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PREFAŢĂ

Centrala Industrială a Bumbacului s-a înfiinţat ca urmare a aplicării Decretului Nr. 126
din 7 iulie 1948 pentru înfiinţarea Centralelor Industriale, publicat în Monitorul Oficial (partea
I) Nr. 158 din 12 Iulie 1948, preluând patrimoniul fostului Oficiu Industrial al Bumbacului,
desfiinţat în baza decretului Nr. 126 din 12 iulie 1948, art. 15.
Precursorul Centralei Industriale a Bumbacului a fost Oficiul Bumbacului, Inului şi
Cânepii, înfiinţat în anul 1943, în baza Legii nr. 599, publicată în Monitorul Oficial nr. 212
din 10 septembrie 1943, cu scopul de a promova, reprezenta şi apăra interesele profesionale
ale producătorilor din cadrul acestui domeniu de activitate.
În anul 1947, în baza Legii Nr. 189 pentru înfiinţarea şi funcţionarea Oficiilor
Industriale, publicată în Monitorul Oficial Nr. 129 din 10 Iunie 1947, Oficiul Bumbacului,
Inului şi Cânepii, se desprinde în Oficiul Industrial al Bumbacului (înfiinţat în baza Jurnalului
Consiliului de Miniştrii nr. 1310 din 11 octombrie 1947, publicat în Monitorul Oficial nr. 242
din 20 octombrie 1947) şi Oficiul Industrial al Inului şi Cânepii (înfiinţat în baza Jurnalului
Consiliului de Miniştrii nr. 1309 din 11 octombrie 1947, publicat în Monitorul Oficial nr. 242
din 20 octombrie 1947), subordonate Ministerului Industriei şi Comerţului.
În iulie 1948, pe linia coordonării şi organizării activităţii economice, s-a trecut la
reorganizarea întreprinderilor industriale pe ramuri. Ministerele care coordonau activitatea
industrială au fost autorizate să înfiinţeze, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Miniştri,
centrale industriale pe ramuri şi grupe de întreprinderi, după obiectul de producţie. Potrivit
Decretului elaborat la data de 12 iulie 1948 au fost înfiinţate – de către Ministerul Industriei –
24 de centrale industriale, concentrate pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
În baza legii de înfiinţare şi regulamentului de funcţionare a centralelor industriale,
acestea aveau sarcina de a coordona şi îndruma procesul de producţie la toate întreprinderile
din subordine, de a urmări executarea planurilor de producţie, a planurilor de investiţii, a
planurilor de repartizare a producţiei şi a tuturor celorlalte planuri aprobate de minister. Ele
aveau sarcina de a veghea ca întreprinderile să fie la timp aprovizionate cu materiale,
combustibil, utilaj, mână de lucru, de a da asistenţă tehnică pentru aplicarea celor mai
potrivite metode tehnologice, de a urmări procurarea la timp a creditelor necesare funcţionării
întreprinderilor.
Centralele industriale cuprindeau nu numai întreprinderile de stat, ci şi întreprinderile
industriale nenaţionalizate din ramurile de producţie respective, exercitând şi asupra acestora
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din urmă funcţiile de coordonare, control şi repartizare a producţiei, respectiv atribuţiile
fostelor oficii industriale.
Astfel, Oficiul Industrial al Bumbacului a funcţionat o foarte scurtă perioadă de timp
(octombrie 1947 – iulie 1948), dată la care se înfiinţează Centrala Industrială a Bumbacului,
ce avea ca scop conducerea, dezvoltarea

şi controlul activităţii tuturor întreprinderilor

industriale ale statului ce lucrau in sectorul industrial al bumbacului, precum şi aplicarea
coordonată a normelor prevăzute de legile pentru reglementarea activităţii industriale.
Conform Regulamentului pentru funcţionarea, organizarea şi stabilirea atribuţiilor
Centralelor industriale, aprobat prin decizia nr. 7223 din 8 iulie 1948 şi publicat în Monitorul
Oficial nr. 156/9 iulie 1948, Centrala Industrială a Bumbacului, îndruma procesul de
producţie al întreprinderilor subordonate, urmărea planurile de producţie şi de investiţii,
asigura planul de aprovizionare şi de repartizare a producţiei, încheia contracte pentru
cumpărări de materiale, combustibili, utilaje, precum şi pentru vânzarea produselor finite.
Centrala Industrială a Bumbacului a avut următoarea structură organizatorică:
Serviciul Producţie; Serviciul Planificării; Serviciul Studii; Serviciul Proiecte şi Executare a
Lucrărilor de Investiţii; Serviciul Aprovizionare; Serviciul pentru Vânzarea şi repartizarea
Producţiei; Serviciul Financiar şi de Control Financiar; Serviciul Reglementării Muncii, Cadre
şi Administrativ.
Centrala avea în componenţa sa toate filaturile, ţesătoriile, fabricile de vată şi de aţă
din Bucureşti şi din ţară. Din Centrala Industrială a Bumbacului făceau parte:
-

