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Scope and content of collection 
Contains records concerning Jewish matters and the policy of local offices toward Jewish questions. It 
includes selected files from the following organizations: District Prefecture of the Town of Putna (1938-
1946)-includes records of the revision of the citizenship of Jews, the legal status of the Jewish 
Community of Focşani, the forced labor of Jews, the confiscation ofJewish properties, including radios, 
the surveillance of Jews, Jewish hostages, and permits for Jewish travel; Mayor's Office of Focsani (1941-
1944)-includes records of the confiscation of Jewish properties, the relocation of Jews; and the Jewish 
forced labor; Focşany Police (1940-1944- includes documents of the surveillance of "Zionists", and the 
confiscation of Jewish properties; Jewish Forced Labor Detachment No.111, Soveja (1943-1944)- 
includes name lists of Jews working in this unit, orders, counter orders, sanitary conditions in the camp, 
and the name list of Jews sent to Transnistria; Jewish Democratic Committee of Putna (1946, 1948-
1953)-includes monthly reports, activities, plans, and meetings; Jewish Community of Focşani (1921-
1943)-includes records of the assistance for members, manufacture of matzos, the conversion to 
Judaism, and records of Jewish schools. 
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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), Vrancea 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 August 2005 (Reels 1-24), and accretions in 
2007 (Reels 25-34), 2010 (Reels 35-59), 2011 (Reels 60-62), 2015 (Reel 63). 

 
Existence and location of originals: Arhivele Naţionale ale României 
 
Processing history: Finding aid formatted by Tia Smith, 2018. 
 
 
System of arrangement 
Organized in the following order: Reel 1- 14: Fond Fond Prefectura judeţului Putna, Vol. IV, 1932-1939. 

Inv. 4, Fond Prefectura judeţului Putna, Vol. V, 1940-1948. Fond 13 Inv. 4; Reel 15 - 18: Fond 
Primăria oraşului Focşani, 1930-1948. (Vol. III) Fond 8 Inv. 8, Fond Poliţia oraşului Focşani, 1864-
1948. Fond 40 Inv. 184; Reel 19: Fond Detaşamentul de Evrei nr. 111 Soveja, 1943-1944. Fond 55 
Inv. 206: Reel 20-21: Fond Comitetul Democratic Evreiesc Putna, 1946-1953. Fond 457 Inv. 514; 
Reel 22 - 24: Fond Comunitatea Evreilor Focşani, 1921-1943; Reel 25-28: Fond Comitetul 
Judeţean de Patronaj al Operelor Sociale - jud. Putna, 1941-1945. Inv. 213; Reel 29: Fond 
Comisariatul de Poliţie Adjud, 1913-1948. Inv. 280; Reel 30: Fond Comitetul de Refacere al 
comunei Soveja, 1943. Fond 419, Inv. 423; Reel 31: Fond Comitetul Judeţean Putna al P.C.R, 
1944-1952. Fond 455, Inv. 512. Reel 31: Fond Comitetul Judeţean Putna al P.C.R, 1944-1952. 
Fond 455, Inv. 512; Reel 32: Fond Pretoratul plăşii Odobeşti, 1918-1950. Fond 46, Inv. 190; Reel 
33-34: Fond Primăria oraşului Odobeşti, 1856-1950. Fond 48, Inv.192; Reel 35-57: Fond Central 
Naţional de Românizare C.N.R. Punta- Focşani, 1940-1945. Fond 56, Inv. 207; Reel 58: Fond 
Primăria oraşului Odobeşti, 1856-1950. Fond 48, Inv. 192; Reel 59: Fond Comisariatul de Poliţie 
Adjud, 1913-1948. Inv. 280. Reels 60: Fond Pretoratul plasii Odobesti , 1918-1950 Inv : No 190; 
Reel 61-62: Fond Primaria orasului Odobesti, 1856-1950, Inv: 194; Reel 63: Fond Primăria 
oraşului Odobeşti. 1856-1950; Fond nr. 48, Inv. nr. 192. 

 
 
Indexing terms 

Comitetul Democrat Evreiesc (CDE) 
World War, 1939-1945--Confiscations and contributions--Romania. 
Jewish property--Romania. 
Forced labor--Romania. 
Zionists--Romania. 
Nationalism--Romania--History--20th century. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--Romania. 
Putna (Romania) 
Focşani (Romania) 
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Transnistria (Ukraine : Territory under German and Romanian occupation, 1941-1944)--Ethnic 
relations. 
Romania--Politics and government--1914-1944. 
Registers. 
Correspondence. 
Reports. 

 
 

CONTAINER LIST 
 
Note: Finding aid is incomplete; not every folder is described in detail. Available descriptions are in a mix 
of English and Romanian. 
 
Reel 1 

 
ANDJ Vrancea 
Fond Prefectura judeţului Putna. Volume 4, 1932-1939. 
Inv. nr. 4 
 
125/1938 (260 p.) 
Ordine, instrucţiuni, rapoarte, adrese, declaraţii, cereri şi tabele, privitoare la revizuirea 

cetăţeniilor obţinute după anul 1919 (verificarea situaţiei evreilor înscrişi şi neînscrişi în 
registrul de naţionalitate română, evidenţa celor neînscrişi şi ştergerea din listele de 
naţionalitate a celor înscrişi în mod fraudulos; revizuirea anuală a supuşilor străini; 
renunţări la cetăţenii străine în favoarea celei române şi viceversa. Cereri de eliberarea 
certificatelor doveditoare de obţinerea paşapoartelor până în anul 1919 în vederea 
prezentării lor la revizuirea cetăţeniei. 

