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Scope and content of collection 
Contains records concerning Jewish matters and the policy of local offices toward Jewish questions, 

including selected records from the mayors' offices of Vaslui and Bŕlad; the prefecture of Vaslui 
district; the police headquarters of Vaslui and of Bŕlad; the gendarmerie of Vaslui; the Tutova 
district  office  of the Centrala Evreilor; and the Jewish Community in Bŕlad. Also included are 
postwar records of  the Jewish Democratic Committees of Vaslui and Bŕlad. 

 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use:  Fair use only. Use only for scientific purposes (not for 

commercial use) 
 
Preferred citation:  Preferred citation for USHMM archival collections; consult the USHMM website 

for guidance. 
 



Acquisition information: Source of acquisition is the Arhivele Naţionale ale României (Romanian 
National Archives), Vaslui Branch. The United States Holocaust Memorial Museum Archives 
received the filmed collection from the Romanian National Archives via the United States 
Holocaust Museum International Archives Project in June 2005, and additional records in May 
2010 (reels 16-17) and January 2011 (Reels 18-20, 21-23). 

 
Existence and location of originals: Arhivele Naţionale ale României 
 
 
System of arrangement 
Arrangement is thematic. Reel 1-3: Fond Primăria oraşului Vaslui. 1909-1968. Fond 4, Inv. 4; Reel 4-5: 

Fond Poliţia oraşuli Vaslui. 1907-1948, Fond 84, Inv. 84; Reel 6:  Fond Legiunea de jandarmi 
Vaslui. 1923-1949. Fond 91, Inv. 91; Reel 7: Fond Comunitatea Evreilor Bârlad. 1941-1948, Fond  
842, Inv.  842; Reel 8: Fond Centrala Evreilor din România – Oficiul Judeţean Tutova. 1942-1943. 
Fond 843, Inv. 843; Reel 9-11: Fond Comitetul Democratic Evreiesc Vaslui. 1946-1952. Fond  933, 
Inv.  970; Reel 12- 13:  Prefectura judeţului Vaslui. 1862-1950. Fond 1, Inv.1; Reel 14-15: Fond 
Comitetul Democratic Evreiesc Bârlad. 1945-1953, Fond 932, Inv.  969; Reel 16: Fond Prefectura 
judeţului Vaslui. Fond 1, Inv.1. (file 59/1941); Reel 17: Comitetul Democratic Evreiesc Bârlad, 
1945-1953. Fond 932. Inv. 969 (files only on 1953); Reel 18 -20: Fond Prefectura Judeţului Fălciu. 
1861-1950; Reel 21: Fond Prefectura judeţului Vaslui. 1862-1950. Fond nr. 1 Inv. nr. 1; Reel 22: 
Fond Primăria oraşului Huşi. 1864-1968. Inv. 5; Reel 23: Fond Comunitatea Israelită Huşi. 1929-
1930. Inv. 155. 
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CONTAINER LIST 
 

Fond Primăria oraşului Vaslui. 1909-1968. 
Fond nr. 4 
Inv. nr. 4 
 

Reel 1 
 
1940:  
 
20/1940 (1940) (-) 
Liste de naţionalităţi (străinii din oraşe). 
 
29/1940 (1940) (170 p.) 



Lucrări referitoare la mobilizarea agricolă, munca de folos obştesc. 
 
61/1940 (1940-1941) (97 p.) 
Lucrări privind exproprierea fostului cimitir evreiesc. 
 
1941:  
 
7/1941 (1941) (39 p.) 
Lucrări privind recensământul populaţiei şi diferite statistici privind firmele comerciale şi 

industriale. 
 
8/1941 (1941) (64 p.) 
Lucrări privind recensământul caselor evreieşti din Vaslui în vederea exproprierii. 
 
19/1941 (1941) (28 p.) 
Planurile proprietăţilor evreieşti ce urmează a fi trecute în patrimoniul Statului. 
 

 
Reels 1 and 2 

 
29/1941 (1941) (840 p.) 
Cereri referitoare la obţinerea unor certificate privind cetăţenia. 
 

 
Reel 2 

 
46/1941 (1941) (191 p.) 
Corespondenţă privind munca de folos obştesc. 
 
ANDJ Vaslui 
Fond Primăria oraşului Bârlad. 1932-1949. 
Fond nr. 6 
Inv. nr. 6 
 
1938:  
 
24/1938 (1938) (86 p.) 
Cererile cetăţenilor pentru a obţine cetăţenia română. 
 
25/1938 (1938) (256 p.) 
Corespondenţă privitoare la obţinerea cetăţeniei române. 

