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PREFAŢĂ

Oficiul Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate S.A. a fost
înfiinţat în anul 1947, în baza Legii Nr. 189 pentru înfiinţarea şi funcţionarea Oficiilor
Industriale, publicată în Monitorul Oficial Nr. 129 din 10 Iunie 1947.
Înfiinţarea Oficiului a fost autorizată prin Jurnalul Consiliului de Miniştrii nr. 1832,
publicat în Monitorul Oficial nr. 7 din 9 ianuarie 1948 şi în baza deciziei Ministerului Industriei
şi Comerţului nr. 5771, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 17 ianuarie 1948.
Forma de funcţionare a Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de
Specialitate S.A. era aceea de societate anonimă, fără scop lucrativ, având sediul în Bucureşti,
str. Toamnei nr. 109.
Obiectul de activitate al Oficiului era acela de aplicare consecventă a măsurilor prevăzute
în legile pentru reglementarea activităţii industriale în domeniul propriu de activitate. Astfel,
atribuţiile fixate în baza statutului de funcţionare se referă la întregul ansamblu de probleme şi
anume:
- de a face propuneri şi de a colabora cu Ministerul Industriei şi Comerţului în vederea
stabilirii planurilor de producţie;
- de a întocmi prorame de producţie şi de a lua măsuri pentru realizarea lor;
- de a organiza colectarea şi procurarea de materii prime, precum şi repartizarea şi
distribuirea lor, ca şi a semifabricatelor, a produselor finite şi a accesoriilor supuse unor norme
de dirijare;
- de a stabili cotele de materii prime, semifabricate, combustibil, etc, necesare
întreprinderilor din cadrul Oficiului;
- de a îndruma programul de producţie şi de a propune tipizarea de produse, ş.a.
Întreprinderile componente ale Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice
de Specialitate, stabilite prin decizia Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 5771 din 17
ianuarie 1948, au fost în număr de 30, printre acestea numărându-se: Fabrica Unită de Lacuri şi
Vopsele din Timişoara, Fabrica „ICA” – Industria Chimică S.A. din Satu Mare, Întreprinderile
Unite „Policolor”, Fabrica de Lacuri „H. Petersberger” din Braşov, S.A.R. „Icarom” – Industria
Chimico – Alimentară din Bucureşti, S.A.R. Industria Chmico – Tehnică din Bucureşti –
Otopeni, Fabrica de Produse Chimice „Leul” din BucureştiS.A. „Pharmabit” – Fabrică de
Produse Chimice Mediaş, ş.a.
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Conducerea Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate,
revenea unui Consiliu de Administraţie compus din 11 membri (7 membri aleşi şi 4 numiţi de
Ministerul Industriei şi Comerţului).
Veniturile

necesare

funcţionării

erau

asigurate

din

cotele

încasate

de

la

întreprinderile/fabricile componente ale Oficiului, pentru materia primă repartizată şi pentru
produsele livrate.
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.
Astfel, prin efectul Decretului nr. 126 din 7 iulie 1948 pentru înfiinţarea Centralelor
Industriale, publicat în Monitorul Oficial (partea I) Nr. 158 din 12 Iulie 1948, Oficiul Industrial al
Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate S.A. se desfiinţează, atribuţiile şi patrimoniul
acestuia fiind preluate de Centrala Industrială a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Prelucrare.
Materialul documentar înscris în prezentul inventar, în cantitate de cca. 1,00 m.l. – 120
u.a., se referă la anul 1948, luna martie, de cînd a început activitatea propriu – zisă a Oficiului
Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate şi până la desfiinţarea acestuia.
Documentele oferă informaţii relevante referitoare la: activitatea şi modul de organizare a
Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate, precum şi a
întreprinderilor/fabricilor subordonate acestuia, la situaţia existentă după naţionalizare, salarizarea
personalului şi numărul de salariaţi din cadrul întreprinderilor/fabricilor componente,
corespondenţă referitoare la aprovizionarea cu materii prime şi desfacerea produselor finite.
Verificarea întregului material documentar, reinventarierea şi întocmirea prefeţei a fost
realizată de Ivan Marina, consilier superior în cadrul Biroului Arhive Tehnice şi de Înregistrare.

24.06.2014

Consilier superior,
Ivan Marina
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INVENTAR
OFICIUL INDUSTRIAL AL PRODUSELOR FARMACEUTICE ŞI CHIMICE
DE SPECIALITATE
1948

Nr.
crt
1.