 
137/1938 (65 p.) 
Ordine, rapoarte, adrese şi reclamaţii referitoare la dobândirea şi renunţarea la cetăţenia 

română. 
 
34/1939 (33 p.) 
 . . . . publicaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Focşani referitoare la obligaţia comercianţilor şi 

industriaşilor, care au fost supuşi revizuirii, de a prezenta certificat constatator că au 
rămas definitiv înscrişi în listele de cetăţenie română; . . . . . . . . . . . . 

 
98/1939 (404 p.) 
Ordine, instrucţiuni, decizii, rapoarte, adrese, procese verbale, declaraţii, cereri, tabele şi alte 

acte referitoare la culte şi arte, asociaţii religioase, comunităţile israelită şi armeană-
gregoriană din oraşul Focşani, diverse spectacole, reclamaţii împotriva preoţilor, 
activitatea cercurilor pastorale din judeţe.  

Tabelul membrilor înscrişi în Sindicatul Artelor Frumoase. 
Statutul Comunităţii evreilor din Focşani. 
Legea pentru  înfiinţarea eparhiei armeano-gregoriană din România (bunuri) din 1931. 
 
ANDJ Vrancea 
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Fond Prefectura judeţului Putna. Volume 5, 1940-1948. 
Fond nr. 13 
Inv. nr. 4 
 
62/1940 
Ordine, adrese, rapoarte, cereri, delegaţii, tabele, referitoare la exproprierea bunurilor rurale 
evreieşti (proprietăţi ale persoanelor fizice şi ale asociaţiilor evreieşti); administrarea şi controlul 
lor; . . . .  
 

Reels 1 and 2 
 
88/1940 
Circulări, ordine, decizii, adrese, rapoarte, procese verbale, tabele şi alte acte referitoare la 
asociaţii religioase , comunitatea izraelită din Focşani, . . ., îndepărtarea personalului evreiesc de 
la teatrele naţionale, teatre particulare şi formaţii culturale etc. 
Statutul Comunităţii Evreilor din Focşani. 
 

Reel 2 
 
77/1941 
 . . . . . . . . ordinul circular al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la dispoziţia Ministerul 
Apărării Naţionale ca lucrătorii croitorii şi cizmarii evrei din garnizoanele în care funcţionează 
atelierele armatei să fie obligaţi a lucra pentru armată; tabele de evrei croitori şi cizmari din 
oraşul Focşani şi din judeţ. 
 

Reels 2 and 3 
 
78/1941 
Ordine, instrucţiuni, circulări, decizii, adrese, rapoarte, cereri, procese verbale, tabele relative la 
exproprierea şi administrarea bunurilor evreieşti, rechiziţionarea imobilelor evreieşti, evacuarea 
din sate, munca obligatorie şi alte date privind regimul evreilor; . . . . . . . 
 

Reels 3 and 4 
 
79/1941 
Ordine, circulare, adrese, rapoarte, cereri, procese verbale, tabele, cu privire la ridicarea 
aparatelor de radio de la evrei.  
Restituirea aparatelor de radio evreilor.  
Veterani din războiul din 1916-1918.  
Repartizarea aparatelor confiscate diferitelor instituţii din Focşani. 
 

Reel 4 
 
80/1941 
Circulare, ordine, rapoarte, adrese, cereri, procese verbale şi alte acte privind regimul evreilor: 
internări în lagăre, luări de ostateci, rechiziţionări pentru lucru, munca obligatorie, evacuări, 
eliberări din lagăre, autorizări de călătorie pe C.F.R.; comunitatea evreilor din Focşani, etc.; 
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informaţii despre descoperirea organizaţiei comuniste din Focşani la 28 ianuarie 1941 şi 
înaintarea membrilor săi la Curtea Marţială Buzău.  
Tabelul personalului didactic şi administrativ al liceului evreiesc din Focşani. 
 
146/1941 
Adrese şi ordine cu privire la luarea măsurilor contra evreilor, sub pretextul necesităţilor de 
război; consemnul pentru garda de la ostaticii evrei – garnizoana Focşani; dispoziţii în legătură 
cu munca de folos obştesc a evreilor. 
 

Reels 4 and 5 
 
147/1941 
Ordine telegrafice cifrate ale MAI, raportul Poliţiei Focşani cu privire la strângerea şi paza 
evreilor din oraş. Tabel de evrei ostatici. Ordine, rapoarte, procese verbale şi tabele cu privire la 
evacuarea evreilor din mediul rural; munca de interes obştesc a evreilor. 
Instrucţiunile Marelui Cartier General cu privire la menţinerea ordinei în timpul plebiscitului din 

noiembrie 1941. 
Rapoarte şi tabele privind situaţia numerică şi plasarea refugiaţilor ardeleni. 
 

Reel 5 
 
150/1941 (253 p.) 
Dosar „corespondenţa oficială confidenţială” [a prefectului], vol. III. Tabele de magazine luate cu 

forţa de la evrei în oraşul Focşani. 
 
151/1941 (195 p.) 
Idem (confidenţiale), vol. IV, problema înfiinţării ghetourilor pentru populaţia evreiască din 
comunele urbane din judeţ. 
 
154/1941  
Idem (confidenţiale), vol. VII. Chestiunea evreiască. 
 

Reels 5 and 6 
 
75/1942 
Circulare, ordine, rapoarte, adrese, publicaţii, tabele, borderouri şi alte acte referitoare la 
administrarea şi arendarea bunurilor evreieşti; depunerea declaraţiilor prevăzute de lege pentru 
combaterea camuflării bunurilor, drepturile şi interesele evreieşti şi pentru reprimarea sabotării 
operei de românizare; noul plan de întrebuinţare a evreilor la munca de folos obştesc şi 
repartizarea lor la diferite munci; preluarea de către meseriaşii români a atelierelor rămase de la 
germani în Moldova, Bucovina şi Basarabia; internarea în lagăr a evreilor ostatici şi alte chestiuni 
în legătură cu regimul evreilor. 
 

