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Scope and content of collection 
Contains records relating to the status of various Jewish communities from the old kingdom (Bessarabia, 

Bukovina, Transylvania, and Banat); correspondence of these communities with the Ministry; 
damages to synagogues and other religious property; the Iron Guard rebellion, conversion of 
Jews to Christianity including to Catholicism; and name lists of converts. Also contains records of 
the Ministry of Cults and Arts, including correspondence regarding the freedom of Catholics, 
Baptists and Jews, and sending of priests to Transnistria. 

 
 
Administrative Information  
 
Restrictions on access:  No restrictions on access. 
 
Restrictions on reproduction and use:  Restrictions on 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), Inventory no. 2720. The United States Holocaust Memorial Museum Archives 
received the collection via the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archives Program in May 2010, and the accretion in Jan. 2011. 

 
Existence and location of originals: Arhivele Naţionale ale României 
 
 
System of arrangement 
Arrangement is thematic. 
 
 
Indexing terms 
Ministerul Cultelor şi Artelor. 
Garda de Fier. 
World War, 1939-1945--Atrocities--Romania. 
World War, 1939-1945--Confiscations and contributions--Romania. 
Jews--Conversion to Christianity--Romania. 
Jews--Romania--Identity. 
Synagogues--Romania. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--Romania. 
Transnistria (Ukraine : Territory under German and Romanian occupation, 1941-1944)--Ethnic relations. 
Bessarabia (Moldova and Ukraine)--Ethnic relations. 
Bukovina (Romania and Ukraine)--Ethnic relations. 
Banat--Ethnic relations. 
 
 

CONTAINER LIST 
 
Reel 1 
 

148/1937 (1937, 2 iul. – 6 nov.) 
Ordonanţe de plată, referate, adrese privind subvenţiile acordate comunităţilor israelite din 

Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Ardeal şi Banat pe lunile aprilie-august 
şi plata personalului cultului mosaic, pe aceeaşi, perioadă. 

 
149/1937 (1937, 12 nov. – 2 dec.) 
Adresă şi table cu elevii Şcolii talmudice din Tăşnad, jud. Sălaj. 
 
103/1938 (1938, 15 febr. – 23 dec.) 
Statutele comunităţilor autonome ortodoxe evreieşti din Năsăud, Vişeul de Sus, Baia-Mare, 

Organizaţiei Evreilor Ortodocşi din Oradea, comunităţii evreilor de rit occidental din 
Salonta; memorial comunităţii evreieşti din Rădauţi în legătură cu dizolvarea consiliului 
ales al acestei comunităţi, de către Ministerul Cultelor şi raport privind istoricul 
diferitelor conduceri de după 1919. 

 
104/1938 (1938, 10 ian. – 2 dec.) Vol I, Vol II 



Procese-verbale, referate, corespondenţă cu comunităţile evreieşti cu privire la votarea 
organelor de conducere, unele contestaţii în legătură cu aceste alegeri, cercetarea 
reclamaţiilor îndreptate împotriva conducerii Comunităţii mozaice din Rădăuţi; bugetul 
pe anul 1938 al Comunităţii evreieşti din Cernăuti. 

 
113/1938 (1938, 10 mart. – 20 sept.) 
Referate, table, ordonanţe de plată, chitanţe, corespondenţă cu Uniunea Comunităţilor 

Evereieşti din Vechiul Regat cu privire la subvenţiile acordate comunităţilor israelite din 
Vechiul Regat în perioada apr. 1937 – martie 1938 şi marile nevoi cu care luptă aceste 
comunităţi pentru promovarea operelor de cult învăţământ şi asistenţă socială. 

 
114/1938 (1938, 27 ian. – 21 sept.) 
Idem pentru comunităţile israelite din Transilvania şi Bucovina. 

 
 
Reel 2 
 

114/1938 (1938, 27 ian. – 21 sept.) continued 
Idem pentru comunităţile israelite din Transilvania şi Bucovina. 
 
115/1938 (1938, 12 mart. – 6 iun.) 
Corespondenţă cu Comunitatea Evreilor din Chişinău, chitanţe referitoare la subvenţiile primite 

de comunităţile evreieşti din Basarabia pe lunile aprilie-august 1937. 
 
112/1939 (1939, 16 febr. – 5 oct.) 
Statute, bilanţuri, bugete, conturi de gestiune, procese-verbale ale unor adunări generale, 

cereri, adrese referitoare la Comunitatea Evreiască Ortodoxă oradea, Cercul Social 
Evreiesc Dej, Reuniunea Civilă Maghiară din Mediaş, Societatea Evanghelică a Fundaţiei 
« Gustav Adolf » din Transilvania, Asociaţia « Talmud Tora » din Satu Mare, Comunitatea 
Ortodoxă Evreiască Tulgheş-Ciuc şi altele. 

 
155/1940 (8 ian. – 31. Dec. 1940) 
Procese-verbale, tabele, corespondenţă cu comunităţile evreieşti din ţară referitoare la 

restanţierii de la taxele de cult, planul pentru mobilizarea sufletească a evreimii române, 
cercetarea denunţului făcut în legătură cu neregulile se s-ar fi săvârşit de către 
Comitetul Comunităţii Evreilor din Roman, propuneri pentru modificarea bugetelor, 
soluţionarea chestiunii pensiei reclamate de unii învăţători ai comunităţilor israelite din 
Banat şi Transilvania ; dări de seamă, bugete de venituri şi cheltuieli, bilanţuri conturi de 
gestiune ; statutele Comunităţii Izraelite de Rit Occidental din Oradea. 