Nr. vechi al
unităţii
arhivistice
1

2

2

3

3

4

4

5

6

Cuprinsul unităţii arhivistice

Anul

Nr.
file

Observaţii

Procese – verbale ale şedinţelor
Consiliului de Administraţie al
Oficiului Industrial al Produselor
Farmaceutice şi Chimice de
Specialitate (20 martie – 6 mai
1948), rapoarte de activitate (1
aprilie – 5 mai 1948), tablou
cuprinzând
nomenclatura
minimală a produselor şi
utilajelor, fişe necesar material
auxiliar import, corespondenţă.
Procese – verbale ale Comitetului
de Direcţie al Oficiului Industrial
al Produselor Farmaceutice şi
Chimice de Specialitate (11
aprilie – 28 iunie 1948).
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei – Direcţia Chimică
referitoare
la
transmiterea
proceselor
–
verbale
ale
Consiliului de Administraţie,
schema de organizare a Oficiilor
Industriale.
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei – Direcţia Chimică
referitoare la aprovizionarea cu
materie primă; raport de activitate
înaintat de Centrala Industrială a
Întreprinderilor
Chimice
de
Sinteză şi Prelucrare (16 – 20
iulie 1948); situaţie statistică pe
luna iunie 1948 a Societăţii
Anonime „Amidoneria Titan”.
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei şi Comerţului –

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

4

6

7

7

8

8

8 bis

9

9

10

10

11

11

12

12

Direcţia
Industriei
Chimice
referitoare la aprovizionarea cu
panglici pentru maşinile de scris.
Tabele cu necesarul de produse şi
materie primă pe primele 6 luni
ale anului 1948; tabel necesar
materie primă import din URSS
şi Cehoslovacia.
Corespondenţă referitoare la
necesarul de combustibil pentru
producţie; tabele de repartizare a
stocurilor de combustibil pe
întreprinderi.
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei şi Comerţului –
Direcţia Import referitoare la
necesarul de materie primă din
import;
fişe
şi
tabele
centralizatoare cu necesarul de
materie primă din import.
Corespondenţa
Oficiului
Industrial Chimico – Farmaceutic
cu Administraţia Livrărilor –
Subdirecţia Generală Industrială,
referitoare la livrările de ulei
necesar în fabricarea vopselelor;
buletine de comandă.
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei şi Comerţului –
Direcţia Generală a Industriei
Mijloacelor
de
Producţie
referitoare la necesarul de
coloranţi în industria bumbacului,
lânii şi mătăsii.
Tabel cu repartizarea studenţilor
din cadrul Facultăţii de Farmacie
pentru efectuarea practicii; fişe cu
şcolile tehnice existente în cadrul
întreprinderilor înscrise în Oficiul
Industrial al Produselor Chimice;
chestionar referitor la necesarul
de şcoli pentru pregătirea
personalului calificat în industria
chimico – farmaceutică.
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei Chimice şi cu unităţile
din cadrul Oficiului Industrial al
Produselor
Farmaceutice
şi
Chimice
de
Specialitate,
referitoare la aprovizionarea
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1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

întreprinderilor din industria
chimică (curele de transmisie şi
articole tehnice din piele).
Corespondenţă cu întreprinderile
din cadrul Oficiului Industrial al
Întreprinderilor
Chimice
de
Sinteză şi Prelucrare, referitoare
la aprovizionarea şi repartizarea
becurilor electrice.
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei – Direcţia Industriei
Chimico - Alimentare, referitoare
la aprovizionarea cu dextrină,
glucoză, amidon; referat privind
modul de fabricare a glucozei
medicamentoase şi a lactozei.
Corespondenţă referitoare la
aprovizionarea întreprinderilor cu
negru de fum; tabele şi proces –
verbal al Comisiei de Repartizare
a negrului de fum – Carbomet pe
întreprinderi.
Corespondenţă referitoare la
necesarul de acetonă.
Corespondenţă
şi
tabele
referitoare
la
necesarul,
aprovizionarea şi repartizarea pe
întreprinderi a sodei caustice.
Corespondenţă
şi
tabele
referitoare
la
necesarul,
aprovizionarea şi repartizarea pe
întreprinderi
a
amoniacului
gazos.
Corespondenţă referitoare la
aprovizionarea întreprinderilor cu
materiale de protecţie; tabele cu
personalul muncitor ce are drept
la material de protecţie.
Corespondenţă referitoare la
repartizarea de alcool necesar la
fabricarea apei de colonie.
Corespondenţă
cu
Oficiul
Industrial al Sticlei şi Ceramicii
Fine,
Oficiul
Industrial
Electrotehnic, Oficiul Industrial
al Materiilor Grase, referitoare la
procurarea de materie primă
necesară în procesul de fabricaţie.
Corespondenţă
cu
Oficiul
Industrial Electrotehnic S.A.R.
6

