PREFAŢĂ

Fondul Asociaţia Generală a Voluntarilor Români din Războiul
Antifascist a făcut parte din Arhiva Istorică a Partidului Comunist Român, acolo
unde i-a fost atribuit numărul 18.
După Revoluţia din 1989, acesta a fost preluat, împreună cu celelalte
fonduri şi colecţii din Arhiva Istorică de către Ministerul Apărării Naţionale de
la Comitetul Central al P.C.R., iar apoi, în 1995, a ajuns în custodia Arhivelor
Naţionale, fiind păstrat, în prezent în depozitele Serviciului Arhive
Contemporane din subordinea Direcţiei Arhive Naţionale Istorice Centrale.
Prezentul inventar îl completează pe cel întocmit în 1971 la Arhiva
Istorică a P.C.R. şi prezent deja în circuitul ştiinţific din 2007 şi care conţine un
număr de 16 înregistrări, acte din perioada 1947 – 1949, anii în care a funcţionat
această asociaţie. Astfel, în inventarul de faţă sunt luate în evidenţă numai două
dosare, ajungându-se astfel la finalul fondului format din 18 unităţi arhivistice
(16 în inventarul întocmit la Arhiva Istorică plus 2 în inventarul de faţă).
Cele două unităţi arhivistice se referă la probleme precum: componenţa
Comitetului Central al Asociaţiei, bugete, planuri de acţiune, corespondenţa cu
filialele judeţene, organizarea unei loterii, alte acte necesare pentru notificarea
înfiinţării la Tribunalul Ilfov.
Documentele, în cantitate de 0,6 metri liniari, datează din anii 1947 –
1949 iar starea lor de conservare este bună. Nici unul dintre documente nu este
exceptat de la cercetarea ştiinţifică. Inventarul a fost întocmit în anii `90 de
arhivistul Gheorghe Şovar, iar verificările necesare au avut loc la Serviciul
Arhive Contemporane în anul 2009, fiind efectuate de către un colectiv format
din Marius–Claudiu Dincă – inspector superior, George Lazăr – inspector
asistent, Radu Corbeanu – inspector debutant şi Mugurel Gheorghe – referent
superior.
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Actul constitutiv, componenţa Comitetului
Central, Statutul Asociaţiei Foştilor Voluntari
Români din Războiul Antifascist (Antihitlerist în
proiect), procese verbale, dări de seamă şi
corespondenţă primită şi expediată la filialele
judeţene, regulamentul pentru organizarea
Loteriei Voluntarilor Antifascişti.
Originale.
Dări de seamă, rapoarte, procese-verbale,
planuri de activitate şi acţiune, adrese, bugete
centrale şi locale ale Asociaţiei Foştilor Voluntari
Români din Războiul Antifascist, corespondenţă
primită şi expediată la filialele judeţene.
Originale.
Lb. engleză şi română.

