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Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on use:  Fair use only. Use only for scientific purposes (not for commercial 
use.) 
 
Organization and Arrangement:  Arrangement is chronological.  Reels 1-2: Inventory 
2526 (1939-1940); Reels 2-29: Inventory 2528 (1943-1944); Reels 30-40: Inventory 2528 
(1943-1944) 
 
Language:  Romanian 
 
Preferred citation: Standard citation for the United States Holocaust Memorial Museum 
Collections Division, Archives Branch. 
 
Scope and Content:  Contains material of the Central Office of Romanianization (the 
OCR) under the Ministry of Work, Health and Social Protection, concerning the 
Romanianization of personnel of various private enterprises, the sacking of Jews, the 
hiring of ethnic Romanians in their stead, and "doubling"-the practice of having the 
sacked worker continue on for a time to teach the new worker his job. Included are 
proposals to accelerate "Romanianization"; a draft law to that effect;   explicatory 
memoranda about it;  the structure of the personnel of the OCR; its budgetary expenses;  
draft law on Romanianization of  personnel in North Bucovina and Bessarabia; the 
"Jewish question" in general and denunciation of Jews by ethnic Romanians, activity 
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reports of the OCR  to the Ministry of Labor;  requests by refugees and other ethnic 
Romanians to be "placed" in various jobs;  and denunciations of Jews by ethnic 
Romanians.  Also contains correspondence of OCR with various governmental bodies, 
individual companies, and private persons concerning Romanianization; collections of 
news clippings concerning Romanianization; inspection of individual companies 
concerning Romanianization; and correspondence of OCR with individual companies and 
private persons. 
 
Inventory: 
 
Reels 1-2 
Inventory 2526 
1939-1940; These reels contain materials of the Central Office of Romanianization (the 
OCR) under the Ministry of Work, Health and Social Protection, concerning the 
Romanianization of personnel of various private enterprises, the sacking of Jews, the 
hiring of ethnic Romanians in their stead, and "doubling"—the practice of having the 
sacked worker continue on for a time to teach the new worker his job. 
Included are: Activity reports of the OCR to the Ministry of Labor; requests by refugees 
and other ethnic Romanians to be "placed" in various jobs; and denunciations of Jews by 
ethnic Romanians. 
Files are mostly 1940-1941, but some materials from later. 
 
Reels 2-29 
Inventory 2527 
1941-1942; The same kind of material as in the previous inventory, but mostly 1941-
1942. Included: Proposal to accelerate “Romanianization” a draft law to that effect; 
explicatory memoranda about it;  the structure of the personnel of the OCR; its budgetary 
expenses; draft law on Romanianization of  personnel in North Bucovina and Bessarabia; 
the "Jewish question" in general and denunciation of Jews by ethnic Romanians. 
 
Reels 30-40 
Inventory 2528 
1943-1944; Correspondence of OCR with various governmental bodies, individual 
companies, and private persons concerning Romanianization; other matters; collections of 
news clippings concerning Romanianization; inspection of individual companies 
concerning Romanianization; andcorrespondence of OCR with individual companies and 
private persons. 
 
Note: The OCR should not be confused with the "Undersecretariat of Romanianization, 
Colonialization, and Inventory," which was an organization more powerful than OCR.  It 
dealt with private property of those who had been forcibly moved, the inventorying of 
that property to maintain a list of property available, and the handing over of the property 
to ethnic Romanians who were to colonize the land.  The Undersecretariat, headed by 
General Dragoş and later by General Zwiedeneck (sp.?), consisted of a National Center of 
Romanianization and a Planning Office. 
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Draft Finding Aid for 2007 Accretion of Reels 41-100 
 
Reel 41: 
1940: 
 
Direcţia Farmaciilor (Inventory - f. 162v.-163)  
 
183 (1940-1941)  
Applications, reports, records, addresses related to: lessons learned from the inspection of 
pharmacies by inspectors of the General Pharmaceutical Inspectorate, replacing staff 
Hebrew, the title of pharmacist tutor, operating permits, transfer, license or temporary 
closures of pharmacies; requests for leave.  
 
Reel 42:  
 
Service and Care Labour Organisation (Inventory - f. 167-181)  
 
260. (1940)  
Match Craft Guild and wrinkling of the Land Owners Timis, Timisoara, on compliance 
with the law guild, the election of new board of directors, according to art. 8 of the status 
of the Jews of 9 August 1940, minutes, roll table with people who make up the steering 
committee of the guild.  
 
308. (1940-1941)  
Correspondence, memos relating to wages, workers focus issue provisional employees, 
problems of oil workers in Bucegi County, study the need for a new system of 
representation and social organization for trades training and Romanian, complaints, etc.., 
To: Commissioner reports Romanization attached to different firms, layoffs for 
propaganda Guard instructions on autumn premilitarii rural labors, the Legion's proposal 
trams Bucharest Communal Society, report on the situation of Jews in Scăeni glass 
factory, etc..  
 
Reel  
 
Service Contracts of Work (Inventory - f. 181-193v.)  
 
342. (1940-1941)  
Correspondence with the General Inspectorate of Labour Bucharest whether to increase 
salaries, refusing to leave, implementing the decision to establish minimum wages, 
payment of the merger, complaints and grievances of the workers from different 
companies, the complaint Filatura Romanian workers in the Cotton against Jews 
company management.  
 
Reel 43-44: 
 
344. (1940-1941) 
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Corespondenţă referitoare la instituirea comisiilor pentru stabilirea salariilor minimale de 
pe lângă Inspectoratul Muncii Braşov, conflicte de muncă privind salarizarea, ancheta 
Comisarului de Românizare la Uzinle Ceramice Ploieşti, cu declaraţii şi referate. 
 
359. (1940-1941) 
Corespondenţă cu Inspectoratul Muncii Iaşi în legătură cu reclamaţii înaintate de către 
unele bresle şi muncitori contra întreprinderilor sau instituţiilor pentru neplata salariilor, 
concedieri abuzive, concedierea evreilor, ancheta întreprinsă în acest sens. 
 
Reel 44-45: 
 
360. (1940-1941) 
Conflicte individuale şi colective de muncă între muncitori şi întreprinderile forestiere, 
fabrici de postav, hârtie şi celuloză din raza Subinspectoratului Muncii Bacău în legătură 
cu salariile, concedieri, aplanări de conflicte, concedierea evreilor conform legilor în 
vigoare. 
 
Reel 45: 
 
388. (1940-1941) 
Corespondenţă cu privire la calificarea şi atribuţiile maiştrilor sondori şi ale maiştrilor 
sondori-şefi, problema desfiinţării biletelor de 5 lei la autobuzele comunale din Braşov, 
acordarea concediilor de odihnă, majorarea salariilor, memoriu privind sosirea în porturile 
noastre, în vara anului 1939, a unor grupuri de evrei din Germania, Austria etc., care 
urmau să fie transportaţi în Palestina, plata ajutorului de concentrare, cereri ale evreilor de 
reprimire în serviciu, concedieri şi derogări de la legea duratei muncii şi a repausului 
duminical, înlocuirea personalului unguresc din întreprinderi cu români, renunţarea la 
personalul evreiesc, etc. 
 