Reel 6 
 
76/1942 
Ordine, rapoarte, adrese, cereri, procese verbale, tabele referitoare la ridicarea aparatelor de 
radio de la supuşii străini ai ţărilor inamice de la evrei şi anumite alte categorii de cetăţeni; 
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repartizarea lor şi predarea aparatelor de radio confiscate de la evrei; restituirea celor confiscate 
de la evreii supuşi străini. 
 
77/1942 
Ordine şi instrucţiuni privitoare la reglementarea călătoriilor pe calea ferată şi la eliberarea 
autorizaţiilor de călătorie evreilor. 
 

Reels 6 and 7 
 
78/1942 
Cereri ale evreilor de a li se elibera autorizaţii de călătorie, aprobarea sau respingerea cererilor, 
tabele de evrei eliberaţi din lagăre şi stabiliţi cu domiciliu provizoriu în Focşani, desfiinţarea 
lagărelor de internare pentru ostateci evrei din oraşele de reşedinţă din judeţ; comunitatea 
izraelită din Focşani; schimbări de domiciliu aprobate pentru evrei; autorizarea acordată 
cetăţenilor evrei specialişti în fabricarea spirtului de a locui în comune rurale şi alte chestiuni 
privind regimul evreilor. Vol. I. 
 

Reels 7 and 8 
 
79/1942 
Cererile evreilor de a li se elibera autorizaţii de călătorie şi de schimbări de domiciliu; aprobarea 
sau respingerea acestor cereri. 
 

Reels 8 and 9 
 
80/1942 
Idem. Vol. III. 
 

Reel 9 
 
81/1942 
Idem. Vol. IV. 
 

Reel 10 
 
82/1942 
Idem. Vol. V. 
 
83/1942 
Autorizaţii de călătorie eliberate evreilor, cererea evreilor originari din Ploieşti, foşti internaţi în 
Lagărul de la Teiuş-Târgovişte şi domiciliaţi în Focşani, de a li se aproba o permisie de 5 zile spre 
a merge la Ploieşti. 
 
84/1942 
Ordine, rapoarte, referate, cereri (reclamaţii) referitoare la evacuarea (deportarea) ţiganilor. 
 

Reels 10 and 11 
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149/1942 
Idem, vol. II. . . . . . . 
Comisia judeţeană C.N.R.; acordarea viei Gustav Hober din Mărăşeşti. 
Tabel cu terenurile din judeţ expropriate de la evrei. 
Instrucţiuni generale privitoare la munca obligatorie a evreilor. 
Un manifest atribuit comitetului local evreiesc din Focşani. 
 

Reels 11 and 12 
 
256/1942 
Dosar referitor la executarea transporturilor de lemne: ordonanţe, tabele nominale de locuitorii 
proprietari de căruţe cu boi şi cai, întocmirea fişelor individuale pentru locuitorii cu căruţe, 
rechiziţionări de camioane pentru transportul lemnelor; detaşamentul de evrei de la pădurea 
Beciu, etc. 
Instrucţiuni referitoare la modul de întrebuinţare a evreilor în cadrul muncii obligatorii 
(broşură). 
 

Reel 12 
 
7/1943 
Circulare, ordine, adrese, rapoarte, publicaţii, decizii, tabele, cereri privitoare la acţiunea de 
românizare; arendarea, vânzarea la licitaţie şi administrarea bunurilor expropriate de la evrei, 
evidenţa bunurilor C.N.R. din raza judeţului, administratorii C.N.R., Economatul funcţionarilor 
din judeţul Putna, personalul său, aprovizionarea funcţionarilor prin economat. 
 

Reels 12 and 13 
 
36/1943 
Circulare, ordine, rapoarte, publicaţii, cereri, tabele şi alte acte referitoare la organizarea şi 
executarea prestaţiei în natură, munca de folos obştesc şi munca obligatorie a evreilor, lucrările 
executate prin aceste mijloace. Decizii de pedepsirea locuitorilor pentru neexecutarea prestaţiei. 
 
 

Reel 13 
 
185/1943 (872 p.) 
Circulare, instrucţiuni, ordine, rapoarte, adrese, tabele şi alte acte referitoare la regimul evreilor, 
desfiinţarea hanurilor evreieşti, modul de aprovizionare, munca obligatorie, sancţionări, 
detaşamente de evrei, rechiziţionări, repartizarea meseriaşilor evrei în folosul autorităţilor  şi 
unităţilor militare. 
Situaţia numerică a evreilor aflaţi în judeţul Putna în mediul urban. 
 
189/1943 
Adrese, ordine, rapoarte, tabele, publicaţii, procese verbale, decizii şi alte acte cu privire la 
vânzarea la licitaţie şi distribuirea către autorităţi a aparatelor de radio confiscate de la evrei. 
 
197/1943 
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Circulare, ordine, rapoarte, adrese, certificate privitoare la prevenirea inundaţiilor, incendiilor 
întâmplate în judeţ, ajutorarea sinistraţilor. Tabele în legătură cu . evreilor din fondul de 
reclădire a . 
 