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

23

23

24

24

25

44

26

45

27

46

28

47

29

48

30

49

referitoare la importul de
materiale
electrotehnice
din
Cehoslovacia.
Corespondenţă
cu
Oficiul
Industrial
al
Metalurgiei
Prelucrătoare,
referitoare
la
procurarea de şnur de azbest.
Corespondenţă
cu
Oficiul
Industrial al Hârtiei, referitoare la
procurarea de coli de filtru şi
carton asfaltat..
Corespondenţă cu Fabrica de
Bomboane „Corvin”, referitoare
la aprovizionarea cu zahăr.
Corespondenţă cu firma „Delicia”
– Atelier Chimical din Timişoara,
referitoare la aprovizionarea cu
materii prime; chestionar referitor
la producţia realizată şi materiile
prime folosite în procesul de
producţie.
Corespondenţă cu Fabrica Unită
de Lacuri şi Vopsele din
Timişoara, referitoare la situaţia
acţionariatului fabricii la data
naţionalizării,situaţia personalului
cu funcţii de conducere menţinut
după naţionalizare, livrările de
materie primă necesară în
procesul de producţie, situaţii cu
mărfurile livrate în anii 1938;
1947 – 1948, situaţii cheltuieli
(producţie şi salarii) efectuate în
perioada
01.10.1947
–
31.03.1948; tabel cu produsele
fabricii.
Corespondenţă cu Societatea în
Nume Colectiv (S.I.N.C.) Fabrica
de Vopsele „Fiii lui A. Zankl” din
Oradea,
referitoare
la
naţionalizarea
fabricii
şi
aprovizionarea cu materie primă.
Corespondenţă cu firma „Kast
Ehinger”,
referitoare
la
repartizarea
de
curele
de
transmisie necesare firmei.
Corespondenţă cu Întreprinderile
„Globus”, referitoare la importul
de anilină.
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1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

31

50

32

51

33

52

34

53

35

54

Corespondenţă cu Societatea
Anonimă Grupul Industriilor
Chimice – Fabrica de Lacuri,
Vopsele şi Produse Chimice,
referitoare la aprovizionarea cu
materie primă, memoriu referitor
la înfiinţarea societăţii, tabele
cuprinzând numărul salariaţilor,
capacitatea de producţie şi
utilajele industriale folosite în
procesul de producţie.
Referat privind Fabrica „ICA”
Industria Chimică S.A. din Satu
Mare, cuprinzând date referitoare
la: anul înfiinţării, capacitatea de
producţie, materii prime folosite,
situaţia financiară, produse finite
realizate; tabel nominal cu
angajaţii fabricii, corespondenţa
fabricii cu Oficiul Industrial al
Întreprinderilor
Chimice de
Sinteză şi Prelucrare, referitoare
la situaţia financiară a fabricii la
momentul naţionalizării (22 iunie
1948) şi la aprovizionarea cu
materie primă.
Corespondenţă cu S.A.R. Fabrica
de Culori, Lacuri, Produse
Chimice, referitoare la asigurarea
contra
incendiilor;
deviz
estimativ pentru lucrările de
reparaţii necesare la clădirea
Fabricii „Industria Lutului” din
Barboşi, judeţul Covurlui.
Corespondenţă cu Întreprinderile
Unite „Policolor”, referitoare la
majorarea valorii de asigurare a
societăţii, desfăşurarea procesului
de naţionalizare a societăţii şi la
aprovizionarea cu materie primă.
Corespondenţă cu Fabrica de
Lacuri „H. Petersberger” S.A. din
Braşov, referitoare la necesarul
suplimentării
de
personal,
aprovizionarea cu materie primă,
personalul de conducere menţinut
în funcţie după naţionalizarea
fabricii; memoriu privind situaţia
fabricii
la
momentul
naţionalizării (capital social,
8

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

36

55

37

56

38

57

39

58

40

59

producţie realizată, tabele cu
maşini,
instalaţii,
mobilier,
stocuri de materie primă şi
produse finite existente la data de
9 martie 1948).
Corespondenţă
cu
S.A.R.
ICAROM – Industria Chimico –
Alimentară Bucureşti, referitoare
la aprovizionarea cu materie
primă, tabele cu produsele
fabricate (denumire produs şi preţ
de vânzare), reţete de fabricare a
acestora (bulion de roşii, ulei
vegetal industrial, făină de soia,
surogat de cafea şi cacao din soia,
ş.a.).
Corespondenţă
cu
S.A.R.,
INPHA – Industria de Coloranţi
şi
produse
Chimico
–
Farmaceutice,
referitoare
la
situaţia financiară a societăţii la
momentul naţionalizării (29 iunie
1948), aprovizionarea cu materii
prime şi combustibil.
Corespondenţă
cu
S.A.R.,
Industria Chimico – Tehnică
Bucureşti - Otopeni, referitoare la
salarizare şi angajare de personal,
desfacerea produselor finite; liste
cuprinzând comenzile onorate,
situaţie cuprinzând vânzarea
produselor în perioada 0130.01.1948, liste clienţi.
Corespondenţă cu S.A. „Leul” –
Fabrică de Produse Chimice
Bucureşti
referitoare
la
aprovizionarea cu combustibil,
glicerină
industrială,
rapiţă
industrială, glucoză ş.a.; referat
privind controlul efectuat de
reprezentanţii Oficiului la fabrica
„Leul” în data de 25 mai 1948,
privind îndeplinirea planului de
producţie
stabilit
de
Administraţia Bunurilor Sovietice
din R.P.R..
Corespondenţă
cu
S.A.R.
„NITROSA” – Industrie Chimico
- Farmaceutică, referitoare la
aprovizionarea cu materii prime
9