389. (1940-1941) 
Corespondenţă cu diferite Direcţii din Minister, Inspectorate ale Muncii din ţară, Oficiul 
Central de Românizare, în legătură cu înfiinţarea căminelor internat pentru ucenici şi a 
şcolilor de ucenici pentru fii de săteni, aplicarea legii duratei muncii, aplanarea 
conflictelor de muncă, reclamaţii, înlocuirea evreilor în întreprinderi cu personal 
românesc, cereri ale evreilor de reintegrare în serviciu, rapoarte, etc.  
 
400. (1940-1941) 
Memoriu, referate, declaraţii în legătură cu ancheta întreprinsă la Bacău, la întreprinderea 
A. Isvoranu S.A., al cărei director, căpitan Blănărescu, a manifestat o atitudine 
antimuncitorească şi de favorizare a patronilor evrei. 
 
Reel 45-46: 
 
414. (1940) 
Corespondenţă şi rapoarte ale comisarilor de românizare privind situaţia lucrătorilor de la 
întreprinderile: Postăvăria Română, Noua Filatură de Bumbac, Metalica, Jacquard; 
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întreprinderi hoteliere, uzine metalurgice etc. Corespondenţă referitoare la personalul 
întreprinderilor, proporţia lucrătorilor români, evrei şi alte naţionalităţi, salarizare, cu 
tabele. 
 
415. (1940) 
Rapoarte ale comisarilor speciali care activau pe lângă Banca de Credit Român, 
întreprinderile Ganz, N. Malaxa, Matalurgica Bucureşti, “Mira”-Fabrica de Cauciuc din 
Jilava, Steaua Română etc., referitoare la românizarea personalului (la Banca de Credit 
Român funcţionarii fiind cu preponderenţă evrei), desfiinţarea Casei de Economii a 
Personalului de la Steaua Română, Câmpina.  
 
416. (1940) 
Recomandări şi cereri pentru angajări având în vedere legea pentru românizarea 
personalului străin din întreprinderi; dare de seamă a conducătorului special de pe lângă 
întreprinderea “Steaua Română”, Câmpina.  
 
420. (1940) 
Corespondenţă cu Comisia Muncii din Portul Constanţa şi Inspectoratul Muncii 
Constanţa cu privire la excluderea de la muncă a unui număr de muncitori de naţionalitate 
turcă, conflictul colectiv de muncă dintre căruţaşii cooperaţiei “Micul Ajutor” şi ptroni, 
etc. 
 
Reel 47: 
 
ANIC-2527.doc 
 
ANIC 
Fond Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 1941-1942. 
Inv. nr. 2527 
 
Fond mare; organizat pe ani, pe Direcţii şi Servicii. 
 
 
 
1941 (Inventar – f. 1-163v./1-330) 
 
Direcţia Personal 
 
14 (1941-1942) 
Corespondenţă cu Ministerul Afacerilor Străine, Casa Centrală a Asigurărilor Sociale. 
Camera de Muncă Braşov în legătură cu funcţionarii de origine etnică maghiară din 
Minister, cu propunerile pentru decorarea cu ordinele Steaua României, Coroana 
României, Serviciul Credincios, pe anul 1941; tabel nominal cu evreii decoraţi cu diferite 
medalii şi decoraţii care le-au fost acordate începând de la 1 ianuarie 1918. 
 
23 (1941-1942) 
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Corespondenţă cu alte direcţii din Minister şi cu Colegiul Medicilor privind numiri de 
membri în Comisiile interimare ale Colegiului Medicilor, diferite secţii judeţene, dreptul 
unor medici evrei de a practica medicina; ……………… ……….. ………… 
………………… ……….. ……………… …………. 
 
27 (1941) 
Corespondenţă, decizii, decrete, referate în legătură cu numiri şi mişcări de personal, 
punere în disponibilitate, deschiderea pe seama Ministerului Muncii a unui credit 
extraordinar special, în sumă de 50.000.000 lei, pentru acoperirea cheltuielor necesare 
aplicării Decretului-Lege de românizare a personalului în întreprinderi, cu: Decret-Lege, 
tabel cu personalul Oficiului Central de Românizare, tabel cu funcţionarii Casei 
Personalului din Ministerul Muncii puşi în disponibilitate etc. 
 
28 (1941) 
Corespondenţă cu Inspectoratele Muncii din Suceava, Bârlad, Arad, Târgovişte, Craiova 
etc. în legătură cu mişcarea legionară din 21-23 ianuarie 1941, participarea unor 
funcţionari la aceste evenimente, cu rapoarte, tabele cu funcţionarii Inspectoratelor, 
declaraţii. 
 
29 (1941) 
Corespondenţă, circulare, decizii în legătură cu instituirea unei Comisii de anchetă pentru 
stabilirea vinovăţiei funcţionarilor care au participat la mişcarea legionară din ianuarie 
1941. 
 
48 (1941) 
Corespondenţă cu Camera de Muncă Craiova, Subsecretariatul de Stat al Românizării, 
alte direcţii din Minister referitoare la cererile unor funcţionari de a cumpăra sau a fi 
împroprietăriţi cu imobile provenite din exproprierea bunurilor urbane evreieşti. 
 
Reel 47-48: 
 
49 (1941) (215 p.) 
Declaraţii ale personalului medical, sanitar auxiliar şi administrativ din Serviciul Sanitar 
al jud. Prahova, dacă a fost sau nu a fost înscris în mişcarea legionară; tabel cu cele 228 
persoane care au dat declaraţii. 
 
Reel 48: 
 
58 (1941) 
Tabele şi declaraţii ale personalului din Direcţia “Muncă şi Lumină” (serviciul central, 
corp de inspecţie, revistă şi teatru) în legătură cu activitatea în organizaţiile legionare şi 
implicarea în rebeliunea legionară din 21-23 ianuarie 1941. 
 
Reel 49: 
 
Direcţia Cabinet 
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59 (1941-1943) 
Rapoarte, procese-verbale, corespondenţă referitoare la: situaţia industriei casnice, 
românizarea personalului din întreprinderi, ajutoarele de boală acordate lucrătorilor, 
înfiinţarea de cămine de ucenici, activitatea Direcţiei “Muncă şi Lumină”, propunerile 
Ministerului în legătură cu problema vagabonzilor, trimiterea de meseriaşi români care să 
ocupe atelierele rămase libere prin evacuarea evreilor din Basarabia şi Bucovina, regimul 
de salarizare al muncitorilor de la Uzinele de explozivi din Ucea de Sus, jud. Făgăraş, 
cererea Ministerului de a i se atribui imobilul evreiesc din Craiova, str. Calomfirescu nr. 
40.    
 
61 (1941) (383 p.) 
Dări de seamă, referat, buletine şi note informative referitoare la mişcarea muncitorească 
în general şi la starea de spirit şi conflictele de muncă apărute la o serie de întreprinderi, 
cum ar fi: Fabrica de Avioane “Set”, Uzinele Reşiţa, Fabrica de Spirt din Timişoara, 
Uzinele Malaxa, Uzina Nădrag, organizarea activităţii în întreprinderile militarizate, 
activitatea Comisiei judeţene Romanaţi pentru revizuirea evreilor de la munca obligatorie 
de folos obştesc, rechiziţionarea unor imobile evreieşti din Bucureşti etc. 
 