Filaturi de bumbac: Chiajna, Filatura Românească de Bumbac, Filatura Olga
Bancic, Filatura Neva, ş.a.;

-

Filaturi integrate de bumbac: Dâmboviţa, Atlanta, Fusul, Romitex, Uzinele Textile
Sf. Gheorghe, ş.a.;

-

Ţesătorii: „Elena Pavel” – ţesătorie de articole tehnice, Secerătoarea, Năvodul din
Galaţi, Delta, Agrotex, Filsar, Gloria, Codlea, Doiceşti, Bihortex, Flandria,
Industria Textilă Lugoj, Texta – Fabrică de Pânză, ş.a.;

-

Fabrici de aţă: Bumbacul Ţărănesc, Drapelul Roşu, ş.a.;

-

Fabrici de vată: Cogimex, Fertex, Industria Vatei, ş.a.

Fondul arhivistic Centrala Industrială a Bumbacului, în cantitate totală de cca. 0,30
m.l., conţine un număr de 28 u.a., emise atât de Centrala Industrială a Bumbacului, cât şi de
Oficiul Industrial al Bumbacului în anul 1948.
Materialul documentar înscris în prezentul inventar, oferă informaţii relevante
referitoare la: modul de organizare a Centralei şi a întreprinderilor/fabricilor subordonate
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acesteia, salarizarea personalului şi numărul de salariaţi, situaţia colectărilor de bumbac, in şi
cânepă, situaţiile producţiei realizate la nivelul anului 1948, comasările de întreprinderi
naţionalizate, bilanţurile contabile încheiate cu ocazia lichidării centralei.
Verificarea întregului material documentar, reinventarierea şi întocmirea prefeţei a fost
realizată de Ivan Marina, consilier superior în cadrul Biroului Arhive Tehnice şi de
Înregistrare.

04.03.2014

Consilier superior,
Ivan Marina
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1
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2
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3
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4
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6
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7

7

Cuprinsul unităţii arhivistice

Anul

Raport întocmit de Comisia 1948
Tehnică şi de Planificare de pe
lângă Consiliul de Administraţie
al
Oficiului
Industrial
al
Bumbacului, referitor la modul de
fabricare a firelor de vigogne;
situaţia filaturilor de vigogne din
cadrul Oficiului Industrial al
Bumbacului.
Fişe aprovizionare cu materiale 1948
cuprinzând specificaţiile tehnice
ale produselor fabricate la
Uzinele Textile Unite TEBA S.A.
– filatura Timişoara şi filatura
Arad.
Situaţia colectărilor de in şi 1948
cânepă pe anii 1945 şi 1946; notă
informativă privind producţia de
in şi cânepă pe anii 1947 şi 1948;
situaţii întreprinderi.
Liste cheltuieli, situaţii cu 1948
utilajele existente şi memorii
justificative referitoare la etapele
comasării ţesătoriilor de articole
tehnice în cadrul Fabricii de
tricotaje „Elena Pavel”.
Raport întocmit de Comisia de 1948
Cronometrare
Confecţii
din
cadrul Ministerului Industriei –
Direcţia
Industriei
Textile,
Serviciul Producţie; fişe de
cronometrare a timpului de lucru
pe operaţii specifice.
Memoriu justificativ întocmit de 1948
Centrala Industrială a Inului şi
Cânepii
privind
comasarea
întreprinderilor de profil (anexate
dosarele
întreprinderilor:
Secerătoarea,
Elena
Pavel;
Ţesătoria şi Năvodul din Galaţi).
Circulare emise de Centrala 1948
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-
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-

originale

-

originale
copii

-

originale

-

originale

-

originale

-

copii

8

8

9

9

10

10

11

11

12
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Industrială a Bumbacului către
întreprinderile din subordine,
referitoare la colectările de
bumbac indigen, noul regim al
preţurilor
după
stabilizarea
monetară, situaţia regimului
fiscal
pentru
întreprinderile
naţionalizate.
Plan general financiar al şcolilor
tehnice din cadrul Centralei
Industriale a Bumbacului pe anul
şcolar 1948 – 1949; situaţii
planuri financiare pentru Şcoala
Tehnică de Textile Arad şi Şcoala
Tehnică de Textile Sfântul
Gheorghe, pe lunile octombrie –
decembrie 1948.
Situaţii cuprinzând numărul de
salariaţi, salarizarea şi salariul de
bază pe luna octombrie 1948 în
cadrul Filaturii ITA din Arad.
Fişe comenzi materiale import
Belgia.
Planuri de trezorerie pe lunile
octombrie – decembrie 1948,
însoţite de situaţii privind
costurile de producţie şi valoarea
mărfurilor;
situaţii
privind
salariile şi salariaţii, defalcate pe
întreprinderi/fabrici de textile ce
au fost încadrate în Centrala
Industrială
a
Bumbacului
(Fabricile unite de aţă –
Timişoara; Întreprinderile Fraţii
Ionescu – Dâmboviţa; Ţesătoriile
Doiceşti
–
Dâmboviţa;
ROMITEX S.A. – Timişoara;
Răsucitoria Mecanică de Fire
Textile S.A.R.; Fabrica de Vată
Buftea,
Industria
Textilă
Arădeană; ş.a.).
Bilanţuri contabile încheiate la 11
iunie 1948 însoţite de situaţii
statistice
centralizatoare
–
salariaţi, producţie, materii prime,
produse finite (1-10 septembrie
1948),
întocmite
de
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1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale
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14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

