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Inventory: (In progress) 
 
Reel 1 
 
Fond Prefectura judeţului Iaşi. 1920-1944. 
Fond nr. 38 
Inv. nr. 1241 
Văzut: 1937-1944. 
 
Notă: La dosarele pe anul 1944 nu m-au interesat următoarele probleme: evacuarea 
instituţiilor (şi populaţiei) din Iaşi în 1944, în faţa armatei sovietice; abuzurile comise de 
sovietici; „repatrierea“ în URSS a basarabenilor şi bucovinenilor. 
 
42/1937  (255 p.) 
Protestul muncitorilor împotriva regimului la care sunt supuşi deţinuţii politici. 
Constituirea asociaţiei “Federaţia ţăranilor din România” de către P.S.D. şi a asociaţiei 
agricole “Bunii gospodari”. Intensificarea cenzurii. Propaganda pentru editarea unor 
lucrări muzicale patriotice. Reduceri pentru transportul muncitorilor agricoli şi autorizaţii 
pentru aducerea lucrătorilor grădinari din Bulgaria. Cazuri de înscrieri ilegale în registrele 
de naţionalitate română. Interzicerea taberelor sioniste. Măsuri pentru împiedicarea 
vagabondajului ţiganilor nomazi şi constituirea asociaţiei “Cultul Romilor”. 
 
53/1937 
Corespondenţă, ordine, circulări privind circulaţia străinilor din judeţul Iaşi; obţinerea sau 
pierderea cetăţeniei române, renunţarea la supuşenia străină; repatrieri, revizuirea actelor 
supuşilor străini, tabele de supuşii străini; un număr din “Journal Officiel de la 
Republique Française” (1936), “Lois et decretes” ş.a. 
  
14/1938  (93 p.) 
Corespondenţa comunei Podul-Iloaiei, jud. Iaşi: […] nemulţumirile comunităţii evreieşti 
din cauza neregulilor săvârşite de hahamul comunităţii; […]. 
 
20/1938  (69 p.) 
Corespondenţa comunei Prisecani, jud. Iaşi, privind: […] raportul “Echipei Regale 
Studenţeşti nr. 19” din comună în care se arată activitatea, greutăţile şi banii de care au 
nevoie pentru transformarea Prisecanilor în sat model; ş.a. 
 
24/1938  (621 p.) 
Corespondenţă în legătură cu situaţia supuşilor străini din judeţ; urmăriri, expulzări, 
certificate de naturalizare, tabele de proprietăţile ce deţin; instrucţiuni privind revizuirea 
lor; certificate de stare civilă ş.a. 
 
58/1938  (5 p.) 
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Diferite chemări adresate evreilor de către Comunitatea evreilor şi de organizaţia sionistă 
din Iaşi. 
 
Reel 1, 2 
  
69/1939 
Corespondenţă, tabele, statistici, buletine privind mişcarea populaţiei din judeţul Iaşi. 
Tabele de întreprinderile comerciale şi industriale din plasa Cârligătura. Tabele de 
numărul populaţiei pe comuni şi pe naţionalităţi. Rapoarte lunare privind activitatea 
biroului statistic din Iaşi. Situaţia financiară pe anii 1937-1938 şi 1938-1939 a Institutului 
de Statistică. Raportul Revizoratului Şcolar Iaşi privind numărul şcolilor primare urbane 
şi rurale, numărul elevilor  înscrişi pe naţionalităţi, numărul grădiniţelor de copii ş.a. 
 
Reel 2 
 
72/1939   
Corespondenţă referitoare la comisia pentru vinificarea strugurilor şi situaţia cârciumelor 
din judeţ. Tabele de numărul locuitorilor din plăşile judeţului Iaşi, după originea etnică. 
 
75/1939 
Corespondenţă privind bisericile şi sinagogile din comuni: anul de construcţie, istoric 
(cine a zidit-o), anul ultimei reparaţii. Reparaţiile necesare la unele biserici. Campanie 
împotriva stiliştilor, reclamaţii, declaraţii ş.a. 
   
202/1939 
Tabele de comercianţii din Iaşi (domiciliul şi felul comerţului exercitat) care au depus 
pentru viză registrele de inspecţie şi control. 
 
231/1939 
Lucrări privind refugiaţii polonezi: repartizarea pe circumscripţii, asigurarea existenţei, 
ordine, decizii, etc. 
 
232/1939 
Declaraţii (în limba franceză) date de refugiaţii polonezi stabiliţi provizor în Iaşi şi care 
doresc să plece în alte ţări (Franţa, Anglia, Italia, Iugoslavia ş.a.). 
 
233/1939 
Declaraţii date de refugiaţii polonezi. 
 
Reel 3 
 
41/1940  (628 p.) 
Corespondenţa cu Ministerul de Interne, Rezidenţa regală a ţinutului Prut şi alte autorităţi 
militare şi civile din judeţul Iaşi privind: acordări de ajutoare familiilor de concentraţi, 
concentrările de premilitari (instrucţiuni), munca de folos obştesc cu premilitarii, cereri 
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de desconcentrare, pagubele provocate de armată la sate, bunurile pentru înzestrarea 
armatei, acte de violenţă săvârşite de armată contra evreilor ş.a. 
  
 
55/1940  (257 p.) 
Dosar privind cultele din cuprinsul judeţului Iaşi (solicitări de fonduri băneşti pentru 
întreţineri, construcţii şi reparaţii de biserici, case de rugăciuni, schimbări de cult, etc.). 
 
Reel 3, 4 
 
59/1940  (866 p.) 
Corespondenţă cu Institutul Central de Statistică şi diferite autorităţi comunale privind 
întocmirea de situaţii statistice relative la: mişcarea populaţiei în cuprinsul judeţului, 
plăşilor, comunelor şi satelor, mişcarea diferitelor boli, activitatea biroului statistic al 
Prefecturii, etc. Printre altele, şi un ordin al Ministerului de Interne privind îndatoririle ce 
revin ofiţerilor de stare civilă în ce priveşte stricta aplicare a decretului-lege nr. 2651 din 
9 august 1940, privitor la interzicerea căsătoriilor dintre români şi evrei. 
 
185/1940  (80 p.) 
Procese-verbale de şedinţele Consiliului judeţean de colaborare pentru fixarea măsurilor 
de ordine şi siguranţă, buletine informative înaintate de preturi cu privire la: asigurarea 
pazei în judeţ, organizarea de razii, starea de spirit a populaţiei, curentele politice, starea 
de spirit a naţionalităţilor conlocuitoare, etc. 
 
191/1940  (193 p.) 
Dosar privind situaţia trecerilor în teritoriile cedate, telegrame expediate Ministerului de 
Interne, în care se arată numărul persoanelor care au trecut în U.R.S.S., specificându-se şi 
punctele de frontieră respective. 
 
192/1940  (137 p.) 
Tabele nominale de militarii de la diferite unităţi din ţară, care trec în U.R.S.S. 
 
193/1940  (29 p.) 
Evidenţa persoanelor cărora Comisia mixtă Ungheni le-a respins trecerea în U.R.S.S. 
 
194/1940  (28 p.) 
Repertoar de persoanele din U.R.S.S. cerute pentru repatriere în ţară. 
 
195/1940  (245 p.) 
Cereri de repatriere din U.R.S.S. 
 
196/1940  (134 p.) 
Cereri ale refugiaţilor pentru repatrierea familiilor lor rămase în U.R.S.S. 
 
197/1940  (531 p.) 
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Relaţii cerute în legătură cu diferite persoane refugiate din U.R.S.S. precum şi unele 
bunuri aparţinând statului nostru rămase neevacuate. 
 
198/1940  (81 p.) 
Corespondenţă privind relaţiile ce se comunică asupra refugiaţilor. 
 
199/1940  (121 p.) 
Declaraţii ale persoanelor venite în ţară din U.R.S.S. 
 
200/1940  (46 p.) 
Declaraţii ale refugiaţilor din U.R.S.S. judeţul Bălţi, de averea părăsită şi evaluarea ei. 
 
201/1940  (218 p.) 
Dosar privind plasarea persoanelor repatriate din U.R.S.S. în diferite funcţii sau munci. 
 
202/1940  (370 p.) 
Corespondenţă privitoare la asistenţa refugiaţilor (acordări de ajutoare). 
 
203/1940  (59 p.) 
Corespondenţă cu Comisariatul general pentru asistenţa refugiaţilor de pe lângă 
Ministerul de Interne şi Rezidenţa regală a ţinutului Prut privind averea refugiaţilor, 
rămasă în U.R.S.S. 
 
204/1940  (226 p.) 
Corespondenţă privind eliberarea biletelor de evacuare şi a carnetelor de identitate pentru 
refugiaţi. 
 
205/1940  (172 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera A. 
 
206/1940  (481 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera B. 
 
207/1940  (485 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera C. 
 
208/1940  (200 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera D. 
 
209/1940  (148 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera F. 
 
210/1940  (149 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera L. 
 
211/1940  (503 p.) 
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Fişe personale de refugiaţi, litera P. 
 
212/1940  (503 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera V. 
 
213/1940  (129 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera Z. 
 
Reel 4 
 
214/1940  (36 p.) 
Fişe personale de refugiaţi, litera Z. 
 