Reel 50: 
 
62 (1941) 
Corespondenţă cu Camerele de Muncă din Bucureşti şi din ţară referitoare la participarea 
sau neparticiparea salariaţilor la mişcarea legionară şi la rebeliunea din 21-23 ianuarie 
1941, cu declaraţii personale pe această temă. 
 
63 (1941-1942) 
Corespondeţă cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, diverse direcţii din Minister 
referitoare la……….. ……. ……. ………dificultăţile românizării în întreprinderi şi 
formele de eschivare folosite de evrei, funcţionarea detaşamentelor de lucru pentru munca 
de folos obştesc prestată de evrei şi normele ce trebuiau aplicate; rapoarte de activitate ale 
Direcţiei Muncii (decembrie 1941) şi Direcţiei Personal (noiembrie 1941); comunicate ale 
Consiliului de Miniştri cu dispoziţii asupra activităţii economice, salarizării, 
aprovizionării, combaterii speculei, organizării procesului de învăţământ, înlocuirii 
muncii de folos obştesc cu plata unei taxe fixe şi a unei cote din venitul contribuabililor 
evrei, etc.   
 
Reel 50-51: 
 
64 (1941-1942) (187 p.) 
Texte ale unor legi şi decrete, legi precum şi proiecte pentru modificarea şi abrogarea 
unor articole din ele; Decret-lege asupra regimului muncii în timp de război, Lege pentru 
organizarea Casei Construcţiilor, Decret-lege pentru românizarea personalului din 
întreprinderi, Decret-lege privitor la organizarea şcolilor de ucenici; studiu şi propuneri 
asupra organizări taberelor de muncă cu internaţii din lagăre şi cu evreii; .……… ……… 
………. ………. …….. …….. …….. …….. …….. …………. 
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66 (1941) (399 p.) 
Memorii, referate, rapoarte, adrese referitoare la situaţia ucenicilor din întreprinderi, la 
trimiterea de ucenici în Germania pentru pregătirea profesională, la solicitarea unor 
patroni şi întreprinderi de a li se permite să folosească personal evreiesc, exceptat de la 
munca de folos obştesc, conform decretului-lege 3985/1940, …………. …….. 
………….. ………….. ………… ………. ……… 
 
Reel 52: 
 
67 (1941-1942) (534 p.) 
……………. …………… …………….. ………….. ………………………….. 
…………….. ……………… …………………… ……………… …………….. 
…………………. ………. Decret-lege pentru înfiinţarea şi organizarea Inspectoratului 
general al taberelor şi coloniilor de muncă obligatorie de folos obştesc. 
 
Reel 53: 
 
68 (1941) (669 p.) 
……………..……………. …………… …………….. ………….. 
………………………….. …………….. ……………… …………………… 
……………… …………….. …………………. ………. Decret-lege pentru modificarea 
şi completarea decretului-lege pentru românizarea personalului din întreprinderi publicat 
în Monitorul Oficial 270/1940. 
 
Reel 54: 
 
69 (1941) (351 p.) 
Rapoarte, referate, situaţii, situaţii în legătură cu: ………….. …………… …………. 
……….. ………… ……………….. …………. ………activitatea Comisiei pentru 
revizuirea evreilor de la munca de folos obştesc Municipiul B ucureşti, 
………………………………. …………… …………….. ………….. 
………………………….. …………….. ……………… …………………… 
……………… …………….. …………………. ………. ……………… ……………… 
…………… …………………………… 
 
Reel 54-55: 
 
70 (1941)  
Rapoarte, referate, dări de seamă, decizii referitoare la activitatea Ministerului şi a unora 
din Direcţiile şi Serviciile ce-l compun, la căminele de ucenici de la Reşiţa şi Sibiu, la 
activitatea comisiilor judeţene din Tulcea, Constanţa, Dolj, Bucureşti, Vaslui etc., 
instituite pentru revizuirea evreilor trimişi la munca obligatorie de folos obştesc şi la 
modul de aplicare a legii românizării, ……………… ………… ………… ……….. 
…………………… ……………….. ……………….. ………………… 
……………………. ………………………. ……………… ………….. …………… 
…………. ……….. ………… 
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Reel 55-56: 
 
71 (1941-1942) (435 p.) 
Memorii, rapoarte, cereri, decizii, adrese legate de: ………………. …………. ………, 
aplicarea legii românizării, ……………… ……….. …………………… ……………….. 
……………….. ………………… ……………………. ………………………. 
……………… ………….. …………… …………. ……….. ………… ……………….. 
 
Reel 56: 
 
74 (1941-1942) (1556 p.) 
Memorii, referate, rapoarte, note informative, decizii, cereri la: activitatea Ministerului în 
Basarabia şi Bucovina, dar şi pe ansamblu, taberele şi detaşamentele de muncă din 
Bucureşti, numiri în funcţii, devenite vacante prin concedierea evreilor, normele pentru 
întrebuinţarea evreilor în taberele de muncă, rezultate din conferinţa ţinută la Ministerul 
Apărării Naţionale în 4 septembrie 1941, …………………… ………… ………., 
activitatea comisiilor judeţene Turda şi Baia instituite pentru revizuirea situaţiei evreilor 
chemaţi la muncă obligatorie de folos obştesc, consecinţele aplicării legii românizării în 
unele întreprinderi bucureştene; declaraţii ale personalului din serviciile centrale şi 
exterioare privind averea, participarea la organizaţiile francmasonice, căsătoria cu evrei 
(evreice), cu anexarea unor certificate de origine etnică şi naţionalitate. 
 
Reel 57-58: 
 
77 (1941) (675 p.) 
Dări de seamă, rapoarte, buletine şi note informative (ale Direcţiei Generale a Poliţiei, 
Inspectoratului General al Jandarmeriei) referitoare la: activitatea Ministerului Muncii, 
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale pe lunile mai şi iulie 1941, lipsa muncitorilor calificaţi în 
Cernăuţi, starea de spirit a muncitorilor din Capitală, Arad. Timişoara, Petroşani şi alte 
localităţi, nemulţumirile legate de salarizare, mărirea preţurilor, înlocuirea bruscă şi 
aproape totală a personalului evreiesc din întreprinderi, concedieri, activitatea Comisiei 
judeţene Arad, instituită pentru revizuirea situaţiei evreilor chemaţi la muncă obligatorie 
de folos obştesc; constatările Comandamentului Militar al Capitalei făcute în legătură cu 
producţia întreprinderilor militarizate din Capitală şi comunele suburbane. 
 
Reel 58-59: 
 
79 (1941-1942) 
Corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Direcţia Generală a Poliţiei, direcţii 
şi servicii din Minister referitoare la: realizările Subsecretariatului de Stat al Muncii, 
activitatea Camerelor de Muncă Ploieşti şi Bucureşti, ……………………….. 
…………… ………….. …………… …………. …………………….., piedici întâlnite 
cu ocazia aplicării decretului-lege de românizare în Bacău şi modul cum se execută 
munca de folos obştesc, inspecţii făcute în legătură cu românizarea la întreprinderile 
economice din Constanţa şi Tulcea, germanizarea unor societăţi de asigurare din ţară, 
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……………. ………. ………. ………. ………. ………… ………………. 
……………… …………………… Procesul-verbal al Conferinţei din 20 decembrie 1941 
cu privire la termenul de expulzare, 31 decembrie 1941, al salariaţilor supuşi străini şi 
evrei din întreprinderile judeţene şi comunale din ţară. 
 
