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INTRODUCERE 
 
 

Etapa de democratizare a Republicii Moldova a demarat odată cu ieşirea ţării din sfera 
de influenţă a URSS (27 august 1991), fapt care a generat schimbări radicale în toate 
aspectele vieţii politice şi sociale, modificând astfel întreg sistemul valorilor democratice 
ale ţării.  

Reformele administrative şi economice, care au introdus noi valori democratice, au 
dictat necesitatea conştientizării importanţei arhivelor pentru procesele democratice din 
stat. 

Creşterea interesului poporului faţă de istorie şi pentru depistarea documentelor 
istorice a dus totodată la lărgirea amplificată a spaţiilor arhivelor, a sporit cercetarea 
istoriei propriei ţări. 

Pe fundalul acestor schimbări social politice, în corespundere cu ordinul nr.9 din 
06.02.1992 al Serviciului de Stat de Arhivă al RM „în scopul asigurării păstrării şi 
utilizării Fondului arhivistic al fostului partid comunist al Moldovei, trecut în 
componenţa Fondului arhivistic de stat al RM şi preluării ulterioare a documentelor din 
organizaţiile social politice”, a fost creată Arhiva organizaţiilor social-politice a RM, care 
a moştenit întreg patrimoniul documentar al arhivei fostului partid comunist al Moldovei 
(documentele CC al PCM, CC al ULCTM, documentele tuturor unităţilor teritorial-
administrative, un şir de documente ce reflectă activitatea ilegală a PC bolşevic pe 
teritoriul Moldovei). Necesitatea creării Arhivei a fost dictată nu numai de necesitatea 
păstrării patrimoniului documentar al PCM, valoarea căreia este incontestabilă, deoarece 
ele reflectă practic toate aspectele vieţii societăţii pentru perioada 1900-1991, dar şi 
apariţia pe eşichierul politic a mai multor organizaţii social-politice, care în procesul de 
activitate creau diverse documente cu caracter istoric, cultural, economic, ştiinţific şi care 
necesitau să fie depozitate ulterior. 

Arhiva organizaţiilor social-politice a RM fiind succesoarea arhivei fostului partid 
comunist al Moldovei, cronologic îşi ia începutul de la „Istpart” (Comisia de colectare şi 
studiere a materialelor privind istoria Revoluţiei din octombrie şi istoria Partidului 
comunist), care a fost organizat la 25 ianuarie 1925. Funcţiile de bază ale „Istpart” – ului 
erau îndeplinite de lucrătorii Direcţiei Generale a arhivelor din RASSM, iar în 1934 au 
fost desemnaţi primii lucrători titulari, care au purces la preluarea documentelor de partid 
şi comsomoliste. În 1935 în arhivă se numărau deja 46 fonduri şi 2026 dosare. 

În 1933 în cadrul „Istpart” – ului se formează un sector separat – Arhiva regională 
de partid, care spre finele anilor 30 se transformă într-un Centru ştiinţific de studiere a 
Istoriei partidului. În februarie 1935 „Istpart” – ul a fost lichidat. 

În ajunul războiului II mondial în arhivă erau depozitate 146 de fonduri în care se 
păstrau peste 30 mii unităţi arhivistice. La începutul operaţiunilor militare toată arhiva a 
fost evacuată în or. Uralsk, unde a fost depozitată până la sfârşitul războiului. În 
octombrie 1945 toată arhiva a fost retrocedată oraşului Chişinău, unde şi-a reluat 
activitatea acumulând documente noi. Astfel la 1992 în arhivă erau înregistrate 475231 
dosare. 

După formarea Arhivei organizaţiilor social-politice, în perioada 1993-1994 arhiva a 
preluat 117 fonduri în care se numărau peste 50 mii dosare, de la diverse organizaţii 
obşteşti, sindicate, care se depozitau la Arhiva Naţională a RM şi Arhiva Federaţiei 
Sindicatelor Independente. 
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Vorbind despre Arhiva fostului partid Comunist ţinem să menţionăm, că în mare 
măsură aceasta era o instituţie închisă, accesul în ea fiind strict limitat. 

