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PREFAŢĂ

După evenimentele din decembrie 1989 arhiva creată sau deţinută de Comitetul
Central al Partidului Comunist Român a fost mutată în stare de urgenţă din Bucureşti, în
custodia Ministerului Apărării Naţionale, la Piteşti.
Începând cu anul 1993 a început preluarea acesteia de către Arhivele Naţionale, în
tranşe succesive, acestea fiind aduse în anul 2000 la depozitele din complexul S.A,D. iar în
anul 2004 cea mai mare parte a acestor documente a fost transportată în cele 2 depozite
gestionate de Biroul Arhive Contemporane din complexul Văcăreşti, restul fiind păstrate în
depozitele din complexul Militari.
Secţia Administrativ - Politică, parte a aparatului C.C. al P.C.R. se ocupa cu
selecţionarea şi repartizarea cadrelor, precum şi controlul executării hotărârilor partidului şi
guvernului în domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei, al Procuraturii, al Comisiei
Controlului de Stat al Ministerului Sănătăţii. al Ministerului Cultelor, al Arbitrajului de Stat
şi al Crucii Roşii, de asemenea se ocupa de selecţionarea şi repartizarea cadrelor din
Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne.
Prezentul inventar cuprinde documente din perioada 1978-1989, completând
inventarele: Fond C.C. al P.C.R. Secţia Administrativ – Politică (1921 – 1977), înregistrat
sub nr. 3059 şi Fond C.C. al P.C.R. Secţia Administrativ – Politică - „Dosare – anexe”
înregistrat sub nr. 3154 aflate în cercetare la sala de studiu a Arhivelor Naţionale.
Fişele de inventar întocmite pentru perioada 1978 - 1989 au fost date in circuitul
ştiinţific prin la sala de studiu a Arhivelor Naţionale în anul 2007, având o cotă provizorie.
În vederea întocmirii prezentului inventar, în anul 2012 s-a efectuat operaţiunea de
verificarea a existentului cu instrumentele de evidenţă, în acest caz fişele de inventar. Urmare
acestei operaţiuni arhivistice s-a îmbunătăţit descrierea unităţilor arhivistice şi au fost
corectate datele extreme.
Criteriul de ordonare al documentelor este structural-cronologic.
Genurile de documente cel mai des întâlnite în actualul inventar sunt: hotărâri ale
C.C. al P.C.R., rapoarte, note informative, dări de seamă, procese-verbale, situaţiile statistice,
stenograme ale unor şedinţe etc.

Informaţiile relevate de documentele inventariate pentru perioada 1978-1989 sunt
cele referitoare la: participarea la diverse şedinţe ale Comisiei Permanente CAER pentru
industria de apărare, participarea armatei române la activităţi comune ale Forţelor Armate
ale Statelor participante la Tratatul de la Varşovia, participarea delegaţiilor Ministerului
Afacerilor Interne şi cel al Apărării Naţionale la schimburi de experienţă cu ministerele
similare din ţările comuniste, proiecte prezidenţiale de înaintare in grad a unor ofiţeri ai
Ministerului de Interne

şi al Apărării Naţionale, cooperare în domeniul industriei

aeronautice, proiectul de înfiinţare a Institutului de Neuropsihiatrie, fise personale ale unor
ofiţeri ai Ministerului de Interne care participau la acţiuni specifice în alte ţări etc.
Operaţiunile arhivistice de ordonare şi inventarierea a documentelor Secţiei
Administrativ Politică au fost efectuate în perioada 2005 de către arhivista: Camelia Moraru
şi referenţii: Ioana Mihai, Tamara Şerban, Floarea Dinu, Natalia Creţu..
Operaţiunea de verificare a existentului cu instrumentele de evidenţă a fost realizată
de consilier superior Gabriela Ibrian şi referenţii Mugur Gheorghe şi Daniela Encean.
Preluarea arhivistică a documentelor Fondului C.C. al P.C.R. va fi continuată în anii
ce urmează, având în vedere ca există încă arhivă neprelucrată aparţinând Fondului
Comitetul Central al Partidului Comunist Român.
Inventarul, întocmit de subsemnata, conţine 208 u.a. care reprezintă 6 m.l.

21.12.2012

Gabriela Ibrian,
consilier superior
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3
FOND
COMITETUL CENTRAL AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

4

5

6

30 sept.
1978

9

5 mai
1978

11

1 ian. –
8 apr.
1978

139

5 ian.
1978 –
8 ian.
1979

131

Secţia Administrativ – Politică
Anul 1978
Hotărârea C.C. al P.C.R., însoţită de
adrese ale Secţiei pentru Probleme Militare
şi Justiţie şi Ministerului de Interne, notă de
propunere şi tabel, privind Raportul
Ministerului de Interne din 31 august 1978,
referitor la organizarea îndeplinirii unor
misiuni specifice organelor de miliţie.
Originale, copii.
Hartă.

1

2

3

24

Modelul Planului
Ministere.
Original.

de

alarmare

pe

Liste cu membrii delegaţiei oficiale
care l-au însoţit pe Nicolae Ceauşescu şi
Elena Ceauşescu în vizite de stat din
S.U.A. (1970-1978), programe ale
vizitelor, liste de obiective, note
informative cu privire la întreprinderile
vizitate,
extrase
din
"Romanian
Bulletin", ş.a.
Originale, copii.

4

Hotărâri ale C.C. al P.C.R. însoţite de
adrese ale Ministerului de Interne, Secţia
pentru Probleme Militare şi Justiţie,
Departamentul Securităţii Statului, rapoarte,
informări, note, proiect de decret, situaţii,
tabele, proiect de convenţie, ş.a., privind
activitatea de eliberare de paşapoarte şi vize,
regimul străinilor şi trecerea frontierei,
deschiderea punctului de control rutier
pentru trecerea frontierei Petea –
Csengersima (Ungaria), pentru traficul
internaţional; problemele de organizare şi
conducere a muncii de securitate, situaţia
persoanelor deţinute în penitenciare şi
faptele antisociale constatate; controalele
efectuate în teritorii de securitate, ş.a.
Originale, copii.
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4

5

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Sănătăţii, Societatea de "Cruce Roşie",
însoţite de note, rapoarte, situaţii, privind:
acordarea unor ajutoare Societăţilor de Cruce
Roşie din străinătate; schimbul de experienţă
efectuat de către profesor Marius Barnard şi
echipa sa la Spitalul Fundeni, Clinica de
Chirurgie cardio-vasculară; mesajele lui
Nicolae Ceauşescu la Congresul Societăţii de
Cruce Roşie din România; raportul de
activitate pe anul 1977 al Societăţii de Cruce
Roşie din România, acordarea unui ajutor
material Republicii Yemen.
Originale, copii.
Anexe.

30 ian. 28 nov.
1978

71

Situaţii medicale, buletine de analiză,
bilete de ieşire, rapoarte clinice, situaţii de
plată, note, liste de pacienţi, ş.a., întocmite de
Ministerul Sănătăţii – Institutul de
Geriatrie „Bucureşti”, Spitalul „Elias”,
înaintate C.C. al P.C.R. Secţia Relaţii
Externe, privind pacienţii străini internaţi.
Originale, copii.
Lb. română, engleză, ebraică, greacă.

4 ian. –
29 nov.
1978

408

7

Rapoarte şi situaţii, declaraţii, procese
verbale, ş.a. întocmite de Consiliul Central
de Control Muncitoresc al Activităţii
Economice şi Sociale din cadrul C.C. al
P.C.R. privind valorificarea invenţiilor şi
cercetările efectuate în tratamentul unor boli.
Originale, copii.
Lb. română, engleză

1 apr. –
16 dec.
1978

80

8

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Procuraturii
Generale, Secţiei pentru Problemele Militare
şi Justiţie din cadrul C.C. al P.C.R. însoţite
de rapoarte, note, listă, privind: vizita în Zair
(5 – 11 oct. 1978) a procurorului general al
României – Gheorghe Bobocea; stadiul
cercetărilor în legătură cu explozia şi
incendiul din 30 – 31 oct. 1978 de la
instalaţia
catalitică
a
Combinatului

3 iun. –
14 dec.
1978

27

1

5

6

353

3
Anexe. Schiţe.
Lb. română, germană.
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3
Petrochimic Piteşti; participarea delegaţiei
române la Consfătuirea consultativă a
miniştrilor de justiţie de la Berlin (15 – 20
mai 1978) şi la Consfătuirea reprezentanţilor
ţărilor membre ale CAER pentru probleme
juridice.
Originale, copii.
Anexe.

4

5

6

9

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, Secţiei pentru
Problemele Militare şi Justiţie, însoţite de
note, informări, rapoarte, puncte de vedere,
proiecte, decret prezidenţial, ş.a. privind:
activitatea armatei române în cadrul
„Planului activităţilor comune ale Forţelor
Armate Unite ale statelor participante la
Tratatul de la Varşovia, pentru armata
Republicii Socialiste România, pe anul
1978”; deschiderea unui nou punct de trecere
a frontierei de stat româno – iugoslave;
consfătuirea de lucru cu cadrele militare
detaşate în sectoarele economiei naţionale cu
sarcini pentru producţia de apărare;
încheierea protocoalelor de livrări reciproce
de bunuri speciale pe anul 1979 cu ţările
membre ale C.A.E.R. reprezentate în comisia
permanentă pentru industria de apărare, ş.a.
Originale, copii.
Hărţi, grafice, schiţe.

4 ian. –
27 dec.
1978

221

10

Hotărâri ale C.C. al P.C.R. însoţite de
adrese ale Consiliului de Miniştri, Ministerul
Apărării Naţionale, Departamentul Aviaţiei
Civile, Secţia pentru Probleme Militare şi
Justiţie, note, rapoarte, situaţii, liste, proiect
de decret prezidenţial, ş.a., privind: condiţiile
de stabilire a terenurilor de aeronautică, a
zonelor de siguranţă şi a servituţilor
aeronautice, survolarea teritoriului României
de avioane ale unor companii aeriene străine;
participarea efectivelor de militari pe
şantierele economiei naţionale; raportul
Consiliului tehnic de coordonare a producţiei
de tehnică militară referitor la activităţile
desfăşurate în anul 1977 pentru îndeplinirea
programului unitar al dezvoltării industriei
de apărare; analiza programului de

4 ian. –
22 dec.
1978

191
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3
organizare a cercetării şi industriei de aviaţie
din România, ş.a.
Originale, copii.
Anexe.

4

5

6

11

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese
întocmite de Ministerul Apărării Naţionale,
Secţia pentru Problemele Militare şi Justiţie,
însoţite de rapoarte, situaţii, note, proiect de
decret prezidenţial, proiect de ordin al
Preşedintelui Republicii Socialiste România,
liste, ş.a., privind: asigurarea pazei, apărării
şi securităţii aeroporturilor, aerodromurilor
aviaţiei civile; reglementarea navigaţiei
navelor militare ale României şi Bulgariei în
sectorul fluviului Dunărea la frontiera dintre
cele două state; realizarea producţiei şi
asimilărilor de tehnică militară, investiţiilor
şi exportului special pe semestrul I/1978;
asigurarea cu militari pentru campania
agricolă din toamna anului 1978, ş.a.
Originale, copii.
Anexe.

27 apr. –
29 dec.
1978

255

12

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de rapoarte, note,
situaţii privind: realizarea investiţiei
„Poligon Mălina”; punctul de vedere şi
componenţa delegaţiei române la cea de-a
XXXVII – a şedinţă a Comisiei Permanente
C.A.E.R. pentru industria de apărare,
construirea de adăposturi şi puncte de
comandă pentru apărarea civilă în anii 1979
şi 1980 ş.a.
Originale, copii.
Anexe.
Schiţe- plan.

20 oct. –
30 nov.
1978

106

Raport de informare şi informări
4 – 21
întocmite de Ministerul Apărării Naţionale dec. 1978
privind: aprecierile care se fac în străinătate
în legătură cu poziţia României la
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ
al statelor participante la Tratatul de la
Varşovia; unele aspecte ale situaţiei politico
– militare şi militare din jurul graniţelor
României.
Originale.

23
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3

4

5

6

14

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese
întocmite de Departamentul Cultelor însoţite
de note, situaţii, rapoarte, proiect de decret
prezidenţial, note de apreciere, fişe
personale, privind: organizarea unor
festivităţi prevăzute în planul de relaţii
externe pe anul 1978, al cultelor din
Republica Populară România, stabilirea
contribuţiei nete lunare acordate de la
bugetul de stat la retribuirea personalului
clerical; starea construcţiilor de cult existente
în strada Radu Vodă, ş.a.
Originale, copii.

9 feb. –
27 oct.
1978

47

15

Note cuprinzând scurt istoric şi date cu
privire la suprafaţa şi structura: Complexului
Mânăstirii Plumbuita (str. Matei Basarab nr.
58 Colentina); Complexului Mânăstirii Radu
Vodă (str. Radu Vodă nr. 24 A);
Complexului Mânăstirii Antim (str. Antim
nr. 29); Complexului Mânăstirii Căldăruşani.
Originale.
Schiţe-plan.

28 mart.
1978

13

Notă întocmită de Departamentul
Cultelor privind unele aspecte ale organizării
Bisericii romano-catolice, însoţită de
decrete, note, proclamaţie, extras din
Monitorul Oficial nr. 51/1949 – HCM
privind situaţia cultelor religioase; Notă a
Departamentului Cultelor cu privire la
stadiul relaţiilor cu Vaticanul.
Copii.

22 feb.
1978 –
5 apr.
1984

22

Condică de evidenţă a plicurilor cu
documente ale Ministerului. Afacerilor
Externe. şi Ministerului de Interne – 1978 –
1979.
Originale.