 
 
Reel 3 

 
3/1939 (1939) (15 p.) 
Corespondenţă cu Comunitatea Israelită referitoare la alegerea membrilor epitropiei 

comunităţii. 



 
28/1940 (1940) (3 p.) 
Corespondenţă referitoare la ştergerea unor cetăţeni din registrul de naţionalitate. 
 
27/1941 (1941) (43 p.) 
Corespondenţă cu diferite trimiteri referitoare la obţinerea cetăţeniei române. 
 
42/1941 (1941) (3) 
Corespondenţă cu Ministerul Afacerilor Interne, declaraţia de opţiune referitoare la pierderea 

cetăţeniei române. 
 
59/1941 (1941) (45 p.) 

Corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Prefectura judeţului, tabele cu 
imobilele evreieşti, referitoare la exproprierea proprietăţilor evreieşti. 

 
84/1941 (1941) (30 p.) 
Tabele cu prezenţa la serviciu pentru munca de folos obştesc. 

 
95/1941 (1941) (53 p.) 
Inventarul de luarea în primire a bunurilor Cantinei nr. 1 din str. Regală şi ajutorul legionar. 
 
96/1941 (1941) (5 p.) 
ajutorul legionar 
 
97/1941 (1941) (59 p.) 
ajutorul legionar 
 
98/1941 (1941) (15 p.) 
ajutorul legionar 

 
99/1941 (1941) (25 p.) 
Acte de cheltuieli efectuate cu cantina nr. 2 Adolf Hitler şi nr. 3. 
 
100/1941 (1941) (10 p.) 
ajutorul legionar 
 
101/1941 (1941) (2 p.) 
Acte cheltuieli din fondul Adolf Hitler. 
 
155/1941 (1941) (7 p.) 
Corespondenţă referitoare la inventarierea celor 3 cantine legionare. 
 
32/1942 (1942) (201 p.) 
Corespondenţă cu Prefectura judeţului Tutova, Centrala Evreilor din România, Oficiul Judeţean 

Tutova, tabele cu evrei, Marele Stat Major referitor la munca de folos obştesc. 
 
39/1942 (1942) (41 p.) 



Corespondenţă cu Centrul Naţional de Românizare şi Inspectoratul special de românizare Bârlad 
referitoare la funcţionarea firmelor evreieşti şi lichidarea materialului lemnos aflat în 
pădurile C.N.R.-ului. 

  
7/1948 (1948) (19 p.) 
Eliberări de certificate de naţionalitate (tabel). 
 
11/1948 (1948) (494 p.) 
Corespondenţă referitoare la obţinerea cetăţeniei române. 

 
 

Reels 4 and 5 
 
Fond Poliţia oraşuli Vaslui. 1907-1948. 
Fond nr. 84 

Inv. nr. 84 
 
1942: 
 
10/1942 
Autorizaţii de călătorie pe C.F.R. pentru evrei. 
 
Fond Poliţia oraşului Bârlad. 1900-1948. 
Fond nr. 86 
Inv. nr. 86 
 
1940: 
 
58/1940 (1940) 
Evidenţa celor ce li s-a ridicat naţionalitatea română, începând cu 10 ianuarie 1941, conform 

Ordinului în rezoluţie Nr. 82/1941, pus pe Ordinul Inspectoratului Regional de Poliţie 
Galaţi Nr. 18174/940. 

 
70/1940 (1940) 
Acte privitoare la supuşii străini apatrizi, evrei care au devenit cetăţeni români. 
 
1941: 
 
78/1941 (1941) 
Instrucţiuni, ordine şi măsuri în legătură cu munca administrativă a Poliţiei oraşului Bârlad. 
Tabele de evreii folosiţi în munca de folos obştesc. 
Măsuri de Poliţie administrativă, munca în industrie, comerţ etc., pe anul 1941-1942. 
 
79/1941 (1941) 
Lucrări în legătură cu înscrierea persoanelor din oraşul Bârlad şi a persoanelor venite din alte 

localităţi pe anul 1941-1942. 
 



1944: 
 
86/1944 (1944) 
Corespondenţă în legătură cu diverse probleme: pensionari, refugiaţii din Transnistria, ocupări 

de imobile, aprovizionarea morilor cu combustibil, eliberări paşapoarte, locuinţele 
C.N.R. 

 
Reel 6 

 
Fond Legiunea de jandarmi Vaslui. 1923-1949. 
Fond nr. 91 

Inv. nr. 91 
 
Inventar, p. 50-58: Legiunea de Jandarmi Vaslui – 188 dosare. 
De aici următoarele dosare: 
 
3/1941 (1941)  
Ordine şi tabele cu privire la evacuarea evreilor de pe raza Legiunii pe 1941. 
 