Starea lucrurilor s-a schimbat după reformarea instituţiei. Arhiva organizaţiilor 
social politice activa mai mult după principiul: Accesul în Arhivele de stat este un drept 
şi acest drept se răsfrânge asupra tuturor utilizatorilor, indiferent de apartenenţa etnică, 
starea socială ori obligaţiunile funcţionale. Astfel importanţa noii instituţii a crescut 
considerabil, ea deschizându-şi larg uşile în faţa persoanelor fizice care doreau să 
studieze istoria propriei ţări din sec XX. 

Un element important al activităţii noii instituţii l-a constituit desecretizarea 
documentelor Comitetului Central al PCM până în anul 1975, fapt care a dus la creşterea 
numărului de persoane care se interesează de istoria neamului. 

Pe parcursul activităţii AOSP şi-a completat depozitele cu documentele Sindicatelor de 
ramură, organizaţiilor culturale, uniunilor sportive şi tehnico-ştiinţifice care au fost preluate de la 
Arhiva Naţională şi cu care s-a lucrat activ pe parcursul tuturor anilor de existenţă a noii 
instituţii. Astfel multe din aceste fonduri ale organizaţiilor au fost completate până în anul 2004. 
Mai mult ca atât, AOSP pe parcursul a 14 ani de existenţă şi-a completat lista organizaţiilor cu 
caracter social-politic cu care a lucrat şi care în prezent constituie circa 131 de instituţii. În aşa 
mod în prezent Arhiva organizaţiilor social-politice a RM poate propune la dispoziţia 
cercetătorilor nu numai documente care reflectă activitatea fostului partid comunist, dar şi un 
bogat material documentar ce dezvăluie mai mult s-au mai puţin activitatea unor societăţi cu 
caracter social şi politic şi care au contribuit activ la procesul de democratizare a societăţii civile 
a Republicii Moldova. 

Îndrumătorul Fondurilor Arhivei organizaţiilor social-politice a RM reprezintă o sinteză a 
fondurilor depozitate în Arhiva OSP şi va fi o călăuză pentru toţi cei care sunt interesaţi de 
istoria Republicii Moldova în perioada 1900- până în prezent.  

Lucrarea în cauză este structurată în două capitole:  
Capitolul I Fondurile AOSP care reflectă perioada 1900-1940 (RASSM) 

I Instituţiile de partid 
Organele centrale ale PC(b)u a RASSM 

Comitetele judeţene ale PC(b)U a RASSM 

Comitetele orăşeneşti şi raionale ale partidului 
Sectoarele politice ale partidului 

Secţiile politice ale partidului 
II Instituţiile comsomoliste 

Organele Centrale ale comsomolului 

Comitetele orăşeneşti şi raionale ale comsomolului 
Organizaţiile primare ale comsomolului 
III Sindicate şi Uniuni profesionale 
Comitetele Regionale de ramură ale sindicatelor 

Organizaţii obşteşti 
Capitolul II Fondurile AOSP care reflectă perioada 1940-2006 (RSSM şi Republica 
Moldova) 

I Instituţiile de partid 

Organele Centrale ale PCM 

Comitetele judeţene ale PCM 

Comitetele de circumscripţie ale PCM 

Comitetele orăşeneşti ale PCM (f.u.) 
Comitetele raionale ale PCM (f.u.) (1940-1991) 

Comitetele raionale ale PCM (f.u.) (lichidate în perioada 1956-1963) 
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Comitetele de partid (industriale şi săteşti de producţie) 
Sectoarele politice ale PCM 

Secţiile politice ale PCM 

II Instituţiile comsomoliste 

Organele centrale ale ULCTM 

Comitetele judeţene ale ULCTM 
Comitetele de circumscripţie ale ULCTM 

Comitetele orăşeneşti ale ULCTM 

Comitetele raionale ale ULCTM (1940-1991) 

Comitete raionale ale ULCTM (lichidate în perioada 1956-1963) 

Comitetele comsomoliste industriale şi săteşti de producţie 

Comitete comsomoliste autorizate cu drepturile comitetelor raionale 

III Instituţiile de cercetări ştiinţifice şi instruire a partidului. Presa. 
Presa de partid 