1978 1979

69

10 ian. –
16 oct.
1979

83

Nr. de
inventar

1

16

17

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

346

Anul 1979
1

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne Secţia pentru
Probleme Militare şi Justiţie de pe lângă C.C.
al P.C.R., însoţite de rapoarte, note, liste
privind vizita în România a ministrului

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Kuweitian de Interne; Planul de investiţii al
Ministerului de Interne pe anul 1949;
proiectele de decrete prezidenţiale propuse
de Ministerul de Interne; transmiterea
Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa
a datelor statistice referitoare la accidentele
de circulaţie; trecerea în rezervă sau direct în
retragere a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne ş.a.
Originale, copii.
Fotografii.
Anexe.

4

5

6

2

Adresă de supunere spre aprobare
însoţită de expunere de motive din 17 iulie a
proiectului de decret prezidenţial propus de
ministrul de Interne privind înaintarea în
gradul următor, după expirarea stagiului
minim, a unui număr de 1032 ofiţeri din
cadrele permanente.
Originale.

21 iulie
1979

19

3

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne însoţite de expuneri
de motive şi proiecte de decret prezidenţial,
privind trecerea în retragere sau în rezervă şi
redarea gradului unor ofiţeri din Ministerul
de Interne; modul de soluţionare a unor
cereri de căsătorie dintre cetăţenii români şi
cetăţeni olandezi; înaintarea în grad a unor
ofiţeri din Ministerul de Interne.
Originale, copii.

25 iul. –
21 dec.
1979

37

4

Adrese ale Ministerului de Interne,
însoţite de rapoarte, expuneri de motive,
note, proiecte de decret prezidenţial, liste,
privind: suplimentarea efectivelor şi
asigurarea cu mijloace de transport necesare
organizării şi funcţionării noilor puncte de
trecere a frontierei în cadrul micului trafic;
conferirea Ordinului şi Medaliei „Meritul
militar” unor cadre permanente din
Ministerul de Interne; trecerea în rezervă şi
retragerea unor ofiţeri, ş.a.
Originale, copii.

9 mart.
1979 –
21 ian.
1980

159

5

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, Consiliului
de Miniştri, Secţia pentru Probleme Militare

9 ian. –
20 dec.
1979

272
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3
şi Justiţie, însoţite de rapoarte, expuneri de
motive, note, situaţii, tabele, privind:
dezvoltarea aviaţiei civile; organizarea şi
desfăşurarea muncii politico-educative cu
luptătorii din gărzile patriotice şi tinerii din
detaşamentele de pregătire militară; Planul
de investiţii al Ministerului Apărării
Naţionale pe anul 1979; funcţionarea
sistemului de alarmare la unele obiective;
Proiectul Bugetului pe anul 1980; ş.a.
Originale, copii.

4

5

6

6

Adresă de supunere spre aprobare,
însoţită de expuneri de motive a proiectului
de decret prezidenţial privind înaintarea în
gradul următor, după expirarea stagiului
minim, a unor ofiţeri din cadrele permanente.
Originale, copii.

31 iulie
1979

178

7

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de rapoarte, note,
proiecte de decrete prezidenţiale, situaţii,
privind: trecerea în rezervă şi retragerea unor
ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale;
atribuirea de denumiri unor mari unităţi
militare şi instituţii militare de învăţământ
subordonate
Ministerului
Apărării
Naţionale; înaintarea în gradele următoare şi
trecerea în rezervă a unor ofiţeri, ş.a.
Originale, copii.

26 iul. –
19 dec.
1979

206

8

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de rapoarte,
expuneri de motive, note, liste, situaţii,
privind: planul activităţilor comune
referitoare la dezvoltarea şi perfecţionarea
armamentului şi tehnicii armatelor statelor
participante la Tratatul de la Varşovia, pentru
perioada 1981 - 1985; acordarea de ajutoare
militare unor state; trecerea în rezervă şi
retragerea, înaintarea în grad a unor ofiţeri
din M.Ap.N.; modificarea unor indicatori
economici şi financiari aprobaţi de M.Ap.N.
pe anul 1979; şedinţa a XII-a a Comitetului
miniştrilor Apărării statelor participante la
Tratatul de la Varşovia, care a avut loc în
Polonia, în perioada 4 - 6 dec. 1979.

13 mart.
– 14 dec.
1979

283
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Originale, copii.
Schiţe-plan.
Limba. engleză,limba română.
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4

5

6

9

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, expuneri de motive, referate, note,
proiect de decret prezidenţial, situaţii,
privind punctul de vedere al delegaţiei
române în Comisia Permanentă Comisia
Europeană de Ajutor Reciproc (C.A.E.R.)
pentru industria de apărare la şedinţa a
XXXVIII-lea a acesteia; trecerea în rezervă
şi în retragere a unor ofiţeri din M.Ap.N.;
conferirea unor ordine şi medalii; acordurile
de lungă durată referitoare la livrările
reciproce de bunuri speciale pe perioada
1976 – 1980; dotarea marinei militare
române cu 3 submarine.
Originale, copii.

9 mai –
18 iul.
1979

160

10

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Sănătăţii, Consiliului Naţional al Societăţii
de Cruce Roşie, însoţite de rapoarte,
expuneri de motive, note de propuneri,
situaţii, proiecte de decrete, liste, privind:
acordarea de ajutoare materiale unor
populaţii din zonele sinistrate; dotarea cu
aparatură a unor unităţi medicale şi
dezvoltarea producţiei de aparatură şi
instrumentar medical; reuniunea comitetului
special de experţi, ai Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii, însărcinat cu studierea situaţiei
sanitare a populaţiei arabe din teritoriile
ocupate ş.a.
Originale, copii.

31 ian. –
7 dec.
1979

107

11

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Procuraturii
Generale, Secţiei pentru Probleme Militare şi
Justiţie, însoţite de expuneri de motive, note,
proiect de decret, privind unele măsuri
pentru refacerea Palatului Justiţiei din
Bucureşti (avariat de seismul din 4 martie
1977); extrădarea cetăţeanului Stoian
Dumitru; alegerea membrilor comisiilor de
judecată.
Originale, copii.

19 ian. –
19 dec.
1979

16

Nr. de
inventar

1
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2

12

13

4/1980
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3

4

5

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Departamentului Cultelor Consiliului de
Miniştrii, însoţite de rapoarte, referate, note,
anexe privind înfiinţarea a 6 noi parohii
ortodoxe române în Austria, Spania, Olanda,
Suedia, Belgia şi Italia; organizarea în
România a Adunării Generale a secţiei
Europene a Alianţei Mondiale Reformate;
propunerile
Departamentului
Cultelor
referitoare la relaţiile externe pe anul 1979;
ş.a.
Originale, copii.

3 mart. –
3 dec.
1979

50

Adresă informativă semnată de Enache
Constantin, însoţită de rapoarte, declaraţii,
sentinţe, note, ş.a. privind unele fapte pe care
le aduce la cunoştinţa Congresului al XII-lea
al P.C.R., abuzuri şi ilegalităţi comise de
nomenclatura C.C. al P.C.R., propuneri de
remediere a deficienţelor constatate.
Originale, copii.

15 nov.
1979

4

Anul 1980
1

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Justiţiei, însoţite de note şi rapoarte, privind
noile comisii de judecată, participarea la cea
de-a VI-a şedinţă a Consfătuirii consultative
a miniştrilor de Justiţie din unele ţări
socialiste de la Praga (14 – 18 aprilie 1980);
vizita în Iugoslavia a delegaţiei Ministerului
Justiţiei ş.a.
Originale, copii.
Anexe.

10 mart.
– 31 dec.
1980

19

2

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Sănătăţii, Consiliului Naţional al Societăţii
de Cruce Roşie, însoţite de note şi puncte de
vedere, privind participarea delegaţiei
române la Consfătuirea a XXI-a a miniştrilor
Sănătăţii din ţările socialiste; acordarea unui
ajutor Frontului Popular pentru Eliberarea
Palestinei; convocarea Plenarei Consiliului
Naţional al Societăţii de Cruce Roşie ş.a.
Originale, copii.
Anexe.

5 mart. –
3 dec.
1980

63

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3

4

5

6

3

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, note, raport, proiect de decret,
privind vizita delegaţiei Ministerului de
Interne în China; decesul lui Marin Preda;
proiectul de decret prezidenţial referitor la
conferirea unor ordine şi medalii; trecerea în
rezervă şi retragerea unor ofiţeri, propuneri
referitoare la desemnarea în funcţiile de
episcopi-vicari la Arhiepiscopia ortodoxă
română pentru Europa centrală şi occidentală
cu sediul la Paris, la Arhiepiscopia Sibiului
şi la Arhiepiscopia Craiovei ş.a.
Originale, copii.
Lb. chineză, română.

3 apr. –
24 sept.
1980

102

4

Adresă informativă semnată de Enache
Constantin, însoţită de rapoarte, declaraţii,
sentinţe, note, ş.a. privind unele fapte pe care
le aduce la cunoştinţa Congresului al XII-lea
al P.C.R., abuzuri şi ilegalităţi comise de
nomenclatura C.C. al P.C.R., propuneri de
remediere a deficienţelor constatate.
Originale, copii.

15 nov.
1979

80

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

5

4

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, note, raport, proiect de decret şi
situaţii, tabel nominal, privind: trecerea în
rezervă şi retragerea unor ofiţeri din
Ministerul de Interne; deplasări în
străinătate, primirea unor delegaţii oficiale
ş.a.
Originale, copii.
Lb. sârbo-croată, română.

17 mart.
– 16 oct.
1980

229

6

5

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de note,
expuneri, proiect de decret, rapoarte, situaţii,
tabele, privind: înaintarea în grad a unor
ofiţeri; trecerea în rezervă şi retragerea unor
ofiţeri din Ministerul de Interne; consfătuiri
şi concursuri profesionale ale pompierilor;
furtul unui avion de la Aerobaza Timişoara
ş.a.
Originale, copii.
Fotografii, schiţe.

22 ian. –
22 dec.
1980

176

1
7

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
6

8

7

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
note, rapoarte, liste şi situaţii, privind:
colaborarea cu U.R.S.S. în domeniul tehnicii
militare; situaţia evenimentelor de frontieră;
proiectul de decret prezidenţial propus de
ministrul Apărării Naţionale referitor la
trecerea în rezervă şi în retragere a unor
ofiţeri; Protocolul şedinţei a XXXX-a a
Comisiei Permanente pentru Industria de
Apărare – traducere – C.A.E.R. ş.a.
Originale, copii.

31 ian. –
21 nov.
1980

137

9

8

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de rapoarte,
referate, expuneri de motive, note, situaţii,
tabele, privind: Proiectul Bugetului
Comandamentului Unificat pe anul 1981;
realizarea producţiei şi asimilărilor de
tehnică militară, exportului special şi
investiţiilor pe primele trei trimestre ale
anului 1980; <proiectul de decret
prezidenţial propus de Ministerul Apărării
Naţionale, referitor la> trecerea în rezervă şi
retragerea unor ofiţeri; punctul de vedere al
delegaţiei
române
la
consfătuirea
reprezentanţilor organelor centrale de
planificare, de mobilizare şi ai marilor state
majore ale armatelor ţărilor participante la
Tratatul de la Varşovia ş.a.
Originale, copii.

12 mart.
– 15 nov.
1980

161

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de rapoarte,
expuneri de motive, note, referate, situaţii,
tabele nominale, privind: activitatea
desfăşurată în anul 1979 pe linie de
paşapoarte, regimul străinilor şi controlul
trecerii frontierei de stat; îndeplinirea
misiunilor şi stadiul pregătirii de luptă a
trupelor de securitate şi de pompieri în anul
1979; situaţia asigurării cu pază militară a
obiectivelor de importanţă deosebită;
conferirea unor ordine şi medalii unor ofiţeri
din Ministerul de Interne ş.a.
Originale, copii.

4
16 ian. –
8 dec.
1980

5
151

6

1
10

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
9

11

10

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, note, raport, proiecte de
decret, situaţii, tabele, privind: Raportul
Consiliului tehnic de coordonare a producţiei
de tehnică militară, referitor la realizarea
produselor fizice, asimilărilor, exportului şi
investiţiilor în sectorul special; planul
activităţilor comune ale Forţelor Armate
Unite ale statelor participante la Tratatul de
la Varşovia, pentru armata română, pe anul
1980; activităţile de aprovizionare din import
din U.R.S.S.; evenimentele de frontieră;
unele măsuri militare întreprinse de S.U.A.,
Anglia şi U.R.S.S. în contextul internaţional
existent.
Originale, copii.

7 ian. –
24 dec.
1980

267

12

11

Adrese întocmite de Ministerul Apărării
Naţionale, însoţite de note, proiecte de
decret, situaţii, tabele nominale, privind:
acordurile referitoare la livrările reciproce de
tehnică militară pe perioada 1981 – 1985 şi
protocoalele pe anul 1981 cu Bulgaria,
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia,
Ungaria şi U.R.S.S.; concluziile asupra
activităţii de cercetare ştiinţifică în armată;
Directiva comandantului suprem al forţelor
armate referitor la pregătirea de luptă,
politico-educativă şi pentru acţiune a gărzilor
patriotice şi formaţiunilor de pregătire a
tineretului pentru apărarea patriei în perioada
1981 – 1985; avansarea în grad a unor ofiţeri.
Originale, copii.

8 ian. –
10 dec.
1980

209

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
note, rapoarte, situaţii, tabele nominale,
proiect de decret, privind: trecerea în rezervă
şi în retragere a unor ofiţeri; Planul
activităţilor comune ale Forţelor Armate
Unite ale statelor participante la Tratatul de
la Varşovia, pentru armata României, pe anul
1980; stabilirea componenţei comisiei de
atestare a personalului aeronautic din cadrul
Departamentului Aviaţiei Civile; înaintarea
în grad a unor ofiţeri ş.a.
Originale, copii.