215/1940  (2 p.) 
Tabele nominale de agricultorii refugiaţi care se găsesc în cuprinsul judeţului. 
 
Dos. nr. 216 – nr. 282 se referă la REFUGIAŢI!!!! 
 
3/1941  (199 p.) 
Dări de seamă şi buletine informative privind starea de spirit a populaţiei din judeţul Iaşi 
din punct de vedere economic, social şi politic; raport al Comisiei de repatriere Ungheni; 
lista refugiaţilor basarabeni respinşi de la repatriere; buletine informative italiene, etc. 
  
4/1941  (929 p.) 
Corespondenţă confidenţială, dări de seamă, rapoarte zilnice, note informative privind 
starea de spirit a populaţiei, situaţia aprovizionărilor cu articole de primă necesitate; 
probleme politice; repatrieri de refugiaţi; anchete, tabele de repartizarea personalului 
poliţienesc al chesturii ş.a. 
 
9/1941  (86 p.) 
Corespondenţă, anchete privind activitatea unor primari şi schimbarea lor; imoralitatea şi 
infracţiunile săvârşite de un învăţător din Voineşti; tipărirea unui manifest cu privire la 
adevăratele cauze ale crizei economice; măsuri pentru înfiinţarea comitetelor cetăţeneşti 
mixte; confiscarea aparatelor de radio de la evrei; măsuri pentru revizuirea firmelor şi 
interzicerea denumirilor cu caracter de propagandă politică; dispoziţii privind cenzura 
unor publicaţii ş.a. 
 
10/1941  (200 p.) 
Ordine şi dispoziţii ministeriale, rapoarte de inspecţiile făcute de prefect în judeţ, starea 
de spirit a populaţiei, anchete privind rebeliunea din ianuarie 1941, lucrări referitoare la 
înfiinţarea comisiei permanente de control a cantinelor şcolare, fixarea cartierelor 
evreieşti în diferite localităţi din judeţ, măsuri privind aprovizionarea trupelor germane cu 
alimente ş.a.  
 
12/1941  (378 p.) 
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Scrisori şi denunţuri anonime; corespondenţă privind activitatea legionară în zilele de 
21,22,23,25 şi 27 ianuarie; ordonanţe prin care se declară starea de asediu; informări 
privind starea de spirit a populaţiei; ordine ministeriale privind rebeliunea din 21-23 
ianuarie; măsuri ce trebuiesc luate pentru prevenirea de devastări şi atentate; îndepărtarea 
unor legionari din funcţii poliţieneşti; măsuri pentru predarea armelor şi muniţiilor 
deţinute de diferite persoane particulare şi funcţionari de stat; note informative; 
răspândirea unor manifeste comuniste în oraşul Iaşi ş.a. 
  
Reel 5 
 
13/1941  (24 p.) 
Corespondenţă şi diferite situaţii privind activitatea legionară. 
 
14/1941  (181 p.) 
Corespondenţă, anchete privind sustragerile de la concentrări, abuzuri şi ilegalităţi; tabele 
de participanţi la rebeliunea legionară din 21-23 ianuarie ş.a. 
 
15/1941  (87 p.) 
Dări de seamă asupra situaţiei din ţară şi judeţ şi măsurile ce trebuiesc luate pentru 
ridicarea ţărănimii şi îmbunătăţirea stării actuale; tabele de refugiaţii români ce s-au 
repatriat în ţară din Basarabia pe la Ungheni la 1 şi 2 martie ş.a. 
 
16/1941  (1029 p.) 
Corespondenţă şi diferite situaţii privind evacuarea evreilor din diferite localităţi din raza 
judeţului; blocarea mărfurilor de la magazinele evreieşti; eliberarea autorizaţiilor de 
călătorie ş.a. 
 
Reel 5, 6 
 
17/1941  (328 p.) 
Corespondenţă în legătură cu: predarea alimentelor confiscate de la evrei societăţii 
“Asistenţa Socială”; ordinul ministerial privind confiscarea armelor; păstrarea secretului 
militar; activitatea diferitelor instituţii în timpul rebeliunii legionare; verificarea gestiunii 
prefecţilor şi primarilor în perioada 6 septembrie 1940 – 25 ianuarie 1941; situaţia 
colectelor pentru Ajutorul Legionar ş.a. 
 
Reel 6 
   
18/1941  (451 p.) 
Corespondenţă, anchete privind nereguli săvârşite de funcţionari publici, practica ilegală 
a comerţului; infracţiuni la legea sabotajului; ridicarea aparatelor de radio de la evrei; 
evacuarea şi rechiziţionarea pentru lucru a evreilor. Ordine privind interzicerea adunărilor 
şi manifestaţiilor de orice fel; confiscarea şi retragerea din comerţ a almanahului 
“Calendarul plugarilor”; mişcare în corpul notarilor ş.a. 
 
28/1941  (655 p.) 
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[…] funcţionarii refugiaţi […] 
 
29/1941  (625 p.) 
[…] funcţionarii refugiaţi […] 
 
32/1941  (291 p.) 
[…] funcţionarii refugiaţi […] 
 
37/1941  (805 p.) 
[…] funcţionarii refugiaţi […] 
 
54/1941  (700 p.) 
Corespondenţă privind: terenurile necultivate din Iaşi, însămânţările şi alte munci 
agricole; magazii de cereale, incendii întâmplate în timpul secerişului; aprovizionarea 
populaţiei, rechiziţii animale, inspecţii făcute de pretori în ţinut, lucrări de recensământul 
populaţiei, prizonieri, evrei, soldaţi şi ţigani la muncile agricole, munca în folos obştesc, 
grija de a nu se incendia recoltele ş.a. 
 
56/1941  (741 p.) 
Corespondenţă în legătură cu: înfiinţarea centrelor de colectare; închiderea prăvăliilor 
evreieşti; tabel de comunele din judeţul Iaşi aflătoare în bazinul hidrografic al Jijiei cu 
afluenţii ei; autorizaţii; fierul vechi şi materialele neferoase declarate; liste de morţii şi 
răniţii din Iaşi şi din judeţ în urma bombardamentelor aviaţiei inamice; măsuri ce 
trebuiesc luate pentru desmiriştirea ţarinilor; regulament comunal privitor la organizarea 
şi funcţionarea serviciului comunal al comunei Leţcani; cereri pentru ajutoare; 
aprovizionarea trupelor cu căciuli şi cojoace; elevi la munca de folos obştesc; 
reglementarea călătoriilor pe C.F.R. ş.a.   
 
57/1941  (29 p.) 
Ordine ministeriale, corespondenţă cu Ministerul Afacerilor Interne şi P.C.M. şi circulări 
privind: colectările de lână, păr de porc; rapoarte şi anchete agricole în care se arată 
situaţia muncitorilor agricoli, epizotiile, epidemiile, industria, mâna de lucru, şomajul şi 
altele; constituirea consiliilor de primărie; folosirea evreilor la lucrul şoselelor şi căilor 
ferate; lista broşurilor şi cărţilor poştale distribuite în scop de propagandă; organizarea pe 
lângă Prefectură a cursurilor de iniţiere pentru diferite meserii; tabel de lucrările necesare 
a se efectua în cuprinsul judeţului; situaţia refugiaţilor care se află în judeţ; propuneri 
pentru premierea gospodarilor vrednici; lista şcolilor ce n-au funcţionat din lipsa 
cadrelor; guarzii comunali din plasa Turia şi Codru ş.a. 
 
Reel 6, 7 
 
58/1941  (419 p.) 
Ordine şi circulări privind exproprierea bunurilor evreieşti şi administrarea lor; 
instrucţiuni pentru custozii şi administratorii bunurilor expropriate de la evrei; cereri 
pentru schimbări de domiciliu; împroprietărirea cu pământ şi case rămase de la evrei, 
arendarea unor asemenea terenuri; cereri ale refugiaţilor pentru numirea lor în diferite 
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funcţii de stat; tabel de bunurile din comuna Sculeni părăsite de evrei; situaţia morilor din 
cuprinsul municipiului şi judeţului Iaşi trecute în patrimoniul statului ş.a. 
 
 
 
Reel 7 
 
59/1941  (477 p.) 
Corespondenţă, ordine şi situaţii privind preluarea bunurilor evreieşti şi trecerea lor în 
patrimoniul statului; rechiziţii şi exproprieri de bunuri evreieşti; înlocuirea personalului 
evreiesc din întreprinderi; măsuri luate pentru administrarea acestor bunuri ş.a. 
 
61/1941  (684 p.) 
[…] propaganda stilistă, […], colonii pentru elevii şi studenţii refugiaţi, […]. 
 
62/1941  (540 p.) 
Corespondenţă în legătură cu eliberarea de autorizaţii pentru: ţinerea de adunări la diferite 
societăţi, consilii parohiale, serbări, conferinţe, hore, manifestări sportive, şezători 
literare, vinderea de bilete, cărămizi pentru reparaţii de biserici, liste de subscripţii pentru 
ajutorarea săracilor şi familiilor celor căzuţi pe front, cercetarea şi ridicarea aparatelor de 
radio de la evrei; declararea aparatelor de fotografiat, colecte pentru “Ajutorul de Iarnă” 
şi “Darul ostaşului” ş.a. 
 