68/1945 (1945) 
Corespondenţă privind problemele sectelor religioase pe 1945. 
 

 
Reel 7 

 
Fond Comunitatea Evreilor Bârlad. 1941-1948. 
Fond nr. 842 
Inv. nr. 842 
 
6 u.a., aranjate pe ani. 
Copiat integral. 

 
1941: 
 
1/1941 (1941-1942) (370 p.) 
Corespondenţa Comunităţii Evreilor cu Batalionul 3 administrativ Galaţi în vederea strângerii 

unor stocuri de îmbrăcăminte, încălţăminte. 
 
1942: 
 
1/1942 (1942) (52 p.) 
Tabele nominale, procese verbale ale secţiilor financiare ale Comunităţii Evreilor pentru fixarea 

contribuţiei către Comunitatea Evreilor Bârlad – 17 iunie 1942. 
 
2/1942 (1942-1943) (145 p.) 
Declaraţii şi certificate pentru stabilirea taxei pentru eliberarea carnetelor de scutire de muncă 

obligatorie şi exercitarea profesiunii, tabele nominale cu evreii scutiţi de muncă 
obligatorie, corespondenţă diversă. 



 
1943: 
 
1/1943 (1943) (14 p.) 
Cereri pentru diminuarea contribuţiei şi declaraţii prin care se obligă a plăti contribuţia către 

Comunitatea Evreilor Bârlad. 
 
1945: 
 
1/1945 (1945-1946) (19 p.) 

Tabele nominale cu evreii repatriaţi din U.R.S.S., cu persoane care au primit ajutoare 
băneşti în 1946. 

 
1948: 
 
1/1948 (1 p.)  
Dispensarul şi Spitalul Comunităţii Evreilor Bârlad (fotografii interior şi exterior). 
 
 

Reel 8 
 
Fond Centrala Evreilor din România – Oficiul Judeţean Tutova. 1942-1943. 
Fond nr. 843 
Inv. nr. 843 
 
4 u.a., aranjate pe ani. 
Copiat integral. 
 
1942: 
 
1/1942 (1942) (98 p.) 
Corespondenţă diversă referitoare la organizarea şi conducerea Oficiului Tutova; tabele 

nominale cu profesorii Liceului teoretic din Bârlad, cu evreii solicitaţi la muncă 
obligatorie. 

 
2/1942 (1942) (52 p.) 
Corespondenţă (ordine) referitoare la repartizarea evreilor la munca obligatorie, colectarea de 

îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru evreii din detaşamentul Prut şi Bolgrad; tabele 
nominale cu evreii scutiţi de muncă şi cu cei repartizaţi pentru M.F.O. – Detaşamentul 
Bolgrad. 

 
3/1942 (1942-1947) (805 p.) 

Declaraţii pentru primirea carnetelor de scutire de muncă, regulamente, borderouri cu 
donaţiile evreilor pentru ajutorarea celor săraci, procese verbale încheiate în 
şedinţele Cooperativei de Credit şi Economii Bârlad; tabele nominale cu evreii 
scutiţi de muncă obligatorie, tabele nominale cu copiii repatriaţi (Bucovina de 
Nord). 



 
1943: 
 
1/1943 (1943) (73 p.) 

Registru de corespondenţă. 
 
 
Reel 9  

 
Fond Comitetul Democratic Evreiesc Vaslui. 1946-1952. 

Fond nr. 933 
Inv. nr. 970 
14 u.a. 
Copiat integral. 
 
1. (1946-1947) (48 p.) 
Rapoarte şi procese verbale. 
 
2. (1948) (185 p.) 
Rapoarte de activitate. 

 
3. (1948) (99 p.) 
Planuri de muncă, procese verbale, instrucţiuni, circulare. 
 
4. (1949) (122 p.) 
Rapoarte, planuri de activitate. 

 
 
Reels 9 and 10 

 
5. (1949) (197 p.) 
Instrucţiuni, circulări, procese verbale. 
 
6. (1950) (164 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte. 
 
7. (1950) (143 p.) 
Planuri de muncă, procese verbale. 
 
8. (1951) (182 p.) 
Planuri generale de muncă, rapoarte. 
 
9. (1951) (256 p.) 
Rapoarte, planuri de muncă. 
 
10. (1951) (98 p.) 
Registre procese verbale. 



 
 
Reel 10 and 11 

 
11. (1952) (120 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte. 
 