Presa comsomolistă 

Instituţiile de cercetări ştiinţifice şi de instruire politică 

IV Fondul arhivistic obştesc (1940-2004) 
Comitetele Republicane ale Sindicatelor de ramură 

Uniuni şi Asociaţii de creaţie 

Societăţi tehnico-ştiinţifice 

Societăţi şi organizaţii cu caracter sportiv 

Cooperaţia de consum 

Organizaţii şi societăţi de binefacere 

Societăţi de prietenie şi relaţii culturale 

Partide şi mişcări politice 

V Colecţii de documente 

Cuprins. 
La capitolul II este prezentată o anexă a Organizaţiilor primare de partid care se 

aflau sub jurisdicţia Comitetelor Raionale ale PCM. Toate organizaţiile primare sunt 
sistematizate în subdiviziuni ramurale, pe fiecare raion separat.  

Capitolele la rândul lor sunt împărţite în subcapitole. Sistematizarea subcapitolelor a 
fost făcută reieşind din:  

 Ordinea ierarhică a instituţiilor  
 Importanţa informaţională a materialelor din fond  
Vorbind despre lucrare trebuie de menţionat, că în Îndrumător toate fondurile sunt 

redate sub trei forme: Cu adnotare individuală, Cu adnotare în grup, Fără adnotare. Cu 
adnotare individuală sunt prezentate fondurile documentele cărora au un specific diferit 
de celelalte fonduri (aici s-a luat în consideraţie valoarea şi volumul informaţional a 
materialelor din fond, şi nu în ultimul rând valoarea ierarhică a instituţiei).  

Cu adnotare în grup sunt prezentate fondurile, care au o asemănare tipologică a 
instituţiilor. Ele sunt redate sub două forme:  

 cu istoricul fondului şi descrierea documentelor comună pentru un grup de 
fonduri  

 cu istoricul fondului individual pentru fiecare fond separat cu descrierea 
documentelor comună. 

Fără adnotare sunt prezentate fondurile cu un volum redus de documente şi cu o 
valoare informaţională redusă. Printre fondurile fără adnotare sunt date şi fondurile 
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organizaţiilor primare ale comsomolului, care de asemenea sunt sistematizate în 
subdiviziuni ramurale.  

Aici ar trebui să concretizăm în ce priveşte denumirea organizaţiei şi limitele 
cronologice ale fondului, că, în lucrare este redată ultima denumire a organizaţiei în 
perioada pentru care arhiva dispune de documente şi limitele cronologice au fost 
prezentate numai acelea, pe care arhiva dispune de documente. Dacă din anumite motive 
nu este cunoscută data de lichidare a unei sau altei organizaţii, această informaţie a fost 
inclusă în istoricul fondului. 

Prezentul îndrumător urmăreşte scopul de a uşura munca cercetătorilor, publicului 
larg în studierea trecutului nostru, de a se orienta mai bine în componenţa fondurilor şi 
utilizarea mai raţională şi complexă a materialelor documentare. 

Sincere mulţumiri întreg colectivului Arhivei organizaţiilor social-politice pentru 
ajutorul acordat în procesul de elaborare a prezentei lucrări. 
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LISTA ABREVIERILOR 

 
 
AOSP a RM – Arhiva organizaţiilor social politice a RM 
 
CC al PCM – Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei 
 
dos. – dosar  
 
EREN – Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale 
 
F. – fond 

 
FLS – Fondul Literar al Scriitorilor 
 
FU – fonduri unificate 
 
LNTM – Liga Naţională a Tineretului din Moldova 
 
NCVD – Narodnîi Comisariat Vnutrenih Del (Comisariatul Norodnic al Afacerilor Interne) 
 
PC(b)M – Partidul Comunist (bolşevic) al Moldovei 
 
PC(b)U – Partidul Comunist (bolşevic) al Ucrainei 
 
PCR – Partidul Comunist Român 

 
PCRM – Partidul Comunist din Republica Moldova 

 
PDM – Partidul Democrat din Moldova 

 
PPCD – Partidul Popular Creştin Democrat 
 
RASSM – Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească 

 
RSSM – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 

 
RSSU – Republica Sovietică Socialistă Ucraineană 

 
SMT – Staţii de maşini şi tractoare 

 
STŞ – Societate tehnico-ştiinţifică 

 
SVP – Societatea vânătorilor şi pescarilor 

 
UAM – Uniunea Arhitecţilor din Moldova 

 
UAP – Uniunea Artiştilor plastici 
 
UCM – Uniunea Cineaştilor 
 
UCMM – Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova 
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UJM – Uniunea Jurnaliştilor din Moldova 