Reel 59-60:  
 
80 (1941) (726 p.) 
Memorii, rapoarte, referate, decizii, cereri referitoara la activitatea Ministerului şi a unor 
direcţii şi servicii ce-l compun (iulie-octombrie 1941), numiri de personal; detaşări, 
avansări, pedepse aplicate, activitatea Oficiului Central de Românizare între 27 ianuarie-5 
iulie 1941, cu tabelul firmelor valorificate, ……… …………. …………… ………… 
…………… …………… …………… ………… ………… ………….  
……………….modul cum s-a făcut românizarea la Întreprinderea “S. Filderman” din 
Bacău; …………………….. ………………. ……… 
 
Reel 60-61: 
 
85 (1941) 
………………… ………………………… ……………………. ……………………. 
……………. ………… ………………. …………………. ………………………. 
…………………… ……………. ………………. ……………….., memoriul evreului 
Ioan Beligrădeanu din Bucureşti, funcţionar al S.A. “Concordia” de a fi menţionat în 
serviciu. 
 
87 (1941-1942) 
Referate, note, tabele, decizii referitoare la: activitatea medicală pe noiembrie 1942 în 
întreaga ţară, modul cum s-a realizat revizuirea evreilor ce au fost scutiţi de munca de 
folos obştesc, în anul 1941, …………….. …………… ……………. …………… 
………… ……….. …………. …………. ………………….. …………. ………… 
………… ………………… ……………………….. ………………….. ………… 
 
88 (1941) 
Corespondenţă cu Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, Casa Construcţiilor, direcţii şi 
servicii din Minister legate de ……………… …………. …………. 
…………………………. ……………… …………….. ………….. 
…………………………………………, instrucţiunile generala nr. 31200/8 august 1941 
de modul cum se vor aplica dispoziţiile regulamentului asupra Decretului-lege relativ la 
statutul militar al evreilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 164/14 iulie 1941. 
 
Reel 62: 
 
Serviciul Organizării şi Ocrotirii Muncii 
 
248 (1941) 
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Corespondenţă şi tabele cu imobilele evreieşti situate în staţiuni balneo-climaterice care 
se pretează a fi amenajate în case de odihnă pentru funcţionari şi muncitori. 
 
249 (1941-1942) 
Corespondenţă referitoare la propunerile instituţiilor Ministerului Muncii de a se instala 
în imobilele evreieşti cu anexarea de tabele şi planuri ale unor imobile. 
 
Reel 63: 
 
Serviciul Conflictelor şi Contractelor de Muncă 
 
296 (1941) 
Corespondenţă cu Subinspectoratul Muncii Giurgiu, note informative, ordine referitoare 
la: propuneri privind organizarea muncii în porturi, instrucţiunile Oficiului Central de 
Românizare pentru inspectorii speciali de control, în vederea aplicării decretului-lege de 
românizarea personalului din întreprinderi, îndepărtarea funcţionarilor de origine etnică 
străină de la birourile de mobilizarea şi a personalului de serviciu, de origine maghiară, de 
la hoteluri, blocuri, restaurante. 
 
317 (1941-1942) 
Raportul Subinspectoratului Muncii Bârlad prin care face cunoscut faptul că, prin 
închiderea întreprinderilor industriale din oraş cu conducere evreiască în proporţie de 
85%, muncitorii români vor rămâne şomeri. 
 
319 (1941-1942) 
Rapoarte de activitate, procese-verbale de inspecţiile întreprinse de reprezentanţii 
Inspectoratului Muncii Iaşi la instituţii din Iaşi şi Brăila, notă telefonică de urmările 
rebeliunii iudeo-comuniste din Iaşi, din noaptea de 26 spre 27 iunie 1941, semnalarea 
unor conflicte de muncă individuale şi colective şi măsurile luate pentru aplanarea unora 
dintre ele. 
 
404 (1941-1942) 
Corespondenţă cu Comisia Muncii din Portul Brăila, referate, tabele referitoare la 
conflictele colective de muncă, la rechiziţionarea imobilului evreiesc al fraţilor Wender 
din Brăila, str. Misiţii nr. 6 pentru a fi transformat într-un cămin de adăpost al 
muncitorilor din port, probleme de personal. 
 
Serviciul Plasării, Şomajului şi Migraţiilor 
 
456 (1941-1942) 
Corespondenţă cu Administraţia Basarabiei, Primăria oraşului Chişinău, tabele referitoare 
la: personalul de serviciu casnic plasat în oraşul Chişinău prin Oficiul de Plasare, 
publicaţia de scoatere la licitaţie a morilor ţărăneşti şi fabricilor evreieşti, oficiile de 
plasare din ţară şi avizelor lor etc. 
 
469 (1941-1942) 
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Decizii, referate, tabele în legătură cu: personalul Oficiilor de plasare din ţară, 
reglementarea dreptului de folosire de către evrei a servitorilor creştini, activitatea 
Oficiului de plasare din Turnu Severin, probleme de personal. 
 
540 (1941) 
Ordine circulare, decizii, corespondenţă cu Oficiul de plasare Chişinău în legătură cu 
trimiterea unor situaţii despre braţele de muncă disponibile, repartizarea de personal 
bugetar şi temporar din Directoratul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Chişinău, 
administrarea bunurilor intrate în patrimoniul statului de către Directoratul Românizării, 
Colonizării şi Inventarului. 
 
Reel 64: 
 
843 (1941) 
Corespondenţa din luna martie 1941, proces-verbal, memoriu referitoare la: concesiuni, 
transferări, vânzări şi închirieri de farmacii, eliberarea unor certificate de farmacist 
diriginte; inspectarea unor farmacii; situaţia farmaciştilor neproprietari ardeleni şi 
particularităţile procesului de românizare a farmaciilor din Ardeal. 
 
846 (1941) 
Rapoarte, procese-verbale, buletine de analiză, cereri, adrese referitoare la: concesiuni de 
farmacii, verificarea compoziţiei unor medicamente; inspectarea de farmacii; numele 
farmaciştilor trimişi în Basarabia şi Bucovina pentru punerea în funcţionare a farmaciilor 
publice, procesul de românizare a unor farmacii, instrucţiuni pentru funcţionarea şi 
aprovizionarea farmaciilor de pe lângă spitalele de zonă interioară etc.  
 
Reel 64-65:  
 
858 (1941) 
Proiectul deciziei ministeriale ce priveşte întocmirea cazierelor farmaciştilor şi 
droghiştilor; referat şi corespondenţă în legătură cu exproprierea fabricii “Olex” din 
Bucureşti, fostă proprietate evreiască. 
 
860 (1941) 
Referate, corespondenţă în legătură cu: închiderea unor farmacii, ai căror proprietari evrei 
au fost închişi în lagăre; farmacişti detaşaţi la Spitalele de Stat din Moldova şi Bucovina 
pentru a completa secţiile de farmacii ale acestor spitale; aprobarea unor concedii de 
boală farmaciştilor; aprobări de vânzări, cumpărări, schimbări, concesii de farmacii. 
 