 

Reel 11 
 
12. (1952) (57 p.) 
Planuri de muncă, dări de seamă, procese verbale. 
 
13. (1952) (125 p.) 
Rapoarte, plan de muncă raion Vaslui. 
 
14. (1953) (63 p.) 
Rapoarte de activitate, plan de muncă, procese verbale. 
 
 

Reel 12 
 
Fond Prefectura judeţului Vaslui. 1862-1950. 
Fond nr. 1 
Inv. nr. 1 
 
1939: 
 
9/1939 (34 p.) 
Dosar privitor la cercetările făcute cu ocazia alegerilor comunităţii evreieşti din Codăeşti. 
 
1941: 
 
3/1941 (39 p.) 
Corespondenţă cu Ministerul Economiei Naţionale referitoare la munca de folos obştesc. 
 
4/1941 (31 p.) 
Corespondenţă confidenţială privind mişcarea legionară. 
 
53/1941 (75 p.) 
Dosar referitor la culte religioase (adventişti, baptişti, calendarul îndreptat). 
 
59/1941 (282 p.) 
Dosar privind exproprierea şi inventarierea averilor evreieşti. 
 
60/1941 (959 p.) 
Dosar privind exproprierea şi inventarierea bunurilor forestiere, averile rurale evreieşti, 

magazine. 



 
 
Reel 13 

 
1942: 
 
25/1942 (12 p.) 
Corespondenţă privitoare la lucrările efectuate prin munca evreilor. 
 
1943: 
 
53/1943 (1943-1944) (347 p.) 
Dosar referitor la bunurile evreieşti, românizarea lor, colonizare, refugiaţi etc. 
 
1944: 
 
82/1944 (5 p.) 
Dosar privind bunurile evreieşti, lucrări în legătură cu restituirea lor. 
 
1945: 
 
36/1945 (1945-1946) (26 p.) 
Dosar referitor la aparatele de radio confiscate. 
 
113/1945 (1945-1946) (45 p.) 
Idem. 
 
135/1945 (1945) (368 p.) 
Dosar referitor la adventişti, evanghelişti etc. 
 
136/1945 (1945) (43 p.) 
Dosar referitor la bunuri evreieşti, românizare, colonizare, refugiaţi. 
 
1948: 
 
89/1948 (25 p.) 
Dosar cu acte privitoare la cultele religioase (adventişti, evanghelişti). 

 
 
Reel 14 

 
Fond Comitetul Democratic Evreiesc Bârlad. 1945-1953. 
Fond nr. 932 
Inv. nr. 969 
 
22 u.a., numerotate în continuare. 
Copiat integral. 
 



1. (1945) (26 p.) 
Procese verbale, rapoarte, adrese 12.08.-14.12.1945. 
 
2. (1947) (69 p.) 
Rapoarte, statistici, procese verbale 1.08.-30.12.1947. 
 
3. (1948) (15 p.) 
Rapoarte de activitate 1.04.- 30.12.1948. 
 
4. (1948) (100 p.) 
Circulări şi instrucţiuni 1.01.-30.12.1948. 
 
5. (1948) (69 p.) 
Rapoarte, planuri de muncă, procese verbale 1.01.-15.12.1948. 
 
6. (1948) (109 p.) 
Rapoarte, planuri de muncă, adrese 1.01.-30.12.1948. 
 
7. (1949) (77 p.) 
Rapoarte de activitate. 
 
8. (1949) (130 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte 1.01.-30.12.1950. 
 
9. (1949) (32 p.) 
Planuri de muncă, procese verbale 1.01.-30.12.1950. 
 
10. (1950-1951) (96 p.) 
Procese verbale 8.06.1950.-13.01.1951. 
 
11. (1950) (94 p.) 
Rapoarte de activitate. 
 
12. (1950) (47 p.) 
Rapoarte de activitate. 

 
 
Reel 14 and 15 

 
13. (1951) (257 p.) 
Procese verbale, plan de muncă, rapoarte 1.01.-31.12.1951. 

 
 
Reel 15 

 
14. (1951) (80 p.) 
Procese verbale 14.01.-3.11.1951. 
 



15. (1951) (262 p.) 
Rapoarte de activitate 1.01.-30.12.1951. 
 
16. (1951-52) (97 p.) 
Procese verbale 10.11.1951.-12.11.1952. 
 
17. (1952) (179 p.) 
Rapoarte, dări de seamă 1.01.-30.12.1952. 
 
18. (1952) (132 p.) 
Planuri de muncă, procese verbale 1.01.-30.12.1952. 
 
