
  RG-25.076M 

RG-25.076M    Selected records from the collection of the Prefecture of Police of Prahova from the 

Prahova branch of the Romanian National Archives, 1937 – 1944 1 

United States Holocaust Memorial Museum Archives 

Finding Aid 

RG-25.076M 

Romania 
Revised May 11, 2011 

 

 

RG-25.076M 

Acc. 2011.28 
 

Title: Selected records from the collection of the Prefecture of Police of Prahova from 

the Prahova branch of the Romanian National Archives, 1937 – 1944 

 

Extent: 2 microfilm reels; 35 mm. 

 

Provenance: Records from Romanian National Archives, Prahova Fond Prefectura 

Judetului Prahova , 1937-1944  Inv : No 721. The United States Holocaust Memorial 

Museum Archives received the collection from the Romanian State Archives, via the 

United States Holocaust Memorial Museum’s International Archives Project in January 

2011; and an additional reel was accreted in April 2011. 

 

Restrictions on Access: No restrictions on access. 

  

Restrictions on Use:  Use only for scientific purposes (not for commercial use.)  

 

Language: Romanian 

 

Preferred citation: Standard citation for the United States Holocaust Memorial 

Museum, Curatorial Affairs Division, Archives 

 

Scope and Content Note: Contains records from the Prefecture police of Prahova, 
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Reel 1 

 

ANDJ Prahova 

Fond Prefectura Judeţului Prahova. 1937-1944. 

Inv. nr. 721 

 

3889 u.a. Fond aranjat pe ani. 

 

33/1937 (1937)  

Corespondenţă şi memorii trimise de Camera de Muncă din Ploieşti Prefecturii Judeţului 

Prahova privind nemulţumirea producătorilor de încălţăminte din cauciuc, mişcarea 

romilor. 
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33/1942 (1942-1943) 

Corespondenţă şi tabele cu situaţia lichidării bunurilor, provenite de la organizaţiile 

legionare. 

 

627/1942 (1942-1943) 

Contul de gestiune al com. Vornicu Mărgineanu pe anul financiar 1942-1943, aprobarea 

contului, numirea membrilor comisiei de recepţie, reclamarea primarului pentru unele 

abuzuri, plângerea ţiganilor pentru că îi trimite în Transnistria. 

 

 

50/1943 (1942-1944) 

Corespondenţă privind desfiinţarea sectelor religioase şi trecerea bunurilor şi arhivei în 

patrimoniul statului, ……… ……… ……… …….. …….. ……………. ……………… 

………….. ………….. ……………. ………… ……….. 

 

Reel 2 

 

31/1942 (1942-1943)  

Corespondeţă privind atribuţiunile Inspectoratului general, norme de continuarea muncii 

obligatorii de folos obştesc de către evrei, organizarea echipelor de lucru, solicitare de 

domiciliu, consemnul gărzii de la lagărul de garnizoană al evreilor din Ploieşti. 

(Anexat Instr. generale la munca obligatorie a evreilor). 

 

32/1942 (1942) 

Copie decret-lege pentru stabilirea unor obligaţii impuse funcţionarilor publici în vremuri 

excepţionale, administrarea bunurilor părăsite de evrei, reorganizarea şi înregistrarea 

operaţiilor financiare, sect. (!) clădirilor evreilor, exploatarea pădurilor Centrului Naţional 

de Românizare, tabel cu declaraţiile de avere ce posedă, străinii care se găsesc în stare de 

război cu România. 

 

 

8/1943 (1943) 

Corespondenţă privind……… ……. ……. …… …….. ……..întocmirea de grafice 

privind originea locuitorilor, situaţia demografică, instituţii şi întreprinderi etc., trimiterea 

evreilor în Transnistria, …… …………. …………. ……….. …………. ………. ……… 

……… …….. …….. ……… …….. ……. …… ……… …….. …….. ……… …….. 

……. ………… 

 

9/1943 (1943-1944) 

Corespondenţă relativă la ………. ……urmărirea evreilor care practică comerţ clandestin 

şi intrarea lor în lagăr, colonizarea luptătorilor din război pe disponibilităţile de terenuri 

agricole şi gospodării din Basarabia, ………… ………….., organizarea unei tabere a 

tineretului german din România, ………………., înrolarea în armata germană SS a 

cetăţenilor români de origine germană,………. …… …… ….. …… ……. …… …… 
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…… ………… …… ……………… ……………….. ………….. ………… ……………. 

…………………….. …………. 

 

31/1943 (1943) 

Ordine, rapoarte, studii şi tabele confidenţiale referitoare la evacuarea evreilor din 

Ploieşti şi din zona petrolieră şi măsurile antisemite luate de autorităţi. 

 

32/1943 (1941-1943) 

Corespondenţă relativă la inventarierea bunurilor ce au aparţinut Mişcării legionare şi 

Străjii Ţării, viza carnetelor refugiaţilor din Transilvania, relaţii privind pe unii refugiaţi, 

acordări de ajutoare. 

 

33/1943 (1943-1944) 

Corespondenţă în legătură cu relaţii privind refugiaţii din Transilvania de Nord, 

Cadrilater, Basarabia, evacuarea evreilor, acordări de alocaţii foştilor demnitari poloni, 

ajutorarea refugiaţilor. 

 

50/1943 (1942-1944) 

Corespondenţă privind desfiinţarea sectelor religioase şi trecerea bunurilor şi arhivei în 

patrimoniul statului, ……… ……… ……… …….. …….. ……………. ……………… 

………….. ………….. ……………. ………… ……….. 

 

 

 