Reel 65-66: 
 
863 (1941) 
Corespondenţă, cu anexarea unor acte personale, privind cererile unor farmacişti de a li se 
repartiza farmacii evreieşti; aprobări de concedii, concesiuni, arendări, transferări sau 
închideri de farmacii. 
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Reel 66: 
 
864 (1941) 
Tabele, cereri, adrese referitoare la: farmacişti arieni reuşiţi la examenul de capacitate din 
1935, care n-au luat concesii; concesiunile de farmacii urbane devenite vacante; 
transferări, concesii de farmacii; aprobări de concedii. 
 
Reel 66-67: 
 
870 (1941) 
Decizie, circulare, cereri, adrese referitoare la: numiri de farmacişti, în calitate de 
comisari speciali pe lângă farmacii evreieşti; modul de trecere ăn Basarabia şi Bucovina, 
cercetarea unor reclamaţii, aprobări pentru prezentarea la concursul de concesiuni de 
farmacii, autorizaţii de înfiinţare sau redeschidere de farmacii.  
 
871 (1941) 
Corespondenţă, cu anexarea unor acte personale, în legătură cu: lichidarea unor farmacii 
evreieşti; concesiuni, transferări, succesiuni de farmacii, recunoaşterea calităţii de 
diriginte administrator de farmacie. 
 
875 (1941) 
Extrase după acte de stare civilă înaintate de farmacişti din jud. Alba şi Argeş pentru a 
dovedi că nu sunt evrei. 
 
Reel 67-68: 
 
901 (1941) 
Corespondenţă în legătură cu recunoaşterea unor persoane ca diriginţi administratori ai 
unor drogherii evreieşti, farmacii şi sepozite de medicamente; obţinerea unor concesii de 
farmacii; înfiinţarea unor depozite de medicamente, mutări de drogherii, transformarea 
drogheriilor în farmacii, proces-verbal de predare-primire a drogheriei “Schmiedt et 
Fontin” din Bucureşti şi inventarul medicamentelor deţinute. 
 
Reel 68: 
 
992 (1941) 
Decizie, decret, referate, cereri, adrese în legătură cu: concesiuni de farmacii, aprobări de 
concesii, numirea comisarilor speciali pe lângă farmaciile publice evreieşti şi retribuţia 
lor, arendarea titlului de farmacist diriginte etc. 
 
999 (1941-1942) 
Decrete-lege privind: reglementarea concesiilor de farmacii, drogherii, depozite de 
medicamente, laboratoarea şi fabrici de produse medicamentoase aparţinând evreilor; 
prelungirea termenului de lichidare a farmaciilor evreieşti; reglementarea examenului 
pentru calsificare farmaciilor. 
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1942 (Inventar – f. 164-276v./1-226) 
 
Direcţia Personal 
 
6 (1942) 
Tabele, rapoarte, corespondenţă privind: ……………… ………. ……….. ……….. 
………. …….., evreii internaţi şi rechiziţionaţi pentru munca de folos obştesc la instituţii 
sanitare din Bucureşti, Buzău etc, ………………….. …………. ………… ………… 
………….. ……………….. ………….. ……………….. ……………… 
……………………… …………………………… 
 
18 (1942-1943) 
Note informative, decizii, corespondenţă referitoare la: persecuţiile contra medicilor 
români rămaşi în teritoriile cedate Ungariei………….. ……….. ……….. ………. 
………… ………… ………… ……….., cercetarea reclamaţiilor făcute împotriva unor 
medici dentişti evrei care practică medicina în mediul rural. 
 
Reel 69:  
 
Direcţia Cabinet 
 
65 (1942) 
…………….. ………………. …………….…………… …………….. …………… 
………….. ………………situaţia procesului de românizare în Cernăuţi, 
………………… ……………… ……………… …………… …………… ………….. 
………. …………………… ………………… ………………… …………….. 
…………… …………… 
 
69 (1942) 
………………… ……………… ……………… …………… …………… ………….. 
………. …………………… ………………… ………………… …………….. 
românizarea comerţului şi industriei de pielărie, ………………… ……………… 
……………… …………… …………… ………….. ………. …………………… 
………………… ……… 
 
71 (1942) 
Raportul Comisiei de Anchetă cuprinzând concluziile cercetărilor întreprinse la fabrica de 
uleiuri vegetale “Fleming” din Galaţi în urma denunţului privind procesul de românizare 
şi modul de conducere a întreprinderii de către Alexandru Dinerman. 
 
72 (1942) 
Dări de seamă, rapoarte, corespondenţă referitoare la: activitatea Inspectoratului Regional 
Craiova şi Camerei de Muncă Bucureşti; rechiziţionarea de imobile evreieşti; concluziile 
inspectării instituţiilor dependente de Ministerul Muncii din Iaşi, Bârlad, Huşi, Tulcea, 
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Calafat etc.; ………………. ……………….. ………………….. ………………. 
…………. ………………. …………… …………… ………….. …………. ………. 
 
Reel 70: 
 
79 (1942) 
………………… ……………… ……………… …………… …………… ………….. 
………. …………………… ………………… ………………… …………….., 
internarea în lagăr a unor evrei care au sabotat opera de românizare a întreprinderilor; 
…………….. ……….. 
 
Reel 70-71: 
 
81 (1942) 
Referate, corespondenţă privind ocrotirea şi salarizarea ucenicilor, majorarea salariilor 
lucrătorilor şi funcţionarilor particulari evrei, rezolvarea unor petiţii; convenţia încheiată 
cu Guvernul Reichului German cu privire la regimul de asigurări sociale ce se aplică 
muncitorilor autorizaţi să plece în Germania la lucru şi specializare.   
 
Reel 71:  
 
82 (1942) 
Rapoarte, tabele, corespondenţă referitoare la: activitatea Departamentului Muncii, stadiul 
organizării coloniilor pentru vagabonzi, anchetarea lucrărilor de românizare de la 
Inspectoratul special de control Iaşi, concluziile inspecţiilor la Craiova, Reşiţa, Anina; 
pregătirea şi calificarea profesională industrială, păstrarea şi protejarea mâinii de lucru 
calificate din industrii, evreii aprobaţi la revizuire şi scutiţi de munca de folos obştesc deşi 
au fost angajaţi la întreprinderi după publicarea legii de românizare, evreii din oraşul 
Vaslui scutiţi de munca obligatorie etc. 
 
Serviciul Organizării şi Ocrotirii Muncii 
 
204 (1942) 
Tabele, proces-verbal, cereri privind plasarea meseriaşilor români în atelierele rămase 
libere în Moldova şi ţinuturile dezrobite, prin îndepărtarea evreilor şi numărul 
absolvenţilor liceelor industriale din ţară, la 15 martie 1942 
 
Reel 71-72:  
 
215 (1942) 
Procese-verbale ale conferinţelor ţinute de Ministerul Muncii cu directorii şi şefii de 
serviciu din Minister în care s-au dezbătut probleme ca: situaţia căminelor de ucenici, 
desfăşurarea procesului de românizare, …………………. ……………., situaţia 
imobilelor rechiziţionate de la evrei, ……………. ………….. ……………………. 
 
Reel 72:  
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257 (1942-1943) 
Corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitoare la: …………… 
…………………. …….., situaţia meseriaşilor români din Dorohoi, ……………. 
……….., cererile unor meseriaşi români de a se stabili în Basarabia şi Bucovina, 
…………. …………. ………….. …………. …………. ………., evidenţa imobilelor în 
care au fost ateliere şi au rămas scule de pe urma evreilor meseriaşi şi evacuaţi din 
Dorohoi etc. 
 