 
ULCTM – Uniunea Leninist Comunistă a Tineretului din Moldova 

 
ULCTU – Uniunea Leninist Comunistă a Tineretului din Ucraina 

 
UNITEM – Uniunea Teatrală din Moldova 
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CAPITOLUL I  

Fondurile AOSP a RM care reflectă perioada 1900-1940  

(RASSM) 
 
I INSTITUŢIILE DE PARTID 

 
ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI 

 
Comitetul Regional Moldovenesc al PC(b) al Ucrainei 
 
F.49, 8687 dos., 1902-1941, inventare. 1-5. 

 
Comitetul Regional Moldovenesc al PC(b) al Ucrainei a fost constituit organizatoric la prima Conferinţă 

regională Moldovenească a PC(b) din Ucraina (18-21 decembrie 1924). Organul suprem de conducere al 
Comitetului Regional Moldovenesc al PC(b) al Ucrainei era Conferinţa regională de partid (în anii 1924-1940 au 
avut loc treisprezece conferinţe), iar în perioada între conferinţe – Comitetul Regional Moldovenesc al PC(b) al 
Ucrainei. În perioada 1924-1940 Comitetul regional avea următoarea structură: Biroul Comitetului Regional 
Moldovenesc al PC(b) al Ucrainei, secţia administrativă, secţia Organizare, secţia Propagandă şi agitaţie, secţia 
Minorităţi naţionale, secţia lucru printre femei, birou metodic, secţia Cultură şi propagandă a leninismului, secţia 
Cadre, secţia Agricolă, secţia industrie şi transport, secţia Comerţ, secţia Şcoli. În cadrul acestor secţii existau mai 
multe direcţii de activitate care cuprindeau practic toate sferele vieţii social-politice şi economice. O deosebită 
atenţie se atrăgea problemelor agricole şi de colectivizare, lichidării analfabetismului, activităţii instituţiilor sindicale 
şi medicale şi nu în ultimul rând industriei şi comerţului. În anul 1940 prin hotărârea CC al PC(b) al URSS 
Comitetul Regional Moldovenesc al PC(b) al Ucrainei a reorganizat în Comitetul Central al PC(b) al Moldovei. 

 
Procese-verbale ale biroului organizatoric vizând crearea organizaţiei regionale de partid şi 

RASSM, documente privind elaborarea şi discuţiile privind constituţia, stema şi hotarele 
RASSM, regulamentele organelor de conducere ale republicii, corespondenţa cu CC al PC(b) al 
URSS şi CC al PC(b) al Ucrainei. 

Date cu privire la teritoriul, populaţia, componenţa naţională şi situaţia economică din 
republică. Procese - verbale ale şedinţelor Sovietului Comisarilor Norodnici şi Comitetului 
Revoluţionar al RASSM. 

Stenogramele şi rezoluţiile conferinţelor I-XIII regionale de partid (1924-1940), anchetele 
delegaţilor participanţi la conferinţe. Procese-verbale ale plenarelor, şedinţelor secretariatului şi 
biroului comitetului regional al partidului (1924-1940). 

Procese-verbale ale şedinţelor comisiilor regionale şi raionale de epurare a partidului, 
informaţii, dări de seamă şi corespondenţa cu privire la epurarea partidului (1934-1935). 

Materiale privind lupta cu opoziţia de partid, cu Troţchiştii şi Zinovieviştii, cu elementele 
contrarevoluţionare şi „duşmani ai poporului”, cu naţionaliştii, informaţii şi corespondenţa 
vizând problemele sus-menţionate. 