300/1943 
Ordine, instrucţiuni, adrese, rapoarte, tabele, declaraţii şi alte acte referitoare la munca 
obligatorie a evreilor, detaşamentul evreilor de la Soveja, impunerea evreilor („contribuţia 
generală”) pentru refacerea comunei Soveja, supunerea la colecta pentru ridicarea Palatului 
Invalizilor şi alte contribuţii în bani ale evreilor. 
(N.B. Incendiul Sovejei a fost provocat de imprudenţa unui soldat german, care a aprins cu 
benzină focul la bucătăria postului de observaţie german.) 
 

Reel 14 
 
346/1943 
Acte justificative (state, chitanţe, borderouri, referate etc.) privitoare la plata drepturilor băneşti 
ale personalului de la Atelierele judeţene (maiştri, lucrători ucenici, evrei care au executat 
munca obligatorie) pe perioada ianuarie 1943 – martie 1944. 
Referat şi borderouri relative la gestiunea atelierelor judeţene. 
Dare de seamă asupra activităţii lor pe perioada 1 decembrie 1942 – 31 martie 1943. 
Ordine de serviciu ale lucrătorilor evrei. 
 
62/1944 
Ordine, rapoarte, adrese, cereri şi alte acte referitoare la chestiuni în legătură cu statutul juridic 
al evreilor; autorizări de călătorie şi de schimbări de domiciliu; instrucţiuni referitoare la scutiri 
de mobilizare de evrei după reînscrierea lor în controalele armatei, în urma abrogării statutului 
juridic al evreilor. 
 
92/1944 
Ordinele Prefecturii către primării comunale, privitoare la instalarea evreilor în proprietăţile lor 
(câteva cazuri), dispunerea pazei unei vii; cerere şi ordin pentru restituirea cazanului de rachiu 
proprietatea evreului Pincu Calmanaş din Odobeşti. 
  
182/1944 
Circulare, ordine, rapoarte, adrese şi tabele referitoare la munca obligatorie a evreilor, 
repartizarea lor la autorităţi civile şi militare pentru muncă.   
 
54/1946 
Adrese, ordine, rapoarte, procese verbale, declaraţii, decizii referitoare la comunitatea evreilor, 
cercetarea reclamaţiilor împotriva unor acţiuni cu caracter antisemit, invitaţie pentru 
participarea la ceremonia funebră a înhumării rămăşiţelor pământeşti, conţinute în săpunuri, ale 
evreilor asasinaţi în lagărele de exterminare din Germania, chestiunea deshumării osemintelor 
evreilor înhumaţi în 1941 lângă gara Mărăşeşti, redeschiderea Templului Coral din Focşani. 
 

Reel 15 
 
ANDJ Vrancea 
Fond Primăria oraşului Focşani. 1930-1948. (Vol. III) 
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Fond nr. 8 
Inv. nr. 8 
 
63/1941 
Diversă corespondenţă neprevăzută în nomenclatorul dosarelor: . . . . ., adresele comunităţii 
evreilor din Focşani în legătură cu evacuarea localurilor de şcoală şi a populaţiei evreieşti din 
anumite străzi ale oraşului, etc. 
 
85/1941 
Ordonanţe, publicaţii şi regulamente cu poliţia, rechiziţionarea evreilor pentru muncă de folos 
obştesc. Comunicate, ordonanţe şi publicaţii ale comandamentelor militare, guvernului, 
Prefecturii Putna. 
 

Reels 15 and 16 
 
151/1941 
 . Tabel nominal de proprietăţile evreieşti trecute în proprietatea statului. Luarea în primire a 
imobilelor repatriaţilor germani. 
 

Reel 16 
 
1942: 
 
28/1941 
Corespondenţă cu Centrul Naţional de Românizare, proprietăţile evreieşti trecute în patrimoniul 
statului; românizarea comerţului: exproprieri de proprietăţi evreieşti; imobilele germanilor 
repatriaţi. Munca obligatorie prestată de evrei. Foi de plată pentru lucrătorii evrei daţi de cercul 
teritorial pentru muncă obligatorie.  . . 
 
95/1943 
Referitor la clădirile din oraş avariate de cutremur şi dărâmarea lor. Tabelul imobilelor preluate 
de Centrul Naţional de Românizare care nu sunt exploatate. 
 
46/1944 
Opţiuni şi renunţări la cetăţenia română şi schimbări de confesiuni. 
 
73/1944 
Referitor la Centrul Naţional de Românizare. 
 
74/1944 
Munca obligatorie a evreilor, repartizarea la muncă şi prestarea muncii. 
 
75/1944 
Scutiri medicale şi de altă natură cerute de evrei. Încadrarea evreilor în formaţiuni A.P. 
 
76/1944 
Ordine referitoare la construiri de adăposturi speciale pentru populaţia evreiască. 
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Reel 17 
 
ANDJ Vrancea 
Fond Poliţia oraşului Focşani. 1864-1948. 
Fond nr. 40 
Inv. nr. 184 
 
19/1940 
Ordine circulare cifrate şi rapoarte referitoare la: . autorizarea organizaţiei sioniste pentru 
strângeri de fonduri, nota informativă asupra pregătirii unui program sau manifestaţii ostile 
evreilor pentru atitudinea lor faţă de românii din Cernăuţi şi Chişinău, . 
 
10/1941 
Corespondenţă, planuri şi alte acte referitoare la imobilele proprietăţi evreieşti rechiziţionate 
pentru comisariatele de poliţie. 
 

Reels 17 and 18 
 
37/1941 
Ordine, rapoarte, tabele şi alte acte referitoare la regimul evreilor din România, reclamaţii şi 
cercetarea lor, urmărirea evreilor fugiţi, internarea în lagăre ca ostatici, eliberarea autorizaţiilor 
de călătorie, diverse procese intentate evreilor, etc. 
 

Reel 18 
 
8/1944 
Cereri şi procese verbale pentru constatarea pagubelor pricinuite de război şi restituirea 
imobilelor proprietarilor evrei. 
 

