NR. INVENTAR: 3270
ARHIVELE NAŢIONALE
BIROUL ARHIVE CONTEMPORANE

FOND COMITETUL REGIONAL DUNĂREA DE JOS
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

INVENTAR
Anii extremi: 1922-1925; 1933-1935; 1941
17 u.a.

PREFAŢĂ
Fondul Comitetul Regional Dunărea de Jos al P.C.R. face parte din Arhiva
Istorică a Partidului Comunist Român.
Documentele pe care le cuprinde au fost create în 1922-1944 de Comitetul regional
PCR Dunărea de Jos, Comitetul raional PCR din Sudul Moldovei, ca şi de organele şi
organizaţiile de Partid din oraşele: Bârlad, Brăila, Focşani, Galaţi, Ismail şi Reni.
În concret, ele reprezintă: rapoarte de activitate, informări, procese verbale de
şedinţe, corespondenţă, rezoluţii, circulare, instrucţiuni, manifeste, afişe, „fluturaşi”,
liste de subscripţie ş.a.
Totodată, se regăsesc următoarele ziare: „Dunărea Roşie” şi „Goarna”, editate de
Comitetul regional P.C.R. Dunărea de Jos; „Steagul Roşu”, organ al Secţiunii P.C.R.
Focşani; „Sudul Roşu”, organ al Comitetului judeţean P.C.R. Ismail; „Farul Roşu”, organ
al Comitetului local PCR Galaţi; „Viaţa Muncitoare”, organ al Comitetului orăşenesc
P.C.R. Reni.
Potrivit planului metodic de lucru al Arhivei Comitetului Central al Partidului
Comunist Român documentele au fost păstrate în două mape: prima, „mapa de studiu”,
era constituită din copia sau originalul documentului, iar în „mapa de rezervă” se
păstrau celelalte exemplare ale acestuia. În mapa folosită pentru studiu se găseşte
ataşată o notă de relaţie în care se specifică sursa de provenienţă a documentului (ex.
document provenit din Fond nr. 1, dosarul nr.168, fila 60).
Inventarul conţine 200 u.a., reprezentând 0,90 m.l. El cuprinde două părţi, una de
la instituţia creatoare, iar cealaltă prelucrată arhivistic la Arhivele Naţionale. Prima
parte a fost microfilmată de creator.
Documentele vor putea fi consultate în copie, în vederea protejării integrităţii
originalelor, care sunt în mare parte pe suport de hârtie foarte subţire, scrise de mână,
în cerneală.
30 ianuarie 2012

Consilier principal,
Mircea Stănescu
Bibliografie

– Documentar cu privire la fondurile şi colecţiile arhivistice aflate în Arhiva
C.C. al P.C.R., f. 15.
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Scrisoarea lui Nicu Cocoş secretarul secţiunii
P.S. din Bârlad adresată lui Vasiliu din Galaţi prin
care cere sprijin pentru a obţine de la Consiliul de
Război Galaţi documentele Secţiunii care au fost
confiscate în 1920 cu ocazia grevei generale.
Original.
Scrisoare a lui Gheorghe Cristescu când se
afla în Galaţi, intitulată „Dragă Mariane” prin care
îl informează că a văzut în gara Buzău pe
Tcacenko şi Bubnovschi în timp ce erau
transportaţi la Chişinău şi cu situaţia din Galaţi
etc.
Fotocopii.
Scrisoarea adresată redacţiei Ziarului
„Socialismul” de către Ştefan Fudulu din Brăila
prin care arată că cei de la „Lumea nouă” forţează
pe muncitori să se aboneze.
Fotocopii.
Scrisoare intitulată „Stimate tovarăşe” în
legătură cu decontarea sumelor strânse pe listele
de ajutorare „Maxim Gorki”.
Original.
Scrisoare
adresată
redacţiei
Ziarului
„Socialismul” de Aurel Hederman din Galaţi care
sesizează că siguranţa a interzis difuzarea ziarului
în Galaţi.
Fotocopii.
Scrisoare a lui Ion Palade din Galaţi adresată
lui Cristescu Gheorghe prin care îl informează că
a schimbat localul secţiunii şi a protestat la Interne
pentru şicaniile ce le face ziarului.
Original.
Declaraţie (formular) a P.C.R. – Secţiunea
Galaţi referitoare la intrarea în acest partid.
Original.
Instrucţiuni „Cum să pregătim campania de
răspândire a manifestelor”.
Original.
Raport semnat „Costea” cu privire la situaţia
economică şi socială din judeţul Ismail.
Fotocopii.
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Manifest al Comitetului Regional P.C.R.
Dunărea de Jos intitulat „Către muncitorii din
organizaţiile social-democrate şi ghelerteriste
către muncitorii organizaţi şi neorganizaţi! Către
masele largi exploatate!” Se referă la Frontul Unic
şi revendicări economice şi politice etc.
Original.
Manifest al Comitetului Raional Reni al
P.C.R.
intitulat:
„Către
muncitorii
din
organizaţiile social-democrate şi socialist-unitare!
Către muncitorii şi ţăranii organizaţi şi
neorganizaţi!”
Original.
Raport statistic care se referă la situaţia în
Regiunea P.C.R. Dunărea de jos.
Fotocopie.
Lb. rusă.
Raport nesemnat intitulat „Către secretariatul
C.C. al P.C.R. de la regiunea Dunărea de jos” se
referă la conflictele de muncă din întreprinderile
şi judeţul Galaţi.
Copie din 9.IX.1965.
Manifest al Celulei din port intitulat „către
muncitorimea din porturile Dunării de Jos” se
referă la revendicări economice şi demască socialdemocraţia.
Original.
Manifest al celulei comuniste a muncitorilor
textilişti intitulat: „Către muncitorii textilişti din
Galaţi” se referă la condiţiile grele de viaţă şi
tactica ce trebuie folosită în caz de concediere.
Original.
Manifest al Comitetului Regional P.C.R.
Dunărea de jos intitulat: „Către muncitorimea
ceferistă şi către toţi trudiţii şi exploataţii din
regiunea Dunării de jos”, prezintă situaţia grea a
maselor şi cheamă la revendicări economice şi
politice.
Original.
Raport semnat F. adresat C.C. al P.C.R. cu
privire la situaţia „căderilor” ce au avut loc în
toamna anului 1940 la Galaţi.
Original.
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