Indici caracteristici ai dezvoltării economice a republicii (1927-1929), date cu privire la 
activitatea fabricilor şi uzinelor, a întreprinderilor mici şi medii, privind activitatea poştei şi 
telegrafului, comerţului şi cooperaţiei. Corespondenţa şi informaţii referitor dezvoltarea 
industrială a republicii. Documente ce reflectă situaţia agriculturii în RASSM, date cu privire la 
acţiunile de colectivizare, deschiaburire şi deportarea a chiaburilor. Materiale ce redau crearea şi 
activitatea staţiilor de maşini şi tractoare, restabilirea viticulturii şi legumiculturii, despre crearea 
sistemelor de irigare şi lupta cu consecinţele secetei, despre colectarea pâinii şi încălcările care 
au fost comise în procesul de colectare a pâinii.  
 
Comisia regională Moldovenească de control din RASSM 
 
F.52, 2739  dos., 1919-1940, inventare. 1-4 
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Comisia regională Moldovenească de control a fost înfiinţată în 1924. Comisia activa în conformitate cu 
Regulamentul Comisiei Centrale a PC(b) din URSS, în corespundere cu care ea “lupta cu încălcările comise de către 
membrii partidului a programei, statutului, şi hotărârilor congreselor PC(b) a URSS, lupta cu grupările antipartinice 
şi cu manifestările fracţioniste din cadrul partidului, controlul şi epurarea partidului de elementele ideologic străine 
etc.”. Comisia Regională Moldovenească de Control a activat până în 1940. 

 
Procese-verbale ale plenarelor şi prezidiului comisiei de control regionale din RASSM şi 

rezoluţiile lor, ale şedinţelor comisiei de control cu privire la epurarea partidului, procese-verbale 
ale comisiei cu privire la controlul organizaţiilor de partid din raioanele RASSM. 

Regulamentul comisiei centrale de control a PC(b) din URSS (1926), dări de seamă cu 
privire la activitatea colegiului de partid a comisiei regionale de control din RASSM, informaţii 
de bază vizând organizarea RASSM, instrucţiuni vizând organizarea şi înfăptuirea controlului şi 
epurărilor generale printre rândurile membrilor PC(b) din URSS, rapoarte privind verificarea 
comitetelor raionale de partid şi comitetelor săteşti de partid.  

Materiale referitor la activitatea comisiei de control de epurare a partidului în raioanele 
RASSM(1929-1935). 

Caracteristici ale preşedinţilor comisiilor de control raionale în RASSM, fişele personale 
ale anchetatorilor de partid, devize de cheltuieli ale colegiului de partid. 
 

COMITETELE JUDEŢENE 

 

Comitetul judeţean Tiraspol al PC(b) al Ucrainei 
 

F.59, 90 dos., 1919-1924, inventar. 

 
Data înfiinţării şi lichidării organizaţiei nu a fost identificată. 
 

Procese-verbale ale şedinţelor comitetului de partid judeţean şi comitetului revoluţionar, 
circulare şi instrucţiuni ale CC al PC(b) din Rusia şi Ucraina, circulare cu privire la activitatea 
cluburilor şi bibliotecilor, pe probleme organizatorice, corespondenţă pe problemele agricole, 
teze ale comitetului de partid judeţean şi gubernial. 

Procese-verbale ale şedinţelor comitetului de partid judeţean şi consfătuirilor secretarilor 
organizaţiilor primare de partid din or. Tiraspol, procese-verbale ale şedinţelor organizaţiilor 
primare de partid şi ale şedinţelor fracţiunilor sindicale. dări de seamă cu privire la activitatea 
miliţiei judeţene. 
 

COMITETELE ORĂŞENEŞTI ŞI RAIONALE ALE PARTIDULUI1
 (FU) 

 

Comitetul raional Camenca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 
F.20, 4637  dos., 1918-1941,1944-1989, inventare. 1-111, lista întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM 

 
Comitetul raional Dubгsari al PCM єi organizaюiile lui primare de partid  
 
F.123, 6130  dos., 1922-1941,1944-1989, inventare.1-130, lista întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM 

 
Comitetul raional Grigoriopol al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 

                                                 
1 Continuarea materialelor Comitetelor raionale ale PCM şi OPP vezi în capitolul II 
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F.31, 4130 dos., 1923-1938,1941,1944-1989, inventare. 1-87, lista întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM 

 
Comitetul raional Râbniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.3, 6291  dos., 1920-1941,1944-1989, inventare. 1-142, lista întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM 