1948

-

originale
copii

1948

-

originale
copii

1948

-

originale
copii

1948

-

originale
copii

1948

-

originale

41

60

42

61

43

62

44

63

45

64

şi combustibil; cerere de admitere
a societăţii în cadrul Oficiului
Industrial al Produselor Chimico
– Farmaceutice.
Corespondenţă cu S.A.R. pentru
Industria
Chimică
„Metalochimica”, referitoare la
angajări
de
personal,
aprovizionarea cu combustibil şi
materii prime; situaţia fabricii la
9 iulie 1948 (valoare vânzări pe
anii 1938 şi 1939; produse
realizate); situaţia personalului cu
funcţii de conducere după
naţionalizare.
Corespondenţă
cu
Fabrica
„PHOENIX”
din
Oradea,
referitoare la aprovizionarea cu
materii prime, chestionar privind
situaţia
fabricii
(producţia
realizată, date referitoare la
clădirea
fabricii,
personalul
întrebuinţat, tabele cu producţia
realizată în anii 1946 – 1947; liste
produse finite şi materii prime
necesare în producţie); planul
fabricii (copie ozalid).
Corespondenţă
cu
S.A.
„PHARMABIT” – Fabrică de
Produse
Chimice
Mediaş,
referitoare la contractarea unui
credit pentru asigurarea societăţii;
circulară referitoare la situaţia
comenzilor, a vânzărilor, a
materiilor prime necesare şi la
situaţia financiară a societăţii în
anul 1948.
Corespondenţă cu Ministerul
Comunicaţiilor – Administraţia
Porturilor şi Comunicaţiilor pe
Apă, referitoare la aprovizionarea
cu medicamente a dispensarelor
din cadrul porturilor Turnu
Severin şi Galaţi (anexe cu
produsele solicitate).
Corespondenţă cu Fabrica de
Produse Chimice „PLASTICON”
din Braşov, referitoare la primirea
autorizaţiei de comercializare a
produselor fabricii; plan de
10

1948

-

originale
copii

1948

-

originale
copii
piese
desenate

1948

-

originale
copii

1948

-

originale
copii

1948

-

originale

46

65

47

66

48

67

49

68

50

69

situaţie
al
localului
şi
dependinţelor fabricii; memoriu
referitor la cererea de autorizare
pentru producţie a fabricii.
Corespondenţă cu Fabrica de
Vopsele, Lacuri şi Produse
Chimice „POLYCHROM” S.A.
din
Arad,
referitoare
la
aprovizionarea cu materii prime,
vânzarea produselor finite; tabele
cu planurile de producţie pe
lunile iunie – septembrie 1948;
raport din 23 iunie 1948
referitoare
la
înlăturarea
conducerii
fabricii
după
naţionalizare; liste cuprinzând
situaţia financiară la momentul
naţionalizării; situaţia produselor
fabricate; tabele cu materii prime
necesare.
Corespondenţă cu Întreprinderile
de Produse Chimice, Vopsele şi
Aromate „RENE” din Arad,
referitoare la situaţia financiară a
societăţii şi aprovizionarea cu
materii prime.
Corespondenţă cu Societatea
Anonimă pentru Export - Import
„ROMÂNOEXPORTIMPORT”,
referitoare la importul de produse
chimice din Cehoslovacia în
cadrul acordului româno –
cehoslovac,
importul
de
colofoniu din Turcia şi de
celuloid clar transparent din
Belgia.
Corespondenţă cu S.A.R. SIDOL
COMPANY – Fabrică de
Produse Chimice, referitoare la
repartizarea de materii prime.
Corespondenţă
cu
S.A.R.
„SYNTHESIA” – Fabrică de
Produse
Chimice
Organice
Sintetice Făgăraş, referitoare la
aprovizionarea cu materii prime;
tabel cu personalul ce a deţinut
funcţii de conducere în cadrul
societăţii înainte de naţionalizare;
ştat de plată a salariilor pe luna
aprilie 1948; situaţia societăţii la
11