Reel 19 
 
ANDJ Vrancea 
Fond Detaşamentul de Evrei nr. 111 Soveja. 1943-1944. 
Fond nr. 55 
Inv. nr. 206 
 
1/1943 (1943) (31 p.) 
Adrese ale Prefecturii Judeţului Putna şi ale Cercurilor teritoriale Putna, Neamţ, Buzău, şi tabele 
referitoare la constituirea şi organizarea Detaşamentului de Evrei nr. 111, repartizarea evreilor 
în cadrul muncii obligatorii la acel detaşament. Tabel de lucrările efectuate în luna iunie 1943. 
 
2/1943 (1943-1944) (-) 
Ordine circulare ale Marelui Stat Major trimise direct sau transmise în copie de Cercurile 
teritoriale şi Prefectura judeţului Putna, precum şi acelea ale Corpului V Armată şi instrucţiuni cu 
privire la regimul evreilor în cadrul muncii obligatorii. 
 
3/1943 (1943) (120 p.) 
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Corespondenţă cu cercurile teritoriale Putna şi Neamţ, Corpul 5 Armată, Prefectura judeţului 
Putna şi alte instituţii referitoare la evreii din detaşament, chestiuni administrative şi sanitare. 
Tabel de evrei care au sabotat lucrările de la Soveja şi au fost trimişi disciplinar la Detaşamentul 
nr. 120 Codima-Râmniţa (Transnistria). 
 
4/1943 (1943-1944) (261 p.) 
Tabele nominale de evreii din detaşament. 
 
5/1944 (1944) (-) 
Corespondenţa detaşamentului cu cercuri teritoriale, Corpul V Armată, Garnizoana oraşului 
Focşani şi alte instituţii, referitoare la evreii din detaşament, regimul lor, situaţia 
detaşamentului. 
 
6/1944 (1943-1944) (81 p.) 
Registru de intrare şi ieşire a corespondenţei Comitetului de refacere a comunei Soveja-Putna. 
 

Reel 20 
 
ANDJ Vrancea 
Fond Comitetul Democratic Evreiesc Putna. 1946; 1948-1953. 
Fond nr. 457 
Inv. nr. 514 
 
1946: 
 
1 (9 p.) 
Rapoarte lunare de activitate. Note şi rapoarte informative. 
 
1948: 
 
2 (-) 
Planuri de muncă, rapoarte de activitate lunară. 
 
3 (99 p.) 
Planuri de muncă şi rapoarte de activitate, procese verbale ale şedinţelor organizaţiilor locale 
ale CDE (1948-1949). 
 
1949: 
 
4 (11 p.) 
Rapoarte lunare de activitate a CDE. 
 
5 (69 p.) 
Planuri de muncă şi rapoarte de activitate. 
 
6 (96 p.) 
Procese verbale ale şedinţelor de birou ale CDE (1949-1951). 
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1950: 
 
7 (123 p.) 
Rapoarte lunare de activitate a CDE Focşani. 
 
8 (105 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte de activitate, procese verbale şedinţe. 
 
9 (15 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte de activitate, procese verbale şedinţe ale CDE Focşani, Regiunea 
Putna. 
 

Reel 21 
 
10 (35 p.) 
Diverse situaţii privind evreii ce au solicitat emigrarea în Israel.  
 
11 (135 p.) 
Planuri de muncă şi rapoarte lunare de activitate. Evidenţa evreilor ce au solicitat emigrarea în 
Israel. 
 
1951: 
 
12 (60 p.) 
Planuri de muncă, rapoarte lunare de activitate, procese verbale ale şedinţelor CDE Focşani. 
 
13 (88 p.) 
Planuri lunare de muncă, convocări, rapoarte de activitate şi dări de seamă, procese verbale 
şedinţe. 
 
1952: 
 
14 (83 p.) 
Planuri de muncă lunare şi trimestriale, rapoarte de activitate trimestriale şi anuale, procese 
verbale şedinţe. 
 
15 (87 p.) 
Planuri de muncă şi rapoarte de activitate. 
 
16 (53 p.) 
Rapoarte trimestriale de activitate a CDE Focşani. 
 
1953: 
 
17 (50 p.) 
Planuri de muncă şi rapoarte de activitate ale CDE din raioanele Focşani şi Tecuci. 
 
18 (28 p.) 
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Planuri de muncă, rapoarte de activitate şi procese verbale ale CDE Focşani. 
 
19 (23 p.) 
Planuri de muncă trimestriale şi rapoarte de activitate lunare. Rapoarte statistice asupra 
activităţii CDE. 
 
20 (27 p.) 
Planuri de muncă şi rapoarte de activitate trimestriale. Procese verbale ale comisiilor de 
lichidare a secţiunilor CDE din localităţile Raionului Focşani. 
 

Reel 22 
 
ANDJ Vrancea 
Fond Comunitatea Evreilor Focşani. 1921-1943. 
Fond nr. 500 
Inv. nr. 557 
 
1 (1921) (422 p.) 
State de plată pentru ajutoare lunare, asistenţă publică, pensionare. Ordonanţe de plată. Cereri 
de ajutoare. 
 
2 (1924) (94 p.) 
Bilanţuri de fabricarea azimelor. Tablouri de persoanele care au cumpărat azime. Foaie de 
licitaţie pentru concesionarea fabricării azimei. Tablouri de ajutoare ocazionale. Diverse facturi 
achitate. Condiţiile de fabricare a azimei. Distribuirea azimei. 
 

