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Scope and content of collection 
Contains wartime records of the Prefecture, the Regional Inspectorate of Police, the Police HQ, the 
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Acquisition information: Source of acquisition is the Arhivele Naţionale ale României (Romanian 
National Archives), Inventory nos: Fond 34, Inventory 16; Fond 73, Inventory 27; Fond 151, 
Inventory 158; Fond 151, Inventory 158; Fond 152, Inventory 159; Fond 162, Inventory 169; 
Fond 456, Inventory 531 (inventory in two parts). The United States Holocaust Memorial 
Museum Archives received the collection via the United States Holocaust Memorial Museum 
International Archives Program in May 2010. 

 
Existence and location of originals: Arhivele Naţionale ale României 
 
 
System of arrangement 
Organized in the following order: Reel 1: Fond Primăria Constanţa, 1897-1950, Fond 34, Inventory 16; 

Fond Primăria Constanţa, 1940-1947, Fond 34, Inventory 386 (continue on reel 2); Reels 2-3: 
Fond Prefectura Judeţului Constanţa, 1897-1950, Fond 73, Inventory 27; Fond Inspectoratul 
Regional de Poliţie Constanţa, 1938-1949, Fond 151, Inventory 158; Reels 4- 5: Fond Chestura de 
Poliţie Constanţa, 1931-1949, Fond 152, Inventory 159; Fond Legiunea de Jandarmi Constanţa, 
1944-1948, Fond 162, Inventory 169; Reels 6-17: Fond Comitetul Democrat Evreiesc, 1946-1953, 
Fond 456, Inventory 531 (inventory in two parts). 

 
 
Indexing terms 
Comitetul Democrat Evreiesc (CDE) 
World War, 1939-1945--Atrocities--Romania. 
Romanies--Nazi persecution--Romania. 
Romania--Politics and government--1914-1944. 
 
 

CONTAINER LIST 
 
Reel 1 
 

ANDJ Constanţa 
Fond Primăria Constanţa. 1897 – 1950. 
Fond nr. 34 
Inv. nr. 16  
 
Fond aranjat pe ani. 
Văzut anii 1935 – 1948. 
 
45/1941 (1941) (242 f.) 
Ordine, instrucţiuni, regulamente, legi, relative la administrarea comunelor şi oraşelor, 

administrarea provinciilor Basarabia, Bucovina şi Transnistria, problema evreiască, 
camuflaj, etc. 

 
48/1941 (1941) (40) 
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Corespondenţă relativă la întocmirea listelor electorale pentru plebiscitul din 3.III.1941, 
organizarea pazei la secţiile de votare, excluderea evreilor, situaţie cu cheltuielile pentru 
votare în perioada 1920 – 1940. 

 
51/1941 (1941) (92) 
Corespondenţă şi ordine relative la trecerea în patrimoniul statului a imobilelor proprietate a 

evreilor. Tabel cu proprietăţile imobiliare ale evreilor. Fotografii ale acestor imobile. 
 
68/1941 (1941) (179) 
Corespondenţă şi ordine relative la păstrarea secretului militar şi de stat, la funcţionarii şi 

medicii care au fost legionati, împărţirea oraşului în circumscripţii sanitare. Tabel cu 
evreii jefuiţi de legionari. 

 
77/1941 (1941) (12) 
Deviz estimativ şi corespondenţă relativă la repararea şcolii primare nr. 1 de băieţi, în urma 

bombardamentelor aeriene şi funcţionării vremelnice a unui lagăr de evrei şi ruşi. 
 
45/1941 (1942) (8) 
Rapoarte ale Primăriei Constanţa către prefectură şi Subsecretariatul de Stat al Românizării 

pentru a se da în folosinţă bunurile (lenjerie, mobilă, veselă, etc.) care au aparţinut 
organizaţiei legionare din Constanţa. 

 
51/1942 (1942) (64) 
Lucrări în legătură cu bisericile din oraş. Ajutoarele date de primărie pentru întreţinere, 

amenatări şi reparaţii la Catedrală, în urma bombardamentului. Transformarea unei 
case evreieşti în casă de rugăciuni. 

 
53/1942 (1942) (180) 
Corespondenţă privitoare la ajutorea femeilor concentraţilor, la identificarea celor morţi pe 

front şi la urmărirea tinerilor neprezentaţi la încorporare; constituirea Oficiului judeţean 
Constanţa al Centralei evreilor din România, informaţii despre ziarele locale cerute de 
cenzura din Bucureşti şi insulta marinarilor italieni de către un grup de elevi din 
Constanţa. 