259 (1942-1943) 
…………… ……………….. ………….. …………… ……………. 
…………………….., repartizarea la lucru a evreilor la Şcoala de Perfecţionare în Artele 
Grafice, ……………………… ………………………. 
 
264 (1942) 
Corespondenţă în legătură cu solicitările unor români de a fi colonizaţi în Moldova, 
Basarabia şi Bucovina sau de a li se atribui ateliere, din cele rămase libere de la evrei. 
  
293 (1942) 
Adrese şi aviz favorabil pentru constituirea Asociaţiei comercianţilor, industriaşilor şi 
meseriaşilor români din Basarabia.  
 
Serviciul Plasării, Şomajului şi Migraţiilor 
 
518 (1942) 
Referate, cupuri din ziare, adrese privind problema emigrării evreilor din România. 
 
Reel 72-73: 
 
531 (1942-1943) 
Revizuirea situaţiei supuşilor străini şi acte privind românizarea personalului firmei 
Gabor Traian et Comp. din Arad. 
 
Reel 73: 
 
550 (1942-1943) 
Corespondenţă cu Oficiul de Plasare Lugoj legată de probleme de personal, procurarea de 
lemne de foc şi imprimate; tabele cu patronii evrei care au servitori creştini. 
 
Reel 73-74: 
  
553 (1942) 
Tabele, cereri, adrese în legătură cu autorizarea evreilor de a angaja sau menţine în 
serviciul lor personal casnic creştin. 
 
Reel 74: 
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Fondul Muncii 
 
619 (1942-1943) 
Decizii, rapoarte, facturi, borderouri referitoare la: numiri de personal la Oficiul de 
Românizare, acordarea de credite pentru cheltuieli de personal şi material în legătură cu 
organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă 
Obligatorie de Folos Obştesc şi bugetul de executarea cheltuielilor pe exerciţiul 1942-
1943 al acestui Inspectorat, dotarea Căminului de Ucenici nr. 1 cu diverse obiecte de 
inventar.  
 
Reel 75: 
 
621 (1942-1943) 
Conturi de gestiune ale Inspectoratului General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă 
Obligatorie de Folos Obştesc. 
 
Reel 75-76: 
 
734 (1942) 
…………………. …………… ……………… …………….. ………………. 
………………. ………..; memoriul farmaciştilor din Bucovina şi Basarabia de Nord 
asupra necesităţii menţinerii personalului evreiesc în farmaciile acestor provincii. 
 
Reel 76-77:  
  
735 (1942) 
Corespondenţă şi acte personale referitoare la procesul de românizare a farmaciilor 
evreieşti, deschideri şi închideri de farmacii, aprobări de concedii medicale. 
 
N.B. Există multe dosare care se referă la concesiuni de farmacii, fără să se spună că erau 
“farmacii evreieşti”. 
 
Reel 77: 
 
ANIC 
Fond Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 1943-1944. 
Inv. nr. 2528 
 
Reel 77-78: 
 
Fond mare; organizat pe ani, pe Direcţii şi Servicii. 
 
 
1943 (Inventar – f. 1-157v./1-318) 
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Direcţia Personal 
 
2. 
Corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, serviciile sanitare ale judeţelor, 
Comisiile pentru revizuirea evreilor, decizii, tabele referitoare la: …………… …………., 
scutirea de muncă obligatorie a unor medici şi tehnicieni dentişti evrei, …………. 
………….. …………… …………. ………… ………………. ……………… 
……………………. ………………… ……………….. …………….. …………….. 
…………. …………….. ……. 
 
Reel 78:-79: 
 
34. 
Tabele, corespondenţă, planuri referitoare la: ratificarea unor examine de medic de către 
Comisia Administrativă; înfiinţarea Policlinicii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a 
României, pe lângă Colegiul pentru studenţii evrei; acordarea de autorizaţii pentru 
funcţionarea unor dispensare şi ambulatorii evreieşti; acordarea de gradaţii de merit 
personalului tehnic sanitar superior din C.C.A.S. 
 
Reel 79-80: 
 
Direcţia Cabinet 
 
40. (1943-1944) 
Note informative, rapoarte, corespondenţă cu P.C.M. şi direcţii din Minister cu privire la: 
……………. …………… ………. ………. ……… ……… ……… ……., situaţia 
personalului evreiesc de la fabrica “Bistriţa” din Piatra Neamţ şi de la alte întreprinderi, 
diferite cazuri de camuflaj comercial, ……………… …………….. ……………. 
………….. …………….. …………….. …………….. …………… ………… ………… 
……………….. 
 
Reel 80: 
 
43. 
Buletine contrainformative, dări de seamă, rapoarte, corespondenţă legate de: 
…………………………., situaţia imobilelor evreilor preluate de Ministerul Muncii de la 
C.N.R. în oraşul Brăila, ………….. ……….. …………… …………….. …………….. 
…………… …………… ………………. …………………. …………….. 
………………. ……………. …………………… ……………… …………….. …… 
 
Reel 80-81: 
 
50. (1943-1944) 
Rapoarte, memorii, corespondenţă cu P.C.M. referitoare la: ……….. …………. 
…………. ………………., rezultatul discuţiilor care au avut loc în şedinţa Conferinţei 
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pentru problemele evreieşti din 11 decembrie 1943, studiul privind dublarea personalului 
evreiesc de la întreprinderile militare, întocmit de Comandamentul Militar al Capitalei. 
 
Reel 81: 
 
52. (1943-1944) 
Rapoarte, note informative, corespondenţă în legătură cu: ancheta întreprinsă la 
Industriile Chimice Forestiere din Holboca, jud. Iaşi asupra muncii prestate de evrei, în 
cadrul muncii de folos obştesc şi întrebuinţării la munci grele a unor copii români în 
vârstă de 12-16 ani; …………….. ………….. ………… …………………….. 
……………………. ………………………. ……………………………….. 
………………. ……………………… ……………. ……………….. 
 
Reel 81-82: 
 
53. (1943-1944) 
Buletine informative, rapoarte, corespondenţă asupra activităţii Ministerului pe luna 
septembrie 1943, dispoziţiile Mareşalului Ion Antonescu în legătură cu rapoartele asupra 
gestiunii Comisariatului General pentru Evrei şi a Centralei Evreilor din România; 
………. ………….. ………….. ………………… …………… ………….. …………. 
……….. ……….. 
 
Reel 82:  
 
55. (1943-1944) 
Communicate şi ordine ale P.C.M., rapoarte, corespondenţă referitoare la: programul de 
activitate al Inspectoratului General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă Obligatorie de 
Folos Obştesc pe anul 1944-1945; ……………………… …………… ………….. 
………. …………….; evidenţierea unităţilor militare, administraţiilor şi întreprinderilor 
civile care s-a remarcat cu ocazia vizitării de către Mareşalul Antonescu a regiunilor 
Doneţului, Crimeii şi Transnistriei. 
 
56. (1943-1944) 
Decizii, tabele, rapoarte, corespondenţă referitoare la: problema românizării; …………. 
……….. ……….. ………… ………. ………………….; instrucţiunile pentru comisia 
constituită în scopul examinării cererilor de revizuire a femeilor evreice, din punct de 
vedere al exercitării profesiei şi scutirii de munca obligatorie; …………… ………… 
……………….. ………………….. ………. 
 