Reel 23 
 
3 (1935) (332 p.) 
Cereri de ajutorare a membrilor comunităţii. Ritualul tăierii vitelor de către hahamul comunităţii. 
Diverse reclamaţii. Acte de convertire la mozaism. Plata restanţelor de salariu. Procese verbale 
de impunere a comunităţii. Adese primite din partea societăţii “Fraterna”, A.R.P.A. – filiala 
Putna, “Drogheria Standard”, Asociaţia Generală a StudenţilorEvrei, Asociaţia Academică 
Sionistă “Hasmmeea”, Căminul Studenţilor Sionişti, Comisariatul Fondului Naţional Evreiesc. 
 
4 (1937) (247 p.) 
Cereri de angajare la Şcolile evreieşti; de ajutoare; prelungiri ale contractelor de închiriere. 
Programul “Zilei eroilor”. Întreţinerea cantinei şcolare de pe lângă Şcoala Israelită. 
Corespondenţă cu asociaţia “Karen Hayessod” – centrala pentru România, Primăria Focşani, 
Uniunea Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat, Templul Coral. Bugetul Sinagogii Leiv-Echod. 
 
5 (1942) (24 p.) 
Cereri, declaraţii relative la căsătorii şi divorţuri ale membrilor comunităţii. 
 
6 (1942-1944) (102 p.) 
Registru de procese verbale ale comitetului de conducere pentru hrănirea sinistraţilor evrei din 
Focşani şi Panciu. 
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Reels 23 and 24 
 
7 (1943) (492 p.) 
Tabele de salarizarea lunară a funcţionarilor comunităţii. Rapoarte adresate de către 
Secretariatul general al Comunităţii evreilor Oficiului judeţean Putna al Centralei Evreilor din 
România. Activitatea Secţiei şcoli şi cultură din cadrul Comunităţii Evreilor. 
 

Reel 25 
 
Fond Comitetul Judeţean de Patronaj al Operelor Sociale – jud. Putna. 1941-1945. 
Inv. nr. 213 
 
138 u.a. Fond aranjat pe ani. 
 
25/1942 
Procese-verbale de predare-primire a efectelor şi alimentelor colectate şi confiscate de la evrei, 

de efectele şi alimente împărţite pentru darul soldatului şi ajutorul de iarnă, inventarul 
averii mobile şi imobile a Comitetului Judeţean de Patronaj Putna 

 
Reels 25-26 

 
1/1944 
Corespondenţă cu Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale şi alte autorităţi. Tabele nominale de 

evreii repartizaţi la Comitetul judeţean de Patronaj Putne în cadrul muncii obligatorii. 
 

Reel 26-27 
 
2/1944 
Idem, vol. II. Tabel nominale de învăţătoarele igieniste care au activat le cămine în anul 1943, de 

evreii care au prestat munca obligatorie. 
 

Reel 27 
 
10/1944 
Referate privind ordonanţarea banilor pentru diverse cheltuieli Tabele nominale de evreii ce au 

executat munca obligarie la Consiliul de Patronaj Putna. State de plata personalului 
Comitetului judeţean de Patronaj Putna. 

 
Reels 27-28 

 
16/1944 
Tabel nominale de comercianţii din oraşul Focşani, impunerea lor la taxe în folosul oamenilor 

nevoiaşi şi plata muncitorilor cu ziua. 
 

Reel 28 
 
17/1944 
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Corespondenţă referritoare la repartizarea evreicelor necesare pentru muncă la instituţii. 
Tabelul instituţiilor cre au solicitat evreice pentru muncă. 

 
32/1944 
Registru de prezenţa evreilor repartizaţi de Cercul Teritorial Putna la Comitetul judeţean de 

Patronaj Putna în cadrul muncii obligatorii. 
 

Reel 29 
 
Fond Comisariatul de Poliţie Adjud. 1913-1948. 
Inv. nr. 280 
 
209 u.a. Fond aranjat pe ani. 
 
3/1943 
Corespondenţă referitoare la Comunitatea Evreilor. 
 
1/1947 
Corespondenţă în legătură cu înscrierea funcţionarilor la Economatul Funcţionarilor Publici, 

recensământul recruţilor situaţii privind pe evreii plecaţi în Palestina şi înscrişi să plece. 
 

Reel 30 
 
Fond Comitetul de Refacere al comunei Soveja. 1943. 
Fond nr. 419 
Inv. nr. 423 
 
No description. 
 

Reel 31 
 
Fond Comitetul Judeţean Putna al P.C.R. 1944-1952. 
Fond nr. 455 
Inv. nr. 512 
 
572 u.a. Fond aranjat pe ani. 
 
32/1948 (110 p.) 
Note informative ale Legiunii de Jandarmi privind diverse evenimente. Tabele nominale de tineri 

propuşi pentru şcoala de ofiţeri. Tabele nominale de evreii don judeţul Putna ce solicită 
plecarea în Israel. 

 
Reel 32 

 
Fond Pretoratul plăşii Odobeşti. 1918-1950. 
Fond nr. 46 
Inv. nr. 190 
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425 u.a. Fond aranjat pe ani. 
 
10/1941 (26.5.1941 – 16.1.1942) (219 p.) 
Chestiuni agricole: atribuirea prin vânzare a bunurilor arabile mici expropriate de la evrei, . 
 
11/1941 (18.4.1941 – 18.1.1942) (74 p.) 
Corespondenţă confidenţială: pentru redeschiderea magazinelor evreieşti închise, cu 

comercianţi români, măsuri antisemite (interzicerea angajării de către evrei a servitorilor 
creştini). 

 
Reel 33 

 
Fond Primăria oraşului Odobeşti. 1856-1950. 
Fond nr. 48 
Inv. nr. 192 
 
1590 u.a. Fond aranjat pe ani. 
 