4
6 mart. –
29 aug.
1980

5
278

6

1
13

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
12

14

13

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de note, expuneri
de motive, situaţii, raport, proiecte de decret,
privind: participarea delegaţiilor române la
unele sesiuni ale comisiilor permanente de
colaborare şi cooperare în tehnica militară;
desfăşurarea şedinţei de cooperare în paza
frontierei de stat româno - bulgare (Bucureşti
20 – 24 mai 1980); Planul activităţilor
comune ale Forţelor Armate Unite ale
statelor participante la Tratatul de la
Varşovia pentru armata României pe anul
1980; trecerea în rezervă şi retragerea unor
ofiţeri.
Originale, copii.

24 ian. –
10 dec.
1980

199

15

14

Adresă a Consiliului de Miniştri, către
C.C. al P.C.R. însoţită de note, întocmite de
Departamentul Cultelor, privind punctul de
vedere al părţii române în legătură cu
proiectul de statut al Bisericii romano –
catolice din România, elaborat de Vatican
împreună cu ierarhia catolică din România.
Originale, copii.

9 oct.
1980

28

16

15

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Departamentul
Cultelor, însoţite de note, proiect de decret,
expuneri de motive, raport ş.a., privind:
vizita delegaţiei Departamentului Cultelor în
U.R.S.S.; organizarea în România (26 – 29
mai 1981), a sesiunii Secretariatului
Internaţional al Conferinţei Creştine pentru
Pace; constituirea unei episcopii ortodoxe
române cu sediul la Ottawa pentru

3 mart. –
25 dec.
1980

71

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
note, proiecte de decret, liste, tabele
nominale, privind: principalele acţiuni de
relaţii externe ale Ministerului Apărării
Naţionale şi Ministerului de Interne, pe anul
1980; proiectul de decret prezidenţial propus
de ministrul Apărării Naţionale referitor la
conferirea ordinului şi medaliei „Meritul
Militar” unor ofiţeri; ş.a.
Originale, copii.
Mostre textile.

4
17 ian. –
27 nov.
1980

5
172

6

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

17

16

Note privind propunerile Consiliului de
Miniştri referitoare la punctul de vedere al
părţii române în legătură cu proiectul de
Statut al Bisericii romano – catolice din
România; proiect de lege privind regimul
general al cultelor religioase.
Originale, copii.

18 apr. –
19 nov.
1980

178

18

18

Condica cu evidenţa plicurilor cu
documente ale Ministerului de Interne şi
Ministerului Afacerilor Externe 1980 –
1981; situaţii cu spaţii de cazare, masă,
produse şi preparate.
Originale.

3 ian.
1980 –
31 dec.
1981

82

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
comunităţile emigraţiei române din Canada;
adoptarea a două apeluri pentru pace de către
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române; situaţia
bisericii ortodoxe române din Paris;
problemele ridicate de rabinul Moses Rozen
cu prilejul audienţei la Departamentul
Cultelor.
Originale, copii.

4

5

6

Anul 1981
1

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, expuneri de motive, note, situaţii,
proiect de decret, privind: trecerea în rezervă
sau retragerea unor ofiţeri din M.Ap.N.;
participarea la Congresul Internaţional de
Istorie Militară şi de Studii de Apărare
Naţională (Franţa, Montpellier, 3 – 6
septembrie) sinteza evenimentelor de
frontieră; raportul Consiliului tehnic de
coordonare a producţiei de tehnică militară;
ş.a.
Originale, copii.
Schiţă.

6 ian.
1981–
8 ian.
1982

174

2

Stenograma solemnităţii decorării
cosmonauţilor Dumitru Prunariu şi Leonid
Popov; cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la
ceremonia înmânării titlului „Erou al
Republicii
Socialiste
România”
cosmonauţilor mai sus menţionaţi, pentru

8 iunie
1981

12

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
zborul cosmic la bordul complexului orbital
„Salint – 6 - Soiuz”.
Originale, copii.

4

5

6

3

Adrese ale Ministerului Apărării
Naţionale însoţite de rapoarte, proiect de
decret, situaţii, liste, note, referate, puncte de
vedere şi expunere de motive, privind:
măsurile pentru realizarea planului naţional
unic de dezvoltare economico – socială;
Raportul delegaţiei române la cea de-a 42-a
şedinţă a comisiei Comitetului Economic de
Ajutor Reciproc (C.A.E.R.). pentru industria
de apărare; măsurile de realizare în perioada
1981 – 1985 a colaborării dintre ţările
membre ale C.A.E.R.; conferirea unor ordine
şi medalii unor cadre; controlul executat la
unele ministere economice, centrale
industriale şi întreprinderi asupra îndeplinirii
sarcinilor ce le revin pentru pregătirea de
mobilizare a economiei naţionale.
Originale, copii.

25 iun. –
10 aug.
1981

248

4

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
note, expunere de motive, situaţii, raport şi
proiectele de decrete prezidenţiale privind:
trecerea în rezervă a unor generali; retragerea
unor ofiţeri din Ministerul Apărării
Naţionale; efectuarea unor schimburi de
experienţă în domeniul muncii politice de
partid cu armata sovietică, cooperarea în
domeniul producţiei de tehnică militară şi
aeronautică cu U.R.S.S.; zborul în cosmos a
unui cosmonaut român; participarea unor
efective de militari şi mijloace de transport la
campania agricolă ş.a.
Originale, copii.

27 ian. –
6 iul.
1981

201

5

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de decrete
prezidenţiale, proiecte, expuneri de motive,
note, rapoarte, situaţii, privind: Planul cu
principalele acţiuni de relaţii externe ale
Ministerului de Interne pentru anul 1981;
raportul referitor la activitatea desfăşurată în
anul 1980, pe linie de paşapoarte, regimul
străinilor şi controlul trecerii frontierei de
stat; trecerea în rezervă a unor ofiţeri ş.a.

6 ian. – 8
iun. 1981

78

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Nr. de
inventar

1
6

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Originale, copii.
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, note, proiecte de decrete, raport,
tabele
nominale,
privind analizarea
situaţiilor cetăţenilor români, pentru a căror
plecare definitivă ori temporară din ţară sau
autorizarea căsătoriei cu străini, au intervenit
alte state; conferire de medalii unor cadre
militare aflate in activitate; retragerea sau
trecerea în rezervă a unor ofiţeri ş.a.
Originale, copii.

4

5

6

9 ian.
1981 –
5 ian.
1982

219

7

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese
întocmite de Ministerul de Interne, însoţite
de expuneri de motive, note, proiecte de
decrete, tabele nominale, privind: trecerea în
rezervă a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne; conferirea unor ordine şi medalii;
primirea unor delegaţii oficiale străine.
Originale, copii.

20 mart.
– 29 oct.
1981

106

8

Adrese întocmite de Asociaţia Juriştilor
din România, însoţite de notă de propunere
privind: şedinţa Secretariatului Asociaţiei
Internaţionale a Juriştilor Democraţi şi
Conferinţa Uniunii Juriştilor Palestinieni.
Originale, copii.
Limba:. franceză, română.

22 oct.
1981 –
4 ian.
1982

7

9

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, însoţite de note ale
Departamentului Cultelor, rapoarte, situaţii,
proiect de decrete, privind construcţia
Institutului Teologic Ortodox şi Centrului
Ecumenic Bucureşti; retribuirea personalului
clerical şi majorarea cheltuielilor de
întreţinere la unele parohii ortodoxe române
din străinătate; raportul delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române, condusă de Patriarhul
Iustin Moisescu, deputat în Marea Adunare
Naţională; fişe personale ale lui: Timoftei
Gavrilă, Luchian Samoilă, Ivan Melentiev,
Ecsy Ioan Ladislau, Balint Ludovic,
Jakubinyi Gheorghe Nicolae, Antonie
(Leonid ) Plămădeală, Epifanie (Gavril)
Norocel – Tomitanul, Pimen (Vasile) Zainea,
Nicolae Corneanu, Vasile Coman, Antim
Nica, Irineu (Ioan) Chiorbeja, Ioan Caraza.

14 ian. –
10 dec.
1981

97

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
Originale, copii. Anexe.

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

4

5

6

10

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, însoţite de note,
expuneri de motive şi situaţii, întocmite de
Ministerul Sănătăţii, Uniunii Societăţilor de
Ştiinţe Medicale din România, Societatea de
Cruce Roşie, privind colaborarea dintre
România şi Organizaţia Mondială a
Sănătăţii; trimiterea în Libia a unor medici şi
cadre medii sanitare; şedinţa a XVII-a a
Consiliului European pentru şcoli şi institute
de medicină tropicală şi igienă ş.a.
Originale, copii.
Situaţii-grafic.

14 apr. –
28 dec.
1981

96

11

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de expuneri de
motive, puncte de vedere, note, proiecte de
decrete, situaţii, informări, privind şedinţa a
XLI-a a Comisiei Permanente C.A.E.R.
pentru industria de apărare; Raportul
Consiliului Tehnic de coordonare a
producţiei de tehnică militară, asupra
îndeplinirii sarcinilor pe anul 1980; trecerea
în rezervă a unor ofiţeri ş.a.
Originale, copii.

7 feb. –
29 aug.
1981

162

12

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de expuneri de
motive, proiecte de decrete şi H.C.M., note,
tabele, privind zborul în Cosmos al
cosmonautului român; organizarea şi
asigurarea pazei militare la întreprinderile de
sub îndrumarea şi coordonarea Ministerului
Apărării Naţionale; trecerea în rezervă a unor
cadre militare; înfiinţarea unor unităţi de
cercetare, proiectare, producţie şi reparare a
tehnicii de rachete; organizarea controlului
financiar ş.a.
Originale, copii.
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de expuneri de
motive, situaţii, proiecte de decret, note,
privind trecerea în rezervă a unor cadre;
realizarea unor acţiuni de cooperare militară

16 mart.
– 27 iun.
1981

95

16 ian. –
16 iun.
1981

192

13

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
cu Irak; pregătirea tineretului pentru apărarea
patriei ş.a.; efectuarea unor schimburi de
experienţă şi vizite ale unor delegaţii oficiale
străine ş.a.
Originale, copii.

4

5

6

14

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adresă şi expunere de motive ale M.Ap.N. cu
privire la un Proiect de decret prezidenţial
propus de ministrul Apărării Naţionale,
privind conferirea ordinului şi medaliei
„Meritul Militar” la 9421 cadre permanente
ale Ministerului Apărării Naţionale, însoţit
de lista celor decoraţi.
Originale, copii.

16 ian.
1981

163

15

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, situaţii, note, proiecte de decret,
liste, privind Planul activităţilor comune ale
Forţelor Armate Unite ale Statelor
participante la Tratatul de la Varşovia, pentru
armata română pe anul 1981; Proiectul de
decret referitor la principalii indicatori
tehnico – economici şi amplasarea în afara
perimetrului construibil al localităţilor a unor
obiective
de
investiţii;
participarea
efectivelor de militari la campania agricolă
de toamnă ş.a.
Originale, copii.
Broşură.

24 ian. –
14 oct.
1981

130

16

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, liste, note, proiecte de decret şi
decizie,
H.C.M.,
privind
Raportul
Consiliului Tehnic de coordonare a
producţiei de tehnică militară asupra
îndeplinirii sarcinilor de plan; autorizarea
purtării unor decoraţii străine de către
generali şi ofiţeri din Ministerul Apărării
Naţionale; trecerea în rezervă sau direct a
unor ofiţeri; amenajarea de adăposturi la
sediile politico – administrative ale unor
judeţe şi municipii; ş.a.
Originale, copii.

8 oct. –
30 dec.
1981

195

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Anul 1982

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, rapoarte, note, proiect de
decret al Consiliului de Stat, privind:
Raportul referitor la activitatea delegaţiei
române la şedinţa a 45-a a Comisiei
permanente C.A.E.R. pentru industria de
apărare (Budapesta - noiembrie 1982);
înaintarea în grad a unor ofiţeri din M.Ap.N.;
raportul Statului major al Gărzilor Patriotice;
Planul activităţilor comune ale Forţelor
Armate Unite ale statelor participante la
Tratatul de la Varşovia pentru armata
României pe anul 1982; trecerea în rezervă a
unor ofiţeri ş.a.
Originale, copii.

4
10 mai 20 dec.
1982 R

5
212

6

2

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, expuneri de motive, note, rapoarte,
situaţii, proiecte de decizie şi decret, privind:
Programul unitar al dezvoltării industriei de
apărare în cincinalul 1981 – 1985; trecerea în
rezervă a unor ofiţeri; autorizarea purtării
unor decoraţii străine; stadiul realizării
capacităţilor de producţie pentru tehnică
militară; asigurarea efectivelor de militari
pentru economia naţională pe anul 1983;
retragerea unor ofiţeri din Ministerul
Apărării Naţionale (M.Ap.N.); reducerea
combustibililor şi energiei electrice pe anul
1983 ş.a.
Originale, copii.
Hartă.

23 mart.
– 27 dec.
1982

196

3

Adrese ale Ministerului Apărării
Naţionale, însoţite de expuneri de motive,
rapoarte, note, proiecte de decret, situaţii,
privind achiziţionarea unui submarin; sinteza
evenimentelor de frontieră, trecerea în
rezervă a unor ofiţeri M.Ap.N.; acordarea
drapelului de luptă unor unităţi militare din
M.Ap.N.; formarea în România a unor cadre
tehnice libiene; trecerea în rezervă sau direct
în retragere a unor ofiţeri din M.Ap.N.;
reducerea de combustibili şi energie electrică
la M.Ap.N. pe anul 1982 ş.a.
Originale, copii.

5 ian. – 7
oct. 1982

191

Nr. de
inventar

1
1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Adresă a Ministerului Apărării
Naţionale, însoţită de expuneri de motive,
note, proiect de decret, listă, privind
înaintarea în grad a unor ofiţeri din M.Ap.N.
Originale, copii.