 
Comitetul raional Slobozia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F.60, 6255  dos., 1920-1989, inventare. 1-119, lista întrebărilor examinate la conferinţe, plenare 
şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM 

 
Comitetul raional Slobozia2 al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F.35, 1210  dos., 1921-1939,1941,1944-1956, inventare.1-18, lista întrebărilor examinate la 

conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM 

 
Comitetul orăşenesc Tiraspol al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F.32, 26262  dos., 1930-1987, inventare. 1-245, lista întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului orăşenesc al PCM 

 
Datele de înfiinţare a Comitetelor raionale ale partidului nu sunt cunoscute. În perioada 1924-1940 au întrat în 

componenţa RASSM, iar începând cu 2 august 1940 au fost incluse în cadrul RSSM. În perioada 1924-1940 
comitetele orăşeneşti şi raionale aveau următoarea structură: biroul comitetelor orăşeneşti şi raionale ale PCM, 
secţia organizare, secţia cadre, secţia propagandă şi agitaţie, secţia lucru printre femei, secţia militară. 
 

Circulare şi Indicaţii, procese-verbale ale plenarelor şi şedinţelor biroului Comitetului 
gubernial Odesa al PC(b) al Ucrainei şi ale comitetului de plasă al PC(b) al Ucrainei. 

Procese-verbale ale conferinţelor, adunărilor orăşeneşti şi raionale de partid, procese-
verbale ale şedinţelor biroului comitetelor orăşeneşti şi raionale de partid, procese-verbale ale 
şedinţelor şi adunărilor organizaţiilor primare de partid, ale şedinţelor biroului minorităţilor 
naţionale, corespondenţa comitetelor orăşeneşti şi raionale cu organizaţiile primare de partid. 

Dări de seamă informaţionale, materiale cu privire la crearea unităţilor teritoriale militare, 
planuri de activitate ale comitetelor orăşeneşti şi raionale de partid, dări de seamă statistice şi 
informaţionale, rapoarte şi alte materiale informative cu privire la situaţia lucrărilor de agitaţie şi 
propagandă în raioane, corespondenţa vizând activitatea printre femei, materiale cu privire la 
activitatea agriculturii şi cooperaţiei de consum, materiale cu privire la colectivizarea  şi 
industrializarea în raioane, dări de seamă privind activitatea organizaţiilor sindicale. 

Caracteristici şi materiale compromiţătoare ale membrilor de partid. 
 

SECTOARELE ŞI SECŢIILE POLITICE ALE PARTIDULUI 

 
Sectorul politic al SMT pe lângă Comisariatul Norodnic vizând problemele agricole 
„Narcomzem” al RASSM 

 
F.154, 94 dos., 1932-1934, inventar. 

 

                                                 
2 În 1971 Comitetul raional Slobozia îşi schimbă denumirea în Comitetul raional Tiraspol al PCM în legătură cu 
schimbarea denumirii raionului, efectuată în conformitate cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM. 
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Data înfiinţării şi lichidării organizaţiei nu a fost identificată.  
 
Hotărârile Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS şi Sovietului Comisarilor Norodnici 

din RASSM, corespondenţă şi directive ale direcţiei politice şi sectorului politic de pe lângă 
Comisariatul Norodnic vizând problemele agricole din URSS şi RSSU, copii şi extrase din 
hotărârea biroului Comitetului Regional Moldovenesc al PC(b)U, rapoarte informaţional-politice 
privind activitatea sectorului politic al RASSM pentru anul 1933, corespondenţa cu secţiile 
politice ale SMT-urilor cu organele procuraturii. 