64/1941  (590 p.)  
Dosar de corespondenţă cu P.C.M. şi M.A.I. în legătură cu înfiinţarea Comitetelor 
Comunale şi ajutorarea celor nevoiaşi şi a familiilor concentraţilor, situaţia alimentelor, 
obiectelor şi sumelor rămase de la Ajutorul Legionar. Abonamentele la gazeta “Cuvântul 
generalului Antonescu”; tabele cu abuzurile şi ilegalităţile săvârşite de legionari în 
perioada septembrie 1940 – 20 ianuarie 1941 şi acte privind cercetarea acestor abuzuri; 
tabele de banii adunaţi de la evreii din Bivolari pentru ajutoare şi declaraţii ale lor; tabele 
de vitele vândute în judeţul Iaşi în perioada 1 octombrie 1940 – 1 aprilie 1941. 
 
Reel 8 
 
66/1941  (725 p.) 
Corespondenţă cu P.C.M. şi M.A.I. în legătură cu: […] cercetarea abuzurilor săvârşite de 
legionari; măsuri ce trebuiesc luate pentru realizarea unei strânse legături cu Reich-ul 
German; […]. 
 
72/1941  (291 p.) 
Corespondenţă referitoare la supuşii străini, consulate, paşapoarte, exercitarea dreptului 
de opţiune; pierderi şi dobândiri de cetăţenie; măsuri ce trebuiesc luate pentru 
descoperirea elementelor dubioase ce trec fraudulos graniţele, tabele de supuşii străini din 
judeţul Iaşi, repatrierea refugiaţilor poloni ş.a. 
 
73/1941  (51 p.) 
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Corespondenţă în legătură cu diferite ordine circulare privind: repatrierea în Germania a 
persoanelor de origine etnică germană, revizuirea situaţiei funcţionarilor judeţeni şi 
comunali de către Comisia instituită de M.A.I.; difuzarea lucrării “Pe marginea 
prăpastiei, 21-23 ianuarie 1941” ş.a. 
 
74/1941  (405 p.) 
Lucrări privind evacuaţii: plasarea evacuaţilor din Basarabia; cereri ale evreilor pentru 
transportul lucrurilor casnice din  diferite comune în Iaşi; cereri pentru eliberarea unor 
evrei din lagărul de concentrare de la Podul Iloaei; raportul Inspectoratului Regional de 
Poliţie în care se arată situaţia Tg. Ungheni după bombardamentul artileriei româno-
germane şi măsurile ce trebuiesc luate pentru asigurarea existenţei populaţiei care s-a 
întors; ordonanţă privind obligativitatea ce au evreii de orice vârstă şi sex de a se purta pe 
partea stângă a pieptului o stea galbenă; măsurile ce trebuiesc luate pentru urmărirea unor 
persoane ce pun în primejdie existenţa şi interesul statului, care au domiciliu obligatoriu 
în lagărul de la Tg. Jiu şi care nefiind găsite la domiciliile arătate, n-au putut fi internate; 
cereri  pentru ajutoare, liste de subscripţii ş.a. 
 
75/1941 
Buletine informative trimise de Chestura Poliţiei Iaşi, privind evenimentele petrecute în 
oraş şi rapoartele pretorilor privind starea de spirit a populaţiei din judeţ, comunicatul 
Garnizoanei Iaşi privind circulaţia în timpul nopţii şi măsurile de apărare antiaeriană; 
situaţia inundaţiilor din judeţ şi a pagubelor pricinuite de inundaţii, circulara Prefecturii 
către organele subordonate privind măsurile ce trebuiesc luate pentru lămurirea populaţiei 
şi distrugerea manifestelor comuniste lansate din avioanele sovietice ş.a. 
 
80/1941  (402 p.)  
Lucrări statistice: buletine de mişcarea populaţiei; situaţia arăturilor şi semănăturilor, 
tabel de populaţia judeţului după originea etnică, lucrări privind revizuirea denumirii 
străzilor şi a numerotării caselor; situaţia incendiilor din judeţ, dispoziţii privind 
înlocuirea şi trimiterea hărţilor comunelor din judeţ ş.a. 
 
182/1941  (128 p.) 
Corespondenţă şi diferite tabele şi situaţii privind ajutoarele acordate refugiaţilor. 
 
228/1941  (532 p.) 
Diferite lucrări privind refugiaţii: tabele de persoanele care au trecut frontiera pe la 
punctul Ungheni repatriindu-se în Basarabia; refugiaţii români care au trecut din 
Basarabia în România; repatrierea germanilor din Dobrogea şi Bucovina, refugiaţii din 
Cadrilater stabiliţi în judeţul Iaşi şi instrucţiuni pentru aprovizionarea lor; cereri pentru 
ajutorare; pretorii şi notarii refugiaţi repartizaţi administraţiei Prefecturii Iaşi; declaraţii 
de stabilire în diferite localităţi ş.a. 
 
229/1941  (513 p.) 
Diferite lucrări privind refugiaţii: recenzarea refugiaţilor, tabele de elevii refugiaţi; viza 
carnetelor de refugiaţi; formalităţi ce trebuiesc îndeplinite de meseriaşii care vor să fie 
înzestraţi cu unelte; cereri pentru ajutoare şi foi de drum de transport ş.a. 
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230/1941  (573 p.) 
Cereri ale refugiaţilor pentru eliberarea de autorizaţii de călătorie în Basarabia. 
 
 
231/1941  (247 p.) 
Autorizaţii şi permise de trecere în Basarabia eliberate refugiaţilor, diferite acte 
prezentate de solicitanţii acestor autorizaţii şi carnete de refugiaţi. 
 
232/1941  (288 p.) 
Diferită corespondenţă privind refugiaţii: tabele de refugiaţii din Ardeal, Dobrogea şi 
Basarabia stabiliţi în raza municipiului Iaşi; dare de seamă asupra activităţii Prefecturii 
Iaşi cu privire la ajutorarea şi plasarea refugiaţilor; inventarul depozitului de obiecte al 
Ajutorului Legionar Iaşi la 31 ianuarie 1941; tabel de refugiaţii plasaţi prin Inspectoratul 
Muncii Iaşi ş.a. 
 
233/1941  (16 p.) 
Corespondenţă privind compunerea şi personalul Comisiei mixte de repatriere Ungheni, 
procese-verbale de constituire şi predare-primire. 
 
234/1941  (52 p.) 
Corespondenţă, norme de lucru ale Comisiei; tabele nominale de refugiaţii români care 
au trecut din Basarabia în România. 
 
235/1941  (52 p.) 
Corespondenţă relativă la interziceri şi aprobări de intrare în ţară. 
 
236/1941   
Lucrări ale Comisiei mixte Ungheni privind evidenţa cererilor de repatriere din judeţul 
Ismail. 
 
237/1941  (409 p.) 
Lucrări ale comisiunii mixte de repatriere Ungheni-Prut-Iaşi privind situaţia trecerilor 
zilnice, tabele de refugiaţi, corespondenţă şi procese-verbale în care se arată situaţia 
numerică a refugiaţilor. 
 
Reel 8, 9 
 
4/1942 
Comunicate ale P.C.M., ordine ale Ministerului de Interne relative la: reglementarea 
călătoriilor pe CFR; românizarea comerţului; situaţia trupelor germane din judeţ; ordine 
ale Ministerului Propagandei Naţionale privind interzicerea publicării în ziare a anumitor 
informaţii; dări de seamă de inspecţiile din judeţ făcute de prefect; raport asupra stării de 
spirit a populaţiei faţă de impozite şi împrumutulreîntregirii; raport relativ la cercetările 
întreprinse în legătură cu Iancu Zinger, zis Riglis, din Iaşi, comunist, ş.a. 
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8/1942  (85 p.)  
Corespondenţă cu caracter confidenţial privind organizarea echipelor de propagandă la 
sate pentru lămurirea sătenilor asupra unor măsuri luate de guvern (blocarea cerealelor, 
rechiziţionare ş.a.), care ar putea să provoace nemulţumiri; urmărirea unor străini (poloni, 
maghiari); anchete privind încălcarea unor legi, etc. 
 
Reel 9, 10 
 
31/1942   
Comunicate ale P.C.M. privind administrarea ţării din toate punctele de vedere; ordine, 
circulare ale Ministerului de Interne relative la educaţia naţional-patriotică, compunerea 
consiliilor de colaborare şi a sfaturilor comunale, lagărele cu ostateci evrei, exploatarea 
pădurilor, lucrările agricole ş.a.; procese-verbale ale consiliilor de colaborare şi ale 
sfaturilor populare, de conferinţele pretorilor relative la bugete, prestaţie munca de folos 
obştesc, controale şcolare, lucrările agricole, tabele de guarzii comunali […]. 
 
36/1942  (50 p.)  
Circulare către pretorii plăşilor şi primarii comunelor privind unele îmbunătăţiri de ordin 
gospodăresc, stimularea creşterii vitelor şi cerealelor, relative la ţiganii muncitori 
agricoli, colonizarea în Basarabia ş.a. 
 
Reel 10 
 
56/1942  (147 p.)  
Corespondenţă diversă cuprinzând […]; corespondenţă privind îmbrăcămintea şi 
medicamentele expediate evreilor din lagărul de muncă Sihna-Botoşani (cu tabele 
nominale; […]. 
 
