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PREFAŢĂ

Informaţii asupra instituţiei creatoare şi a fondului deţinut de Arhivele Naţionale,
pot fi regăsite în prefaţa inventarului nr. 3229 al fondului Institutul de Studii Istorice şi
Social – Politice – Fototeca – Portrete.
Arhiva Institutul de Studii Istorice şi Social – Politice a trecut în patrimoniul
Bibliotecii Academiei Române în anul 1990, fiind preluată de către Arhivele Naţionale în
luna decembrie 2000. Această arhivă este formată din două părţi, arhiva istorică şi arhiva
curentă. La rândul său, arhiva istorică este constituită din: documente scrise, manifeste,
broşuri, fluturaşi, presă ilegală, afişe, fotografii, benzi de magnetofon, microfilme etc.
Documentele care fac parte din arhiva istorică au fost grupate de creator, în
funcţie de genul documentelor sau de informaţiile cuprinse în acestea. Acest proces nu s–
a finalizat cu înregistrarea lor ca fonduri sau colecţii distincte, ele făcând parte din fondul
Institutul de Studii Istorice şi Social – Politice. Mai mult chiar, o parte din documente au
fost date în cercetare încă din perioada anterioară desfiinţării instituţiei. Necesităţi de
ordin practic, care privesc regăsirea unităţilor arhivistice, indiferent de epoca în care au
fost cercetate, ne determină să păstrăm actuala formă de organizare a documentelor.
În anul 2014, angajaţii Arhivelor Naţionale, au ordonat structural documentele,
în funcţie de datele de identificare trecute pe coperţile unităţilor arhivistice. Pe parcursul
operaţiunii au fost identificate, între documente, formele de evidenţă întocmite de către
creator. După o analiză în care au fost luate în calcul toate posibilităţile, s-a decis ca
ordonarea documentelor în cadrul fiecărei părţi structurale să se facă în conformitate cu
acestea.
Una dintre părţile structurale la care facem referire o reprezintă Lupta
antimonarhică a maselor populare din România (fond IX). În anul 2015, s-a procedat la
verificarea documentelor cuprinse în aceasta cu instrumentul de evidenţă întocmit de
creator. Pe parcursul desfăşurării operaţiunii s-a constatat că ordonarea şi inventarierea
făcute de creator au prezentat unele neajunsuri. Unele unităţi arhivistice aveau descrieri
incomplete ale conţinutului, altele au fost trecute în instrumentele de evidenţă a două
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părţi structurale diferite sau aveau coperţi care au fost inscripţionate greşit. Prin urmare,
procesul de verificare a fost mult mai laborios, fiind necesară şi o completare a
instrumentului de evidenţă, ţinându-se, totodată, seama de principiile adoptate de creator
în ceea ce priveşte ordonarea şi inventarierea documentelor.
În operaţiunea de verificare a existentului s-au avut în vedere informaţiile trecute
într–un proces–verbal de verificare întocmit de către instituţia care a deţinut anterior
documentele, respectiv Academia Română. Acest proces-verbal a fost edificator în ceea
ce priveşte lipsa unor unităţi arhivistice.
Pe parcursul operaţiunii de verificare, au fost identificate o serie de unităţi
arhivistice care nu apăreau în inventar. Având în vedere că apartenenţa la partea
structurală a fost stabilită de creator s-a luat decizia de completare a instrumentului de
evidenţă cu descrierile acestor unităţi arhivistice.
După finalizarea operaţiunii de verificare a documentelor s–a efectuat recotarea
unităţilor arhivistice, tehnoredactarea şi colaţionarea inventarului. Instrumentul de
evidenţă întocmit de creator constituie ultima unitate arhivistică din această parte
structurală.
Principalele genuri de documente cuprinse în acest inventar sunt: lucrări, broşuri,
amintiri, presă, scrisori, etc. Ele cuprind informaţii cu privire la relaţiile dintre regele
Carol al II–lea, legionari şi personalităţi politice, poziţia şi acţiunile antimonarhice ale
mişcării muncitoreşti şi socialiste, atitudinea unor intelectuali faţă de monarhie ş.a.
Documentele cuprinse în inventar se referă anii 1866 – 1947 şi sunt grupate în 9
u.a., ce reprezintă o cantitate de 0,30 m.l.
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481

Note, dezbateri, corespondenţă, declaraţii, 3 mai 1944
stenograma şedinţei şi notă informativă
referitoare la Consiliul de Coroană din august
1944.
Copii, fotocopii.

3

1078

Notă privitoare la proclamarea lui Regelui 1930–1934
Carol al II–lea în anul 1930, dizolvarea Gărzii
de Fier şi asasinarea lui I.Gh. Duca în gară la
Sinaia în 29/30 decembrie 1933.
Original., copie.

4

1419

Listele cu participanţii la luptele din
ianuarie–februarie 1933.
Copii.

1933

5

1954

Articol semnat de Tini Dumitrescu,
intitulat „Democraţia şi dictatura”, publicat în
gazeta Impiegatul P.T.T., la data de 15
septembrie 1935.
Copie, fotocopie, negativ.

1935

6

2336

Declaraţii semnate de: Santano Luigi, 1917–1947
Constantinescu Ştefan, Ciubuciu C–tin, Nişcov
Gh. Ion, Lazăr C. Ştefan, Vîjlu I. Gheorghe,
Dumbravă Gheorghe, Hoza Nicolae, Buzeanu
Staicu, Ciungu Nicolae, Abrudean C–tin
Pădurar, Popovici Smesie, Herbei Ananie,
Făgeţan Traian, Gabor Ioan, Herţ Cristian,
Tripa Vespazian, Stoica Rudolf, Moţiu Iosif,
Aniţescu Minerva, Pupăză Gogu, Mirea I.
Petre, Florea R. Dumitru, Em. P. Ştefan, Vaida
Tudor, Voinea Ispas, Tudor I. Constantin,
Nedelcu I. Ioan, Cintacu Ion, Ciuntu Nicolae,
Buzoianu Dumitru, Aceleanu Jeni, Jugănaru
Ion, foşti salariaţi ai Casei Regale, referitoare
la modul cum au fost trataţi în perioada 1917–
1947.
Copii.
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3508

Scrisori adresate Prinţului Carol de către
generalul Nicolae Condeescu.
Copii.
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Extras din amintirile lui Macsony Stîrcea
(Styrcea) Ion cu privire la discuţiile purtate
între Regele Mihai, Constantin Sănătescu, Ion
şi Mihai Antonescu, în ziua de 23 august 1944.
Copii.
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Lucrare intitulată „Lupta antimonarhică a 1866–1947
maselor populare din România, între anii
1866–1947”.
Originale.
Lista unităţilor arhivistice inventariate de
creator.
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