mod
deosebit să își prezinte observațiile lor cu privire la proiectul de

* Referirea la „în măsura în care este posibil” poate semnifica, de exemplu, faptul că această cooperare sau participare este limitată din cauză că
legislația națională nu permite cooperarea deplină sau participarea.
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raport în termen de 30 de zile sau într-o altă perioadă agreată
reciproc. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să ia în considerare observațiile
înainte de pregătirea raportului final și, în cazul în care
acceptarea sau respingerea observațiilor are un impact direct
asupra intereselor statului care le-a făcut, statul(ele) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă trebuie să
notifice statului interesat în mod deosebit asupra modului în care
au fost luate în considerare. În cazul în care statul(ele) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă nu
primește/nu primesc observațiile în termen de 30 de zile sau
dacă perioada convenită de comun acord a expirat, atunci
acesta/acestea poate/pot proceda la finalizarea raportului.
13.5. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să caute să verifice acuratețea și
caracterul complet al proiectului de raport prin mijloace cât mai
practice.
CAPITOLUL 14
Rapoartele de investigație privind siguranța maritimă
14.1. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să transmită versiunea finală a
raportul de investigație către Organizație, pentru fiecare
investigație privind siguranța maritimă efectuată în cazul unui
accident maritim foarte grav.
14.2. Atunci când o investigație privind siguranța maritimă se
desfășoară în cazul unui accident sau incident maritim altul
decât unul foarte grav, iar raportul de investigație privind
siguranța maritimă elaborat conține informații care ar putea
preveni accidentele sau incidentele maritime în viitor sau care ar
putea constitui învățăminte asupra gravitații accidentelor sau
incidentelor maritime în viitor, versiunea finală a raportului
trebuie transmisă Organizației.
14.3. Raportul investigației privind siguranța maritimă la care
se face referire în paragrafele 14.1 și 14.2 va utiliza toate
informațiile obținute în cursul unei investigații, luând în
considerare extinderea investigației, impusă pentru a se asigura
că toate aspectele de siguranță relevante sunt cuprinse și
înțelese, astfel ca măsurile de siguranță să poată fi aplicate
după caz.
14.4. Raportul final al investigației privind siguranța maritimă
trebuie să fie pus la dispoziția publicului și al industriei de
transport maritim de către statul(ele) care a/au efectuat
investigația privind siguranța maritimă sau statul(ele) care a/au
efectuat investigația privind siguranța maritimă trebuie să se
angajeze să sprijine publicul și industria de transport maritim cu
detalii necesare pentru a accesa acest raport, în cazul în care
raportul a fost publicat de către un alt stat sau organizație.

PARTEA a III-a
Practici recomandate
CAPITOLUL 15
Responsabilități administrative
15.1. Statele trebuie să se asigure că autoritățile care
efectuează investigațiile privind siguranța maritimă au la
dispoziția lor suficiente resurse materiale și financiare și
personal calificat corespunzător, pentru a le permite acestora
să faciliteze obligațiile statului de a întreprinde investigații privind
siguranța maritimă în cazul accidentelor și incidentele maritime
în conformitate cu prezentul cod.
15.2. Orice investigator implicat într-o investigație privind
siguranța maritimă trebuie să fie numit pe baza competențelor
prezentate în Rezoluția A.996 (25) pentru investigatori.

15.3. Cu toate acestea, pct. 15.2 nu exclude numirea
corespunzătoare a investigatorilor cu competențe de specialitate
necesare, pentru a lua parte temporar la o investigație privind
siguranța maritimă, nici nu exclude folosirea de consultanți
pentru a oferi o expertiză de specialitate cu privire la orice
aspect al unei investigații privind siguranța maritimă.
15.4. Orice persoană care este un investigator într-o
investigație privind siguranța maritimă sau care colaborează
într-o investigație privind siguranța maritimă este obligată să
acționeze în conformitate cu prezentul cod.
CAPITOLUL 16
Principiile investigației
16.1. Independența: O investigație privind siguranța
maritimă trebuie să fie imparțială pentru a asigura circulația
liberă a informațiilor către aceasta.