 
54/1942 (1942) (97) 
Corespondenţă în legătură cu administrarea bunurilor CNR, redobândirea numelor româneşti, 

decorări de soldaţi, destinaţii date imobilelor evreieşti şi în legătură cu unele informaţii 
cerute asupra unor locuitori ai oraşului Constanţa de către organele militare. 

 
69/1942 (1942) (290) 
Lucrări privind administrarea bunurilor evreieşti intrate în patrimonial statului. Cercul Teritorial 

Constanţa repartizează evreii pentru prestarea muncii obligatorii de folos obşresc, 
măsuri pentru repararea şi îngrijirea imobilelor evreieşti administrate de CNR. 

 
70/1942 (1942) (185) 
Corespondenţă relativă la prestaţia în natură, cereri de scutire, procese-verbale dresate celor ce 

nu au executat prestaţia, scutirea legală a personalului CFR de prestaţie în timp de 
război, situaţii asupra evreilor folositi la munca de folos obştesc (state de plată a 
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acestora). Instrucţiuni în legătură cu modalitatea da plată a prizonierilor folosiţi la munci 
agricole. 

 
ANDJ Constanţa 
Fond Primăria Constanţa. 1940 – 1947. 
Fond nr. 34 
Inv. nr. 386 
 
Fond mic. Ce am văzut a aranjat haotic. 
Văzut anii 1940 – 1947. 
 
51/1944 (1944) (22) 
Registru cu membrii Asociaţiei foştilor deportaţi în Transnistria. 

 
 
Reel 2 
 

ANDJ Constanţa 
Fond Prefectura Judeţului Constanţa. 1897 – 1950. 
Fond nr. 73 
Inv. nr. 27 
 
Fond aranjat pe ani 
 
25/1941 (1941) (210) 
Situaţii şi corespondenţă privind evreii internaţi în lagărele din judeţul Constanţa. Fişe 

individuale de activitatea locuitorilor din diferite comune ale judeţului Constanţa pe 
tărâm gospodăresc. 

 
42/1941 (1941 – 1942) (42) 
Conrespondenţă privind executarea bugetului de cheltuieli pe anul 1941 – 1942; publicaţii 

referitoare la : lichidarea bunurilor care au aparţinut fostei organizaţii legionare; fixarea 
timpului de aprovizionare cu alimente a evreilor: mobilizarea agricolă a jud. privind 
muncile agricole în vederea însămânţărilor. 

 
15/1942 (1942) (175) 
Ordine ale Ministerului de Interne şi Consiliului de Miniştri transmise de prefectură unităţilor în 

subordine, referitoare la efortul ţării, economic şi militar, pentru ducerea războiului 
munca de folos obştesc, ajutorarea văduvelor de război şi invalizi, munca obligatorie a 
evreilor şi prizonierilor de război. 

 
21/1943 (1943) (48) 
Ordonanţe de plată a sumelor cuvenite evreilor repartizaţi pentru munca obligatorie. 
 
16/1947 (1947) (80) 
Probleme privind controlul străinilor. Corespondenţă în legătură cu misiunile SUA în România 

pentru rezolvarea cererilor diferiţilor emigranţi. Circulară referitoare la declaraţiile de 
alegere a naţionalităţii. Tabele centralizate cu declaraţiile de naţionalitate. 
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Reel 3 
 

ANDJ Constanţa 
Fond Inspectoratul Regional de Poliţie Constanţa. 1938 – 1949. 
Fond nr. 151 
Inv. nr. 158 
 
Fond mic. 133 dos., numerotate în continuare. 
 
4 (1939) (162 p.) 
Corespondenţă referitoare la situaţia evreilor din unele ţări europene, măsurile luate de 

guvernele acestor ţări. 
 
 
Reel 4 
 

ANDJ Constanţa 
Fond Chestura de Poliţie Constanţa. 1931 – 1949. 
Fond nr. 152 
Inv. nr. 159 
 
Fond mic. 199 dos., numerotate în continuare. 
 
8 (1939) (113 p.) 
Corespondenţă şi rapoarte relative la evreii din raza Chesturii şi a acelora veniţi din alte ţări la 

Constanţa, pentru a se îmbarca în vederea repatrierii în Palestina. 
 