 
156/1940 
Idem. 

 
 
Reel 3 
 

156/1940  Continued 
Idem. 



 
184/1941 (1941 – 1942) 
Avizul Ministerului Justiţiei asupra Decretului-lege nr. 711 din 18 martie 1941, referitor la 

interzicerea evreilor de a trece de al cultul mosaic la alt cult; corespondenţă cu 
Prefectura Judeţului Putna în legătură cu schimbarea componenţei Comisiei interimare 
a comunităţii izraelite din Focşani. 

 
185/1941 (1941, 3 ian. – 15 dec.) 
Rapoarte, referate, corespondenţă cu Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti din Ţară în 

legătură cu templele sinagogile şi casele de rugăciune din Bucureşti, care au suferit 
devastări şi incendii în zilele de 21-23 ianuarie, observaţiile asupra modificărilor produse 
la Legea pentru regimul general al Cultelor din 22 aprilie 1928, bugetul Comunităţi 
Evreilor din Roman, Comunităţi Evreilor de Rit Ortodox, Societăţii “Caritatea Creştină” 
din Iaşi, Comunităţii izraelite de rit occidental din Timişoara, cererea de scutire a 
membrilor clerului mosaic de munca de folos obştesc; statutul Comunităţii izraelite de 
rit occidental din Constanţa 

 
120/1943 (1943, 3 febr. – 14 dec.) 
Referate corespondenţă cu Episcopia romano-catolică Alba-Iulia privind: desfiinţarea parohiilor 

romano-catolice din com. Măneuţi, Gara Putnei, Voevodeasa; reclamaţii împotriva 
jandarmilor; table-nominal cu evreii convertiţi la cultul romano-catolic; numiri ; acordări 
de gradaţii; fişe personale ş.a. 

 
Reel 4 
 

2/1941 (9 ian. – 20 dec. 1941) 
Rapoarte, corespondenţă cu Sfântul Sinod cu privire la _____, problema trecerii evreilor la 

cultele creştine ; declaraţii de avere ale personalului Sfântului Sinod. 
 
70/1941 (8 ian. – 11 nov. 1941) 
Referate, corespondenţă cu Episcopa Romanului in legătură cu numirea de consilieri referenţi 

eparhiali, cererile unor preoţi de a cumpăra imobile expropriate de la evrei, încadrarea 
de personal administrativ, concedii de boală, pensionări. 

 
143/1943 (7 ian 1943 – 17 ian. 1944) 
Corespondenţă cu Centrala Evreilor din România privind : rechiziţionarea sinagogii din Bucureşti 

pentru instalarea unui spital provizoriu; funcţionarea unei case de rugăciuni în 
Constanţa; echivalarea diplomelor emise de şcolile teologice de la Ilşibat cu cele de la 
“Hatarat Horaa”; numiri de rabini. 

 
180/1943 (10 sept. 1943) 
Referat privind botezarea evreilor de către diverse culte din ţară, după apariţia Decretului Lege 

nr. 711/1941. Tabele nominake cu evreii care au trecut la diferite confesiuni. 
 
97/1944 (1944, 14 mart. – 30 dec.) 
Decizii, referate, corespondenţă cu Comunitatea Evreilor de rit orthodox, Consiliul General 

Evreiesc, privind: mutarea sediului sinagogii Dr. W. Filderman; reînfiinţarea Federaţiei 
Uniunilor de Comunităţi; înscrieri la examenul de capacitate pentru rabini; solicitări de 



materiale de construcţii; deschiderea unui curs de religie mozaică; aprobări de căsătorii 
între evrei şi creştini 

 
98/1944 (1944, 10 ian. – 15 dec.) 
Corespondenţă cu Centrala Evreilor din România privind: situaţia actelor juridice incheiate de la 

data instalării guvernului Goga-Cuza; treceri de la religia mozaică la cea ortodoxă ; 
efectuarea stagiului militar de către rabini ; funcţionarea caselor de rugăciuni în timpul 
sărbătorilor de Roş Haşana şi Kiper. 

 
Reels 4 – 5 

 
136/1942 (1942, 8 ian. – 28 dec.) 
Decret privind definitivările pe posture ale unor preoţi de la Academia Teologică Oradea, 

Timişoara; corespondenţă cu Episcopia ortodoxă Timişoara referitoare la: atribuiri de 
immobile evreieşti parohiilor Lipova şi Plopi. 

 
 
Reel 5 
 

209/1941 (1941 – 1942) 
Rapoarte, procese verbale, referate, tabele, corespondenţă cu Direcţiunea Seminarului « Sf. 

Nicolae » din Râmnicu Vâlcea referitoare la____, cercetarea autorilor spargerii sinagogii 
evreieşti din Râmnicu Vălcea. 

 
Reel 6 
 

2/1943 (1943, 9 ian.-28 dec.) 
Decizii, diversă corespondenţă cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi Sinodul referitoare la: 

libertatea cultului catolic în România în legătură cu botezul evreilor; trimiteri de preoţi 
misionari în Transnistria. 

 
 
 