16.1.1. Pentru a îndeplini prevederea de la paragraful 16.1,
investigatorul (ii) care efectuează o investigație privind siguranța
maritimă trebuie să fie independent/ independenți funcțional față
de:
1. părțile implicate în accidentul sau incidentul maritim;
2. oricine poate decide luarea de măsuri administrative sau
disciplinare împotriva unei persoane sau a unei organizații
implicate într-un accident sau incident maritim; și
3. procedurile judiciare.
16.1.2. Investigatorul (ii) care efectuează o investigație
privind siguranța maritimă trebuie să fie liber/liberi de influența
părților de la paragraful 16.1.1 pct. 1, 2 și 3 cu privire la:
1. colectarea tuturor informațiilor relevante disponibile
referitoare la accidentul sau incidentul maritim, inclusiv a
înregistrărilor provenite de la înregistratoarele de date ale
voiajului și serviciile de supraveghere a traficului maritim;
2. analizarea probelor și determinarea factorilor cauzali;
3. determinarea concluziilor relevante asupra factorilor
cauzali;
4. distribuirea unui proiect de raport, pentru observații și
pregătirea raportului final; și
5. dacă este cazul, efectuarea recomandărilor de siguranță.
16.2. Axarea investigației pe siguranță: nu este obiectivul
unei investigații privind siguranța maritimă determinarea
răspunderii sau a vinovăției. Cu toate acestea, investigatorul (ii)
care efectuează o investigație privind siguranța maritimă nu
trebuie să se abțină de la raportarea completă cu privire la
factorii cauzali, dacă din constatări poate fi dedusă răspunderea
sau vinovăția.
16.3. Cooperarea: Acolo unde este aplicabil și în
conformitate cu cerințele și recomandările din prezentul cod, în
special cu prevederile cap. 10 privind cooperarea, statul(ele)
care efectuează investigația privind siguranța maritimă trebuie
să caute să faciliteze cooperarea maximă dintre statele
interesate în mod deosebit și alte persoane sau organizații care
efectuează o investigație într-un accident sau incident maritim.
16.4. Prioritatea: Unei investigații privind siguranța maritimă
trebuie, pe cât posibil, să i se acorde aceeași prioritate ca
oricărei alte forme de investigație, incluzând aici și investigațiile
în scop penal efectuate de un stat în cazul unui accident sau
incident maritim.
16.4.1. În conformitate cu prevederile paragrafului 16.4
investigatorul(ii) care efectuează o investigație privind siguranța
maritimă nu trebuie să fie oprit/opriți să aibă acces la probe în
circumstanțele în care o altă persoană sau organizație
desfășoară o anchetă separată într-un accident sau incident
maritim.
16.4.2. Dovezile la care trebuie să fie asigurat accesul liber
trebuie să includă:
1. examinări și alte documente deținute de statul de pavilion,
armatori și societățile de clasificare;
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2. toate datele înregistrate, inclusiv datele înregistratorului
de date ale voiajului; și
3. probe care pot fi furnizate de către inspectorii
guvernamentali, ofițerii gărzii de coastă, operatorii serviciilor de
trafic nave, piloți sau alt personal maritim.
16.5. Domeniul de aplicare al unei investigații privind
siguranța maritimă: Identificarea corespunzătoare a factorilor
cauzali necesită o investigare metodică și în timp util, mergând
dincolo de probele imediate și căutând cauze ascunse, care pot
fi fără legătură cu locul accidentului sau incidentului maritim și
care pot provoca alte accidente și incidente maritime în viitor.
Din acest motiv, investigațiile privind siguranța maritimă trebuie
să fie privite ca un mijloc de identificare nu numai a factorilor
cauzali direcți, cât și a erorilor care pot fi prezente în întregul
lanț de responsabilitate.
CAPITOLUL 17
Investigarea accidentelor maritime
(altele decât accidentele foarte grave)
și incidentelor maritime
17.1. O investigație privind siguranța maritimă trebuie să fie
efectuată de către statul de pavilion al unei nave implicate, în
cazul accidentelor maritime (altele decât accidente maritime
foarte grave — care sunt tratate în cap. 6 din prezentul cod) și
incidentelor maritime, dacă se consideră că o investigație privind
siguranța maritimă va furniza informații care pot fi utilizate pentru
prevenirea accidentelor și incidentelor maritime în viitor.
