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PREFAŢĂ

Pentru strângerea, păstrarea şi conservarea documentelor şi materialelor privitoare la
activitatea ilegală a partidului, la 30 martie 1952, Secretariatul Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român a adoptat Hotărârea de înfiinţare a Arhivei Centrale de Partid.
Drept urmare, prin Hotărârea Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Român nr. 145 din 13 martie 1953, s-a dispus Comitetelor regionale de partid ce deţin astfel
de documente să procedeze, pe bază de proces – verbal, până la 01 mai 1953, la predarea
către Arhiva Centrală a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, a tuturor
documentelor privind activitatea ilegală a partidului.
În baza Hotărârii Secretariatului Comitetului Central al Partidului Muncitoresc
Român nr. 414 din 11 iunie 1953, Arhiva Centrală a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român a funcţionat, începând cu 15 iulie 1953, ca sector în cadrul Institutului de
Istorie al Partidului de pe lângă Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român.
Toate materialele şi documentele privind istoricul mişcării muncitoreşti din ţară,
anterioare înfiinţării partidului, precum şi materialele cu caracter propagandistic, manifeste,
reviste, broşuri, presă legală şi ilegală editată de Partidul Comunist Român în perioada de la
înfiinţare sa şi până la 23 august 1944, au rămas în Arhiva Institutului de Istorie a Partidului.
Fondul Comitetul Regional Oltenia al Partidului Comunist din România a făcut parte
din Arhiva Istorică a Partidului Comunist Român, acolo unde a fost înregistrat sub numărul
12.
În urma evenimentelor din decembrie 1989, acesta a fost preluat, împreună cu
celelalte fonduri şi colecţii reunite în Arhiva Istorică, de către Ministerul Apărării Naţionale şi
păstrat vreme de câţiva ani, la Arhivele Militare de la Piteşti. În anul 1993, aceste documente
au fost preluate de Arhivele Naţionale prin intermediul Direcţiei Judeţene Argeş a Arhivelor
Naţionale, intrând în custodia Biroului Arhive Contemporane la sfârşitul anului 2000.
Documentele cuprinse în Fondul Comitetul Regional Oltenia al Partidului Comunist din
România au fost elaborate, în perioada 1922 – 1946, de: Comitetul Regional P.C.R. Oltenia şi
organele şi organizaţiile de partid din Caracal, Corabia, Gorj, Mehedinţi şi Turnu Severin.
Principalele genuri de documente ce se regăsesc în acest fond sunt următoarele: dări de
seamă, rapoarte de activitate, informări, rezoluţii, manifeste, fluturaşi, carnete de membru
etc. De asemenea sunt cuprinse şi ziarele “Facla Muncii” şi „Înainte” editate de Comitetul
regional P.C.R. Oltenia. Documentele ilustrează o parte a activităţii Partidului Comunist
Român desfăşurată în această perioadă în rândul diferitelor „categorii de oameni ai muncii”
din cuprinsul regiunii. Cele mai multe dintre acestea sunt originale (scrise de mână, tipărite,
litografiate ori dactilografiate) şi au fost detaşate din dosarele constituite de „organele
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represive ale regimului burghezo – moşieresc”, potrivit Hotărârii Biroului Politic al C.C. al
P.C.R. din 30 decembrie 1960. Unele documente sunt scrise în limba rusă întrucât au fost
trimise spre informare Internaţionalei Comuniste. Parte din ele prezintă un anumit grad de
deteriorare, astfel chiar şi după restaurare sunt greu lizibile.
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, de regulă, din copia sau originalul documentului, iar în „mapa de rezervă” se
păstrau celelalte exemplare ale documentului. În mapa folosită pentru studiu se găseşte
ataşată o notă de relaţie în care este specificată sursa de provenienţă a documentului (Ex.
document provenit din Fond nr.1, dosarul nr.168, fila 60).
Fondul este alcătuit dintr-un număr de 63 unităţi arhivistice, respectiv 0,30 m. l.,
dintre care 58 de unităţi arhivistice au fost ordonate şi inventariate de creator, probabil în
anii `70, atunci când au fost definitivate inventarele arhivistice pentru mai multe fonduri şi
colecţii din Arhiva Istorică a Partidului Comunist Român. De asemenea cele 58 de unităţi
arhivistice au fost microfilmate, astfel acestea pot fi cercetate la Arhivele Naţionale sub formă
de microfilm, originalele putând fi consultate doar în cazul în care starea de conservare a
acestora permite. Precizăm că dosarul nr. 36 a fost integrat la Colecţia nr. 60, iar dosarele nr.
37 - 43 nu se regăsesc deoarece au fost înaintate Comitetului Judeţean Gorj, aşa cum este
menţionat şi în inventarul de la creator.
Prezentul inventar îl completează pe cel de la creator şi conţine un număr de 5 unităţi
arhivistice (nr. dosarelor de la 59 la 63), astfel în acest moment fondul este inventariat
integral. Menţionăm că documentele sunt din anul 1944 şi nu sunt microfilmate.
Documentele vor putea fi consultate în copie, în vederea protejării integrităţii documentelor
originale care sunt realizate în mare parte pe suport de hârtie foarte subţire, scrise de mână
în cerneală.
Ordonarea şi inventarierea documentelor cuprinse în acest instrument de evidenţă a
fost realizată de Gheorghe Şovar – consilier superior în cadrul Serviciului Judeţean Argeş al
Arhivelor Naţionale. Inspectorii asistenţi, Daniela Dragomir şi George Lazăr, din cadrul
Biroului Arhive Contemporane, au procedat la verificarea existentului acestor documente pe
baza evidenţelor menţionate mai sus, totodată aducând îmbunătăţiri în descrierea unităţilor
arhivistice cuprinse în acest inventar.
26 ianuarie 2012
Întocmit
Inspector asistent
Daniela-Florentina Dragomir
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Cuprinsul unităţii arhivistice
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Scrisoare intitulată „Dragi tovarăşi”,
înaintată de Secretariatul Regional unui colectiv
de deţinuţi politici, cunoscuţi sub denumirea de
„Comitetul Antihitlerist”, cu privire la eliberarea
acestora.
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Original, copii.
60

Raport referitor la activitatea desfăşurată de
organizaţia de partid din Oltenia, semnat
„PETRICĂ”.
Original, copii.

61

Situaţie referitoare la munca organizatorică
desfăşurată în regiunea P.C.R. Oltenia, întocmită
pe baza raportului din 06 – 07 aprilie 1944.
Original, copii.

62

Scrisoare semnată „Mircea”, prin care se
prezintă situaţia organizatorică din regiunea
P.C.R. Oltenia şi se critică stilul de muncă al
Comitetului Central.
Original, copii.

63

„Raport asupra aspectului politic de grupare
sau individual în lumea intelectualilor din
Craiova”.
Original, copii.
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