
 

 

Poiana Lacului-ARGEȘ 

 

La recensământul din 1930, 84 de persoane s-au declarat țigani (23,7% din populația de 

355 locuitori). Spre deosebire de alte județe, în Argeș, romii sedentari de pe teritoriul rural nu 

au fost deportarți în septembrie 1942. Romii din Poiana Lacului vor ajunge să fie afectați de 

deportări abia în iulie 1943. Totul a pornit de la Ocolul Silvic Trivale care, într-o adresă către 

Prefectura jud. Argeș, i-a acuzat pe romii din localitate de furturi de lemne din pădurea statului. 

Prefectura Argeș s-a adresat MAI solicitând luarea de măsuri pentru ca acești țigani să fie trimiși 

în Transnistria. Din cele 23 de familii au fost identificate 20 de familii cu membri cărora li s-au 

imputat diferite delicte silvice. Autoritățile locale au propus exceptarea de la deportare doar a 

patru familii (inclusiv o familie al carei cap era dispărut pe front). LJ Argeș îi va selecta pe 

romii din Poiana Lacului. Dintr-un total de 92 persoane, LJ Argeș va considera că 67 erau 

mobilizabili, deci nedeportabili. În cele din urmă, 14 persoane au fost deportate, iar bunurile lor 

au fost inventariate și românizate. Cei 14 din Poiana Lacului vor fi deportați împreună cu cei 

69 romi din Pitești reveniți fraudulos.  

Cei întorși fără autorizație din Transnistria riscau să fie arestați și redeportați. Astfel, în 

decembrie 1943, când din Pitești s-a format un nou transport pentru Transnsitria, din cei 57 de 

deportați romi, 56 erau din Pitești (20 reevacuați și 36 deportați pentru prima oară), iar unul era 

din Poiana Lacului (revenit fraudulos, arestat și retrimis).  
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