17.2. Cap. 7 conține cerințele obligatorii pentru a determina
care este/sunt statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă într-un accident maritim. Atunci când
evenimentul care este investigat în conformitate cu acest capitol
este un incident maritim, cap. 7 trebuie interpretat ca o practică
recomandată dacă se referă la incidente maritime.
CAPITOLUL 18
Factorii care trebuie luați în considerare
atunci când se încheie un acord în conformitate cu
cap. 7 din partea a II-a
În cazul în care statul(ele) de pavilion, un stat de coastă
(dacă este implicat) sau alte state interesate în mod deosebit
încearcă să ajungă la un acord, în conformitate cu cap. 7 din
partea a II-a, pentru a stabili care este/sunt statul(ele) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă în
conformitate cu prezentul cod, următorii factori trebuie să fie luați
în considerare:
1. dacă accidentul sau incidentul maritim a avut loc pe
teritoriul, inclusiv în marea teritorială, al unui stat;
2. dacă ulterior producerii unui accident sau incident maritim,
în marea liberă sau în zona exclusivă economică, nava sau
navele implicate navighează în marea teritorială a unui stat;
3. resursele și angajamentul necesar al statului de pavilion și
al altor state interesate în mod deosebit;
4. extinderea potențială a investigației privind siguranța
maritimă și capacitatea statului de pavilion sau a unui alt stat
interesat în mod deosebit de a face față acestei extinderi;
5. necesitatea ca investigatorul(ii) care efectuează o
investigație privind siguranța maritimă să aibă acces la probe și
luarea în considerare a statului sau a statelor cel mai bine
plasate pentru a înlesni acest acces la probe;
6. orice efecte negative percepute sau concrete ale
accidentului sau incidentului maritim asupra altor state;
7. naționalitatea echipajului, a pasagerilor și a altor persoane
afectate de accidentul sau incidentul maritim.
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CAPITOLUL 19
Acte de intervenție ilegală
În cazul în care, în cursul unei investigații privind siguranța
maritimă, devine cunoscut sau este suspectat că o infracțiune
s-a comis în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. b), c) și d) din
Convenția pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranței
navigației maritime din 1988, autoritatea care efectuează
investigația privind siguranța trebuie imediat să se asigure că
sunt informate autoritățile pentru securitate maritimă interesate.
CAPITOLUL 20
Notificarea părților implicate și începerea unei investigații
20.1. Atunci când o investigație privind siguranța maritimă
este începută în conformitate cu prezentul cod, comandantul,
proprietarul și agentul unei nave implicate în accidentul sau
incidentul maritim care este investigat trebuie să fie informați cât
se poate de repede despre:
1. accidentul sau incidentul maritim care face obiectul
investigației;
2. momentul și locul în care va începe investigația privind
siguranța maritimă;
3. numele și datele de contact ale autorității(lor) maritime
care efectuează investigația privind siguranța;
4. detalii relevante ale legislației în temeiul cărora se
efectuează investigația privind siguranța maritimă;
5. drepturile și obligațiile părților care fac obiectul investigației
privind siguranța maritimă; și
6. drepturile și obligațiile statului sau statelor care efectuează
investigația privind siguranța maritimă.
20.2. Fiecare stat trebuie să elaboreze un document
standard care detaliază informațiile de la paragraful 20.1, care
poate să fie transmis în format electronic către comandantul,
agentul și proprietarul navei.
20.3. Recunoscând că orice navă implicată într-un accident
sau incident maritim poate rămâne în serviciu și că o navă nu
trebuie întârziată mai mult decât este absolut necesar, statul(ele)
care efectuează investigația privind siguranța maritimă trebuie
să înceapă investigația privind siguranța maritimă, cât mai
curând posibil, fără a întârzia nava în mod inutil.
CAPITOLUL 21
Coordonarea unei investigații
21.1. Recomandările din acest capitol trebui să fie aplicate în
conformitate cu principiile din cap. 10 și 11 ale prezentului cod.