1948

-

originale
copii

1948

-

originale
copii

1948

-

originale
copii

1948

-

originale

1948

-

originale

51

70

52

51

53

72

54

73

55

74

56

75

57

76

6 mai 1948.
Corespondenţă cu Fabrica de
grafit, vopsele, produse chimice,
anibiuri, minerale şi Industria
Betonitei „SINTEZA” din Baia
Mare, referitoare la aprobarea de
către BNR a unui credit.
Corespondenţă
cu
Uzinele
Metalurgice şi Chimice Române
„SOLEX” S.A. din Bucureşti,
referitoare la capacitatea de
producţie, produsele realizate şi
aprovizionarea
cu
zinc
electrolitic.
Corespondenţă cu Societatea
Anonimă
Română
pentru
Industria Chimică „SPIC” din
Bucureşti,
referitoare
la
aprovizionarea cu materie primă;
plan fabrică.
Corespondenţă
cu
firma
„STANDARDLAK” – Industria
Chimică Generală din Bucureşti,
referitoare la aprovizionarea cu
materii prime necesare în
procesul de producţie.
Corespondenţă cu Societatea în
Nume Colectiv „STANDARD”
din
Arad;
documentaţie
referitoare la situaţia societăţii în
iunie 1948 (capacitatea de
producţie,
număr
salariaţi,
producţie realizată în perioada
ianuarie – aprilie 1948, instalaţii
folosite).
Corespondenţă cu Societatea
Anonimă „TIMIS” – Industria
Chimică
din
Timişoara,
referitoare la repartizarea de
materii prime; situaţia financiară
a societăţii în iunie 1948
(producţie
realizată,
stocuri
materie primă, situaţii comenzi).
Corespondenţă cu S.A.R. „UNIO
– CHIMICA” – Fabrică de
Cerneluri Tipografice, Lacuri şi
Vopsele din Bucureşti referitoare
la
producţia
realizată
şi
repartizarea de materie primă,
referat întocmit de reprezentanţii
12