Reel 82-83:  
 
61. (1943-1944) 
Rapoarte, note informative, cereri, adrese legate de: …………. ………… ………. 
………. …………. ………. ……………., situaţia angajaţilor evrei de la fabrica “Textila” 
din Iaşi; problema românizării în general; proiectul de decret-lege pentru înfiinţarea 
Comisariatului General al Evreilor. 
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Reel 83-84: 
 
Serviciul Organizării şi Ocrotirii Muncii 
 
330. (1943-1944) 
Tabele, dări de seamă, corespondenţă privind recensământul meseriaşilor români, evrei şi 
de alte naţionalităţi din jud. Prahova, Buzău, Muscel şi activitatea birourilor militare de 
meseriaşi de pe lângă Oficiile Camerelor de Muncă Târgovişte, Ploieşti. 
 
Reel 84: 
 
387. (1943-1944) 
Tabele, dări de seamă, corespondenţă cu Camera de Muncă Bacău referitoare la: 
recensământul meseriaşilor din oraşul şi jud. Roman pe anul 1943; meseriaşii evrei din 
oraşul Roman; meseriaşii români din oraşul Botoşani care s-au înscris în registrele de 
evidenţă ale Biroului militar, până la 10 decembrie 1943; activitatea Birourilor militare de 
meseriaşi de pe lângă Camerele de Muncă Bacău şi Roman, meseriaşii aflaţi în oraşul 
Fălticeni; meseriaşii români şi evrei înscrişi la Biroul Militar de meseriaşi Roman în 
intervalul 10 februarie – 10 martie 1944. 
 
Reel 85: 
 
Serviciul Conflictelor şi Contractelor de Muncă 
 
398. 
Buletine contrainformative, tabele, corespondenţă privind starea de spirit, salarizarea şi 
alte informaţii în legătură cu lucrătorii din întreprinderile militarizate şi cu dublarea şi 
îndepărtarea personalului evreiesc. 
 
399. 
Rapoarte şi corespondenţă cu Direcţia Cabinetului referitoare la situaţia imobilelor 
evreieşti atribuite C.N.R. pentru instituţiile din Galaţi şi Constanţa ale Ministerului 
Muncii, evacuarea arhivei în zonele din vestul ţării, …………….. ……… ……… 
………. 
 
Serviciul Plasării, Şomajului şi Migraţiilor 
 
441. (1943-1944) 
Decizii ministeriale, circulare, adrese privind: ………….. ……………. ……….. ………. 
……………, imobilele preluate de la C.N.R. necesare instituţiilor pendinte de Ministerul 
Muncii. 
 
453. (1943) 
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Corespondenţă cu Oficiul de Studii şi Statistică relativă la executarea ordinului 
mareşalului Ion Antonescu cu privire la reglementarea angajării sau menţinerii 
personalului creştin în serviciul evreilor. 
 
Reel 85-86: 
 
Inspectoratul General al Taberelor şi Coloanelor de Muncă 
 
651. (1943) 
Decizii, borderouri, state de plată, adrese către Fondul Muncii  referitoare la: 
…………….. ……….. …….., plata alocaţiei în bani pentru evreii concentraţi la munca 
de folos obştesc în taberele de muncă şi pentru cei concentraţi la Inspectorat; …………. 
……. …………. ………… 
 
Reel 86: 
 
653. (1943-1944) 
Regulamentul pentru organizarea şi disciplina Taberelor de muncă obligatorie; tabele 
nominale cu internaţii în Tabăra “Cornul Măgurii” Codlea, jud. Braşov; meniu 
săptămânal. 
 
Direcţia Farmaciilor 
 
842. 
Corespondenţă, acte personale referitoare la: ………… ………. ………………. ……….. 
………… ………… ……….., procese-verbale de inventariere a farmaciei evreieşti 
Widernic din com. Ciolăneşti, jud. Teleorman, …………………… 
 
Reel 86-87: 
 
862. (1943) 
Corespondenţă şi acte personale privind exceptarea de la expropriere a unor farmacii 
evreieşti; ……………… …………….. ………….. ………. ……… ………….. 
……………. ………. ………… ………. ………………. ……….. 
 
865. (1943) 
Corespondenţă şi tabele cu privire la farmacişti creştini neproprietari din diferite oraşe şi 
judeţe din ţară. 
 
Reel 88: 
 
 
870. (1943) 
Corespondenţă şi acte personale în legătură cu: succesiuni, redeschideri şi lichidări de 
farmacii; situaţia farmaciilor din Timişoara; interdicţia folosirii personalului evreiesc în 
farmaciile creştine, ………….. …………. ………………. ………… ………….. 
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………………. ……………… ……… …………….. ………….. ………. ……… 
………….. 
 
Reel 88-89: 
 
882. (1943) 
……………………….. referitor la succesiuni, deschideri şi lichidări de farmacii, la 
îndepărtarea personalului evreiesc din farmacii şi unele reclamaţii legate de orarul de 
lucru. 
 
Reel 89: 
 
887. (1943)  
Corespondenţă referitoare la: …………… ………. ……… ……… ……… …….. …….. 
instrucţiunile de aplicarea legii 59/1943 relativă la sancţionarea evreilor nesupuşi la 
chemare sau dezertori de la munca obligatorie. 
 
Reel 89-90: 
 
891. (1943) 
Corespondenţă şi acte personale referitoare la: concesiuni de farmacii; închiderea 
farmaciilor conduse de evrei; ……….. …….. ……… ………. …….. ………….. 
 
Reel 90: 
 
1944 (Inventar – f. 160-264/1-209) 
 
Direcţia Personal 
 
7. (1944) 
Decizii, foi calificative, cereri, adrese referitoare la numiri provizorii şi definitive de 
personal sanitar, transferări, disponibilizări, permisii, condedii, reprimirea în serviciu a 
medicilor şi farmaciştilor care au fost îndepărtaţi în baza măsurilor rasiale, ……… ……. 
…… ……… ………. ………… ………. ………… ……….. ………. ……… …….. 
……. 
 
Reel 90-92: 
 
8. (1944-1945) 
Decizii, publicaţiune, adrese în legătură cu ………………. ………. ………. …………., 
regulamentele concursurilor şi rezultatul examenului pentru spitalele evreieşti din 
Bucureşti, din 15 noiembrie 1943 – 15 ianurie 1944. 
 
17. (1944-1945) 
Decizii, tabele, corespondenţă cu direcţii şi servicii din Minister referitoare la ………….. 
………….. ………… ………… ………… …………. ……………., dispoziţiile pentru 
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constituirea şi funcţionarea comisiilor mixte prevăzute de art. 7 din decretul-lege pentru 
abrogarea măsurilor legislative antievreieşti, ………….. ……….. ………. ……….. 
………. ……….. ……… ………. ………. …………… …………. ……….. ………. 
………………… 
 
Reel 92-93: 
 
Direcţia Cabinet 
 
32. (1944) 
Note informative, corespondenţă în legătură cu ……………… ……… …….. …….. 
…….. ……… …………. ………. …… ……………, situaţia evreilor folosiţi în 
întreprinderi, cazuri de camuflaj comercial, ……………… ……… ………… ………….. 
…………….. ………………… ……………….. …………….. 
…………………………… ……. 
 