Rapoarte ale secţiilor politice ale SMT  din Abamelicov  şi Codâma – rl. Codâma, a SMT 
din Ananiev – rl.Ananiev, a SMT din Balta – rl. Balta, a SMT din Birzula – rl. Birzula, a SMT 
din Glicstali – rl. Grigoriopol, a SMT din Grigoriopol – rl. Grigoriopol, a SMT din Dubovo – rl. 
Ocna Roşie, a SMT din Camensc-Severinovsc – rl. Camenca, a SMT din Mălăieşti – rl. Tiraspol, 
a SMT Tiraspol – rl. Tiraspol, a SMT din Novo-Comisarovca – rl. Dubăsari, a SMT din Slobozia 
– rl. Slobozia, a SMT din Vărăncău – rl. Râbniţa, 

Materiale cu privire la epurarea membrilor şi candidaţilor din membrii PC(b) al URSS, 
materiale privind activităţile în rândurile tineretului şi comsomolului (hotărâri ale CC al ULCTU, 
indicaţii de directivă, scrisori din organizaţii ierarhic superioare, rapoarte), corespondenţa cu 
unităţile militare şi Comisariatul Militar pe problemele lucrărilor de secretariat. 
 
SECŢIILE POLITICE 
 
Secţia politică a SMT din satul Slobozia, rl. Slobozia, RASSM 
 
F.94, 35 dos., 1932-1934, inventar. 

 
Secţia politică a SMT din Tiraspol, RASSM 
 
F.95, 48  dos., 1932-1934, inventar. 

 
Secţia politică a SMT din Glicstali, rl. Grigoriopol, RASSM 
 
F.99, 8  dos., 1933-1934, inventar. 

 
Secţia politică a SMT din Grigoriopol, RASSM 
 
F.100, 34  dos., 1933-1934, inventar. 

 
Secţia politică a SMT din Mălăieşti, rl Tiraspol, RASSM 
 
F.105, 105  dos., 1933-1935, inventar. 

 
În ianuarie 1933 pe lângă SMT –uri au fost create secţiile politice, care aveau drept scop – curăţirea 

colhozurilor de elementele de culaci. De asemenea secţiile politice participau activ la finisarea restructurării 
organizaţiilor de partid primare. În anul 1934 secţiile politice au fost comasate cu comitetele raionale de partid. 

 
Procese-verbale, hotărâri şi directive ale Comitetului Regional Moldovenesc al PC(b)U, al 

CC al ULCTU, procese-verbale ale şedinţelor comitetelor raionale de partid ale PC(b)U vizând 
problemele agricole, procese-verbale ale şedinţelor comisiei de revizie a reclamaţiilor 
colhoznicilor excluşi din colhozuri. 

Procese-verbale ale adunărilor de colhoz şi ale adunărilor de partid ale organizaţiilor 
primare de partid, care se aflau în raza de activitate a SMT, procese-verbale ale consfătuirilor în 
secţiile politice ale SMT, procese-verbale ale şedinţelor biroului şi adunărilor organizaţiilor 
primare ale comsomolului. 
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Directive, rapoarte politice, ordine ale sectoarelor politice ale Comisariatului Norodnic 
vizând problemele agricole din RASSM şi RSSU, comunicate informative, memorii adresate 
secţiilor politice ale SMT. 

Directivele secţiei politice către organizaţiile primare de partid ale colhozurilor şi satelor 
din raza de activitate a SMT, planuri de activitate ale secţiilor politice. 

Corespondenţa pe problemele agricole şi cadrelor, reclamaţiile colhoznicilor către şefii 
secţiilor politice ale SMT. 

Directive privind activitatea femeilor, date cu privire la activul feminin care deservesc 
SMT Tiraspol. 

Caracteristici , materiale compromiţătoare pe colhoznici, listele persoanelor excluse din 
colhoz, cererile ţăranilor privind restabilirea lor în colhozuri. 
 

II INSTITUŢIILE COMSOMOLISTE 
 

ORGANELE CENTRALE ALE COMSOMOLULUI 

 
Comitetul regional Moldovenesc al ULCT din Ucraina 
 
F. 41, 1089 dos., 1924-1940, inventar. 

 
Organizaţia regională comsomolistă şi-a început activitatea la 6 ianuarie 1925. În anul 1925 Comitetul 