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

1948

-

originale

58

77

59

78

60

79

61

80

62

81

63

82

64

83

Oficiului în urma controlului
efectuat în cadrul fabricii (vol. I).
Corespondenţă cu S.A.R. „UNIO
– CHIMICA” – Fabrică de
Cerneluri Tipografice, Lacuri şi
Vopsele din Bucureşti, tabele
cuprinzând situaţia comenzilor în
iulie 1948, situaţii materie primă,
produse finite şi vânzări pe
perioada aprilie – mai 1948 (vol.
II).
Corespondenţă
cu
Uzinele
Chimico – Farmaceutice S.A. din
Târgu – Mureş, referitoare la
exportul de produse în Bulgaria şi
aprovizionarea cu materie primă;
situaţia societăţii în mai 1948
(obiectul de activitate, produse
realizate, stoc de materii primă,
număr salariaţi).
Corespondenţă
cu
S.A.R.
„ZIMMER & CO, Fabrică de
Uleiuri, Vegetale, Lacuri, Culori,
Produse Chimice din Bucureşti
referitoare la aprovizionarea cu
materie primă, situaţii financiare
de vânzări şi de personal (aprilie
– martie 1948).
Corespondenţă cu Societatea
„VERTES EUGEN” – Industrie
Chimică pentru fabricarea de ulei
şi cerneluri de tipar din Cluj,
referitoare la aprovizionarea cu
materie primă; certificat de
funcţionare a societăţii.
Corespondenţă cu S.A. „VESTA”
Fabrică Chimico – Farmaceutică
din Oradea, referitoare la
asigurarea
societăţii
contra
incendiilor şi aprovizionarea cu
materie primă.
Corespondenţă cu S.A. „VESTA”
Fabrică Chimico – Farmaceutică
din Oradea, referitoare la situaţia
financiară a societăţii în iunie
1948, liste cu stocul de materie
primă şi produse finite existente
la 31 mai 1948.
Corespondenţă cu Laboratoarele
de
Produse
Chimice,
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Farmaceutice
şi
Cosmetice
„VICENŢIA” din Bucureşti,
referitoare la acordarea de către
BNR a unui credit, vânzarea
produselor finite, aprovizionarea
cu materii prime necesare în
procesul de fabricaţie; referat de
control
întocmit
de
către
reprezentanţii Oficiului în iunie
1948.
Adresă transmisă de „ICA”
Industria Chimică S.A. din Satu
Mare către Oficiul Farmaceutic
prin care se comunică menţinerea
în funcţie de conducere a Dr.
Merksammer
Emeric,
după
naţionalizarea societăţii.
Corespondenţă cu IMVA –
Întreprinderile Municipale pentru
Valorificarea
Animalelor;
referate privind construirea unui
abator pe lângă Serviciul de
Ecarisaj al Capitalei.
Corespondenţă cu firma „Fii lui
Zankl” – Fabrică de Vopsele din
Oradea, referitoare la continuarea
producţiei după naţionalizare.
Corespondenţă
cu
S.A.R
„ETAMOL” – Fabrică de
Produse Tanante din Răstolniţa –
Mureş, referitoare la angajări de
personal,
aprovizionarea
cu
materii prime; chestionar întocmit
la 21 iunie 1948 referitor la
situaţia
societăţii
(situaţia
financiară,
situaţii producţie,
stocul de materii prime şi livrări
produse
finite,
stadiul
operaţiunilor de preluare –
naţionalizare a societăţii).
Corespondenţă cu Administraţia
Comercială pentru Prospecţiuni şi
Exploatări Miniere – ACEX din
Bucureşti,
referitoare
la
prepararea şi livrarea de material
magnezitic necesar industriei
farmaceutice.
Corespondenţă cu Întreprinderile
„Baiadera – Omnicolor” S.A.R.,
referitoare la categoriile de
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produse fabricate, capacitatea de
producţie lunară, forţa motrică de
muncă folosită.
Corespondenţă
cu
firmele:
Cooperativa „Gata Oricând” –
secţia Produse Chimice din
Bucureşti, Fabrica de Produse
Chimice Industriale „Coloria”
SAR şi cu Atelierul de Cremă de
Ghete „Colombus”, referitoare la
aprovizionarea cu materii prime.
Corespondenţă cu: Întreprinderile
Naţionalizate „Technomarina”,
Fabrica de Săpun „Robot” din
Târgu – Mureş şi cu Ministerul
Industriei Chimice – Serviciul
Control
Administrativ
şi
Financiar,
referitoare
la
naţionalizare; tabele şi situaţii de
personal, circulare.
Corespondenţă cu firma „ESTA –
SUN” Produse Chimice pentru
Industria
de
Pielărie
şi
Încălţăminte
din
Bucureşti,
referitoare la aplicarea cotei de
2% la vânzarea produselor..
Corespondenţă
cu
firmele:
Industria Fotochimică Română
Gheorghe
Constantinescu,
Industria Chimică S.A. „Flora” şi
cu firma „GLOBUS” S.A. din
Satu
Mare,
referitoare
la
aprovizionarea cu materii prime
şi plata cotizaţiei de 2% din
vânzarea produselor către Oficiul
Farmaceutic.
Corespondenţă cu firma „Fraţii
Goldenberg”
din
Bucureşti,
referitoare la aprovizionarea cu
materii prime şi cu Societatea
Română de Asigurări Generale
„GENERALA”, referitoare la
contractarea
şi
încheierea
asigurărilor pentru întreprinderile
ce fac parte din Oficiu.
Corespondenţă cu Întreprinderea
„ICAROM” din Bucureşti şi cu
Întreprinderile
Naţionalizate
Steinberg Lazăr din comuna
Oşorhei, jud. Bihor; chestionar
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întocmit cu ocazia naţionalizării
referitor
la
Întreprinderile
Naţionalizate Steinberg Lazăr
(monografia
întreprinderilor,
capacitate producţie, număr de
salariaţi), avize expediere marfă
emise de SAR Industria Chimico
– Technică.
Tabel
cu
întreprinderile
naţionalizate înscrise în cadrul
Oficiului
Industrial
al
Întreprinderilor
Chimice
de
Sinteză
şi
Prelucrare;
corespondenţă cu firma „LUTZ”
– Laborator de Lacuri şi Vopsele
din Timişoara referitoare la
aprovizionarea cu colofoniu din