58/1942  (175 p.)  
Corespondenţă diversă cuprinzând reclamaţii împotriva autorităţilor din judeţ; cereri 
diferite pentru încadrări, construcţii de locuinţe în sate; un raport de numărul ţiganilor din 
judeţ (fila 110/3) ONLY; informaţii asupra arhivei spitalelor care au funcţionat în Iaşi, în 
războiul 1916-1918 (fila 138/3); ş.a. 
 
Reel 11 
 
60/1942  (289 p.)  
Corespondenţă privind munca de folos obştesc şi prestaţiile executate în natură de către 
evrei şi ceilalţi locuitori; ordine, sesizări pentru refuzul unor locuitori de a executa 
prestaţia, cereri pentru scutiri de prestaţie; munca premilitarilor; corespondenţă privind 
funcţionarea telefoanelor de la comuni; controlul făcut pentru strângerea vagabonzilor.  

 
64/1942  (293 p.) 
Corespondenţă relativă la refugiaţii din Ardeal, Dobrogea, Polonia şi Bulgaria: ordine, 
tabele, rapoarte, situaţii. 
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34/1943  (366 p.) 
Ordine, circulare, procese-verbale, rapoarte privind inspecţiile şi urmărirea măsurilor 
luate pe linie de administraţie, învăţământ, sănătate etc. Anchete ale diferiţilor salariaţi, 
ordine privind evacuarea evreilor din Tg. Frumos; măsuri pentru buna gospodărire a 
avutului obştesc. 
38/1943  (214 p.) 
Corespondenţă, dări de seamă sintetice, procese verbale, situaţii statistice etc. privind 
controlul Prefecturii la instituţiile din judeţul Iaşi; realizări prin munca de prestaţie şi 
folos obştesc; desfiinţarea sectelor religioase; aplicarea de pedepse administrative. 
 
44/1943  (500 p.) 
Ordine, rapoarte, cereri, reclamaţii, tabele etc. privind abuzurile autorităţilor comunale, 
specula comercianţilor, dovedirea naţionalităţii române, atitudinile politice ale 
autorităţilor din comuna Cucuteni, aprovizionarea şcolilor cu combustibil pentru iarnă, 
anchete pentru diferite excrocherii etc. 
 
49/1943  (1109 p.) 
[…], tabele pe comuni privind membrii cultului romano-catolic; […].  
 
58/1943   
Ordine, circulări, instrucţiuni referitoare la […] înrolarea cetăţenilor români de origine 
etnică germană în Armata Germană, SS; […]. 
 
60/1943   (117 p.) 
Corespondenţă diversă privind propaganda şi cenzura relativ la: […], colectarea şi 
trimiterea costumelor naţionale româneşti în judeţul Dubăsari-Transnistria; […]. 
 
Reel 12 
 
61/1943   
Corespondenţă privind evacuarea populaţiei evreieşti, naţionalizarea şi vinderea la 
licitaţie a bunurilor evreieşti; directive în legătură cu aşezarea refugiaţilor în anumite 
zone ale ţării; propaganda antisovietică ce se desfăşoară de către biserică; “Asociaţia 
Românilor Transilvăneni” din Bucureşti; diverse conferinţe şi spectacole de gală date de 
instituţiile de cultură din judeţul Iaşi. 
 
62/1943  (1486 p.) 
Corespondenţă diversă privind eliberarea autorizaţiilor de călătorie pe C.F.R. evreilor 
care se transportă în diferite localităţi ale ţării pentru comerţ, studii, boală, apropieri de 
rude, etc. Vol. I. 
 
Reel 12, 13, 14 
 
63/1943  (908 p.) 
Idem. Vol. II. 
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64/1943 
Corespondenţă privind eliberarea de către Prefectură a autorizaţiilor de circulaţie prin ţară 
a evreilor pentru probleme comerciale ca reprezentanţi ai diferitelor firme, pentru studii, 
pentru îngrijirea sănătăţii, schimbări de domiciliu, evacuările din faţa frontului; ordonanţe 
privind fabricarea pâinii în bune condiţiuni; pedepsirea infractorilor; efectuarea muncii 
obligatorii de către evrei; intervenţiile Sfatului negustoresc în reglementarea comerţului; 
schimbul de populaţie între România şi Bulgaria; tabele de evreii meseriaşi din diferite 
centre; tabel de corpurile delicte ale Tribunalului judeţului Iaşi scoase în vânzare etc. 
 
65/1943 
Corespondenţă diversă privind situaţia supuşilor străini, […]. 
 
Reel 15 
 
199/1943  (129 p.) 
Corespondenţă privind munca de folos obştesc, situaţia evreilor  în timpul muncii de 
folos obştesc, folosirea prizonierilor de război la diferite munci etc. 
 
87/1944  (650 p.) 
Corespondenţă înregistrată la nr. 1-250 referitoare la personal (numiri, înaintări, 
transferări, detaşări, mobilizări, sancţionări), organizare comunală, tabele nominale de 
ucenici şi modul lor de trai, organizarea cursurilor ţărăneşti, aducerea apei la Cotnari, 
maşini rutiere împrumutate organizaţiei Todt şi distruse în Crimeea, desfiinţarea sectelor 
religioase, eliberări autorizaţii călătorie evrei, neaprobări pentru stabilirea evreilor în 
oraşul Iaşi ş.a. 
 
90/1944  (104 p.) 
Corespondenţă înregistrată la nr. 751-1000 referitoare la […], confiscarea aparatelor de 
radio de la evrei, autorizaţii de călătorie pe C.F.R. eliberate evreilor ş.a. 
 
93/1944  (118 p.) 
Corespondenţă diferită referitoare la starea de spirit a muncitorilor de la Societatea 
Comunală de Electricitate din Iaşi – conflictul dintre aceştia şi conducere; constatarea 
morţii unor evrei în trenul ce-i transporta spre lagăr în 30 iunie 1941; cereri ale ţăranilor 
de a li se atribui islazuri; circulare pentru recensământul meseriaşilor, conservarea 
monumentelor istorice, colectări, inspecţiile la comuni ş.a.   
 
Fond Prefectura judeţului Iaşi. 1945-1949. 
Inv. Nr. 261 
Văzut: 1945-1947. 
 
256/1945 
Mandate de plată pentru întreţinerea Comisiei interaliate, Căminului repatriaţilor, 
reparaţii de şcoli ş.a. 
 
268/1945 
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Acte justificative de cheltuielile efectuate pentru cetăţenii germani respinşi la repatrierea 
în U.R.S.S. 
 
 
272/1945 
Acte justificative de cheltuielile efectuate pentru copiii care se repatriază în U.R.S.S. 
 
273/1945  (1945-1947) 
Acte justificative de cheltuielile efectuate pentru cetăţenii români repatriaţi în U.R.S.S. 
 
274/1945  (1945-1947) 
Decizii, ordine, acte justificative de cheltuieli referitoare la cetăţenii sovietici ce se 
repatriază în U.R.S.S. 
 
357/1945  (5 p.) 
Corespondenţă pentru acoperirea unor cheltuieli la Căminul repatriaţilor în U.R.S.S. 
 
455/1945 
Acte de cheltuielile făcute cu cazarea cetăţenilor români repatriaţi din U.R.S.S. 
 
456/1945 
Acte de cheltuielile făcute cu consumul energiei electrice de către repatriaţii sovietici în 
trecere din alte ţări, în cadrul Convenţiei de Armistiţiu. 
 
461/1945 
Acte de cheltuielile făcute cu repatriaţii români din U.R.S.S. 
 
462/1945 
Acte de cheltuielile făcute cu transportul cetăţenilor români din U.R.S.S. 
 
463/1945 
Acte de cheltuielile făcute cu ajutorarea cetăţenilor români repatriaţi din U.R.S.S. 
  
466/1945 
Acte de cheltuielile efectuate cu repatriaţii din alte ţări, din România şi pentru cetăţenii 
sovietici. 
  
467/1945 
Acte de cheltuielile făcute în contul art. 5 din Convenţia de Armistiţiu, repatriaţi sovietici 
în U.R.S.S. 
 
468/1945 
Acte cu cheltuielile făcute cu înmormântarea repatriaţilor sovietici din alte ţări, în trecere 
prin Iaşi. 
  
469/1945 
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Acte cu cheltuielile făcute cu consumul de curent electric pentru iluminatul lagărului de 
repatriaţi sovietici şi a locuinţelor ocupate de ostaşii şi ofiţerii sovietici aparţinând 
lagărului respectiv. 
 
487/1945 
Situaţia efectelor distribuite cetăţenilor români repatriaţi din U.R.S.S. Tabele de cei 
repatriaţi şi procese-verbale de recepţie. 
 
488/1945 
Situaţia efectelor distribuite cetăţenilor români repatriaţi din U.R.S.S. şi cazaţi la 
Gimnaziul Ştefan cel Mare. 
 
489/1945 
Situaţia efectelor distribuite cetăţenilor români repatriaţi din U.R.S.S. şi cazaţi la Şcoala 
Notre Dame de Sion, pavilionul “C”. 
 
490/1945 
Idem pentru cetăţenii din pavilionul “E”. 
 