4
4–9
aug.
1982

5
292

6

5

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adresă a
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, note, liste, situaţii,
tabele, proiecte de decret, privind înaintarea
în grad a unor ofiţeri; conferirea ordinului şi
medaliei „Meritul Militar”; aprobarea
deplasării în străinătate a unor cadre militare;
oferirea la export a unor produse ş.a.
Originale, copii.

30 mart.
– 29 oct.
1982

213

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, rapoarte, note, proiecte
de decret, situaţii, liste, privind aprobarea
Raportului
Consiliului
Tehnic
de
Coordonare a Producţiei de Tehnică
Militară; Planul activităţilor comune ale
Forţelor Armate Unite ale Statelor
participante la Tratatul de la Varşovia,
sarcinile pentru armata română pe anul 1982;
retragerea unor ofiţeri din M.Ap.N.;
Proiectul de Buget al Comandamentului
Unificat al Forţelor Armate Unite pe anul
1983 ş.a.
Originale, copii.

13 apr. –
19 oct.
1982

175

7

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, note, proiecte de decret, situaţii,
privind: relaţiile externe,
activitatea
desfăşurată în anul 1981 pe linie de
paşapoarte, regimul străinilor şi controlul
trecerii frontierei de stat; instalarea de
telefoane „S” la domiciliile miniştrilor care
nu erau membrii ai Comitetului Politic
Executiv; trecerea în rezervă a unor ofiţeri
din Ministerul de Interne; decizie
prezidenţială privind aprobarea unei liste a
unităţilor şi locurilor de muncă de importanţă
deosebită pentru apărarea secretului de stat;
înaintarea în grad a unor ofiţeri ş.a.
Originale, copii.

8 ian. –
30 dec.
1982

93

Nr. de
inventar

1
4

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărârea C.C. al P.C.R., adresă a
Ministerului de Interne, însoţită de expunere
de motive, notă, tabele nominale, privind
înaintarea în grad a unor ofiţeri ai ministrului
de Interne.
Originale, copii.

4
2–6
aug.
1982

5
200

6

9

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de note,
situaţii, proiect de decret, privind vizita în
România a miniştrilor de Interne ai
Republicii Congo şi Irak; controlul pentru
trecerea frontierei de stat române; vizita unei
delegaţii a M.I. în Republica Populară
Ungară.
Originale, copii.

12 iul. –
19 oct.
1982

69

10

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, note, rapoarte, proiect de decret,
situaţii, tabele nominale, privind trecerea în
retragere şi în rezervă a unor ofiţeri din
Ministerul de Interne; activitatea desfăşurată
în anul 1981 pentru aplicarea Legii nr.
18/1968 referitoare la „prevenirea cauzelor
de înavuţire prin încălcarea legilor şi de
tragere la răspundere a persoanelor care au
acumulat bunuri în disproporţie cu veniturile
lor licite”; conferirea ordinului şi medaliei
„Meritul Militar” unor ofiţeri, maiştri
militari şi subofiţeri din Ministerul de
Interne; efectuarea unor schimburi de
experienţă ş.a.
Originale, copii.

24 apr. –
8 nov.
1982

128

11

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerul Sănătăţii,
Societăţii de Cruce Roşie, însoţite de
expuneri de motive, note, proiect de decret şi
situaţii, privind organizarea „Săptămânii
Crucii Roşii” – septembrie 1982; acordarea
Anei Aslan a premiului „Leon Bernard”;
conferirea Ordinului „Meritul Sanitar”, clasa
I, unor spitale militare; organizarea în
România a unui colocviu internaţional cu
tema „Sănătate şi turism” – mai 1982;
repartizarea absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ superior medical şi farmaceutic

2 feb. –
29 dec.
1982

68

Nr. de
inventar

1
8

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
pe judeţe şi ministere cu reţea sanitară
proprie ş.a.
Originale, copii.

4

5

6

12

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, însoţite de rapoarte
întocmite de Departamentul Cultelor, note şi
situaţii, privind situaţia practicanţilor
cultelor
neoprotestante,
rezultatele
convorbirilor avute în S.U.A. cu
reprezentanţi ai Arhiepiscopiei ortodoxe
române de sub jurisdicţia Bisericii autocefale
americane; selecţionarea candidaţilor pentru
ocuparea postului de conducător al
Protopopiatului central de Timişoara de către
reverendul John Bukovski; alegerea
episcopului – vicar al Arhiepiscopiei
Tomisului şi Dunării de Jos; acceptarea de
către patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Iustin Moisescu, a patronajului Conferinţei
mondiale pentru pace a tuturor religiilor
lumii (Moscova 10 – 14 mai 1982). Fişe
personale ale: Efrem (Constantin) Chiscariu,
Ioan Mareş, Ioan Caraza. ş.a.
Originale, copii.
Anexe.

1 apr. –
20 dec.
1982

40

13

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de 22 sept. –
Raport al Ministerului Justiţiei, Proiect –
8 nov.
Decizie întocmit de Procurorul General –
1982
Nicolae Popovici - proiect de decizie şi
situaţii, privind Consfătuirea consultativă a
miniştrilor de Justiţie din unele ţări socialiste
– Ulan Bator; componenţa consiliului de
conducere al Procuraturii Române şi a
Biroului Executiv al acestuia ş.a.
Originale, copii.

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

18

Anul 1983
1

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, expuneri de motive, note, proiect de
decret, privind: dislocarea unui regiment de
rachete antiaeriene; desfăşurarea şedinţei a
XVI-a a Comitetului miniştrilor Apărării ai
statelor participante la Tratatul de la
Varşovia; amplasarea unor obiective militare
în afara perimetrelor construibile ale

14 mart.
–
28 nov.
1983

86

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
localităţilor; exproprierea, scoaterea din
producţia agricolă şi din fondul forestier a
unor terenuri, precum şi defrişarea unor
suprafeţe împădurite, retragerea unor ofiţeri
din M.Ap.N., colaborări internaţionale pe
plan militar, efectuarea unor schimburi de
experienţă ş.a.
Originale, copii.
Schiţe, hărţi.

4

5

6

2

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, expuneri de motive, note, proiecte
de decret, liste, situaţii, privind: trecerea în
rezervă a unor ofiţeri din M.Ap.N.;
suplimentarea cotelor de carburanţi pentru
Comandamentul Apărării Aeriene a
Teritoriului; participarea armatei române la
diverse aplicaţii în străinătate; punctul de
vedere al delegaţiei române în cadrul
Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru
industria de apărare la a 47-a şedinţă –
noiembrie 1983; executarea unor lucrări în
economia naţională; înaintarea în grad a unor
ofiţeri din M.Ap.N. ş.a.
Originale, copii.

29 iul. –
20 dec.
1983

148

3

Hotărârea nr. S 3204 a C.C. al P.C.R.,
de aprobare a unui proiect de decret, privind
înaintarea în grad a unor ofiţeri din M.Ap.N.,
însoţită de liste şi tabele nominale.
Originale, copii.

2 aug.
1983

358

4

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese, rapoarte şi expuneri de motive ale
Ministerului Apărării Naţionale, proiecte de
decrete prezidenţiale şi situaţie – plan cu
privire la: relaţiile bilaterale dintre Consiliul
politic superior al armatei R.S.R. şi Direcţia
principală politică a Armatei şi Flotei
maritime militare sovietice; trecerea în
rezervă sau direct în retragere a unor cadre
M.Ap.N.; repararea navei prezidenţiale „M.
Viteazul”; tranzitarea teritoriului R.S.R. cu
direcţia U.R.S.S. a unui transportor militar
bulgar.
Originale, copii.

9 feb. – 1
mart.
1983

20

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Nr. de
inventar

1
5

6

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, rapoarte, note, proiecte
de decret şi decizii, situaţii, privind trecerea
în rezervă a unor ofiţeri din M.Ap.N.;
executarea unor trageri cu rachete operativ –
tactice în poligonul din U.R.S.S.; acordarea
dreptului de a purta unele decoraţii străine,
conferite unor generali şi ofiţeri ai armatei
române; stadiul contractării producţiei de
tehnică militară şi asigurarea realizării
fondului de marfă prevăzut în planul pe anul
1984; participarea unei delegaţii române la a
47-a şedinţă a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria de apărare
(Varşovia, 21 – 23 noiembrie 1983); ş.a.
Originale, copii.

4
17 mai –
30 dec.
1983

5
120

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, note, rapoarte, proiect de
decret, privind: antrenamentul de stat major
pe hartă şi cu mijloace de transmisiuni
prevăzut în planul activităţilor comune ale
Forţelor Armate Unite; trecerea în rezervă a
unor ofiţeri din M.Ap.N.; participarea
militarilor în termen la campania agricolă de
vară; notele documentare (traduceri din
revista americană „Newsweek”) cu privire la
programul bugetului militar al S.U.A. pe
anul 1983; sinteza evenimentelor de
frontieră; Regulamentul ceremonialului
militar ş.a.
Fişe personale ale: col. Andrieş Ioan
Aurel, col. Gheorghe Gheorghe Aurel, col.
Gogu Vasile Nicolae, col. Tănase Nicolae
Cornel, col. Viscun Anton Vladimir, col.
Zamfir Ioan Petre, lt. col. Badea Ion
Constantin, lt. col. Baran Constantin Petru,
lt. col. Bratiloveanu Ion Adrian, lt. col. Cucu
Costache Alecsandru, lt. col. Deatcu Luca
Gheorghe, lt. col. Dogaru Ion Nicolae, lt. col.
Dumitrescu Constantin Ion, lt. col. Geamănu
Ion Constantin, lt. col. Gruia Andrei Dan, lt.
col Manolescu Luca Ion, lt. col. Mihai
Gheorghe Marin, lt. col. Mihăilă Radu
Pascu, lt. col. Mustaţă Mihai Constantin, lt.
col. Mustoiu Constantin Nicolae, lt. col.
Novacovschi Mihai Constantin, lt. col.

1983

242

Nr. de
inventar

1

7

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Pandele Dumitru Haralambie, lt. col. Sandu
Ioachim Mircea, lt. col. Stan Niculai Vasile,
lt. col. Ştefan Ioan Dumitru, lt. col. Telehoiu
Gheorghe Constantin, lt. col. Verzescu
Vasile Vasile, lt. col. Zaharia Vasile
Dumitru, mr. Ionică Andrei Ştefan, mr.
Niculescu Alesandru Alexandru Ion, Savu
Constantin Ion, mr. Szöllösi Francisc
Francisc, mr. Tănase Ştefan Marin, mr.
Tohănean Gheorghe Gheorghe, mr. Toma
Costică Ilie, mr. Zăvoian Simion Cornel, col.
Huţan Ioan Petru, lt. col. Demeter Emil
George, col. Gheorghiu Dumitru George,
col. Parascan Luchian Nicanor, lt. col.
Anghel Nicolae Benoni, lt. col. Isvoran
Gheorghe Dumitru, lt. col. Roşu Gheorghe
Ion, lt. col. Păune Lina Dumitru, lt. col. (Cţii)
Miricescu Constantin Vasile, mr. Benedescu
Paraschiv George, col. Tutunaru Ioan Ioan –
Flavian, mr. Sameş Marin Ştefan, lt. col.
Filip Otilia Gheorghe Bazil, col. Rasiga
Vasile Ioan, col. Stancu Petre Constantin, lt.
col. Srainer Iohan Mihail – Dimitrie, col.
Canja Leonte Ioan – Corneliu, col. Copoeru
Alexandru Gheorghe, col. Luminos Cornel
Constantin, lt. col. Bergman Iacob Iuliu.
Originale, copii.

4

5

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, note, rapoarte, situaţii,
proiect de H.C.M., tabele, liste, privind:
participarea la a doua sesiune a Comisiei
permanente româno – arabe libiene de
urmărire a problemelor privind cooperarea
militară şi tehnico – militară; tratativele de
încheiere a Acordului guvernamental cu
U.R.S.S. pentru fabricarea în România a
unor produse de tehnică militară, după
documentaţie sovietică; stabilirea preţurilor
de producţie şi livrare pentru unele produse
de tehnică militară; trecerea în rezervă a unor
ofiţeri; prezentarea noilor modele de
armament şi tehnică de luptă sovietică;
efectuarea unor schimburi de experienţă ş.a.
Originale, copii.
Schiţe.

6 ian. – 4
iul. 1983

185

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâre a C.C. al P.C.R. de aprobare a
unui Proiect de Decret, însoţită de expunerea
de motive, privind conferirea Ordinului şi
Medaliei „Meritul Militar” unor cadre
permanente ale Ministerului de Interne; în
anexă - listele cu cei decoraţi.
Originale, copii.

4
16 mai
1983

5
106

6

9

Hotărâre a C.C. al P.C.R. de aprobare a
unui Proiect de Decret, însoţită de adrese ale
M.Ap.N. şi expunere de motive, privind
conferirea ordinului şi medaliei „Meritul
Militar” unor cadre permanente din
Ministerul Apărării Naţionale.
Originale, copii.

13 mai
1983

183

10

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de rapoarte,
expuneri de motive, note, proiecte de
decrete, privind participarea unei delegaţii a
miliţiei române la cea de-a IV-a Reuniune
europeană asupra falsificării de monedă (3 –
4 martie 1983 Wiesbaden – R.F.G.); trecerea
în rezervă a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne; înaintarea în grad a unor ofiţeri din
rezervă ş.a.
Originale, copii.

9 feb. –
16 dec.
1983

53

11

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, adrese ale Ministerul
Afacerilor Interne. însoţite de Proiecte de
Decrete prezidenţiale, expuneri de motive şi
liste nominale, privind retragerea unor
generali şi ofiţeri din Ministerul de Interne.
Originale, copii.

