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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 Procese intentate
unor militanţi ai mişcării muncitoreşti şi democratice din România (fond VII). 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 părţi structurale diferite sau aveau coperţi care au fost inscripţionate greşit. Prin
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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: corespondenţă,
amintiri, presă, comunicate, circulare, manifeste, studii, rapoarte, broşuri, lucrări etc. Ele
cuprind informaţii cu privire la procese intentate conducătorilor şi unor membri ai mişcării
muncitoreşti, ai sindicatelor, ceferiştilor, petroliştilor, luptătorilor comunişti şi antifascişti,
solidaritatea internaţională cu deţinuţii politici din România ş.a.
Documentele cuprinse în inventar se referă anii 1893 – 1966 şi sunt grupate în 23
u.a ce reprezintă o cantitate de 3,45 m.l.

18 decembrie 2015

Inspector asistent
Daniela Nicoleta Encean
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1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2
93

2

195

Adrese, liste, procese–verbale, formulare,
declaraţii, ordine, note, telegrame, mandate
referitoare la procesul unor militanţi ai clasei
muncitoare.
Originale, copii.

3

201

Scrisori, rapoarte, extrase, dezbateri, 1920–1938
decizii, ştiri etc. cu privire la un proces
muncitoresc.
Originale, copii.

4

253

Scrisori şi articole din presa vremii în
legătură cu procesul ceferiştilor din Simeria şi
al minerilor din Valea Jiului.
Originale.

1921

5

499

Articole, ştiri din presa vremii, dezbateri,
liste referitoare la procesul din Dealul Spirii;
introducere la lucrarea semnată de Paul Marc
intitulată „Procesul din Dealul Spirii”.
Originale, copii, ziare.

1922

6

545

Documente cu privire la procesul unor
persoane din conducerea Comisiei Locale a
Sindicatelor din Bucureşti şi participarea lor la
greva generală.
Fotocopii.

1920

7

1063

Rechizitorii, ordonanţe, decizii, declaraţii,
rezoluţii, telegrame, apeluri, poezii, procese–
verbale, mandate, rapoarte, citaţii, adeverinţe,
procuri, sentinţe etc. privind procesul lui Radu
Olteanu.
Originale, copii.
Lb. franceză, română.

1936

1075

Cereri, acte, note, notificări, procese–
verbale, hotărâri, adeverinţe, articole din presa
vremii despre procesul intentat lui Grigore
Preoteasa de către Jaques von Wertheimer
Ghica, în urma refuzului de a publica un
răspuns în ziarul România Liberă, şi procesul
lui Arsene Constantin pentru calomnie.

1945

Nr. de
inventar

vol. I–II

vol. I–II

8
vol. I–II

Cuprinsul unităţii arhivistice

Datele
extreme

3
4
Documente cu privire la procesul lui Ady 1901–1911
Endre, poet revoluţionar maghiar.
Originale, copii.
Lb. maghiară.

1

1941

Nr.
filelor

Obs.

5

6

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

9

1076

Note, procuri, cereri, adrese, adeverinţe, 1933–1934
certificate, jurnale, citaţii, extrase din presa
vremii cu privire la procesul intentat de
Corneliu Zelea Codreanu statului român, în
urma hotărârii din 9 decembrie 1933 de a
dizolva organizaţia Garda de Fier.
Originale, copii, ziare.

10

1370

Scrisoare a avocatului Nicu Popilian, 1936, 1966
adresată lui Ion Popescu–Puţuri, însoţită de un
document original şi două extrase din presă
referitoare la procesele unor militanţi ai
mişcării muncitoreşti.
Originale, copii.

11

1801

Fotografie şi proces–verbal în legătură cu 1934–1938
arestarea lui Nicolae Ceauşescu, articole din
presa vremii, ordonanţe, cereri, declaraţii,
rapoarte, note, aprecieri, interogatorii luate lui
Ceauşescu
Nicolae,
Gabor
Nicolae,
Pogăceanu Vasile, Brad Ion, despre
participarea lor la procesul ceferiştilor de la
Craiova şi procesul de la Braşov.
Originale, copii, fotografie, fotocopii.