10 (1941) (168) 
Corespondenţă referitoare la armele ridicate de la mişcarea legionară după rebeliune, şi la 

identificarea personalului poliţiei care a făcut parte don mişcarea legionară. 
 
14 (1941) (499) 
Corespondenţă, dări de seamă şi tabele referitoare la schimbul de populaţie între statul român 

şi bulgar, camuflaj, închiderea magazinelor evreieşti, etc. 
 
48 (1941) (84) 
Mişcarea socialistă, întruniri publice şi informaţii cu privire la legionari, evrei, spionaj, etc. 
 
75 (1943 – 1944) (20) 
Corespondenţă privind evreii. 

 
 
Reel 5 
 

ANDJ Constanţa 
Fond Legiunea de Jandarmi Constanţa. 1944 – 1948. 
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Fond nr. 162 
Inv. nr. 169 
 
66 dosare, numerotate în continuare. 
 
9 (1946) (123 p.) 
Ordine şi rapoarte, evrei veniţi din URSS, Ungaria, rapoarte informative – incidente produse, 

diferite cercetări. 
 
12 (1946) (167) 
Ordine diverse şi istoricul mişcării legionare în raza regiunei Constanţa. 

 
 
Reel 6 
 

ANDJ Constanţa 
Fond Comitetul Democratic Evreieşc. 1946 – 1953. 
Fond nr. 456 
Inv. nr. 531 
 
Al materialului documentar al Comitetului democrat evreiesc judeţul Constanţa între anii 1946 – 

1950 
 
1 (23.4.1946 – 31.12.1948) (274) 
Corespondenţă. 
 
2 (26.6.1946 – 31.11.1950) (274) 
Procese-verbale 
 
3 (12.6.1946 – 4.5.1947) (287) 
Circulări, instrucţiuni, recitări, declaraţii şi referinţe 
 
4 (18.7.1947 – 3.12.1948) (141) 
Circulări şi diverse materiale documentare 

 
 
Reels 6-7 
 

5 (1948) (174) 
Fişe personale. 

 
 
Reel 7 
 

6 (1.10.1948 – 31.12.1950) (204) 
Planuri de muncă 
 
7 (1948 – 1950) (420) 
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Diverse acte justificative financiare 
 
8 (11.3.1948 – 31.12.1950) (332) 
Rapoarte de activitate 

 
Reel 8 
 

9 (1949 – 1950) (47) 
Dosare personale 
 
10 (1949 – 1950) (135) 
Dosare personale 
 
11 (1949 – 1950) (62) 
Dosare personale 
 
12 (4.1.1949 – 16.12.1950) (255) 
Corespondenţă 
 
13 (7.1.1949 – 10.12.1949) (152) 
Circulări, instrucţiuni, materiale documentare, recenzii şi poezii 
 
14 (1.3.1949 – 29.12.1949) (201) 
Material documentar pentru cursurile serale educative 
 
15 (15.6.1949 – 15.10.1949) (12) 
Buletine informative 

 
 
Reel 9 

 
16 (1949) (426) 
Acte justificative 
 
17 (5.1.1949 – 31.11.1949) (383) 
Corespondenţă 

 
 
Reels 9 – 10 
 

18 (5.1.1950 – 31.12.1950) (301) 
Corespondenţă 

 
 
Reel 10 
 

19 (4.1.1950 – 30.8.1950) (108) 
Diverse materiale documentar circulări 
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20 (1946) 
Registru de procese-verbale 
 
21 (1948) 
Registru de stare de plată 
 
22 (1951) 
Procese-verbale 
 
23 (1948) 
Registru de evidenţa corespondenţei 
 
24 (1948 – 1949) 
Registru de activitate financiară 
 
25 (1949 – 1950) 
Registru cu numele donatorilor 
 
26 (24.6.1946 – 22.9.1946) (4) 
Rapoarte de activitate ale 
 
27 (29.1.1948 – 1948) (1) 
Rapoarte ale resortului cultural 
 
28 (29.1.1949 – 31.12.1949) (64) 
Planul de muncă, rapoarte de activitate şi procese-verbale ale CDE 

 
 
Reel 10 

 
29 (Ian 1950 – 22.12.1950) (145) 
Planuri de muncă şi rapoarte de activitate 

 
 
Reel 10 – 11 
 

Al  materialului documentar al Comitetului democrat evreasca Regiunea Constanţa din anni  
1950 – 1953. 