491/1945 
Idem – pavilionul “D”. 
 
492/1945 
Idem – pavilionul “A”. 
 
493/1945 
Idem pentru cetăţenii cazaţi în familii. 
 
494/1945 
Acte de cheltuielile făcute pentru cetăţenii sovietici în tranzit din alte ţări. 
 
498/1945 
Acte pentru cheltuielile efectuate cu repatriaţii sovietici în U.R.S.S. 
 
500/1945 
Acte pentru cheltuielile făcute cu cazarea cetăţenilor români repatriaţi din U.R.S.S. – 
duplicat. 
 
501/1945 
Acte pentru cheltuielile făcute cu consumul curentului electric la lagărul de repatriaţi 
sovietici nr. 303 şi a locuinţelor ocupate de ofiţerii şi ostaşii sovietici aparţinând lagărului 
respectiv – duplicat. 
 
502/1945 
Acte pentru cheltuielile făcute cu întreţinerea repatriaţilor români din U.R.S.S. – duplicat. 
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503/1945 
Idem – triplicat. 
 
 
505/1945 
Acte de cheltuielile făcute cu transportul cetăţenilor sovietici repatriaţi din alte ţări, în 
trecere pe timpul de la 6 august – 31 august 1945. 
 
507/1945 
Acte de cheltuielile făcute cu lumina electrică de către repatriaţii sovietici în trecere din 
alte ţări. Lei 484.124 – triplicat. 
 
511/1945 
Ordonanţă de plată privind întreţinerea repatriaţilor sovietici. 
 
512/1945 
Acte de cheltuieli făcute cu repatriaţii sovietici în sumă de Lei 31.496.243 – triplicat. 
  
519/1945 
Acte de cheltuieli făcute cu repatriaţii sovietici în luna Aprilie 1945, în sumă de Lei 
66.290.723 – duplicat. 
 
NOTĂ: Există numeroase alte dosare cu acest conţinut (până la dosar nr. 713 – ici şi 
colo)! 
 
1129/1945 
Corespondenţă cu privire la repatriaţi. 
 
1130/1945   
Tabele nominale de cetăţenii români repatriaţi din U.R.S.S. 
 
1131/1945 
Situaţii numerice de animalele ridicate de Armata Roşie şi tabele nominale de locuitorii 
care au primit vite aduse din Transnistria şi urmează a le restitui. 
  
1141/1945 
Acte justificative pentru diferite lucrüri făcute în lagărul 303 pentru cetăţenii sovietici 
repatriaţi din alte ţări. 
  
1184/1945 
Corespondenţă, procese verbale şi tabele privind repatriaţii din U.R.S.S. 
 
1200/1945 
Acte privind restituirea de aparate de radio proprietatea evreilor. 
 
326/1946 
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Acte de cheltuieli făcute cu cetăţenii sovietici care au plecat la Bucureşti pentru a fi 
repatriaţi. 
 
 
330/1946 
Acte de cheltuieli făcute cu întreţinerea repatriaţilor sovietici internaţi în Spitalul Dr. 
Ghelerter. 
 
337/1946 
Acte justificative de cheltuielile făcute cu întreţinerea repatriaţilor români din U.R.S.S. 
 
339/1946 
Acte justificative de cheltuielile făcute cu consumul de energie electrică la Căminul de 
repatriaţi şi Orfelinatul sovietic. 
 
340/1946 
Acte de cheltuielile făcute cu întreţinerea repatriaţilor sovietici internaţi la spitalul şi 
policlinica Ghelerter de la 1 februarie – 14 iunie 1946. 
 
341/1946 
Acte de cheltuielile făcute cu întreţinerea repatriaţilor români veniţi din U.R.S.S. 
 
364/1946 
Corespondenţă şi situaţii privind cetăţenii sovietici care au renunţat a se întoarce în patrie. 
 
392/1946 
Corespondenţă şi acte justificative privind imobilele rechiziţionate pentru armata 
sovietică, întreţinerea repatriaţilor ş.a. 
 
418/1946 
Corespondenţă şi acte justificative privind repatrierea cetăţenilor sovietici. 
 
Reel 16 
 
434/1946 
Corespondenţă în legătură cu restituirea aparatelor de radio foştilor proprietari. Vol. I. 
 
435/1946 
Idem. Vol. II. 
 
Fond Primăria municipiului Iaşi. 1935-1939. 
Inv. Nr. 508 
Văzut: 1938-1939. 
Observaţie: Inventar făcut în epocă. 
 
67/1938 
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Bună conduită şi naţionalitate – corespondenţă şi certificate.  
Vezi dos. 67/1927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. Vol. I-XXXIII. 
 
 
189/1938 
Azimă pască evreiască – corespondenţă şi autorizaţiuni.  
Vezi dos 189/1927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 
 
251/1938 
Comunitatea E. Corespondenţă şi mandate.  
Vezi dos. 251/1927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. Pe 937 nu au fost 
lucrări. 
  
297/1938 
Obţineri şi renunţări la supuşenia Română. Orice lucrări referitoare. 
Vezi dos. 297/927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 
 
67/1939 
Bună conduită şi naţionalitate – corespondenţă şi certificate.  
Vezi dos. 67/927-938. Vol. I-XXXIX. 
 
189/1939 
Azimă (pască) evreiască. Corespondenţă şi autorizaţiuni.  
Vezi dos 189/927-938 (consecutiv). 
 
297/1939 
Obţineri şi renunţări la supuşenia română. Orice fel de corespondenţă referitoare. 
Vezi dos. 297/927-938. 
 
Fond Primăria municipiului Iaşi. 1940-1942. 
Inv. Nr. 510. 
Văzut: 1940-1942. 
Observaţie: Inventar făcut în epocă. 
 
67/1940 
Certificate de bună conduită şi naţionalitate. Vol. I-II. 
 
234/1940 
Ministerul de Interne. Orice lucrări referitoare. 
Vezi dos. 45A/1927-939 şi renunţările la Cetăţenia Română pe 1941. Dos. 1. 
 
257/1940 
Renunţări la Cetăţenia Română. 
Vezi Dos. 297/1939, 139/1941. 
 
258/1940 
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Refugiaţi din Basarabia şi Bucovina. 
Vezi Dos. 216/1941. 
  
280/1940 
Dosar cu persoane cerute pentru repatriere. 
 
67/1941 
Certificate de naţionalitate şi bună conduită. 
Vezi Dos. 67/1927-1940. 
46 vol. 
 
139/1941 
Renunţări la Cetăţenia Română şi opţiuni. 
Vezi Dos. 297/1939, 257/1940. 
 
189/1941 
Comunitatea Evreească. Corespondenţă şi autorizaţiuni pentru fabricarea azimei de 
Paşti.  
Vezi Dos. 189/1927-1939; 251/1927-1939 şi 189/1940. 
 
223/1941 
Recensământul populaţiei. Orice lucrări pregătitoare, comisiuni, etc. Lucrările 
preliminare. 4 vol. 
 
228/1941 
Comisiunea Româno-Germană pentru evaluarea bunurilor germanilor repatriaţi. 
 
231/1941 
Comenduirea Germană. Şi oricare instituţie militară din România. 
 
Reel 16, 17 
 
232/1941 
Comisiunile pentru inventarierea magazinelor evreieşti şi evacuarea imobilelor evreieşti. 
Orice lucrări în legătură cu aceasta. 
 
232A/1942 
Comisiunea de inventarierea mărfurilor de la evreii dispăruţi în zilele de 28 şi 29 
Iunie1941. Grupa I. 
 
241/1941 
Guvernământul Basarabiei şi Bucovinei – orice lucrări. 
 
242/1941 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Centrul Naţional de Românizare. Închirierea 
imobilelor evreieşti trecute în patrimoniul statului. 2 vol. 
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22/1942 
Inventarul de averea (zestrea) Primăriei. 
Originalul se află la Serv. Contabilităţii şi la Serv. Bunurilor şi Subsecretariatul de Stat al 
Românizării, Colonizării şi Inventarului. 
Vezi dos. 22/1927-1941. 
  
24/1942 
Recensământul proprietăţilor. 
Vezi dos. 24/1927-1941. 
 
67/1942 
Certificate de naţionalitate, origine etnică şi bună conduită. 
51 vol. 
Vezi dos. 67/1927-1941. 
 
139/1942 
Renunţări şi pierderi a Cetăţeniei Române şi obţineri. 
Vezi dos. 297/1939, 257/1940 şi 139/1941. 
 
143/1942 
Serviciul Statistic al Municipiului şi Institutul Central de Statistică. 4 vol. 
 
Reel 17 
 
189/1942 
Comunitatea Evreească. Corespondenţă, autorizaţiuni pentru fabricarea azimei de Paşti. 
Vezi dos. 251/1927-1939, 189/1927-1941. 
 
228/1942 
Comisiunea Româno-Germană pentru evaluarea bunurilor germanilor repatriaţi. 
Vezi Dos. 228/1941. 
 
231/1942 
Comenduirea Germană şi oricare instituţie militară germană din România. 
Vezi Dos. 231/1941. 
 
231A/1942 
Comenduirea Italiană şi oricare instituţie militară italiană din România. 
 
241/1942 
Guvernămintele Basarabiei, Bucovinei şi Transnistriei. Orice lucrări. 
Vezi Dos. 241/1941. 
 