Reel 93-94: 
 
34. (1944) 
Note informative, referate, cereri, adrese relative la ………… …………… ……….. 
………… …………….. …………. ………….. …………. ……………, cercetarea unor 
firme care serveau interesele evreilor, etc. 
 
Reel 94-95: 
 
Serviciul Contractelor de Muncă 
 
166. (1944-1945) 
Decizii, referate, corespondenţă referitoare la dispoziţiile pentru constituirea şi 
funcţionarea comisiilor mixte prevăzute în decretul-lege pentru abrogarea măsurilor 
legislative antievreieşti, numirea preşedinţilor şi delegaţilor comisiilor şi modul concret 
de aplicare a decretului în diverse întreprinderi; ……………… ………….. ……………. 
……….. 
 
Reel 95: 
 
Serviciul Plasării, Şomajului şi Migraţiilor 
 
236. 
Decizii, referate, instrucţiuni, cereri, corespondenţă cu Oficiile de plasare relative la 
modul de aplicare a legii 461/1944 de abrogare a măsurilor legislative antievreieşti. 
 
237. (1944) 
Cereri însoţite de referate şi acte personale în legătură cu autorizarea evreilor de a angaja 
sau menţine în serviciul lor casnic sau în cabinetele medicale personal creştin. 
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Reel 96:  
 
244. (1944) 
Referate, tabele, corespondenţă, acte personale relative la cererile evreilor de a obţine 
autorizaţii de angajare sau de menţineri în serviciu a personalului casnic creştin. 
 
258. (1944) 
Cereri ale medicilor evrei de a fi autorizaţi să angajeze personal casnic creştin pentru 
nevoile cabinetelor lor, cu referate, declaraţii şi acte personale. 
 
Reel 97: 
 
259. 
Cereri ale evreilor de a fi autorizaţi să angajeze sau să menţină în serviciul personal 
casnic creştin, cu corespondenţă şi acte personale. 
 
260. 
Cereri ale medicilor evrei din Arad de a li se elibera autorizaţii pentru a angaja personal 
creştin, cu declaraţii şi dovezi eliberate de Asociaţia Profesională a Medicilor Evrei din 
Arad. 
 
264. 
Cereri ale unor medici evrei din Bucureşti, Arad, Bacău şi Mediaş de a fi autorizaţi să 
angajeze sau să menţină în serviciul lor personal casnic creştin, cu certificate, declaraţii 
extrase din registrele stării civile. 
 
Administraţia Comercială şi Exploatarea Muncii în Tabere şi Colonii de Muncă 
 
373. 
Stat şi ordonanţe de plată, referate asupra plăţii salariilor personalului cu contract din 
Administraţia Exterioară a taberelor şi coloniilor de muncă, personalului cu ziua şi a celui 
evreiesc, concentrat pentru lucru; situaţia materialului lemnos alfat în depozitul Bolta. 
 
Reel 97 (cont.): 
 
ANIC-2529.doc 
 
ANIC 
Fond Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. 1945-1946. 
Inv. nr. 2529 
 
Fond mare; organizat pe ani, pe Direcţii şi Servicii. 
 
 
 
1945 (Inventar – f. 1-143v./1-286) 
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Direcţia Contencios 
 
53. 
Referate, delegaţii, citaţii, adrese asupra cererii făcută de Asociaţia “Kidus Aschem”, cu 
sediul în Iaşi, de a se constitui ca o persoană juridică. 
 
65. 
Jurnale ale Consiliului de Miniştri, referate, tabele, procese-verbale, corespondenţă 
privitoare la situaţia imobilelor preluate de Minister de la Centrul Naţional de 
Românizare. 
 
66. (1945) 
Circulare şi adrese referitoare la achitarea drepturilor evreilor care au prestat muncă 
obligatorie în detaşamente locale şi externe, ………………….. ………………. 
……………. …………… …………. ……….. ………………….. 
…………………………. ……………….. ……………… ………… … 
 
 
Reel 97-98: 
 
68.  
Referate şi corespondenţă cu Tribunalul Special pentru judecarea celor vinovaţi de 
dezastrul ţării, alte Direcţii din Minister legate de strângerea de documente privind 
activitatea în favoarea Germaniei, a foştilor miniştri C. Dănulescu şi I. D. Enescu. 
 
 
 
Reel 98: 
 
72. 
Procese-verbale, rapoarte, jurnale ale Consiliului de Miniştri referitoare la imobilele 
preluate de la C.N.R. de către Ministerul Muncii şi la propunerile de expropriere, pentru 
utilitate publică a unora dintre aceste imobile. 
 
Direcţia Pregătirii şi Calificării Profesionale 
 
354. (1945-1946) 
Corespondenţă cu Inspectoratul Regional al Muncii Brăila, Camera de Muncă Brăila 
referitoare la……….. ……… ………… ……….. ………. ……….. ………. ……… 
…………plata texelor pentru titlurile de capacitate şi la eliberarea duplicatelor solicitate 
de evrei. 
 
 
1946 (Inventar – f. 144-250/1-250) 
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Direcţia Contencios 
 
165. (1946) 
Cererea Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Transnistria pentru personalitate juridică. 
 
Direcţia Bunurilor 
 
804. 
Corespondenţă, referate cu privire la……….situaţia imobilelor care au fost în 
administraţia C.N.R. şi care sunt deţinute de Ministerul Muncii sub formă de rechiziţie, 
plata chiriei acestor imobile. 
 
Reel 98-99: 
 
Direcţia Generală a Asistenţei 
 
925. 
Cereri şi corespondenţă referitoare la eliberarea articolelor de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte din stocul “Joint” din depozitul Direcţiei Economatului, aprovizioarea 
unităţilor de asistenţă cu materiale “Joint” şi alimente. 
 
Reel 99: 
 
927. (1946-1947) 
Procese-verbale şi recipise de primire ale Comisiei de triere şi receptare a materialelor 
“Joint” privind predarea acestui material Secţiei “Joint”. 
 
932. 
Referate, procese-verbale referitoare la situaţia materialelor manipulate de Secţia “Joint”, 
trierea şi predarea materialelor secţiilor respective, depozitarea şi păstrarea acestora. 
 
Reel 99-100: 
 
936. 
Corespondenţă în legătură cu înfiinţarea coloniei Carme Sylva şi dotarea acesteia cu 
cazarmament, alimente etc. procurarea alimentelor pentru Preventoriul Timişul de Jos, 
cereri şi aprobări privind eliberarea articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte din stocul 
“Joint”, eliberarea din depozitul Economatului a alimentelor şi materialelor necesare 
unităţilor de asistenţă. 
 
Reel 100: 
 
Inspectoratul Muncii Regiunea III Bucureşti 
 
1039. 
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 Corespondenţă, proces-verbal privind conflictul colectiv de muncă dintre firma O.R.A.T. 
din Bucureşti şi marinarii civili de pe vasul “Smirny”, transportul emigranţilor evrei care 
plecau ilegal, cu contract de înrolare al firmei O.R.A.T. şi al comandantului vasului, 
Dumitru Niculescu, concluzii scrise ale delegaţilor salariaţilor în conflict cu Societatea 
O.R.A.T., supliment de note scrise depuse de Societatea O.R.A.T. 
 
 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org