19. (1952-1953) (99 p.) 
Procese verbale ale şedinţelor de birou 18.11.1952.-3.03.1953. 
 
20. (1953) (46 p.) 
Planuri de muncă, procese verbale, rapoare, informări 1.01.-1.03 1953. 
 
21. (1953) (131 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte 1.01.-30.12.1953. 
 
22. (1953) (33 p.) 
Planuri de muncă, procese verbale 1.01.-24.03.1953. 
 

 
Reel 16 

 
Fond Prefectura judeţului Vaslui. 1862-1950. 
Fond nr. 1 
Inv. nr. 1 
 
59/1941 (282 p.) 
Dosar privind exproprierea şi inventarierea averilor evreieşti. 
 

 
Reel 17 

 
Fond Comitetul Democratic Evreiesc Bârlad. 1945-1953. 
Fond nr. 932 
Inv. nr. 969 
 
20. (1953) (46 p.) 
Planuri de muncă, procese verbale, rapoare, informări 1.01.-1.03.1953. 
 
21. (1953) (131 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte 1.01-30.12.1953. 
 
22. (1953) (33 p.) 



Planuri de muncă, procese verbale 1.01-24.03.1953. 
 
 
Fond Prefectura Judeţului Fălciu. 1861-1950. 
Inv. 2. 
 
2887 dosare. 

 
 
Reel 18 

 
19/1941 (112 p.) 
Corespondenţă privind trimiterea evreilor şi a prizonierilor la lucru. 
 
22/1941 (36) 
Corespondenţă privind munca de folos obştesc desfăşurată de cetăţeni. 
 
15/1942 (385) 
Corespondenţă cu diverse instituţii privitor la refugiaţi, Cadrilater, Ardeal, colonizare şi 

românizare, refugiaţi întorşi în Basarabia. 
 
16/1942 (24) 
Corespondenţă cu diverse instituţii privind comerţul – românizare. 
 
 
27/1942 (870) 
Corespondenţă cu Ministerul Afacerilor Interne privind autorizaţiile de călătorie, schimbări de 

domiciliu ale evreilor, spitalizări evrei. 
 
 
Reel 19 

 
27/1942 (870) (Continues) 
Corespondenţă cu Ministerul Afacerilor Interne privind autorizaţiile de călătorie, schimbări de 

domiciliu ale evreilor, spitalizări evrei 
 
42/1942 (157) 
Corespondenţă privind aprovizionarea cu combustibil, material de construcţii, mobilizarea 

evreilor la lucru, etc. 
 
 
Reel 20 

 
3/1943 (118) 
Corespondenţă şi rapoarte relative la activitatea de informaţie (mişcarea comunistă, legionară, 

religioasă). 
 
21/1944 (105) 



Corespondenţă privind evreii repartizaţi la muncă obligatorie la Prefectură. 
 
29/1944 (6) 
Corespondenţă în legătură cu evreii care s-au prezentat la munca obligatorie. 
 

 
 
Reel 21 

 
Fond Prefectura judeţului Vaslui. 1862-1950. 
Fond nr. 1 
Inv. nr. 1 
 
1941: 
 
53/1941 (75 p.) 
Dosar referitor la culte religioase (adventişti, baptişti, calendarul îndreptat). 
 
 

Reel 22 
 
Fond Primăria oraşului Huşi. 1864-1968. 
Inv. 5. 
 
2925 dos. 
 
57/1939 (198 p.) 
Corespondenţă, tabele, publicaţii privind stabilirea cetăţeniei române. 
 
43/1940 (263) 
Corespondenţă cu Ministerul de Intern şi alte instituţii privind personalul, curăţenia oraşului, 

apărarea pasivă, asociaţii religioase, refugiaţii din Basarabia. 
 
26/1942 (26) 
Corespondenţă privind trecerea imobilelor evreieşti şi ale germanilor repatriaţi în patrimoniul 

Comisiei Naţionale de Românizare. 
 
5/1944 (218) 
Corespondenţă generală privind ajutorarea văduvelor de război, executarea unor munci de către 

evrei, personal. 
 
 

Reel 23 
 
Fond Comunitatea Israelită Huşi. 1929-1930. 
Inv. 155. 
 
7 dosare. Inventar copiat integral. 



 
 
1. (1929) (121 p.) 
State de salarii (cler, cadre didactice, etc. 
 
2. (1929-1930) (31) 
Ordonanţe de plată pentru procurarea diferitelor materiale. 
 
3. (1930) (123) 
Ordonanţe de plată ajutoare. 
 
4. (1930) (60) 
State salarii (cler, ş.a.), ordonanţe plată ajutoare, etc. 

 