21.2. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să se asigure că există un context
legislativ adecvat pentru:
1. desemnarea unor investigatori pentru efectuarea
investigației privind siguranța maritimă, inclusiv a unui
investigator care să conducă investigația privind siguranța
maritimă;
2. a se asigura un nivel rezonabil de sprijin pentru membrii
care efectuează investigația privind siguranța maritimă;
3. dezvoltarea unei strategii pentru investigația privind
siguranța maritimă în legătură cu alte state interesate în mod
deosebit;
4. a se asigura că metodologia de urmat în timpul
investigației privind siguranța maritimă este compatibilă cu cea
recomandată în Rezoluția A.884 (21);
5. a se asigura că investigația privind siguranța maritimă ia
în considerare orice recomandări sau instrumente publicate de
Organizația Internațională a Muncii sau Organizație, legate de
efectuarea unei investigații privind siguranța maritimă; și
6. a se asigura că investigația privind siguranța maritimă ia
în considerare procedurile managementului siguranței și politica
de securitate a operatorului unei nave în termenii Codului ISM.
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21.3. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să permită unui stat interesat în mod
deosebit să participe la etape ale investigației privind siguranța
maritimă legate de aceasta, în măsura în care este posibil*.
21.3.1. Participarea trebuie să includă permisiunea acordată
reprezentanților statului interesat în mod deosebit, pentru ca:
1. să ia interviu martorilor;
2. să cerceteze și să examineze probele și să facă copii ale
documentelor;
3. să exprime păreri în legătură cu probele, să facă
comentarii și să aibă opiniile corect reflectate în raportul final; și
4. să le fie transmis proiectul de raport și rapoartele finale
referitoare la investigația privind siguranța maritimă.
21.4. În măsura în care este posibil, statele interesate în mod
deosebit trebuie să colaboreze cu statul(ele) care efectuează
investigația privind siguranța maritimă prin asigurarea accesului
la informații relevante pentru investigația privind siguranța
maritimă. În măsura în care este posibil, investigatorului(lor)
care efectuează o investigație privind siguranța maritimă trebuie,
de asemenea, să i/li se permită accesul la inspectorii
guvernamentali, ofițeri de garda de coastă, operatorii serviciului
de trafic nave, piloți și alt personal maritim al unui stat interesat
în mod deosebit.
21.5. Statul de pavilion al unei nave implicate într-un accident
sau incident maritim trebuie să contribuie facilitând
disponibilitatea echipajului pentru investigatorul(ii) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă.
CAPITOLUL 22
Colectarea probelor
22.1. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă nu trebuie să rețină în mod inutil o navă
pentru strângerea de probe sau să rețină documente originale
sau echipamente, cu excepția cazului în care acest lucru este
esențial pentru scopurile investigației privind siguranța maritimă.
Investigatorii trebuie să facă copii ale documentelor, atunci când
este posibil.
22.2. Investigatorul(ii) care efectuează o investigație privind
siguranța maritimă trebuie să păstreze în siguranță documentele
interviurilor și alte dovezi adunate în timpul unei investigații
privind siguranța maritimă de așa manieră, încât să prevină
accesul altor persoane care nu au nevoie de acestea pentru
scopul investigației.
22.3. Investigatorul(ii) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să utilizeze eficient toate datele
înregistrate, inclusiv datele înregistratorului de date ale voiajului
dacă există în dotare. Înregistratoarele de date ale voiajului
trebuie să fie puse la dispoziția investigatorului(lor) care
efectuează o investigație privind siguranța maritimă sau a unui
reprezentant desemnat pentru extragerea datelor.
22.3.1. În cazul în care statul(ele) care efectuează
investigația privind siguranța maritimă nu dispune/dispun de
echipamente adecvate pentru citirea datelor înregistratorului de
date ale voiajului, statele cu astfel de posibilități trebuie să ofere
serviciile lor, având în vedere:
1. resursele disponibile;
2. posibilitățile echipamentului de redare;
3. oportunitatea redării; și
4. amplasarea echipamentului.

CAPITOLUL 23
Confidențialitatea informațiilor
23.1. Statele trebuie să asigure că investigatorul(ii) care
efectuează o investigație privind siguranța maritimă dezvăluie
informații din documentele unei investigații doar în cazul în care:
1. este necesar sau de dorit să facă acest lucru în scopul
siguranței transportului, luând în considerare în același timp
orice influență asupra utilității viitoare a informațiilor într-o
investigație privind siguranța maritimă; sau
2. după cum este în alt mod permis, în conformitate cu
prezentul cod **.