întreprinderile
din
cadrul
Centralei
Industriale
a
Bumbacului.
Centrala
Industrială
a
Bumbacului în lichidare - dare de
seamă
privind
activitatea
desfăşurată în perioada 1 august –
31 decembrie 1948, bilanţ
contabil încheiat la 31 decembrie
1948;
Corespondenţa
Oficiului
industrial al Bumbacului cu
Ministerul
Industriei
şi
Comerţului – Direcţia Textile.
Centrala Industrială a Inului şi
Cânepii în lichidare – bilanţ
contabil şi balanţa de verificare
încheiate la 31 decembrie 1948,
însoţite de execuţia bugetară pe
perioada ianuarie – iulie 1948.
Situaţii statistice centralizatoare
întocmite de Centrala Industrială
a Bumbacului, defalcate pe
filaturi de bumbac, de vigogne,
ţesătorii, fabrici de aţă şi de vată,
referitoare la numărul de salariaţi,
materii prime şi producţia
realizată
în
perioada
2130.11.1948.
Memoriu privind situaţia şi
problemele cu care se confruntă
întreprinderile
din
cadrul
Oficiului Industrial al Inului şi
Cânepii; tabel cu întreprinderile /
fabricile ce fac parte din Oficiu;
graficul
de
organizare
(organigrama)
Oficiului
Industrial al Inului şi Cânepii.
Catalogul
„provizoriu”
al
produselor
din
sectorul
bumbacului, inului şi cânepii;
tabele cu evidenţa contabililor
şefi din cadrul întreprinderilor
subordonate Centralei Industriale
a Inului şi Cânepii.
Centralizarea
planului
de
producţie realizată în semestrul I
şi pe lunile aprilie –septembrie
1948 de către Oficiul Industrial
al Inului şi Cânepii.
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1948

-

originale

1948

-

originale
copii

1948

-

originale

1948

-

originale

f.an

-

originale
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-

copii
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-

originale

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

Situaţii statistice centralizatoare
decadale, (octombrie – noiembrie
1948), defalcate pe filaturi şi
ţesătorii din cadrul Centralei
Industriale
a
Bumbacului,
referitoare la numărul de salariaţi
şi producţia realizată.
Situaţii statistice centralizatoare
decadale (1-10 decembrie 1948),
întocmite de Centrala Industrială
a Bumbacului la filaturi de
bumbac, de vigogne, fabrici de
aţă şi ţesătorii.
Tabele, defalcate pe ţesătorii,
cuprinzând consumul specific de
materii prime pe luna august
1948, al întreprinderilor din
cadrul Centralei industriale a
Bumbacului.
Raport întocmit de Oficiul
Industrial al Bumbacului la data
de 08.iulie 1948, referitor la
golurile
de
producţie
şi
rentabilitatea
filaturilor,
ţesătoriilor şi fabricilor din cadrul
Oficiului
Industrial
al
Bumbacului.
Centrala Industrială a Inului şi
Cânepii – proiect de buget pe
perioada 1 octombrie – 31
decembrie 1948.
Corespondenţă purtată de Oficiul
Industrial al Bumbacului cu
întreprinderile Metalurgice de
Stat referitoare la procurarea de
materie primă.
Memoriu întocmit de Centrala
Industrială a Bumbacului (9
septembrie 1948), referitor la
importul din Anglia şi din Italia a
unor filaturi de bumbac.
Tabel cuprinzând procesul de
producţie, situaţii cu structura de
personal şi a salarizării acestuia
pe luna octombrie 1948, tabele cu
modul
de
calcul
pentru
coeficientul de salarizare în
cadrul Întreprinderii „Producţia”
din Baloteşti, judeţul Ilfov.
Tabele cuprinzând structura de
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1948

-
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1948
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originale

1948
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-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

personal şi modul de salarizare a
acestuia pe luna octombrie 1948,
modele de calcul al coeficientului
de
salarizare
în
cadrul
Întreprinderii ITA din Arad.
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