242/1942 
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Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Centrul Naţional de Românizare. Închirierea 
imobilelor evreieşti trecute în patrimoniul statului. Administraţia Generală a imobilelor 
evreeeşti Iaşi. 
Vezi Dos. 242/1941. 
 
242A/1942 
Inventarul imobilelor foste evreeşti “C.N.R.” Iaşi. 
Fond Primăria municipiului Iaşi. 1943-1950. 
Inv. Nr. 1433. 
Văzut: 1943-1948. 
Observaţie: Inventar făcut în epocă. 
 
13/1943  (1943) 
Corespondenţă confidenţială cu privire la unele abateri de la servici ale personalului, 
reclamaţii împotriva gen. C. Ionescu, primarul oraşului Iaşi, în legătură cu reaua 
aprovizionare cu lemne a oraşului Iaşi; tabele de funcţionarii de origine etnică maghiară; 
interzicerea evreilor care pleacă la munca de folos obştesc să călătorească cu tramvai; 
tabele de funcţionarii Primăriei Iaşi propuşi pentru decorare.  
 
22/1943  (1943) 
Aprovizionarea populaţiei E din Iaşi cu alimente. Ordonanţe. 
 
78/1943  (1943) 
Culte. Ordin circular nr. 40083 al Ministerului Afacerilor Interne, în care se arată că prin 
modificarea legii cultelor din 21 martie 1941, s-a prevăzut că persoanele aparţinând 
cultului mozaic nu au dreptul de a trece la alt cult; se arată, în continuare, întrucât 
raporturile dintre statul român şi biserica catolică sunt reglementate prin Concordatul 
ratificat prin legea din 12 iunie 1929, Ministerul Cultelor de acord cu Ministerul 
Afacerilor Străine, au recunoscut că prohibiţiunea trecerii evreilor la alt cult nu se aplică 
atunci când e vorba de cultul catolic. 
 
Reel 17, 18 
   
90/1943  (1943) 
Biroul M.O.N.T. Corespondenţă privind evidenţa muncii obligatorii a evreilor.  
Vol. I. 
 
Reel 18 
 
91/1943  (1943) 
Idem. Vol. II. 
 
7/1944  (1944) 
Conferirea calităţii de cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi; decizia nr. 83 a Primăriei 
Municipiului Iaşi, prin care se conferă calitatea de cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi 
prof. univ. Al. C. Cuza. 
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82/1944  (1944) 
Corespondenţă diversă cuprinzând circulare, certificate de naţionalitate şi de anii serviţi, 
situaţia animalelor, etc. Vol. III. 
  
86/1944  (1944) 
Corespondenţă diversă cuprinzând situaţii privitoare la regimul cetăţenilor de origine 
etnică germană şi maghiară, etc. 
 
5/1945  (1945) 
Populaţia. Obligaţia basarabenilor şi locuitorilor din Bucovina de Nord, veniţi în iunie 
1943 în România, de a depune o declaraţie la primărie; numărul populaţiei municipiului 
Iaşi până la 30.IV.1945; idem până la 29.V.1945. Numărul populaţiei pe naţionalităţi 
până la 28.XII.1945. 
  
11/1945  (1945) 
Corespondenţă în legătură cu bunurile aparţinând puterilor inamice. 
 
40/1946  (1946) 
Societăţi, asociaţii, cooperative: Ateneul Tataraşi (probleme de administraţie şi o copie a 
preambulului şi regulamentului cu privire la activitatea şi îndatoririle municipiului Iaşi şi 
a sfatului de conducere al ateneului); Fundaţia Culturală Regală “Regele Mihai I”, 
regionala Iaşi; asociaţia sportivă Macabi; Ateneul Sf. Haralambie; societatea 
supravieţuitorilor “Salomita” Podul Iloaiei; cooperativele Armonia, Moldova, Solidaru, 
Jijia-Bascul.  

 
60/1947  (1947) 
Festivaluri organizate de diferite instituţii în scopul ajutorării poporului grec, studenţilor 
evrei săraci ş.a. 
Fond Rezidenţa Regală a ţinutului Prut. 1938-1940. 
Inv. 622. 
Văzut: tot. 
 
44/1938  (1938)  (110 p.) 
Dosar cuprinzând situaţia agricolă din diferite judeţe ale ţinutului, publicaţii şi tabele 
privind diferite probleme agricole, harta judeţului Neamţ cu specificarea procentajului pe 
naţionalităţi şi un tabel al populaţiei judeţului pe confesiuni. 
  
48/1938  (1938)  (89 p.) 
Dosar cuprinzând: situaţii statistice pe plăşi (numărul locuitorilor, satelor, comunelor, 
localurilor de primărie şi şcoală etc.), tabele şi situaţii statistice privind populaţia 
judeţelor, oraşelor, comunelor rurale, după confesiuni şi origine etnică, chestionare 
privind situaţia grădiniţelor de copii şi a şcolilor primare pe judeţe, statistica preţurilor de 
detaliu în judeţul Vaslui şi oraşul Botoşani, harta judeţelor Baia şi Iaşi, etc. 
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50/1938  (1938)   
Corespondenţă cu Prefectura judeţului Soroca şi alte instituţii centrale din cuprinsul 
acestui judeţ, privind: numiri şi transferări de personal la serviciile acelei prefecturi, 
schema de organizare a serviciului, situaţia sanitară, sanitar-veterinară, agricolă şi 
zootehnică din cuprinsul judeţului (tabele), situaţia şcolilor din oraşul Soroca, clasificarea 
industriei şi comerţului după categorii şi origine etnică, situaţia sanitară a judeţului, etc. 
 
57/1938  (1938)  (78 p.) 
Dosar cu privire la situaţia străinilor (cereri de obţinere şi renunţare la cetăţenia română, 
aprobări de schimbarea domiciliului, revizuirea actelor, plângeri pentru nerecunoaşterea 
cetăţeniei din partea unor străini şomeri, etc.). Un tabel de întreprinderi industriale din 
judeţul Neamţ şi de personalul lor administrativ şi muncitoresc, după naţionalitate. 
 
69/1938  (1938)  (160 p.) 
Dosar privind sectele religioase din cuprinsul ţinutului (tabele ş.a.). 
 
6/1939  (1939) 
Corespondenţă confidenţială cu Ministerul de Interne, Inspectoratul Regional de Poliţie 
Iaşi şi alte instituţii din ţinut cuprinzând adrese, telegrame şi rapoarte privind: 
recomandări de primari, situaţia înscrierilor la F.R.N. pe judeţe, mişcarea muncitorească, 
acţiuni ale fostelor partide politice, situaţia sectelor religioase din cuprinsul ţinutului ş.a. 
  
7/1939  (1939)  (556 p.) 
Corespondenţă cu Prefecturile, autorităţile poliţieneşti şi alte instituţii din cadrul ţinutului 
privind: inspecţii şi anchetări de personal, propuneri pentru reduceri sau scutiri de taxe 
militare, date asupra funcţionarilor minoritari, procese-verbale încheiate de prefecturi în 
legătură cu menţinerea ordinei publice în judeţe, recomandări de cadre pentru învăţământ, 
situaţii privind muncile agricole pe judeţe, refugiaţii poloni, informaţii asupra 
antecedentelor politice ale notarilor din diferite judeţe, buletine informative asupra 
cazurilor de ordine publică şi siguranţa statului ş.a. 
  
10/1939  (1939-1940) 
Corespondenţă cu: Academia de muzică şi artă dramatică “G. Enescu” Iaşi, prefecturile, 
inspectoratele şcolar, sanitar, agricol şi alte instituţii din cadrul ţinutului şi centrale cu 
privire la: înfiinţarea unei orchestre simfonice, încadrări de subprefecţi, lucrări de 
îmbunătăţiri agricole şi de interes general pe valea Jijiei, acordări de subvenţii pentru 
scopuri social-culturale, tabele de fabricile şi şcolile secundare din Iaşi, refugiaţii 
polonezi din cuprinsul ţinutului ş.a. 
  
21/1939  (1939)  (195 p.) 
Corespondenţă cu Ministerul de Interne, prefecturile şi alte instituţii din cuprinsul 
ţinutului privind: scurte informări asupra stării de spirit a populaţiei pe judeţe, situaţia 
refugiaţilor polonezi, executări de lucrări la drumurile militare, dispoziţii relative la 
rechiziţii, etc. (Telegrame cifrate). 
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Reel 18, 19 
 
25/1939  (1939)  (198 p.) 
Corespondenţă cu privire la minoritarii cetăţeni români care părăsesc clandestin ţara, 
cenzura unor publicaţii, contribuţii la înzestrarea armatei, situaţia recoltei de porumb, 
dispoziţii pentru reprimarea speculei făcute de cerealiştii evrei, dispoziţii pentru 
ajutorarea refugiaţilor poloni, şi rapoarte cu privire la rechiziţii. 
 
Reel 19 
 
159/1939  (1939)  (63 p.) 
Dosar privind înscrierea în listele de naţionalitate a persoanelor care au dreptul la 
cetăţenia română, dar care au fost omise la înscriere. 
 