2028

Articole apărute în presa străină cu privire 1936–1939
la procesul antifasciştilor români care s–a
judecat la Craiova.
Copii, fotocopii.
Lb. franceză, germană, rusă, română.

2029

Ştiri apărute în presa străină referitoare la 1933–1939
arestarea lui P. Constantinescu–Iaşi, Lucreţiu
Pătrăşcanu, Boris Stefanov, Constantin
Pîrvulescu, prof. Bugnariu etc.
Copii, fotocopii.
Lb. franceză, engleză, maghiară, română.

2030

Articole apărute în presa străină privind 1935–1939
solidaritatea internaţională cu deţinuţii politici
din România.
Copii.
Lb. engleză, franceză, română.

2242

Fişe, caziere, diplome, extrase, brevete, 1893–1943
certificate, decizii, cereri, rapoarte, decrete,
referate în legătură cu activitatea avocatului

Nr. de
inventar

vol. I–II

12
vol. I–VI

13
vol. I–II

14
vol. I–II

15

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
Originale, copii, ziare.

Datele
extreme

4

2

Nr.
filelor

Obs.

5

6

1

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

16

2519

Buletine rezumative asupra situaţiei
interne, întocmite de Ministerul Justiţiei, după
rapoartele parchetelor generale şi parchetelor
tribunalelor, pentru
perioadele
18–24
octombrie, 1–6, 22–28 noiembrie 1943;
referiri speciale la grupul comunist din
Municipiul Sibiu.
Copii.

17

2301

Sentinţa, hotărârea şi recursul celor 1929–1931
implicaţi în procesul Congresului Sindicatelor
Unitare şi Conferinţa Femeilor, din 3–5 aprilie
1929, de la Timişoara.
Originale, copii.

18

2758
VII

Extras dactilografiat după articolul apărut
în ziarul Acţiunea intitulat „Condamnarea
nucleului comunist din Galaţi” – judecat între
6 şi 7 februarie 1941 de către Tribunalul
Militar al Corpului 3 Armată, în care se face
referire la procesul organizaţiei comuniste
Dunărea de Jos, cu sediul la Galaţi.
Copii.

19

2797
VII

Depoziţii, procese–verbale, declaraţii etc. 1940–1945
cu privire la ancheta făcută de postul de
jandarmi din Nusfalau – jud. Sălaj în legătură
cu uciderea unui grup de unsprezece cetăţeni
români de către autorităţile regimului maghiar
în perioada ocupării Ardealului.
Originale, copii.

20

3392/ B

21

338

Note, proteste, lista martorilor etc. cu 1933–1934
privire la procesul ceferiştilor care a avut loc
la Bucureşti şi Craiova.
Copii, fotocopii.

22

435

Liste, precizări, autobiografii, relatări, 1928–1976
certificate, citaţii, scrisori, note, memorii,

Nr. de
inventar

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
Matei T. Radu, suspendat, în anul 1943, pe
motiv că a pledat în procesul în care erau
implicaţi comunişti.
Originale, copii.

Depoziţia martorului Iuliu Maniu la
procesul lui Corneliu Zelea Codreanu, din 23–
26 mai 1938.
Original, copie.

3

Datele
extreme

4

1943

1941

1938

Nr.
filelor

Obs.

5

6

Nr. de
inventar

1

23

Numărul
vechi al
unităţii
arhivistice
2

Cuprinsul unităţii arhivistice

3
extrase din presa vremii, referinţe privind
procesele intentate împotriva unor militanţi
din mişcarea muncitorească.
Originale, copii.
Listă cu unităţile arhivistice inventariate
de creator.

4

Datele
extreme

4

–

Nr.
filelor

Obs.

5

6