30/1938 
Acte de naţionalitate relative la evrei (retragerea cetăţăţeniei). 
 
23/1940 
Mobilizarea agricolă, ancheta şi statistica agricolă. Tabel de proprietăţi agricole şi imobile ale 

evreilor. 
 
28/1942 
Lucrări de împroprietărire cu loturi de casă, măsuri pentru desfiinţarea cartierului ţigănesc din 

oraş, ca insalubru. 
 
4/1943 
Corespondenţă privitoare la munca obligatorie a evreilor, tabele de evrei; munca de folos 

obştesc, lucrări de pavare în oraş întreţinerea drumurilor, date despre străzile şi 
drumurile din oraş. 

 
Reel 34 

 
5/1943 
Corespondenţă referitoare la ajutorarea familiilor concentraţilor şi mobilizaţilor, recrutare, 

colonizarea în Basarabia a ostaşilor care s-au distins pe front şi alte chestiuni cu caracter 
militar. 

 
23/1943 
Corespondenţă confidenţială referitoare la personal, chestiuni de serviciu, percheziţii la arhiva şi 

biblioteca Comunităţii Evreieşti. Circulare M.A.I. cu privire la schimbul de populaţie cu 
Bulgaria. 

 
8/1944 
Corespondenţă referitoare la prestaţia în natură şi munca de folos obştesc. 
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7/1949 (1.1. – 31.12.1949) (8 p.) 
Fişa cu evidenţa bunurilor ce au fost confiscate de la criminalii de război. 
 
8/1949 (26.3. – 31.12.1949) (8 p.) 
Idem. 
 
Draft Finding Aid for 2010 accretion of Reels 35-59. 
 

Reel 35 
 
Fond Centrul Naţional de Românizare C.N.R. Putna-Focşani. 1940 – 1945. 
Fond nr. 56 
Inv. Nr. 207 
 
Inventory of 39 pages arranged by year. 
 
All files concern Romanization in the Putna county. Only some files have been copied from the 
inventory. The numbers of files from this Fond, by year: 
 
1940: dos. 1 
1941: dos. 1-4 
1942: dos. 1-553. 
1943: dos. 1-26. 
1944: dos. 1-5. 
1945: dos. 1-3. 
 
1/1940 (1940 – 1941) 
Justification of expenses incurred for the administration of vineyards taken from Jews. Reports 
on the state of vineyards expropriated from Jews. 
 
1/1941 
Reports of decisions by the county commission from the administration of assets expropriated 
from Jews regarding balancing the income from assets taken from Jews and rented or leased; 
conventions for the payment of rent; leasing contracts; table of the leases for 1942 of properties 
expropriated from Jews. Lists of salaries given to the administrative personnel of CNR-Putna. 
 
2/1941 (1941 – 1943) 
Records of expenses-income [input-output]. 
 

Reel 36 
 
3/1941 
 
 
C.N.R. Putna-Odobeşti 
 
4/1941 
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Regarding the expropriation of the Odobeşti alcohol factory. King Carol I nr. 36, property 
inherited from the late Iosif Naighel. 
 
1/1942 
Correspondence related to the expropriation of properties from their former Jewish owners and 
the rental of those properties. 
 
2/1942 
Correspondence referring to assets passed from Jews to the administration of the CNR, . . . . . . . 
 

Reel 37 
 
3/1942 
No description 
 
4/1942 
Applications by Romanians wishing to obtain properties expropriated from the Jews and 
applications from Jews to remain as renters in their former properties. 
 

Reel 38 
 
10/1942→12/1942 
No description 
 

Reel 39 
 
13/1942→17/1942 
No description 
 

Reel 40 
 
18/1942 
Regarding Jewish properties exempted from expropriation: correspondence, minutes, and 
copies of acts of sale and partition [division]. 
 
19/1942→22/1942 
No description 
 
C.N.R. Administraţia general Putna-Adjud 
 
23/1942→25/1942 
No description 
 
C.N.R. Putna.Focşani 
 
26/1942 (1942 – 1944) 
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Proceedings [reports] of the CNR Putna-Focşani acquisition of property and lease contracts, 
agreements for the payment of rent and inventories relationg to property in Focsani, Mavea 
Unire Street nr. 261, belonging to expropriated from G. Abeas. 
 
27/1942 (1942 – 1944) 
Same as above, referring to the property in Focsani, Dumitru Street nr. 1, expropriated from Ana 
Abramovici. 
 
28/1942→30/1942 
No description 
 

Reel 41 
 
31/1942→71/1942 
No description 
 

Reel 42 
 
72/1942→100/1942 
No description 
 

Reel 43 
 
101/1942→132/1942 
No description 
 

Reel 44 
 
133/1942→173/1942 
No description 
 

Reel 45 
 
174/1942→207/1942 
No description 
 

Reel 46 
 
208/1942→243/2942 
No description 
 

Reel 47 
 
244/1942→274/1942 
No description 
 

Reel 48 
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275/1942→312/1942 
No description 
 

Reel 49 
 
313/1942→348/1942 
No description 
 

Reel 50 
 
349/1942→382/1942 
No description 
 
C.N.R. Putna-Odobeşti 
 
383/1942 (1942 – 1943) 
Proceedings [minutes] of the CNR-Putna-Odobesti, acquisition and lease contract with 
agreements for the payment of rent for the property in Odobesti, Carol St. nr. 85, expropriated 
from Malca Ruhla and Naftule Naiberg. 
 