import şi cu S.A.R. Lupeni din
Hunedoara,
referitoare
la
fuziunea
cu
Societatea
„Acticarbon”.
Corespondenţă cu Societatea
Anonimă
Română
pentru
Fabricarea şi Comercializarea de
Produse Chimice Industriale şi
Culori
Import
–
Export
„Minerva”,
referitoare
la
naţionalizare.
Corespondenţă
cu
firmele:
„OVA” Industria Chimică din
Timişoara
şi
cu
SAR
„OLYMPIA,
din
Bucureşti,
referitoare la plata cotizaţiei către
Oficiu şi la confecţionarea de
panglici pentru maşinile de scris.
Corespondenţă
cu
Federala
Cooperativelor
Populare
„KALAKA”, cu Fabrica de
Vopsele, Lacuri şi Articole
Chimice
„KLOTILD”
din
Oradea, referitoare la achitarea
cotizaţiei de 2% către Oficiu.
Corespondenţă
cu
Oficiul
Industrial al Pielăriei, referitoare
la produsele de tenanţi sintetici
(piele sintetică) obţinuţi de
Fabrica „PHARMABIT” din
Mediaş şi cu Societatea „PECO”
Produse Chimice.
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Corespondenţă cu Întreprinderile
Comerciale
şi
Industriale
„Rodemill” şi cu SAR „Rimpex”,
referitoare la aprovizionarea cu
materie primă
şi desfacerea
produselor finite.
Proces – verbal al şedinţei
Consiliului Director din 23 iulie
1948 referitor la activitatea
fabricilor
/
întreprinderilor
componente; corespondenţă cu
Sovrompetrol, Sovromtransport,
cu SINC „Sigtop” Fabrică de
Pensule şi Bidinele, cu firma
„Standard” din Arad, cu Uzinele
„Solvay”,
referitoare
la
aprovizionarea cu materie primă
şi desfacerea produselor finite;
borderouri facturi emise.
Corespondenţă
cu
firma
„TRAMAR – FADERCO” din
Timişoara
şi
cu
S.A.
„PHARMABIT” – Fabrică de
Produse Chimice din Mediaş,
referitoare la achitarea cotizaţiei
de 2% către Oficiu şi la
asigurarea
acestora
contra
incendiilor.
Corespondenţă cu SINC „UNIC”
– Industrie şi Comerţ de Produse
Chimice din Cluj, referitoare la
achitarea cotizaţiei de 2% către
Oficiu; chestionar conţinând date
generale referitoare la firma
individuală Industria Chimică „IOAN
URDĂREANU”
(capacitatea financiară şi de
producţie a firmei, mâna de lucru
şi materii prime folosite).
Corespondenţă cu Societatea
Sovietică pe acţiuni „KARSKA”,
referitoare la modalitatea de
încheiere a bilanţului în iunie
1948 şi la aprovizionarea cu
materii prime.
Cerere de înscriere în Oficiu a
firmei „GUBAN” din Timişoara,
liste cu date referitoare la
capacitatea de producţie, produse
fabricate, tabele producţie lunară,
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memoriu referitor la activitatea şi
producţia fabricii în perioada
01.04. – 30.09.1948, plan de
situaţie al fabricii.
Corespondenţă cu firma „EL-TEGRA” (Electricitate, Tehnică,
Grafică) din Bucureşti, referitoare
la producţia şi aprovizionarea cu
materie primă, asigurarea firmei
contra incendiilor; aviz emis de
Ministerul
Industriei
şi
Comerţului privind extinderea
obiectului de activitate,
Corespondenţă
cu
firma
individuală „Iuliu Gross” din
Timişoara,
referitoare
la
obţinerea
autorizaţiei
de
funcţionare pentru un atelier
chimic de produse derivate din
deşeuri, descrierea obiectului de
activitate, plan de situaţie atelier.
Corespondenţă
cu
firmele:
Industria Fotochimică Română
din Bucureşti, „Centrotechnicum”
din Câmpina, „Chimico Tehnica”
din Otopeni, „Comerţul Grafic”
ş.a., referitoare la eliberarea
autorizaţiei
sanitare
de
funcţionare (cereri de eliberare
autorizaţie
de
funcţionare,
referate,
memorii,
schiţe
amplasament).
Corespondenţă
cu
firma
„Radochim”, ş.a. referitoare la
încetarea activităţii şi radierea
acestora din evidenţele Oficiului.
Corespondenţă, referate memorii,
tabele cu produsele fabricate şi
reţete de preparare a acestora,
defalcate
pe
întreprinderi:
Industria Chimică „Aurora” S.A.,
SAR Industria Chimico –
Tehnică,
SAR „Etamol”,
Cooperativa „Gata Oricând”, ICA
– Industria Chimică S.A. Satu
Mare, Nitrosa SAR, ş.a.
Registru centralizator cuprinzând
date referitoare la programul de
producţie, producţia realizată,
întreprinderea
producătoare,
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materia
primă
folosită
şi
cantitatea de produse finite,
evidenţa produselor obţinute
centralizate la nivelul Oficiului
în perioada 1 aprilie – 30
septembrie 1948.
Tabele defalcate pe întreprinderi
cuprinzând golurile de producţie
şi rentabilitatea întreprinderilor
naţionalizate încadrate în Oficiu.
Rapoarte de activitate (26 mai – 3
iunie 1948) ale întreprinderilor:
„Kores”, „Lapar”, „Lutetia”, „ElTe-Gra, Laboratoarele „Alpa”;
referat privind modul de fabricare
a glucozei medicamentoase şi a
lactozei.
Corespondenţă cu Fabrica Unită
de Lacuri şi Vopsele din
Timişoara, privind aprovizionarea
cu materie primă din ţară şi din
import, tabele cu produsele
fabricate şi cantităţile procentuale
de materii prime folosite; tabele
personal, date referitoare la regia
fabricii în perioada 1-30 aprilie
1948.
Corespondenţă cu laboratoarele
chimico – farmaceutice şi
fabricile de cerneluri, lacuri şi
vopsele din cadrul Oficiului,
referitoare la producţia realizată
în luna aprilie 1948.
Corespondenţă cu Fabrica de
Articole Chimice şi Săpun „Vita”
din Oradea, referitoare la situaţia
producţiei în iunie 1948 şi cu
Fabrica Chimico – Tehnică
„Welline” din Sibiu referitoare la
repartizarea de materie primă.
Chestionar referitor la firma
„Teodor Tăucean” – Industrie