161/1939  (1939)  (280 p.) 
Corespondenţă şi tabele de reţineri din salariul personalului de prefecturi, pentru 
înzestrarea armatei, fişe statistice privind situaţia şi activitatea şcolară din judeţele Baia şi 
Bălţi, memorii privind situaţia mişcării cooperatiste, activitatea medicală a Camerei de 
Muncă, de Industrie şi Comerţ din judeţele Roman, Baia, Vaslui, referat privind 
învăţământul secundar din ţinutul Prut pe 1937-1939, mişcarea cooperatistă din judeţul 
Baia, lucrări tehnice ce se execută în cuprinsul ţinutului, tabele de refugiaţi polonezi 
veniţi în oraşele şi judeţele Botoşani, Roman. 
  
199/1939  (1939)  (389 p.) 
Corespondenţă cu prefecturile, autorităţile poliţieneşti şi alte instituţii din cuprinsul 
ţinutului privind diferite cereri, reclamaţii, anchete (amânări de studii, scutiri de amenzi, 
pensii, autorizaţii pentru exercitarea comerţului şi meseriilor, recunoaşterea cetăţeniei, 
abuzuri din partea unor cadre didactice din învăţământul primar, etc.) 
   
200/1939  (1939)  (14 p.) 
Dosar privind obţinerea şi renunţarea la cetăţenia română.  
 
206/1939  (1939) 
Dosar cuprinzând diferite probleme în legătură cu străinii (dobândirea, recunoaşterea şi 
renunţarea la cetăţenie, paşapoarte etc.). 
 
221/1939  (1939)  (382 p.) 
Corespondenţă cu prefecturile, Ministerul de Interne, al Muncii ş.a. privind: autorizaţiile 
pentru aducerea de lucrători grădinari din Bulgaria, […], naturalizarea şi recunoaşterea 
cetăţeniei, noul regim al portului de arme, mişcări de personal agricol, etc. 
 
232/1939  (1939)  (88 p.) 
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Corespondenţă cu Ministerul de Interne şi prefecturile din ţinut, precum şi decizii 
privind: […] înscrieri în listele de naţionalitate. Anexat un exemplar din bugetul de 
venituri şi cheltuieli ale ţinutului. 
 
236/1939  (1939) 
Dosar privind situaţia străinilor din cuprinsul ţinutului. 
 
7/1940  (1940)  (221 p.) 
Corespondenţă confidenţială cu Ministerul de Interne şi alte instituţii centrale şi din 
cuprinsul ţinutului privind: ilegalităţi şi abuzuri săvârşite de unele autorităţi, înlocuirea 
din funcţie a unor minoritari cu personal român, instrucţiuni în legătură cu exercitarea 
controlului de către organele de inspecţie şi control ale ţinutului asupra administraţiei, 
propuneri de înfiinţare a unor servicii (inspectorate), starea de spirit a populaţiei din ţinut 
(mişcarea muncitorească ş.a.). 
 
32/1940  (1940)  (661 p.) 
Tabele nominale de militarii şi civilii care au plecat din ţară, precum şi acei care au venit 
în ţară, trecând Prutul prin punctul Ungheni, rapoarte şi telegrame din partea 
prefecturilor, Inspectoratului de Siguranţă, etc. privind cazuri de agresiune şi devastările 
săvârşite de militari contra evreilor, modul cum a decurs evacuarea în judeţe, etc. Anexă: 
un manifest comunist. 
 
36/1940  (1940)  (272 p.) 
Corespondenţă secretă şi confidenţială cu Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi, 
Regimentul 4 jandarmi Prut şi alte instituţii din cuprinsul ţinutului cuprinzând rapoarte, 
procese-verbale ale consiliilor de colaborare judeţene, buletine şi note informative în 
legătură cu: treceri clandestine peste graniţă, situaţia fostelor partide politice, mişcarea 
muncitorească, mersul evenimentelor internaţionale, măsuri de reprimare a speculei, 
sectele religioase, etc. 
 
64/1940  (1940)  (513 p.) 
Corespondenţă cu diferite instituţii din cuprinsul ţinutului cu privire la: […] situaţii 
privind supuşii albanezi şi poloni de pe teritoriul ţinutului; […] 
 
89/1940  (1940)  (483 p.) 
Corespondenţă cu diverse ministere privind: realizări din cuprinsul ţinutului în cadrul 
acţiunilor sanitare şi de asistenţă socială, situaţia epidemiilor de tifos exantematic şi 
scarlatină, interzicerea vagabondării ţiganilor nomazi; norme generale pentru organizarea 
muncilor agricole, situaţia colectărilor de fier vechi, măsuri de ordin sanitar privind 
întreprinderile comerciale şi industriale, etc. 
 
202/1940  (1940)  (1072 p.) 
Dosar privind acordarea de ajutoare şi subvenţii pentru familiile de concentraţi, refugiaţi, 
elevi, cantine şcolare. Ataşate cererile refugiaţilor şi state nominale de plata ajutoarelor 
pentru familiile de concentraţi. 
Fond Chestura de Poliţie Iaşi. 1848-1954. 
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Inv. Nr. 846 
Văzut: 1940-1947. 
 
 
91/1940 
Obiecte şi valute reţinute de la repatriaţii în Basarabia şi predate în vama Ungheni. 
 
133/1940 
Corespondenţă privind străinii, acordări cetăţenie, renunţări, retragere cetăţenie. 
 
134/1940 
Corespondenţă privind supuşii străini, refugiaţi basarabeni şi transnistrieni, cereri, 
eliberări vize. Vol. I-II. 
  
169/1941 
Vagner Noch – cetăţenie. 
 
46/1942 
Corespondenţă privitoare la supuşii străini. 
 
47/1942 
Procese-verbale de inventarierea averii evreilor evacuaţi în Transnistria. 
 
65/1942 
Dosar în legătură cu refugiaţii. 
 
67/1942 
Dosar relativ la supuşii străini. 
 
73/1942 
Dosar relativ la supuşii străini. 
 
79/1942 
Dosar relativ la supuşii străini. 
 
116/1942 
Corespondenţă în legătură cu supuşii străini. 
 
136/1942 
Corespondenţă privind personalul, prostituatele, evacuarea lor în Transnistria ş.a. 
 
138/1942 
Tabele nominale – Situaţii supuşii străini. 
 
139/1942 
Vagner Noch – cetăţenie. (Vezi dos. 169/1941). 
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140/1942 
Registru pentru înscrierea supuşilor străini – Plasa “Codru”, judeţul Iaşi. 
 
87/1942 
Corespondenţă şi semnalări supuşii străini flotanţi. 
 
162/1944 
Ruhla Şmilovici – dosar personal – Evreu. 
 
76/1945 
Repatriaţii din U.R.S.S. 
 
157/1945 
Repatriaţii din U.R.S.S. Fişa nr. 2001. 
 
165/1945 
Repatriaţii din U.R.S.S.. Fişe de donaţii nr. 1-500. 
 
174/1945 
Repatriaţii din U.R.S.S. Fişe de donaţii nr. 1001-1500. 
 
220/1945 
Dosar instrucţiuni-ordine cu privire la supuşii străini. 1945-1946. 
 
222/1945 
Dosar privind controlul flotanţilor străini. 
 
223/1945 
Registru înscrierea străinilor. 
 
153/1946 
Corespondenţă în legătură cu controlul străinilor. 
Corespondenţă în legătură cu recensământul din 1946. 
 
154/1946 
Instrucţiuni privind persoanele străine. 
 
155/1946 
Situaţii lunare privind străinii. 
 
156/1946 
Gegina Adolf – dosar personal – apatrid. 
 
157/1946 
Corovschi Mihai – dosar personal – naţionalitate. 
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121/1947 
Comisiunea de revizuire a străinilor. 
 
171/1947 
Corespondenţă privind supuşii străini – Prelungiri vize intrări-ieşiri din ţară. 
 
175/1947 
Dosar Marcovschi Iosuf – apatrid. 
 
176/1947 
Corespondenţă privind supuşii străini – Tg. Frumos. 

  
179/1947 
Corespondenţă privind controlul străinilor. 
 
Fond Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi. 1868-1950. 
Inv. Nr. 1249 
Văzut: 1930-1948. 
Observaţie: Dosarele sunt numerotate de la 1 la 750, fără a conţine anul; sunt însă dispuse 
cronologic. În paranteze este trecut anul la care se referă dosarul 
 
376 (1939-1940) 
Avize date de Camera de Comerţ Iaşi în vederea eliberării livretelor pentru exercitarea 
comerţului supuşilor străini. 
 
382 (1940) 
Avize pentru încuviinţarea înmatriculării de firme ale supuşilor străini, viza unor 
certificate de practică de specialitate, etc. 
 
447 (1943-1944) 
Corespondenţă cu Ministerul de Finanţe, Banca Naţională a României şi alte instituţii 
centrale şi locale în legătură cu cererile comercianţilor pentru acordări de împrumuturi de 
românizare; radierea firmelor comercianşilor ce nu mai exercită comerţul; repartizarea 
evreilor în instituţiile civile şi militare; eliberări de autorizaţii de călătorie pentru evrei; 
modificarea unor dispoziţii din legea monopolului, vânzării spirtului şi a băuturilor 
spirtoase şi taxa de consumaţie, etc. 
Anexă: un tabel de societăţile anonime şi în nume colectiv înmatriculate în Registrul 
comerţului de la 1 ianuarie 1942. 
 