384/1943→391/1943 
No description 
 

Reel 51 
 
392/1942→422/1942 
No description 
 

Reel 52 
 
423/1942→456/1942 
No description 
 
C.N.R. Putna-Panciu 
 
457/1942→471/1942 
Minutes and inventory sheet. 
 
 

Reel 53 
 
472/1942→509/1942 
Minutes and inventory sheet. 
 
 

Reel 54 
 
510/1942→542/1942 
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Minutes and inventory sheet. 
 

Reel 55 
 
543/1942→547/1942 
Minutes and inventory sheet. 
 
C.N.R.-Putna-Săscut 
 
548/1942→553/1942 
Minutes and inventory sheet. 
 
1/1943 (1943 – 1944) 
Payroll statements. 
 
2/1943 
Table of properties administered [managed] by the CNR-Focsani 
 
3/1943 
Statement of revenue on assets of CNR Putna and monthly deposits. 
 
4/1943→19/1943 
Report on property acquisitions. 
 

Reel 56 
 
20/1943→26/1943 
Report on property acquisitions. 
 

Reel 57 
 
1/1944 (1944 – 1945) 
Correspondence relating to rental properties taken over from Jews. . . . . 
 
2/1944→3/1944 
No description 
 
C.N.R. Putna-Panciu 
 
4/1944 
Correspondence with the general administration of the CNR Putna. 
 
5/1944 
No description 
 
1/1945 
Instructions from the General Directorate of [to] liquidation [the] CNR. . . . 
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2/1945→3/1945 
No description 
 

Reel 58 
 
ANDJ Vrancea 
Fond Primăria oraşului Odobeşti. 1856 – 1950. 
Fond nr. 48 
Inv. Nr. 192 
 
1590 u.a. Fond arranged by year. 
 
23/1940 
Agricultural mobilization, survey and agricultural statistics. Table of Jewish agricultural 
properties and real estate, 
 
19/1941 (33 p.) 
Correspondence regarding ownership, sales, and registration of real estate expropriated from 
the Jews. 
 
35/1941 
Works on the expropriation of Jewish assets. Administration. 
 
34/1942 
Correspondence regarding assets entered into state patrimony. 
 
3/1943 
Correspondence referring to former Jewish real estate, rented or leased. 
 

Reel 59 
 
ANDJ Vrancea 
Fond Comisariatul de Poliţie Adjud. 1913 – 1948. 
Inv. Nr. 280 
 
209 u.a. Fond arranged by year. 
 
1/1944 
Correspondence relating to various issues, volunteer workers, paramilitary, deserters, wool 
gathering, CNR buildings, etc. 
 
10/1947 
Works, reports, and correspondence of the CNR about the buildings occupied by the police. 
 
 

Reel 60 
 
ANDJ Vrancea 
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Fond Pretoratul plăşii Odobeşti. 1918-1950. 
Fond nr. 46 
Inv. nr. 190 
 
425 u.a. Fond aranjat pe ani. 
 
10/1941 (26.05.1941-16.01.1942) (219 p.) 
Chestiuni agricole: . . . . .atribuirea prin vânzare a bunurilor arabile mici expropriate de la evrei, . 
 
11/1941 (18.04.1941-18.01.1942) (74 p.) 
Corespondenţă confidenţială: . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru redeschiderea magazinelor evreieşti 

închise, cu comercianţi români, ., măsuri antisemite (interzicerea angajării de către evrei 
a servitorilor creştini),. . . . . . . . . . . . 

 
Reel 61 

 
ANDJ Vrancea 
Fond Primăria oraşului Odobeşti. 1856-1950. 
Fond nr. 48 
Inv. nr. 192 
 
1590 u.a. Fond aranjat pe ani. 
 
30/1938 
Acte de naţionalitate relative la evrei (retragerea cetăţăţeniei). 
 
23/1941 
Corespondenţă cu unităţile militare referitoare la. . . . . ., repartizarea evreilor la munca de folos 

obştesc. 
 
35/1941 
Lucrările de expropierea bunurilor evreieşti. Administrarea lor. 
 
28/1942 
Lucrări de împroprietărire cu loturi de casă, măsuri pentru desfiinţarea cartierului ţigănesc din 

oraş, ca insalubru. 
 
4/1943 
Corespondenţă privitoare la munca obligatorie a evreilor, tabele de evrei; munca de folos 

obştesc, lucrări de pavare în oraş, întreţinerea drumurilor, date despre străzile şi 
drumurile din oraş. 

 
Reel 62 

 
4/1943 (CONTINUED) 
Corespondenţă privitoare la munca obligatorie a evreilor, tabele de evrei; munca de folos 

obştesc, lucrări de pavare în oraş, întreţinerea drumurilor, date despre străzile şi 
drumurile din oraş. 
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5/1943 
Corespondenţă referitoare la ajutorarea familiilor concentraţilor şi mobilizaţilor, recrutare, 

colonizarea în Basarabia a ostaşilor care s-au distins pe front şi alte chestiuni cu caracter 
militar. 

 
23/1943 
Corespondenţă confidenţială referitoare la personal, chestiuni de serviciu, percheziţii la arhiva şi 

biblioteca Comunităţii Evreieşti. Circulare M.A.I. cu privire la schimbul de populaţie cu 
Bulgaria. 

 
8/1944 
Corespondenţă referitoare la prestaţia în natură şi munca de folos obştesc. 
 
7/1949 (1.1.-31.12.1949) (8 p.) 
Fişa cu evidenţa bunurilor ce au fost confiscate de la criminalii de război. 
 
8/1949 (26.03.-31.12.1949) (8 p.) 
Idem. 
 

Reel 63 
 

Fond Primăria oraşului Odobeşti. 1856-1950; Fond nr. 48, Inv. nr. 192 