Chimică din Arad, privind
situaţia firmei la momentul
naţionalizării (date referitoare la
producţia realizată, materiile
prime folosite, posibilităţi de
producţie).
Rapoarte de producţie pe
perioada 1 – 15 ianuarie 1948, şi
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30 iunie – 15 iulie 1948, proces –
verbal al şedinţei Consiliului de
Administraţie din data de 23 mai
1948 al Fabricii de Cerneluri
Grafice „Kast – Ehinger” SAR
din Bucureşti, situaţii necesar
materii prime.
Corespondenţă cu firma „Kores”
S.A. din Bucureşti, referitoare la
aprovizionarea cu materii prime
şi combustibil, proiect de buget
pentru perioada 1 iulie – 30
septembrie 1948, borderouri
centralizatoare produse finite,
tabel centralizator al clienţilor
societăţii, referat întocmit în urma
controlului
efectuat
de
reprezentanţii Oficiului privind
situaţia societăţii la 26 mai 1948,
tabele produse vândute.
Corespondenţă cu Societatea
Anonimă
pentru
Industria
Chimică „Betanil” din Bucureşti,
referitoare la repartizarea de
material de protecţie (mănuşi
cauciuc, halate, încălţăminte) şi
sodă caustică.
Corespondenţă cu Fabrica de
Ghips şi cu Uzinele Chimice din
Arghireş,
referitoare
la
aprovizionarea cu zahăr industrial
necesar fabricării gumei de birou.
Corespondenţă cu: Sovrompetrol,
„Inchirom” – Industria Chimică
Română S.A., Industria Chimică
Ladislau Barocsa din Timişoara,
Fabrica de Săpun „Stella” din
Bucureşti, Fabrica „Leul” din
Bucureşti, ş.a.
referitoare la
aprovizionarea cu materie primă
(glicerină
farmaceutică
şi
industrială, ulei de in şi rapiţă)
necesare în procesul de producţie.
Corespondenţă cu Întreprinderile
„Comerţul Grafic”, Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului
privind repartizarea de glicerină
industrială, ulei industrial şi clei
pentru maşinile tipografice.
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Corespondenţă cu Întreprinderile
„GALLUS”,
referitoare
la
aprovizionarea cu acid galic şi
glicerină industrială necesară în
procesul de producţie.
Corespondenţă cu Ministerul
Industriei – Direcţia Industriilor
Chimice,
referitoare
la
modalitatea de împrumut şi
schimb de materii prime între
fabricile şi întreprinderile din
cadrul Oficiului.
Corespondenţă
cu
Oficiul
Industrial al Fierului, referitoare
la contractele de vânzare şi
livrare produse siderurgice, tabel
cu produsele feroase repartizate
întreprinderilor
din
cadrul
Oficiului Farmaceutic.
Corespondenţă
cu
firma
individuală „Condor” – Institut
de Produse Chimice şi Cerneluri,
privind aprovizionarea cu materie
primă şi emiterea autorizaţiei de
vânzare a produselor către
firmele înscrise în Oficiu.
Raport întocmit de directorul
Fabricii de Tanin „Perl Petru” din
Vişeul
de
Sus,
judeţul
Maramureş,
referitor
la
investiţiile
necesare
pentru
punerea în funcţiune a fabricii
distrusă de război.
Corespondenţă,
referate
şi
rapoarte întocmite de Oficiul
Industrial
al
Produselor
Farmaceutice şi Chimice
de
Specialitate – Serviciul Controlul
Fabricaţiei, în urma controalelor
efectuate la: Întreprinderile Unite
Policolor
din
Galaţi,
Întreprinderile
„El-Te-Gra,
Întreprinderile „Unio – Chimica”,
Întreprinderile
„Kores,
din
Bucureşti, ş.a., referitoare la
capacitatea de producţie şi stocul
de materii prime.
Circulară şi procese – verbale
referitoare
la
primirea
şi
recepţionarea de materii prime
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din cadrul magaziei economatului
Oficiului.
Liste şi tabele cu preţurile de
producţie şi vânzare a produselor
finite, tabele produse şi reţete de
fabricare a acestora, situaţii
stocuri şi preţuri produse
fabricate la: SAR Unio – Chimica
din Bucureşti; Laboratoarele
„Vicenţia”
din
Bucureşti,
Întreprinderile Unite Policolor,
Fabrica Chimico – Farmaceutică
„Vesta” S.A. din Oradea.
Inventare ale obiectelor de
mobilier şi a maşinilor de scris
existente în proprietatea Oficiului
la data de 2 iunie 1948.
Corespondenţă
cu
Banca
Naţională a României, referitoare
la acordarea de credite firmelor
înscrise în Oficiu, liste şi referate
referitoare la întreprinderile ce nu
au fost înscrise în planul de
producţie
al
Ministerului
Industriei, dar programate la
acordarea de credite de către
BNR.
Corespondenţă referitoare la
situaţia
creditelor
acordate
întreprinderilor
din
cadrul
Oficiului, tabele cu situaţia
datoriilor întreprinderilor înscrise
în Oficiu.
Cerere de încadrare în Oficiu a
Întreprinderii „Petrol Anilin” –
Produse Chimice Petrolifere,
referitoare la achitarea cotei de
2% către Oficiu.
Rapoarte
de
activitate
al
fabricilor din cadrul Centralei
Industriale a Întreprinderilor
Chimice de Sinteză şi Prelucrare
din perioada 16 – 20 iulie 1948,
corespondenţă referitoare la
aprovizionarea cu materii prime,
livrarea şi desfacerea produselor
finite (aprilie – iulie 1948).
Corespondenţă cu întreprinderile
componente
referitoare
la
aprovizionarea cu materie primă,
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livrarea şi desfacerea produselor
finite (aprilie – iunie 1948).
Corespondenţă cu întreprinderile
componente
referitoare
la
aprovizionarea cu materie primă,
livrarea şi desfacerea produselor
finite (iunie – iulie 1948).
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