29 iul. –
19 sept.
1983

162

12

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, rapoarte, note, proiecte de decret,
tabele nominale, privind propunerile
Ministerului de Interne referitoare la cea dea XIII-a sesiune a comisiei mixte permanente
româno – iugoslavă (Bucureşti, mai 1983);
trecerea în rezervă a unor generali şi ofiţeri
din Ministerul de Interne; atribuirea
imobilului din Şoseaua Mihai Bravu nr. 137,
sector 2, Bucureşti, Ministerului de Interne;
situaţia persoanelor din Piatra Neamţ ale
căror imobile au trecut în proprietatea

3 feb. – 3
nov.
1983

122

Nr. de
inventar

1
8

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
statului şi care au fost trimise în judecată în
conformitate cu Legea 18/1968 privind
controlul averilor; semnarea protocolului de
colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne
ale U.R.S.S. pe anul 1983 ş.a.
Originale, copii.
Lb. franceză, română.

4

5

6

13

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, însoţite de rapoarte,
note, situaţii, privind participarea la cea de a
36 – a sesiune a Adunării Mondiale a
Sănătăţii; deplasarea în Elveţia la lucrările
celei de a 71 – a sesiune a Consiliului
Executiv al Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (Geneva 12 – 29 ianuarie 1983);
organizarea în România a reuniunii
directorilor de institute naţionale de
gerontologie, în semestrul I 1984;
convocarea Plenarei Consiliului Naţional al
Societăţii de Cruce Roşie, propunerea
acordării de asistenţă medicală în Republica
Democratică Yemen ş.a.
Originale, copii.

7 ian. –
20 sept.
1983

64

14

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, însoţite de rapoarte,
note, situaţii şi tabele privind: lucrările
conferinţei „Consultaţie asupra prezenţei şi
mărturiei creştine în Orientul Mijlociu”;
achitarea cotizaţiilor de către cultele din
România
la
organizaţiile
religioase
internaţionale, pe anii 1982 şi 1983; vizita
preşedintelui Departamentului Cultelor în
S.U.A.; înfiinţarea unor eparhii şi alegerea
unor ierarhi ai bisericii ortodoxe române ş.a.
Originale, copii.

8 feb. – 5
nov.
1983

35

15

Hotărâri ale C.C. al P.C.R. şi adrese
însoţite de rapoarte întocmite de Ministerul
Justiţiei, Asociaţia Juriştilor din România,
note şi situaţii, privind: vizita delegaţiei
Ministerului Justiţiei în China; organizarea
Conferinţei pe ţară a Asociaţiei Juriştilor din
România; activitatea desfăşurată în anul
1982 pentru aplicarea Legii nr. 18/1968.
Originale, copii.

19 mai –
1 nov.
1983

27

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
Anul 1984

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

4

5

6

1

Situaţie şi tabel nominal întocmite de
Ministerul Apărării Naţionale, privind
funcţiile din M.Ap.N. prevăzute în statele de
organizare cu grade de colonel, locotenent –
colonel şi maior, precum şi numărul de
ofiţeri cu aceste grade.
Originale.

20 apr. –
5 aug.
1984

32

2

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului
Apărării
Naţionale
şi
Consiliului de Miniştrii, însoţite de proiect
de decret, note, rapoarte, situaţii şi un tabel
privind înaintarea în grad a unor ofiţeri
M.Ap.N.;
aprobarea
deplasărilor
în
străinătate a unor cadre M.Ap.N. în interes de
serviciu; colaborarea economică şi tehnică a
R.S.R. cu alte state; asigurarea şi controlul
calităţii unor produse ş.a.
Originale, copii.

30 iul. –
15 aug.
1984

305

3

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expuneri de motive, note, rapoarte, proiecte
de decret, situaţii, liste, mandat, privind
primirea unei delegaţii militare chineze;
cererea Armatei Populare a Laosului de a fii
primită în rândul membrilor Comitetului
Sportiv a Armatelor Prietene; participarea
ofiţerilor români care lucrau în Statul Major
şi Comitetul Tehnic al Forţelor Armate Unite
la un simpozion; trecerea în rezervă a unor
ofiţeri din M.Ap.N.; participarea la un
antrenament de cooperare cu ţinte marcate;
înaintarea în grad a unor ofiţeri ş.a.
Originale, copii.

29 feb. –
18 sept.
1984

272

4

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
proiecte de decret prezidenţial, expunere de
motive şi situaţii, privind trecerea în rezervă
a unui general şi a unor ofiţeri din M.Ap.N.
şi conferirea ordinului medaliei „Meritul
militar”.
Originale, copii.

5 – 14
mai 1984

200

5

Adrese ale Ministerului Apărării
Naţionale, însoţite de rapoarte şi note

7 ian. – 5
dec. 1984

46

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
privind: sinteza evenimentelor de frontieră,
accidentele de aviaţie din 24 aprilie, 28 iunie
şi 29 noiembrie 1984; ordinul de zi al
comandantului suprem al forţelor armate Nicolae Ceauşescu cu prilejul Zilei Armatei
- 25 octombrie 1984.
Originale, copii.

4

5

6

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
proiect de decret, rapoarte, note, situaţii,
tabele, privind: evenimentele de frontieră;
punctul de vedere ce se propune pentru
sesiunea a XIV-a a Comisiei permanente
româno – polone pentru colaborare
economică şi tehnico – ştiinţifică în
domeniul dezvoltării şi producţiei de
armament şi materiale tehnice militare
(Bucureşti 10 – 14 decembrie 1984); trecerea
în rezervă a unor generali din M.Ap.N.;
organizarea cooperării în paza frontierei de
stat româno – sovietice; lucrările militare cu
caracter „NESECRET” editate de M.Ap.N.
şi Statul Major al Gărzilor Patriotice de la
C.C. al P.C.R. în perioada 1980 – 1984;
principalele acţiuni de relaţii externe ale
M.Ap.N. pe anul 1984 ş.a.
Originale, copii.

28 ian.
1984 –
19 ian.
1985

229

7

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte, situaţii, proiecte de decret, note,
liste, privind: participarea Diviziei 34
Apărare Antiaeriană a Teritoriului la un
antrenament de cooperare cu ţinte aeriene
marcate; punctul de vedere al delegaţiei
române în Comisia permanentă C.A.E.R.
pentru industria de apărare, la şedinţa a
patruzeci şi opta – a (Bucureşti 29 mai – 1
iunie 1984); construirea clădirii M.Ap.N.;
înzestrarea marinei militare cu un submarin
de producţie sovietică ş.a.
Originale, copii.

7 ian. –
31 dec.
1984

258

8

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
expunere de motive, note, proiecte de decret,
situaţii, privind: încheierea protocoalelor de
livrări reciproce de bunuri speciale pe anul

13 mart.
– 11 oct.
1984

183

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
1985, cu ţările membre ale C.A.E.R.;
Consfătuirea cadrelor de conducere a
serviciilor de înzestrare artileristică şi cu
rachete; înaintarea în grad a unor ofiţeri din
M.Ap.N.; antrenamentul de cooperare cu
ţinte aeriene marcate; trecerea în rezervă a
unui general şi a unor ofiţeri din M.Ap.N.;
plata cotizaţiilor pe anul 1984 la Asociaţia
Internaţională de Semnalizare Maritimă,
Comitetul Internaţional de Medicină şi
Farmacie Militară şi Comisia Internaţională
de Istorie Militară; ş.a.
Originale, copii.

4

5

6

9

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, mandate, proiecte de decret,
privind: a XIV – a sesiune a Comisiei mixte
permanente româno – iugoslave; vizita în
China a unei delegaţii a Ministerului de
Interne; trecerea în rezervă a unor ofiţeri din
Ministerul de Interne; proiectul Decretului
prezidenţial nr. 106 din 7 mai 1980 referitor
la stabilirea obiectivelor la care se asigură
pază militară; semnarea Protocolului de
colaborare între Ministerul de Interne din
România şi U.R.S.S. (1984 – 1985) ş.a.
Originale.

10 mart.
– 1 oct.
1984

59

10

Hotărâre a C.C. al P.C.R. însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, expunere de
motive şi proiect de decret prezidenţial,
privind conferirea ordinului şi medaliei
„Meritul Militar” a 6828 ofiţeri, maiştri
militari şi subofiţeri, menţionaţi în liste
anexe.
Originale.

14 mai
1984

98

11

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese, expuneri de motive, tabele nominale,
proiect de decret prezidenţial propus de
ministrul de Interne privind trecerea în
rezervă a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne.
Originale.

27 iul.
1984

105

12

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de puncte de
vedere, note, proiecte de decret, mandate,

31 ian. –
21 dec.
1984

107

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
privind: participarea unei delegaţii a miliţiei
române la cea de a XIII – a Conferinţă
Regională Europeană a Organizaţiei
Internaţionale de Poliţie Criminală –
INTERPOL; relaţiile cu Miliţia Naţională
Somaleză, Ministerul de Interne al
Republicii Populare Congo, Ministerul
Securităţii Publice al R. P. Chineză; trecerea
în rezervă a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne; asigurarea cu pază militară de către
Ministerul de Interne a obiectivelor noi de
echipament special; bilanţul activităţii
organelor M.I.
Originale, copii.
Lb. chineză, română.

4

5

6

13

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese
întocmite de Consiliul de Miniştri, însoţite de
note, privind: punctul de vedere al delegaţiei
române la cea de a XXIII – a şedinţă a
Consfătuirii C.A.E.R. pentru probleme
juridice (Varşovia 3 – 7 decembrie 1984);
participarea la un schimb de experienţă în
Cehoslovacia
(septembrie
1984);
Consfătuirea miniştrilor de justiţie din unele
ţări socialiste (Havana 20 – 23 noiembrie
1984).
Originale, copii.

6 iul. –
1 dec.
1984

14

14

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Sănătăţii, Consiliului Naţional
al Societăţii de Cruce Roşie, însoţite de note,
raport, liste, privind: Plenara Consiliului
Sanitar Superior; participarea la reuniunea
societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună
Roşie din ţările balcanice; (Belgrad 27 – 28
martie 1984); candidatura academicianului
profesor doctor Ana Aslan - director al
Institutului Naţional de Gerontologie şi
Geriatrie la Premiul „Brookdale” oferit de
Societatea Americană de Gerontologie;
condiţiile de acordare de asistenţă medico –
sanitară în Libia; Ziua Mondială a Crucii
Roşii 8 mai 1984 ş.a.
Originale, copii.

13 feb. –
5 sept.
1984

59

15

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, însoţite de note ale
Departamentului Cultelor, rapoarte, expuneri

11 feb. –
16 nov.
1984

70

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Nr. de
inventar

1

16

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
de motive, proiect de decret şi situaţii,
privind: participarea la Consfătuirea şefilor
departamentelor cultelor şi a lucrătorilor care
răspund de problematica cultelor în cadrul
Comitetelor
Centrale
ale
Partidelor
Comuniste şi Muncitoreşti din unele ţări
socialiste; plata cotizaţiilor către unele
organizaţii
religioase
internaţionale;
desfăşurarea Adunării cultelor din România
pentru dezarmare şi pace (Bucureşti 21 – 23
iunie 1984), <proiectul de Decret> pentru
majorarea contribuţiei lunare acordate de la
bugetul de stat la retribuirea personalului
clerical, în etapa 1983 – 1984 ş.a.
Originale, copii.
Fotografie.

4

5

6

Condica de evidenţă a plicurilor cu
documente provenite de la Ministerul de
Interne, Ministerul Afacerilor Externe,
Direcţia Securităţii Statului, pe anul 1984.
Original.

3 ian. –
31 dec.
1984

75

21 iunie30 iulie
1985

180

Anul 1985
1

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Ministerului Apărării Naţionale,
fişe personale şi tabele, privind propunerile
ministrului Apărării Naţionale referitoare la
deplasarea în U.R.S.S. a unui echipaj
compus din 14 ofiţeri şi 37 maiştri militari,
pe o perioadă de 19 luni, pentru specializare
în cunoaşterea şi exploatarea submarinului
torpilor; Fişe personale ale: căpitan de rangul
II ing. Cristescu Nicolae Corneliu; căpitan de
rangul III Stănculescu Florea Mircea Costel;
căpitan de rangul III Neagu Radu Mircea;
locotenent major (M) Pleşca Ion Dumitru;
căpitan locotenent Brighidău Gheorghe
Adrian; locotenent major (M) Stoica
Constantin Adrian; locotenent major (M)
Bobonea Constantin Titi; locotenent major
(M) Vasile Vasile Emanoil; locotenent major
(M) Neagu Ion Aurel; locotenent major (M)
Lazăr Gheorghe Emanoil; căpitan de rangul
III ing. Pruiu Nicolae Petre; locotenent major
(M) Popescu Constantin Gheorghe;
locotenent major (M) Stanoi Toma Vasile;
căpitan (S. Md.) Gheorghiu Traian Adrian

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Victor; maistru militar principal (M) Grigore
Alexandru Drinel; maistru militar clasa II
Croitoru Dumitru Marcel; maistru militar
clasa II Pădureanu Ion Victor; sergent major
(S. Son. Şi Vet.) Marin Constantin Vasile;
maistru militar clasa IV (M) Florica
Gheorghe Sabin; maistru militar clasa III
(M) Ochea Petre Vasile; maistru militar clasa
III (M) Niţu Ion Alexandru; maistru militar
clasa II (M) Ioniţă Vasile Mihai; maistru
militar clasa II (M) Blagovenco Ion
Gheorghe; maistru militar clasa III (M)
Ţuţuianu Gheorghe Costel; maistru militar
clasa III (M) Popescu Ştefan Ionel; maistru
militar clasa II (M) Niţulescu Gheorghe
Iulian; maistru militar clasa III (M) Balint
Ioan Ioan; maistru militar clasa II (M) Liţa
Ion Gheorghe; maistru militar clasa I (M)
Doros Ştefan Ştefan; maistru militar clasa IV
(M) Manaila Mircea Leonard; maistru
militar clasa III (M) Cristea Marin George;
maistru militar clasa II (M) Iliuţă Ion Ioan;
maistru militar clasa II (M) Pelin Ghiţă Ion;
maistru militar clasa II (M) Stoiciu Iordan
Georgi; maistru militar clasa III (M) Toader
Corneliu Gheorghe; maistru militar clasa III
(M) Letea Ion Marin; maistru militar clasa III
(M) Ştefanică Gheorghe Gheorghe; maistru
militar clasa III (M) Tomescu Gheorghe
Gheorghe; maistru militar clasa III (M)
Pitorac Dumitru Constantin; maistru militar
clasa II (M) Agache Iordache Marcel;
maistru militar clasa II (M) Dimancea
Nicolae Valeriu Ilie; maistru militar clasa III
(M) Modorcea Vasile Ion; maistru militar
clasa II (M) Dorobanţu Gheorghe Mihai;
maistru militar clasa III (M) Gutoi Ionel
Marian; maistru militar clasa III (M) Botea
Radu Ion; maistru militar clasa II (M) Costin
Ion Eugen; maistru militar clasa II (M)
Dogaru Gheorghe Florea; maistru militar
clasa I (M) Andrei Dumitru Neculai; maistru
militar clasa I (M) Oneaţă Gheorghe
Valerian; maistru militar clasa II (M) Secuiu
Nicolae Corneliu; maistru militar clasa I (M)
Andronescu Ioan Emil.
Originale, copii.
Fotografii.