Inv. 1 
 

1 (1.9.1950 – 31.12.1950) (184) 
Diverse materiale documentare şi instrucţiuni 

 
 
Reel 11 
 

2 (16.7.1950 – 31.12.1950) (318) 
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Rapoarte de activitate 
 
3 (1.1.1950 – 31.1.1950) (163) 
Planuri de muncă 
 
4 (1950 – 1951) 71 
Dosare personale 
 
5 (1951) (252) 
Rapoarte de activitate 
 
 

Reel 11 – 12 
 

6 (1.1.1951 – 31.12.1951) (240) 
Diferite situaţii, tabele şi declaraţii de pronunţare la plecare în Israel 

 
 
Reel 12 
 

7 (30.1.1951 – 28.11.1951) (175) 
Instrucţiuni şi circulări 
 
8 (1951) (166) 
Diverse materiale documentare 
 
9 (12.1.1951 – 8.12.1951) (200) 
Material editorial 
 
10 (5.2.1951 – 31.12.1951) (201) 
Materiale documentare şi art. la gazeta de perete 
 
 

Reel 12 – 13  
 

11(3.1.1951 – 31.12.1951) (291) 
Corespondenţă 

 
 
Reel 13 
 

12 (16.2.1851 – 31.12.1951) (163) 
Corespondenţă primită, tabele nominale şi situaţii 
 
13 (8.3.1951 – 31.12.1951) (175) 
Diverse materiale documentare 
 
14 (1950 – 1952) (351) 
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Acte justificative financiare 
 
 
Reels 13 – 14 
 

15 (30.1.1951 – 31.12.1952) (354) 
Rapoarte de activitate 

 
 
Reel 14 
 

16 (1951 – 1952) (229) 
Referate personale, note informative şi materiale documentare 
 
17 (8.1.1951 – 31.12.1952) (267) 
Corespondenţă 
 
18 (5.1.1952 – 31.1.1952) (273) 
Diverse telegrame şi corespondenţă 

 
 
Reels 14 – 15 
 

19 (13.2.1952 – 2.12.1952) (177) 
Conferinţe educative şi recenzii 

 
 
Reel 15 
 

20 (23.5.1952 – 31.12.1952) (174) 
Diverse materiale documentare, instruiri şi îndrumări în muncă 
 
21 (3.1.1952 – 31.12.1952) (193) 
Articole la ziare şi recenzii 
 
22 (29.4.1952 – 1.9.1952) (104) 
Material documentar 
 
23 (3.1.1952 – 3.9.1952) (105) 
Diverse materiale documentare 

 
 
Reels 15 – 16 
 

24 (1.1.1952 – 1.12.1953) (353) 
Planuri de muncă, procese-verbale rapoarte de activitate 
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Reel 16 
 

25 (15.1.1952 – 26.2.1953) (162) 
Diverse materiale documentare şi diverse instrucţiuni 
 
26 (Tr. I 1951 – 29.10.1951) (197) 
Planuri de muncă, rapoarte şi procese-verbale 
 
27 (9.1.1952 – Tr. II. 1953) (129) 
Planuri de muncă şi rapoarte de activitate 
 
28 (Tr. I. 1953 – 4.4.1953) (22) 
Planuri de muncă, referate şi procese-verbale 
 
29 (1950) 
Registru cu diverse notiţe 
 
30 (1950) 
Registru procese-verbale 
 
31 (1950) 
Registru de procese-verbale  
 
32 (1951) 
Registru de procese-verbale  
 
33 (1951) 
Registru cu diverse notiţe din şedinţe 
 
34 (1951) 
Registru de planuri de muncă 
 
35 (1951 – 1952) 
Registru de procese-verbale  

 
 
Reels 16 – 17 
 

36 (1951) 
Registru cu diverse notiţe şi şedinţe 

 
 
Reel 17 
 

37 (1951) 
Registru de activitate financiară 
 
38 (1952) 
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Registru şi reperoar cu diverse adrese cu sume plătite 
 
39 (1952 – 1953) 
Registru de procese-verbale 
 
40 (1952) 
Registru de rapoarte de activitate financiară 
 
41 (1952) (92) 
Rapoarte de activitate şi tabele nominale 
 