23.2. Statele implicate într-o investigație privind siguranța
maritimă în conformitate cu prezentul cod trebuie să asigure că
orice probă înregistrată din posesia lor nu este dezvăluită în
proceduri penale, civile, disciplinare sau administrative, în afară
de cazul în care:
1. autoritatea competentă a statului pentru administrarea
justiției decide că orice efect nefavorabil intern sau internațional,
pe care divulgarea informațiilor l-ar putea avea asupra oricărei
investigații privind siguranța maritimă prezente sau viitoare, este
prevalat de interesul public în administrarea justiției: și***
2. acolo unde este cazul, după circumstanțe, statul care a
furnizat documentul unei investigații privind siguranța maritimă
autorizează dezvăluirea acestuia.
23.3. Documentele investigației trebuie să fie incluse în
raportul final sau în anexele acestuia, numai atunci când sunt
pertinente pentru analiza accidentului sau incidentului maritim.
Părți ale probelor, care nu sunt pertinente și care nu sunt incluse
în raportul final, nu trebuie să fie dezvăluite.
23.4. Este necesar ca statele să furnizeze informații din
documentele unei investigații privind siguranța maritimă către
un stat interesat în mod deosebit, numai în cazul în care acest
lucru nu va submina integritatea și credibilitatea oricărei
investigații privind siguranța, care este efectuată de către statul
sau statele care furnizează informațiile.
23.4.1. Statul care furnizează informații dintr-un document al
unei investigații poate solicita statului care primește informațiile
să își asume responsabilitatea de a păstra confidențialitatea lor.
CAPITOLUL 24
Protecția martorilor și a părților implicate
24.1. În cazul în care o persoană este obligată prin lege să
furnizeze dovezi care o pot acuza, în scopul unei investigații
privind siguranța maritimă, probele trebuie, în măsura în care
legislația națională permite, să nu fie admise ca probe în cadrul
unei proceduri civile sau penale împotriva individului.
24.2. O persoană de la care se solicită dovezi trebuie să fie
informată cu privire la natura și principiile investigației. O
persoană de la care se solicită dovezi trebuie să fie informată și
să i se permită accesul la asistență juridică, cu privire la:
1. orice risc potențial prin care el/ea se poate autoincrimina
în orice procedură ulterioară investigației privind siguranța
maritimă;
2. orice drept de a nu se autoincrimina sau de a nu declara
nimic;
3. orice protecții oferite persoanei pentru a preveni utilizarea
dovezilor împotriva lui/ei, dacă oferă dovezi investigației privind
siguranța maritimă.

* Mențiunea „în măsura în care este posibil” poate fi considerat că exprimă, de exemplu, că participarea sau cooperarea este limitată, deoarece legislația
națională face impracticabilă deplina cooperare sau participare.
** Statele recunosc că există excepții de la principiile confidențialității informațiilor din documentele unei investigații privind siguranța maritimă, atunci
când este necesar ca acestea să fie împărtășite cu persoane din afara investigației privind siguranța maritimă, în scopul realizării investigației. Un exemplu este
cazul în care informațiile dintr-o probă înregistrată a unei investigații privind siguranța maritimă trebuie să fie date unui expert extern pentru analizare sau pentru
o a doua opinie. Confidențialitatea ar căuta să asigure că informații importante nu sunt dezvăluite în mod necorespunzător pentru alte scopuri decât ale investigației
privind siguranța maritimă, la un moment când încă nu s-a stabilit modul în care acestea vor ajuta la determinarea factorilor care au contribuit într-un accident sau
incident maritim. Dezvăluirea neadecvată poate implica vinovății sau răspunderi asupra părților implicate în accidentul sau incidentul maritim.