4

5

6

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de rapoarte, note,
proiecte de decret, situaţii, tabele, liste,
privind semnarea acordurilor referitoare la
livrările reciproce de bunuri speciale pe
perioada 1986 – 1990 cu ţările membre ale
Tratatului de la Varşovia; sesiunea Comisiei
Permanente Româno – Libiene de Cooperare
Tehnico – Militară; principalele concluzii
rezultate din activitatea gărzilor patriotice
pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor
pe perioada 1981 – 1985 ş.a.
Originale, copii.
Schiţe.

4
3 iun.
1985 –
3 ian.
1986

5
178

6

3

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului Apărării Naţionale,
Decretul Prezidenţial şi Expunerea de
motive, privind înaintarea în grad a unor
ofiţeri din M.Ap.N., menţionaţi în listele
anexate proiectului de decret.
Originale, copii.

17 aug.
1985

341

4

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului Apărării Naţionale,
expunere de motive şi Proiectul de Decret
Prezidenţial privind conferirea ordinului şi
medaliei „Meritul Militar” la 11.338 ofiţeri,
maiştri militari şi subofiţeri, menţionaţi în
anexele proiectului de decret.
Originale, copii.

9-14 mai
1985

201

5

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Consiliului de Miniştri,
Ministerului Apărării Naţionale, expuneri de
motive, rapoarte şi proiecte de decret,
privind trecerea direct în retragere sau în
rezervă a unor generali şi ofiţeri din
M.Ap.N.; aprobarea deplasării în străinătate
a unor delegaţii oficiale a M.Ap.N. ş.a.
Originale, copii.

8 mai –
26 dec.
1985

70

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
mandate, situaţii, plan, note, rapoarte,
privind: deplasarea la Moscova, pentru
tratative şi semnarea Protocolului între
Guvernul Român şi Guvernul U.R.S.S.,

30 ian. –
1 iun.
1985

172

Nr. de
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1
2
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Cuprinsul unităţii arhivistice
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3
referitor la livrările reciproce de bunuri
speciale; activitatea delegaţiei române la
şedinţa a 49–a a Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru industria de apărare, care a
avut loc în U.R.S.S. (4 – 6 decembrie 1984)
şi la a 50-a şedinţă ce a avut loc în R.S.
Cehoslovacă (27 – 31 mai 1985); ş.a.
Originale, copii.
Hărţi, planuri.

4

5

6

7

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de rapoarte, note,
situaţii, expuneri de motive, privind:
activitatea delegaţiei române la şedinţa a 50a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru
industria de apărare (Cehoslovacia 28 – 30
mai 1985); Planul activităţilor comune ale
Forţelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de la Varşovia, pentru
armata Republicii Socialiste România, pe
anul 1985; autorizarea purtării unor decoraţii
străine de către unii generali şi ofiţeri din
M.Ap.N. ş.a.
Originale, copii.

18 feb. –
13 iulie
1985

251

8

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Consiliului de Miniştri, Ministerului
Apărării Naţionale, însoţite de note, proiecte
de decret, situaţii, tabel, privind:
desfăşurarea lucrărilor sesiunii a 12-a a
Comisiei mixte româno – iugoslave pentru
rezolvarea unor probleme ale regimului
frontierei de stat; realizarea în anul 1986 a
unor acţiuni bilaterale, în domeniul muncii
politico – educative, dintre armatele
României şi Iugoslaviei; retragerea şi
trecerea în rezervă a unor ofiţeri din cadrul
M.Ap.N.; deplasări în străinătate; primirea
unor vizite oficiale ş.a.
Originale, copii.

26 ian. –
27 nov.
1985

198

9

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale 21 mart.
Consiliului de Miniştri, Ministerului – 16 sept.
Apărării Naţionale, însoţite de mandat, note,
1985
proiecte de decret, liste, situaţii, expuneri de
motive privind activitatea Comisiei
Permanente a C.A.E.R. pentru colaborare în
domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor;

266
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1
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Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
proiectul de Decret referitor la deschiderea
unor puncte de control pentru trecerea
frontierei de stat, pentru traficul internaţional
de călători şi mărfuri; conferirea medaliei
„Virtutea Ostăşească”; a 30-a aniversare a
Tratatului de la Varşovia.
Originale, copii.
Plan, schiţe.

4

5

6

10

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese, expuneri de motive şi proiectul de
decret prezidenţial propus de ministrul de
Interne privind trecerea în retragere a unor
ofiţeri; aprobarea unor deplasări în
străinătate în interes de serviciu.
Originale, copii.

21 iun. –
5 aug.
1985

29

11

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită
adresă, expuneri de motive şi proiectul de
Decret prezidenţial propus de ministrul de
Interne, privind înaintarea în gradele
următoare a unui număr de 748 ofiţeri.
Originale, copii.

17 aug.
1985

110

12

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului de Interne, însoţite de expuneri
de motive, proiecte de Decret prezidenţial
propus de ministrul de Interne, privind
trecerea în retragere sau în rezervă a 86 de
ofiţeri; conferirea ordinului şi medaliei
„Meritul Militar”.
Originale, copii.

9 mai – 4
iun. 1985

111

13

Dosar privind activitatea lui Movilă
Dinu; anexe; referat de analiză a dosarului
trimis de Movilă Dinu şi adresat conducerii
superioare de partid şi de stat în vederea
repunerii sale în drepturi, însoţit de adrese,
memorii, referinţe, recomandări, scrisori,
cereri, referate, adeverinţe ş.a. din perioada
1965 – 1984, cu privire la activitatea
acestuia.
Originale, copii.
Lb. rusă, română.

4 feb.
1985

94

14

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese
întocmite de Ministerul de Interne, însoţite
de situaţii, expuneri de motive, note, proiecte
de decret, mandate, rapoarte, liste, privind:

25 feb –
28 oct.
1985

120

Nr. de
inventar

1
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arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice
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3
conferirea medaliei „Virtutea Ostăşească”;
trecerea în rezervă sau trecerea direct în
retragere a 146 ofiţeri din Ministerul de
Interne; activitatea desfăşurată în anul 1984
pe linie de paşapoarte, regimul străinilor şi
controlul trecerii frontierei de stat;
stabilitatea obiectivelor la care se asigură
paza militară de către Ministerul de Interne;
cererile de plecare definitivă din R.S.R. ş.a.
Originale, copii.

4

5

6

15

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Comitetului de Miniştri, Ministerului
Sănătăţii, Direcţiei Centrale de Statistică,
însoţite de note, situaţii, mandat, plan de
măsuri, privind: evoluţia principalelor
fenomene demografice 1 ian. – 30 mai 1985,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
1984; organizarea de concursuri şi examene
pentru personalul sanitar pe anul 1985;
convocarea Plenarei Consiliului Naţional al
Societăţii de Cruce Roşie; situaţia cotizaţiilor
la organismele internaţionale ale Crucii Roşii
ş.a.
Originale, copii.

10 ian. –
4 dec.
1985

66

16

Adrese ale Consiliului de Miniştri,
Departamentul Cultelor, însoţite de raport,
note, mandat, situaţii, fişe personale, privind:
desfăşurarea şedinţei lărgite a Comitetului de
conducere a Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti; lucrările şi publicaţiile periodice
editate de cele 14 culte din România;
alegerea unor ierarhi ai B.O.R.; Fişe
personale ale lui: Lucian (Simion) Florea
Făgărăşanul, Nifon (Nicolae) Mihăiţă,
Calinic (Constantin) Argatu, Ioan Mareş.
Originale, copii.
Lb. rusă, română.
Plic ş.a.,

2 apr. –
31 dec.
1985

50

17

Adrese ale Ministerului de Interne,
Ministerului Petrolului, însoţite de memoriu,
raport, notă, ordin şi telex, privind acordarea
vizei de plecare pentru a lucra în străinătate,
geologului Mihail Eugen.
Originale, copii.

16.oct.
198520.ian.
1986

18

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese ale
Ministerului Apărării Naţionale, însoţite de
rapoarte şi proiect de decret, privind sinteza
evenimentelor de frontieră pe lunile
februarie, iulie 1985, decembrie 1984;
trecerea în rezervă sau direct în retragere a
unor generali şi ofiţeri din Ministerul
Apărării Naţionale; principalele activităţi
desfăşurate de Armată în cursul anului 1985
ş.a.
Originale, copii.

4
7 ian. –
31 dec.
1985

5
197

6

19

Memoriul înaintat Procurorului General
al României, semnat de Panaite L. Vasile din
Odobeşti, privind promovarea unui recurs.
Originale.

1985

2

20

Adresa Spitalului Clinic Dr. Gh.
Marinescu – Clinica de Neurochirurgie către
Elena Ceauşescu, privind crearea unui
Institut de Neurochirurgie; în anexă se află
adresa spitalului către Elena Ceauşescu, din
21 nov. 1985, prin care se solicita aprobarea
pentru procurarea unui dispozitiv nou
SOMATOM D.R.G. SIEMENS.
Originale.

9 dec.
1985

6

Nr. de
inventar

1
18

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Anul 1986
1

936B

Adrese ale Ministerului Sănătăţii către
Elena Ceauşescu – prim - viceprim ministru
al Guvernului, însoţite de note informative
cu privire la evoluţia infecţiilor respiratorii
cu alură gripală, hepatită virală şi
tuberculoză.
Originale.

14 mart.
– 21 apr.
1986

7

2

928

Raport şi note însoţite de tabele privind:
perfecţionarea activităţii organelor de
Procuratură şi Justiţie referitor la combaterea
încălcărilor de lege din economie; controlul
calităţii produselor la unităţile economice la
care au fost detaşate sau numite cadre
militare ş.a.
Originale.

10 – 11
dec.
1986

12

3

1413

Rapoarte ale Ministerului Apărării
Naţionale, semnate de gen. col. Vasile Milea,

11 – 12
iun. 1986

4

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

4

1197

Condica de evidenţă a plicurilor cu
documente de la Ministerul Afacerilor
Externe şi Ministerul de Interne (anii 1986 –
1987).
Originale.

ian. 1986
– dec.
1987

77

5

1925

Notă a Ministerului Sănătăţii, însoţită
de anexe, (tabele, referate de cadre ş.a.),
privind acţiunea de deratizare a Municipiului
Bucureşti; componenţa Academiei de Ştiinţe
Medicale, organizarea spitalului Baloteşti şi
medicamentele străine ce urmau a fi
înregistrate.
Originale.

[1986]

75

6

1128

Tabele, note, informări, întocmite de
Ministerul Sănătăţii referitoare la aprobările
sau respingerile cererilor unor medici sau
farmacişti, cadre medicale, de a pleca în
străinătate la unele manifestări profesionale.
Originale.

5 mai – 3
dec. 1986

47

7

1125

Adresă a Ministerului Sănătăţii către
Elena Ceauşescu – prim - viceprim ministru
al Guvernului, însoţită de note informative,
evoluţia infecţiilor respiratorii acute de
natură virală şi Sindromul Imuno – Deficitar
Dobândit.
Originale, schiţă.

6 martie
1986

5

8

1133

Situaţii şi notă întocmite de Ministerul
Sănătăţii, referitoare la durata medie de
spitalizare pe ţară, pentru unele boli; Sunt
anexate situaţii privind cheltuielile pentru
medicamente pentru: un pat, un bolnav şi o
zi de spitalizare, pe spitale şi secţii medicale.
Originale.

5 – 6 mai
1986

33

9

1131

Situaţii
privind
Spitalul
Clinic
„Gheorghe Marinescu” – Bucureşti şi
Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, comuna

9 – 12
mai 1986

6

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
către Nicolae Ceauşescu – secretar general al
P.C.R. şi preşedintele României, privind
unele fapte săvârşite de un militar în termen,
care a părăsit unitatea cu armament şi
muniţie.
Originale.

4

5

6

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

10

1132

Situaţii privind eficienţa economică a
caselor de sănătate din Municipiul Bucureşti;
în anexă situaţia complexelor de sănătate din
Capitală, cu activităţile desfăşurate şi tarifele
practicate.
Originale.

24 apr.
1986

5

11

1034

Situaţie întocmită de Departamentul
Cultelor, privind situaţia donaţiilor în valută,
oferite de organizaţii internaţionale unor
culte din România, existente în conturile
bancare.
Originale.