528 (1945-1948) 
Circulări primite din partea Ministerul Industriei şi Comerţului referitoare la: restrângerea 
dreptului de exercitare a comerţului de către evrei, înmatricularea unor firme, reprimarea 
speculei ilicite şi a sabotajului economic, revizuirea firmelor, etc. şi a corespondenţă 
privind punerea în aplicare a acestor dispoziţii. 
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Anexate: tabele de firmele individuale şi sociale pentru parfumerii şi cosmetice şi situaţii 
de firmele comerciale şi individuale pe categorii de comerţ din oraşul şi judeţul Iaşi. 
 
Fond Circa I de Poliţie Iaşi. 1915-1950. 
Inv. Nr. 859 
Văzut: 1938-1950. 
10/1939 
Refugiaţii polonezi. 
 
4/1941 
Rechiziţiile efectuate de la evrei pentru armata română, germană şi italiană. 
 
13/1941 
Aparatele de radio de la evrei. 
 
Reel 20 
 
29/1941 
Tabele de aparate de radio confiscate în anii 1941-1945. 
 
3/1946 
Tabelele tinerilor evrei născuţi în anul 1924 care formează clasa anului 1946. 
 
7/1947 
Tabele cu tinerii evrei ctg. 1947. 
 
9/1948 
Tabel de recensământ al tinerilor – evrei. 
 
2/1950 
Tabel de recensământ al tinerilor clasei 1950 – evrei. 
 
Fond Circa II de Poliţie Iaşi. 1916-1948. 
Inv. Nr. 860 
Văzut: 1938-1948. 
3/1938 
Ordine confidenţiale referitoare la: organizaţia teroristă „Zoţ” din Belgia; publicaţii ale 
sectei „martorii lui Iehova”; mişcarea legionară, etc. 
 
3/1939 
Corespondenţă referitoare la siguranţa de stat – secretă: mişcarea legionară, refugiaţii 
poloni în România ş.a. 
 
4/1939 
Ordine confidenţiale. Urmăriri de legionari; activitatea partidului comunist; agentura 
hitleristă în România; iredentismul maghiar, ş.a. 
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10/1940 
Ordine, instrucţiuni cu privire la persoanal, rechiziţii şi mobilizare; crearea zonelor 
militare de frontieră; interzicerea pentru străini de a poseda arme şi aparate fotografice; 
planul de apărare pasivă; starea de spirit a populaţiei, ş.a. 
 
20/1940 
Retragerea administraţiei române din Basarabia; reţinerea abuzivă a militarilor români de 
către autorităţile U.R.S.S. Atacurile evreilor asupra administraţiei şi armatei române în 
retragere. 
 
13/1945 
Urmărirea şi interzicerea legionarilor, cetăţenilor români de origine germană şi maghiară, 
etc. 
 
15/1945 
Corespondenţă generală privitopare la străini, iredentiştii bulgari în România, ş.a. 
 
1/1946 
Tabele de recensământ al tinerilor clasei 1946 – evrei. 
 
4/1947 
Tabel de recensământ al tinerilor clasei 1947 – evrei. 
 
29/1947 
Corespondenţă referitoare la supuşii străini. 
 
8/1948 
Tabela de recensământ a tinerilor clasei 1948 – evrei. 
 
Fond Circa III de Poliţie Iaşi. 1924-1952. 
Inv. Nr. 861 
Văzut: 1938-1948. 
 
7/1941 
Rechiziţiile efectuate de la evrei pentru armata română, germană şi italiană. 
 
3/1942 
Chemarea evreilor la muncă obligatorie, urmăriri, etc. 
 
15/1943 
Chemarea evreilor la muncă obligatorie. 
 
18/1943 
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Corespondenţă generală privitoare la străini. 
 
5/1946 
Tabela de recensământ a clasei 1946 – evrei. 
 
6/1947 
Tabela de recensământ a clasei 1947 – evrei. 
 
24/1948 
Tabela de recensământ a clasei 1948 – evrei. 
 
Reel 20, 21 
 
Fond Circa IV de Poliţie Iaşi. 1912-1954. 
Inv. Nr. 862 
Văzut: 1938-1948. 
2/1944 
Procese-verbale de ridicarea aparatelor de radio de la diferiţi locuitori. 
 
32/1945 
Recensământul tinerilor pe anul 1945 (evrei). 
 
6/1946 
Înscrierea tinerilor clasei 1946 veniţin din alte comuni – evrei. 
 
32/1946 
Corespondenţă relativă la supuşii străini. 
 
42/1946 
Recensământul tinerilor clasei 1946 (evrei). 
 
14/1947 
Înscrierea tinerilor evrei a clasei 1947 pe bază de acte veniţi din alte comuni. 
 
33/1947 
Reg. privind recensământul tinerilor clasei 1947 (evrei). 
 
22/1948 
Reg. privind recensământul tinerilor clasei 1948 (evrei). 
 
Reel 21 
 
Fond Circa V de Poliţie Iaşi. 1915-1950. 
Inv. Nr. 863 
Văzut: 1938-1948. 
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2/1941 
Dosar relativ la evreii întrebuinţaţi pentru munci în folosul obştesc. 
 
8/1941 
Lucrări în legătură cu evreii M.F.O. 
 
24/1941 
Corespondenţă, tabele nominale privind munca de folos obştesc a evreilor. 
 
5/1942 
Dosar relativ la ţiganii nomazi. 
 
Draft Finding Aid for 2007 accretion of Reels 22-27 
 
Reel 22 
 
Fond Rezidenţa Regală a ţinutului Prut. 1938-1940. 
Inv. 622. 
Văzut: tot. 
--See earlier  finding aid for other files from this inventory already microfilmed earlier 
 
 
89/1940  (1940)  (483 p.) 
Corespondenţă cu diverse ministere privind: realizări din cuprinsul ţinutului în cadrul 
acţiunilor sanitare şi de asistenţă socială, situaţia epidemiilor de tifos exantematic şi 
scarlatină, interzicerea vagabondării ţiganilor nomazi; norme generale pentru 
organizarea muncilor agricole, situaţia colectărilor de fier vechi, măsuri de ordin sanitar 
privind întreprinderile comerciale şi industriale, etc. 
 
 
 
 
Reel 23 
 
Fond Chestura de Poliţie Iaşi. 1848-1954. 
Inv. Nr. 846 
Văzut: 1940-1947 
--See earlier  finding aid for other files from this inventory already microfilmed earlier 
 
162/1944 
Ruhla Şmilovici – dosar personal – Evreu. 
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Reel 24 
 
Fond Circa I de Poliţie Iaşi. 1915-1950. 
Inv. Nr. 859 
Văzut: 1938-1950. 
--See earlier  finding aid for other files from this inventory already microfilmed earlier 
 
3/1946 
Tabelele tinerilor evrei născuţi în anul 1924 care formează clasa anului 1946. 
 
7/1947 
Tabele cu tinerii evrei ctg. 1947. 
 
9/1948 
Tabel de recensământ al tinerilor – evrei. 
 
2/1950 
Tabel de recensământ al tinerilor clasei 1950 – evrei. 
 
 
 
Reel 25 
 
Fond Circa II de Poliţie Iaşi. 1916-1948. 
Inv. Nr. 860 
Văzut: 1938-1948. 
--See earlier  finding aid for other files from this inventory already microfilmed earlier 
 
1/1946 
Tabele de recensământ al tinerilor clasei 1946 – evrei. 
 
4/1947 
Tabel de recensământ al tinerilor clasei 1947 – evrei. 
 
8/1948 
Tabela de recensământ a tinerilor clasei 1948 – evrei. 
 
 
 
Reel 26 
 
Fond Circa III de Poliţie Iaşi. 1924-1952. 
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Inv. Nr. 861 
Văzut: 1938-1948. 
--See earlier  finding aid for other files from this inventory already microfilmed earlier 
 
5/1946 
Tabela de recensământ a clasei 1946 – evrei. 
 
6/1947 
Tabela de recensământ a clasei 1947 – evrei. 
 
24/1948 
Tabela de recensământ a clasei 1948 – evrei. 
 
 
Reel 27 
 
Fond Circa IV de Poliţie Iaşi. 1912-1954. 
Inv. Nr. 862 
Văzut: 1938-1948. 
--See earlier  finding aid for other files from this inventory already microfilmed earlier 
 
32/1945 
Recensământul tinerilor pe anul 1945 (evrei). 
 
6/1946 
Înscrierea tinerilor clasei 1946 veniţin din alte comuni – evrei. 
 
32/1946 
Corespondenţă relativă la supuşii străini. 
 
42/1946 
Recensământul tinerilor clasei 1946 (evrei). 
 
14/1947 
Înscrierea tinerilor evrei a clasei 1947 pe bază de acte veniţi din alte comuni. 
 
33/1947 
Reg. privind recensământul tinerilor clasei 1947 (evrei). 
 
22/1948 
Reg. privind recensământul tinerilor clasei 1948 (evrei). 
 
NOTE: Reels 28-30 were accreted in 2010. A PDF of the draft finding 
aid for this reel is attached under the Acquisitions Module in EMU.  
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