*** Exemple de cazuri în care ar putea fi oportună dezvăluirea de informații dintr-un dosar al investigației de siguranță maritimă în procedurile penale,
civile, disciplinare sau administrative pot include:
1. cazul în care o persoană care face obiectul procedurilor s-a angajat într-o acțiune cu intenția de a provoca un rezultatul distructiv; sau
2. cazul în care o persoană care face obiectul procedurilor a fost conștientă de un risc considerabil pentru producerea unui rezultat distructiv și, având
în vedere circumstanțele cunoscute de el sau ea, nu se justifica asumarea riscului.
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CAPITOLUL 25
Proiect și raport final
25.1. Rapoartele investigației privind siguranța maritimă
trebuie să fie finalizate cât mai curând posibil.
25.2. În cazul în care este solicitat și în cazul în care este
posibil, statul (ele) care efectuează investigația privind siguranța
maritimă trebuie să transmită părților interesate o copie a
proiectului de raport al investigației, pentru comentarii. Oricum,
această recomandare nu se aplică în cazul în care nu există
garanții că partea interesată nu va transmite altor părți și nici nu
va determina transmiterea către alte părți, nu va publica sau nu
va permite accesul la proiectul de raport al investigației sau la
orice parte a acestuia fără acordul explicit al statului (lor) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă.
25.3. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să acorde părții interesate 30 de zile
sau o altă perioadă de timp convenită de comun acord, pentru
ca aceasta să își prezinte observațiile cu privire la raportul
investigației. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă trebuie să ia în considerare observațiile
înainte de pregătirea raportului final al investigației privind
siguranța maritimă și, în cazul în care acceptarea sau
respingerea comentariilor vor avea o influență directă asupra
intereselor părții interesate care le-a prezentat, statul(ele) care
efectuează investigația privind siguranța maritimă trebuie să
notifice părții interesate modul în care comentariile au fost luate
în considerare. În cazul în care statul(ele) care efectuează
investigația privind siguranța maritimă nu primește/nu primesc
observații după 30 de zile sau dacă perioada stabilită de comun
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acord a expirat, atunci acesta/acestea poate/pot continua
finalizarea raportului investigației*.
25.4. În cazul în care legislația națională a statului care
pregătește raportul investigației privind siguranța permite, nu
trebuie admis ca proiectul și raportul final al investigației să fie
folosite ca probe în proceduri legate de accidentul sau incidentul
maritim care pot duce la măsuri disciplinare, condamnări penale
sau la stabilirea răspunderii civile.
25.5. În orice fază a unei investigații privind siguranța
maritimă pot fi recomandate măsuri provizorii de siguranță.
25.6. În cazul în care un stat interesat în mod deosebit nu
este de acord cu o parte sau în totalitate cu raportul final al
investigației privind siguranța maritimă, acesta poate prezenta
raportul său propriu către Organizație.
CAPITOLUL 26
Redeschiderea unei investigații
26.1. Statul(ele) care efectuează investigația privind
siguranța maritimă, după ce a(u) finalizat o investigație privind
siguranța maritimă, trebuie să își reconsidere constatările și să
ia în considerare redeschiderea investigației, atunci când au
apărut probe noi, care pot modifica în mod semnificativ analiza
și concluziile la care s-a ajuns.
26.2. Atunci când probe noi, semnificative, legate de orice
accident sau incident maritim sunt prezentate statului care a
efectuat investigația privind siguranța maritimă, probele trebuie
să fie pe deplin evaluate și adresate către alte state interesate
în mod deosebit pentru informare.

* A se vedea cap. 13, în care dispozițiile cu privire la furnizarea rapoartelor, la cerere, către părțile interesate pot fi în mod alternativ incluse ca dispoziții
obligatorii.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ORDIN
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2010
În temeiul:
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea
monedei naționale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;
— art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare;
— art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției
Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:
Art. 1. — Pentru semestrul I al anului 2010, începând cu luna privind denominarea monedei naționale, aprobată prin Legea
martie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit nr. 187/2006, și ale prevederilor Ordonanței de urgență a
prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a și alin. (4) din Normele de Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea
aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobată prin
masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu
modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului Legea nr. 154/2007, se menține la nivelul ultimei valori nominale
nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență indexate de 8,72 lei.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală
și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mihai Constantin Șeitan
București, 10 februarie 2010.
Nr. 135.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2010 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

3.

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2010 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
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