6 mai
1986

3

12

1052

Adresă a Cancelariei C.C. al P.C.R.
către Cabinetul Nicolae Ceauşescu, însoţită
de Planul de măsuri întocmit de Consiliul
Naţional al Societăţii de Cruce Roşie, în 9
iulie, privind acţiunile planificate a se
organiza în „Săptămâna Crucii Roşii” (21 –
27 septembrie 1986).
Copii.

22 iulie
1986

5

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Consiliului de Miniştri, semnată de
Constantin Dăscălescu, către C.C. al P.C.R.
şi o situaţie privind realizarea programului
de practică al elevilor libieni, care se
şcolarizau în România.
Originale, copii.

26 apr.
1986

11

Nr. de
inventar

13

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Cernica, privind capacitatea totală de paturi,
împărţirea paturilor pe pavilioane şi secţii.
Originale.

4

5

6

14

1127

Decrete şi ordine ale Ministerului
Sănătăţii, situaţii, rapoarte, notă, instrucţiuni,
privind situaţia existentă în sănătate, analiza
activităţii medico – sanitară realizată
comparativ cu alţi ani; evoluţia fenomenelor
demografice pentru anii 1980 – 1989.
Originale, copii.
Hărţi, grafice.

24 feb.
1986 –
29 mart.
1989

245

15

1149

Adrese ale Ministerului de Interne –
Direcţia pentru Paşapoarte, Evidenţa
Străinilor şi Controlul Trecerii Frontierei,
către Comitetul Central, prin care se
prezentau adresele unor ministere şi

7 feb. –
17 dec.
1986

90

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

16

474

17

1053

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
instituţii, prin care se solicitau vize pentru
deplasări în străinătate.
Originale, copii.

4

5

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R. în copie,
privind activităţile desfăşurate de armată în
anul 1986, însoţite de rapoarte ale
Ministerului Apărării Naţionale.
Originale, copii.
Hotărârea C.C. al P.C.R., privind
activitatea organelor de miliţie, procuratură
şi justiţie, a organelor şi organizaţiilor de
partid pentru prevenirea şi combaterea
actelor antisociale, însoţită, în anexă de un
Raport întocmit de Secţia pentru Probleme
Militare şi Justiţie, referitor la concluziile
controlului efectuat.
Copii.

7 ian. –
23 dec.
1986

132

10 sept.
1986

14

18

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Consiliului de Miniştri, rapoarte,
privind: desfăşurarea sesiunii a 14-a a
Comisiei permanente româno – bulgare de
colaborare în domeniul tehnicii militare,
aplicarea apărării secretului de stat;
respectarea normelor de stabilire a relaţiilor
cu străinii şi a regulilor de protocol ş.a.
Originale, copii.

3 feb. –
19 iun.
1986

28

19

Notă întocmită de Departamentul
Securităţii Statului, privind încălcările
dispoziţiilor legale cu privire la modul de
raportare a sarcinilor de plan.
Originale.
Fotografii, plic.

9 martie
1986

10

20

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese, rapoarte, situaţii, note, întocmite de
Ministerul Apărării Naţionale, privind:
invitarea în România a unor delegaţii
militare din străinătate; sărbătorirea Zilei
Armatei a R.S.R.; unele evenimente de
frontieră ş.a.
Originale, copii.

7 ian. – 4
oct. 1986

131

21

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Ministerului Apărării Naţionale,
rapoarte, note, expuneri de motive, proiect de
decizie, situaţii, liste, privind: activitatea

17 ian. –
17 nov.
1986

230

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
delegaţiei române la şedinţa a 51-a Comisiei
Permanente C.A.E.R. pentru industria de
apărare (Bulgaria 2 – 5 decembrie 1985),
Protocolul şedinţei; participarea a doi
observatori români la aplicaţiile N.A.T.O.
(Germania 20 – 30 ianuarie 1986);
colaborarea în domeniul tehnicii militare;
admiterea executării unor zboruri de
importanţă excepţională a unor elicoptere;
evenimentele la frontiera României; numirea
a doi generali sovietici în funcţii de
conducere în Comandamentul Unificat al
Statelor participante la Tratatul de la
Varşovia; ş.a.
Originale, copii.

4

5

6

22

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Consiliului de Miniştri,
Ministerului Sănătăţii; Consiliului Naţional
al Societăţii de Cruce Roşie, note, privind:
participarea unei delegaţii la reuniunea
consultativă a preşedinţilor Societăţilor de
Cruce Roşie din unele ţări socialiste
(Varşovia 8 – 16 septembrie 1986);
intensificarea colaborării bilaterale în
domeniul
sănătăţii
între
Germania
Democrată şi România; sărbătorirea Zilei
Mondiale a Crucii Roşii; îmbunătăţirea
asistenţei sanitare; scăderea indicelui de
morbiditate şi a incapacităţii temporare de
muncă.
Originale, copii.

7 ian. –
15 dec.
1986

41

23

Hotărârea C.C. al P.C.R., însoţită de
adresa Consiliului de Miniştri şi puncte de
vedere, referitoare la deplasarea în
Iugoslavia a unei delegaţii condusă de Maria
Bobu, adjunct al ministrului Justiţiei, pentru
a participa la cea de a XXV - a şedinţă a
Consfătuirii C.A.E.R. pe probleme juridice
(Belgrad 10 – 14 noiembrie 1986); în anexă
sunt punctele de vedere la consfătuire.
Originale, copii.

8 nov.
1986

7

24

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
note, liste şi propuneri ale Departamentului
Cultelor privind organizarea funeraliilor
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române,

1 aug. –
20 oct.
1986

14

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Justin Moisescu; alegerea şi instalarea noului
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Originale, copii.

4

5

6

25

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Ministerului de Interne, raport,
situaţii, expunere de motive, proiect de
decret, note, privind: traficul de călători în
zona de frontieră (Belgrad - iunie 1986);
vizita delegaţiei Ministerului Securităţii
Statului din China; trecerea în retragere şi în
rezervă a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne.; participarea unei delegaţii de
miliţieni la lucrările celei de a XII-a reuniune
europeană a şefilor serviciilor naţionale de
luptă împotriva traficului ilicit de droguri;
trecerea Comandamentului Trupelor de
Securitate în structura Departamentului
Securităţii Statului.
Originale, copii.

23 ian. –
10 oct.
1986

63

26

Hotărârea C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, expunere de
motive şi proiect de Decret Prezidenţial,
întocmite de Direcţia Cadre şi Învăţământ
din Ministerul de Interne, privind trecerea
direct în retragere sau în rezervă a unor
ofiţeri din Ministerul de Interne.
Originale, copii.

30 aug.
1986

13

27

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de o
adresă a Ministerului Apărării Naţionale,
proiect de Decret Prezidenţial, expunere de
motive, situaţie privind trecerea direct în
retragere sau în rezervă a unui general şi a
unor ofiţeri din Ministerul Apărării
Naţionale.
Originale, copii.

30 aug.
1986

29

28

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului Apărării Naţionale,
proiect de Decret Prezidenţial, expunere de
motive, situaţie, privind trecerea direct în
retragere sau în rezervă a unor generali şi
ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale.
Originale, copii.

1 oct.
1986

36

29

Hotărârea C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, proiect de

24 ian.
1986

20

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Decret Prezidenţial, o expunere de motive,
situaţie, privind trecerea direct în retragere
sau în rezervă şi redarea gradului avut unor
ofiţeri din Ministerul de Interne.
Originale, copii.

4

5

6

30

Hotărârea C.C. al P.C.R., însoţită de
adresa Ministerului Apărării Naţionale,
proiect de Decret Prezidenţial, expunere de
motive, situaţie, privind trecerea direct în
retragere sau în rezervă a unor generali şi
ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale.
Originale, copii.

24 ian.
1986

38

31

Hotărârea C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, un proiect
de Decret Prezidenţial, expunere de motive,
situaţie, privind trecerea direct în retragere
sau în rezervă a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne.
Originale, copii.

15 martie
1986

23

32

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului Apărării Naţionale,
proiect de Decret Prezidenţial, expunere de
motive şi situaţie, privind trecerea direct în
retragere sau în rezervă a unor ofiţeri din
Ministerul Apărării Naţionale.
Originale, copii.

15 martie
1986

27

33

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
rapoarte, expuneri de motive, puncte de
vedere, adrese, note, situaţii, privind:
activitatea Comisiei Permanente C.A.E.R.
pentru industria de apărare; tranzitarea
teritoriului României de către un grup de
militari bulgari; evenimentele de frontieră;
decorarea cu medalia „Pentru întărirea
prieteniei de luptă” a 12 ofiţeri români din
organele de conducere ale Forţelor Armate
Unite; organizarea în România (3 – 5
decembrie 1986) a celei de a XXIII-a Sesiuni
a Comisiei Mixte Româno - Iugoslave de
colaborare în domeniul tehnicii militare ş.a.
Originale, copii.

24 apr. –
11 dec.
1986

179

34

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, un proiect
de Decret Prezidenţial, expunere de motive

3 dec.
1986

21

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
şi situaţie, privind trecerea direct în retragere
sau în rezervă a unui general şi a unor ofiţeri
din Ministerul de Interne.
Originale, copii.

4

5

6

35

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, proiect de
Decret Prezidenţial, expunere de motive şi
situaţie, privind trecerea direct în retragere
sau în rezervă a unor ofiţeri din Ministerul de
Interne.
Originale, copii.

14 mai
1986

18

36

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresa Ministerului Apărării Naţionale,
proiect de Decret Prezidenţial, expunere de
motive şi situaţie, privind trecerea direct în
retragere sau în rezervă a unui general şi a
unor ofiţeri din Ministerul Apărării
Naţionale.
Originale, copii.

14 mai
1986

17

37

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
proiect de decizie, adrese, repoarte, note,
expunere de motive, întocmite de Ministerul
Apărării Naţionale, privind: deplasarea unor
subunităţi în U.R.S.S. pentru a executa
exerciţii de tragere; transformarea unor
categorii de tehnică militară în utilaje pentru
îmbunătăţiri funciare; evenimentele de
frontieră;
semnarea
protocoalelor
interguvernamentale de livrări reciproce de
bunuri speciale, pentru anul 1987, cu ţările
membre ale C.A.E.R.; autorizarea purtării
decoraţiilor conferite de alte state unor cadre
militare permanente din Ministerul Apărării
Naţionale ş.a.
Originale, copii.
Lb. rusă, română.

10 mart.
–
30 dec.
1986

91

38

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adresa Ministerului de Interne, proiect de
Decret Prezidenţial, expunere de motive şi
tabele nominale, privind conferirea ordinului
şi medaliei „Meritul Militar” unui număr de
7.737 ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din
cadrul Ministerului de Interne.
Originale, copii.

19 mai
1986

111

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Nr. de
inventar

1
39

40

41

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de o
adresă a Ministerului Apărării Naţionale,
proiect de Decret Prezidenţial, expunere de
motive, tabele nominale, privind conferirea
ordinului şi medaliei „Meritul Militar” a unui
număr de 10.906 ofiţeri, maiştri militari şi
subofiţeri.
Originale, copii.

4
19 mai
1986

5
190

6

Raport întocmit de Departamentul
Cultelor, însoţit de o listă cu reprezentanţii
Bisericilor şi Organizaţiilor Internaţionale
Religioase care au participat la funeraliile
Patriarhului Iustin Moisescu.
Originale.
Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, proiect de
Decret Prezidenţial, expunere de motive,
privind trecerea direct în retragere sau în
rezervă a unui general şi a unor ofiţeri din
Ministerul de Interne.
Originale, copii.

5 aug.
1986

3

19 iunie
1986

17

42

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Ministerului Apărării Naţionale,
rapoarte, note, privind: planul de măsuri
vizând îndeplinirea programului producţiei
speciale pe anul 1986; accidentul nuclear de
la Cernobîl (26 aprilie 1986); vizita în
România a vicepreşedintelui şi directorului
de studii al Institutului de Studii pentru
Securitate Est – Vest din New York, F.
Stephen Larrabee; prezentarea tehnicii
militare de producţie românească activiştilor
cu funcţii de conducere din unele organe
centrale; şedinţa Consiliului Militar al
Forţelor Armate Unite (12 – 14 noiembrie
1986) ş.a.
Originale, copii.
Hărţi.

13 ian. –
22 dec.
1986

111

43

Hotărârea C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului Apărării Naţionale,
proiect de Decret Prezidenţial, expunere de
motive, tabele nominale, privind înaintarea
în grad a unor ofiţeri din Ministerul Apărării
Naţionale.
Originale, copii.

9 aug.
1986

293

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă a Ministerului de Interne, proiect de
Decret Prezidenţial, expunere de motive,
tabele nominale, privind înaintarea în grad a
unor ofiţeri din Ministerul de Interne.
Originale, copii.

4
9 aug.
1986

5
126

6

45

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de o
adresă, raport, Protocol nr. 52, liste,
întocmite de Ministerul Apărării Naţionale,
Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul
Industriei Electrotehnice ş.a., privind
activitatea delegaţiei române la a 52 – a
şedinţă a Comisiei Permanente C.A.E.R.
pentru industria de apărare (Budapesta 27 –
29 mai 1986).
Originale, copii.

8 iulie
1986

52

46

Adresă a Ministerului Apărării
Naţionale, însoţită de proiect de Decret
Prezidenţial, expunere de motive, privind
trecerea direct în retragere sau în rezervă a
unui general şi a unor ofiţeri din Ministerul
Apărării Naţionale.
Originale, copii.

18 iun.
1986

39

47

Hotărâre a C.C. al P.C.R., raport, note
informative, tabele, întocmite de Ministerul
Sănătăţii, privind: acţiunile organizate cu
prilejul „Săptămânii Crucii Roşii”; evoluţia
îmbolnăvirilor de gripă şi a infecţiilor
respiratorii acute de natură virală; existenţa
unui focar infecţios la Maternitatea Ploieşti;
convocarea Plenarei Consiliului Sanitar
Superior.
Originale, copii.
Hărţi, grafice.

29 ian.
21 dec.
1986

24

48

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese şi mandate întocmite de Ministerul de
Interne, privind participarea unor delegaţii la
şedinţa Consiliului Permanent al Comitetului
Tehnic Internaţional pentru Prevenirea şi
Stingerea Incendiilor şi în R.P. Polonă.
Originale, copii.

4 – 16
iulie
1986

6

Nr. de
inventar

1
44

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Anul 1987

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
rapoarte întocmite de Ministerul Apărării
Naţionale, privind principalele activităţi
desfăşurate în armată în anul 1987.
Originale, copii.

4
7 ian. –
29 dec.
1987

5
112

6

2

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
adrese ale Ministerului Apărării Naţionale,
note şi mandat, privind: evenimentele de la
frontieră; a 35-a şedinţă a Consiliului
Tehnico – Ştiinţific Militar şi a Consiliului
Militar al Forţelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de la Varşovia ş.a.
Originale, copii.

6 apr. –
28 iul.
1987

25

3

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de
rapoarte, adrese ale Ministerului Apărării
Naţionale, privind: scoaterea din rezerva de
stat stocul special a cantităţii de 1200 tone
cupru electrolitic; vizita în Portul Constanţa
a două nave militare americane ş.a.
Originale, copii.

12 feb. –
13 iul.
1987

10

Nr. de
inventar

1
1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
544

4

1476

Notă însoţită de propuneri de norme
privind repartizarea aparatului C.C. al P.C.R.
Originale.

<1987>

11

5

2081

Adrese întocmite de Ministerul de
Interne, Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa
străinilor şi controlul trecerii frontierei, către
C.C. al P.C.R., privind acordarea unor vize
pentru deplasări în străinătate.
Originale, copii.

15 iul.
1987 –
30 dec.
1988

86

Mesajul Sanctităţii Sale Ioan Paul al IIlea adresat cu ocazia marcării Zilei Mondiale
a Păcii – 1 ian. 1987.
Originale, copii.
Lb. franceză, română.

16 ian.
1987

24

6

7

1560

Adrese ale Ministerului de Interne,
Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa
străinilor şi controlul trecerii frontierei, către
C.C. al P.C.R., privind acordarea unor vize
pentru deplasări în străinătate.
Originale, copii.

14 ian. –
10 iul.
1987

39

8

8

Telegramă expediată din Damasc,
preşedintelui Nicolae Ceauşescu, semnată de

6 ian.
1987

4

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

9

1554

Repertoriul Legislaţiei României,
întocmit de Consiliul Legislativ Român,
privind Decretele Consiliului de Stat şi
Decretele Prezidenţiale nepublicate în
Buletinul Oficial, în vigoare la 1 ianuarie
1987.
Originale.

1987

63

10

1487

Raport privind starea de sănătate a
populaţiei şi a principalelor fenomene
demografice pe anul 1986, cu anexe (grafice,
tabele şi situaţii), referitoare la indicii de
natalitate, mortalitate, evoluţia deceselor
materne şi a indicelui de mortalitate maternă
în perioada 1980 – 1986 ş.a.
Originale.

1 iun.
1987

24

11

99

Expunere de motive întocmită de
Ministerul Apărării Naţionale, avizată de
Ministerul Agriculturii şi Comitetul pentru
Problemele Consiliilor Populare, privind
construcţiile ce urmau a fi construite în
judeţul Olt.
Original.

2 iul.
1987

2

12

Adresă a Ministerului Apărării
Naţionale, către Nicolae Ceauşescu, privind
evenimentele înregistrate la frontieră, pe
luna decembrie 1986.
Original.

3 ian.
1987

2

13

Adrese însoţite de rapoarte, note,
informări, situaţii şi tabel, întocmite de
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de
Interne, Ministerul Sănătăţii, privind:
metodica pregătirii operative şi de luptă în
armatele aliate; evenimentele de frontieră;
convorbirile sovieto – americane, dintre E.
Shevardnadze - ministru de Externe Sovietic
şi G. Shultz – secretarul Departamentului de
Stat al S.U.A.; activitatea desfăşurată pe linie
de paşapoarte, regimul străinilor şi controlul
trecerii frontierei de stat ş.a.
Originale, copii.

29 ian. –
10 dec.
1987

54

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Constantin Mitea, privind vizita avută de
acesta, în ziua de 5 ian. 1987, la preşedintele
Siriei, Hafez Al – Assad.
Original.

4

5

6

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3

4

5

6

Adresă a Ministerului de Interne –
Departamentul Securităţii Statului, de
înaintare a unui raport de anchetă, însoţit de
anexe (rapoarte, situaţii, tabele, fişe tehnice,
note, informări ş.a.) privind deficienţele la
navele de 5000 tdw Export China.
Originale.
Fotografii, schiţe.
Lb. engleză, română.

5 mai
1987

174

Hărţi.
14

1340

Anul 1988
1

Adresă a Consiliului Legislativ al
Republicii Socialiste România către
tovarăşul Manea Constantin de la Cancelaria
Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, însoţită de „Buletinul de informare
asupra legislaţiei Străine” nr. 1/1988, (2
exemplare).
Original.
Broşuri.

1988

100

2

Adresă de înaintare a unor propuneri ale
ministrului Apărării Naţionale, Vasile Milea,
ministrului de Interne, Tudor Postelnicu şi
ministrului Muncii, Maxim Berghianu, şi
notă cu privire la majorarea retribuţiilor
cadrelor militare, înaintate secretarului
general al Partidului Comunist Român,
preşedinte al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceauşescu, însoţite de anexe (tabele
şi situaţii).
Copii.

4 iun.
1988

13

3

Adresă de înaintare a unor propuneri ale
ministrului Apărării Naţionale, Vasile Milea,
ministrului de Interne, Tudor Postelnicu şi
ministrului Muncii, Maxim Berghianu, şi
note cu privire la majorarea retribuţiilor
cadrelor militare, înaintate secretarului
general al Partidului Comunist Român,
preşedinte al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceauşescu, însoţite de anexe (tabele
şi situaţii).
Originale.

11 iun.
1988

11

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
Raport
al
ministrului
Apărării
Naţionale, general – colonel Vasile Milea,
adresat secretarului general al Partidului
Comunist Român, preşedinte al Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, în
legătură cu proiectul unui nou „Statut al
Forţelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de la Varşovia şi al
organelor de conducere ale acestora la
război”, însoţit de Propunerile Ministerului
Apărării Naţionale la acelaşi document.
Originale.

4
25 iun.
1988

5
29

6

5

Adrese, propuneri, proiect de decret al
Consiliului de Stat, rapoarte şi situaţie
statistică
privitoare
la
şcolarizarea
personalului militar, înaintate de ministrul
Afacerilor Externe (Ioan Totu), locţiitorul
prim – vicepreşedintelui Comitetului
Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (M.
Florescu), ministrul Apărării Naţionale,
general – colonel Vasile Milea şi ministrul de
Interne, Tudor Postelnicu.
Originale, copii.

8 iul.
1988 –
27 mart.
1989

11

6

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese,
rapoarte, note, planuri, situaţii, privitoare la
dreptul de survol al teritoriului Republicii
Socialiste România, de către avioane străine;
cooperarea Ministerului de Interne cu
ministerele similare din statele socialiste;
colaborarea cu alte state socialiste în
domeniul militar; cheltuielile bugetare,
înzestrarea, planurile de import şi investiţiile
militare pe anul 1989; ajutoare ale Crucii
Roşii Române ş.a.
Originale, copii.

20 ian. –
13 dec.
1988

181

7

Hotărâri ale C.C. al P.C.R., adrese,
rapoarte, protocoale, planuri, situaţii,
privind: exportul de tehnică militară; dreptul
de survol şi tranzitarea teritoriului;
îndeplinirea sarcinilor de către Gărzile
Patriotice; colaborarea Ministerului Apărării
Naţionale al Republicii Socialiste România
cu alte ministere similare din ţările socialiste;
activitatea comitetelor naţionale UNICEF
din statele socialiste; cooperarea în probleme
juridice cu Republica Populară Chineză;

5 ian. – 4
oct. 1988

136

Nr. de
inventar

1
4

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
participarea armatei la campania de recoltări
ş.a.
Originale, copii.
Hartă.

4

5

6

8

Hotărâre a C.C. al P.C.R., însoţită de
adresă transmisă de către Ministerul de
Interne, secretarului general al Partidului
Comunist Român, preşedinte al Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceauşescu,
expunere de motive şi proiect de Decret
Prezidenţial, liste, tabele nominale, în
legătură cu înaintarea în grad, pe data de 23
august 1988, a unui număr de 1382 de ofiţeri
din Ministerul de Interne.
Originale, copii.

8 aug.
1988

197

9

Adresă înaintată secretarului general al
Partidului Comunist Român, preşedinte al
Republicii Socialiste România, prin care se
propune proiectul de decret al ministrului de
Interne, privind trecerea direct în retragere
sau în rezervă a 64 de ofiţeri, însoţită de
expunere de motive, semnată de ministrul de
Interne, Tudor Postelnicu; proiect de decret;
anexă şi adresă răspuns a Cancelariei
Comitetului Central al Partidului Comunist
Român; adresă înaintată secretarului general
al Partidului Comunist Român, preşedinte al
Republicii Socialiste România, prin care se
propune proiectul de decret al ministrului
Apărării Naţionale, privind trecerea direct în
retragere sau în rezervă a unui general şi a 91
ofiţeri, însoţită de expunere de motive,
semnată de ministrul Apărării Naţionale,
general – colonel Vasile Milea, proiect de
decret, situaţie şi adresă-răspuns a
Cancelariei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român.
Originale, copii.

20 sept.
1988

29

1989

33

Nr. de
inventar

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Anul 1989
1

Rapoarte şi protocoale de colaborare a
României în cadrul Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc (C.A.E.R.) şi în
comisiile mixte bilaterale constituite
împreună cu unele state socialiste (cu partea

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

Nr.
filelor

Obs.

3
ungară şi cea poloneză), în domeniul militar,
însoţite de anexe.
Originale, copii.

4

5

6

2

Raport şi informări privind gravul
accident naval produs pe Dunăre în data de
10 septembrie 1989; adrese şi informări
privind organizarea la Bucureşti a întâlnirii
anuale consultative a preşedinţilor grupurilor
interparlamentare din ţările socialiste.
Originale, copii.

15 sept.
– 15 dec.
1989

17

3

Adresă a ministrului de Interne, Tudor
Postelnicu, către secretarul general al
Partidului Comunist Român, preşedintele
Republicii Socialiste România, comandant
suprem al forţelor armate, prin care se
solicită aprobarea ca general – maior
Gheorghe Dănescu, adjunct al ministrului, să
îndeplinească şi funcţia de director general al
Direcţiei Generale Economice a Ministerului
de Interne.
Original.

13 mart.
1989

2

4

Adresă a Patriarhului Bisericii
Ortodoxe Române, Teoctist, şi note ale
preşedintelui Departamentului Cultelor, Ion
Cumpănaşu, în legătură cu procurarea unui
autoturism.
Originale, copii.

1989

4

5

Adrese, rapoarte, protocoale, propuneri,
proiecte, privind: cooperarea militară dintre
Republica Socialistă România şi alte state
socialiste; vânzarea de echipamente militare;
decorarea unor generali şi ofiţeri cu medalia
sovietică „Pentru întărirea prieteniei în
luptă”; permise de survol şi tranzitare;
participarea
României
la
expoziţii
internaţionale de tehnică militară; ajutoare
militare pentru unele state comuniste
(Republica
Populară
Mozambic);
achiziţionarea de avioane MIG 29 din
U.R.S.S.; retragerea sau trecerea în rezervă a
unor ofiţeri din Ministerul de Interne şi
Ministerul Apărării Naţionale ş.a.
Originale, copii.

1989

194

Nr. de
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1
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vechi al
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arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice
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3
Adrese, rapoarte, protocoale, propuneri,
proiecte, privind: cooperarea militară dintre
Republica Socialistă România şi alte state
socialiste; permise de survol; controale ale
Ministerului Apărării Naţionale la unităţile
militare din ţară; cooperarea medicală cu alte
state socialiste; trecerea direct în retragere
sau în rezervă a unui număr de ofiţeri din
Ministerul de Interne ş.a.
Originale, copii.

4
1989

5
141

6

7

Adrese, rapoarte, propuneri, privind
cooperarea militară cu alte state socialiste;
permise de survol; conferirea de ordine şi
medalii de către alte armate unor ofiţeri
români ş.a.
Originale, copii.

1989

55

8

Adrese, rapoarte, propuneri, privind:
cooperarea militară cu alte state socialiste;
permise de survol şi de tranzitare a
teritoriului; cooperarea cu alte state socialiste
în problemele Crucii Roşii; aniversarea
„Zilei Miliţiei” (11 iunie 1989); importul din
occident a unor tehnologii militare ş.a.
Originale, copii.

1989

128

9

Proiecte de decrete prezidenţiale,
privind conferirea ordinului medaliei
„Meritul Militar” unui număr de 6198 ofiţeri,
maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul de
Interne şi a unui număr de 8.360 ofiţeri,
maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul
Apărării Naţionale, însoţite de expuneri de
motive, semnate de miniştrii de resort, Tudor
Postelnicu şi Vasile Milea; liste - anexă şi
adrese de răspuns ale Cancelariei
Comitetului Central al Partidului Comunist
Român.
Originale, copii.

1989

235

Nr. de
inventar

1
6

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