regional Moldovenesc al comsomolului din Ucraina avea următoarea structură: Biroul Comitetul regional 
Moldovenesc al comsomolului, secţia Organizare, secţia Evidenţă şi statistică, secţia Iluminare politică, secţia pe 
problemele minorităţilor naţionale, comisia economică, comisia militară (din 1932 secţia Militară), biroul de lucru 
printre copii. Pe parcursul anilor structura Comitetului s-a completat: în 1925 cu secţia Şcoli şi comisia de apel; în 
1926 cu secţia agitaţie şi propagandă; în 1927 cu comisia de elucidare a conflictelor; în 1928 cu secţia Învăţământ şi 
muncă; în 1930 cu sectorul agricol; în 1932 secţia Producţie tehnică; în 1933 secţia Propagandă culturală; în 1935 cu 
secţia Tineretului muncitor, studios şi din mediul rural, secţia vizând lucrul cu pionierii. La 26 august 1940 
organizaţia comsomolistă a Comitetului regional a fost reorganizată în Uniunea Leninist Comunistă a Tineretului 
din Moldova în corespundere cu decizia CC al ULCT din URSS. 

 
Procese – verbale ale şedinţelor biroului organizatoric privind crearea organizaţiei 

regionale Moldoveneşti al comsomolului, procese-verbale  ale conferinţelor şi adunărilor 
comsomoliste în oraşele şi raioanele din RASSM vizând constituirea organizaţiilor comsomoliste 
primare. Directive ale CC al ULCT al URSS, ale CC al ULCT al Ucrainei, al Comitetului 
comsomolist regional Odesa şi corespondenţa vizând activitatea organizaţiei comsomoliste a 
Comitetului regional Moldovenesc. 

Procese-verbale, stenogramele şi rezoluţiile conferinţelor comsomoliste regionale I-V, IX-
X, procese-verbale ale şedinţelor biroului şi secretariatului Comitetului regional Moldovenesc al 
comsomolului (1925-1940), planuri de activitate ale secţiilor comitetului regional Moldovenesc, 
dări de seamă ale comitetelor comsomoliste raionale. 

Procese-verbale şi planuri de activitate ale biroului central al mişcării comuniste a copiilor, 
informaţii cu privire la mişcarea comunistă a copiilor din Anglia şi America, conferinţelor 
pionereşti raionale. Date privind mişcarea pionerească din RASSM.  

Informaţii cu privire la editarea gazetelor, la pregătirea cadrelor propagandiste, la mişcarea 
antireligioasă, privind lupta cu mişcarea sionistă. 

Procese-verbale ale comisiei centrale vizând ucrainizarea şi moldovenizarea aparatului 
administrativ, date cu privire la elaborarea gramaticii limbii moldoveneşti, privind lichidarea 
analfabetismului, cu privire la repartizarea comsomoliştilor în instituţiile de învăţământ, despre 
numărul şcolilor din RASSM. 

Dări de seamă cu privire la activitatea comisiilor economice ale comitetelor regionale şi 
raionale ale comsomolului, date vizând educaţia militară a comsomoliştilor. 
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COMITETELE ORĂŞENEŞTI ŞI RAIONALE ALE COMSOMOLULUI 

 
Comitetul raional Camenca al ULCTM 
 
F.128, 1500 dos.,1924-1989, inventare 1-6 

 

Comitetul raional Dubăsari al ULCTM 
 
F. 24, 1297 dos., 1923-1962; 1965-1989. inventare 1-6 

 
Comitetul raional Grigoriopol al ULCTM 
 
F.124, 1389 dos., 1921-1958;1971-1988, inventare 1-5 

 

Comitetul raional Rвbniюa al ULCTM 
 
F. 242, 1599  dos., 1923-1962; 1965-1990, inventar 1-6 

 

Comitetul raional Slobozia al ULCTM 
 
F. 199., 271  dos., 1924-1958, inventar  

 
Comitetul raional Slobozia3 al ULCTM 
 
F. 1539, 1450  dos., 1924-1936; 1944-1962; 1965-1989, inventare 1-6 

 
Comitetul orгєenesc Tiraspol al ULCTM 
 
F.1143, 2132  dos., 1926; 1944-1962; 1965-1989, inventare 1-7 

 
Datele de înfiinţare a Comitetelor raionale ale comsomolului nu sunt cunoscute. În perioada 1924-1940 au 

întrat în componenţa RASSM, iar începând cu 2 august 1940 au fost incluse în cadrul RSSM. În perioada 1924-1940 
comitetele raionale ale ULCTM aveau următoarea structură: Biroul comitetelor raionale ale ULCTM, secţia 
organizare, sectorul evidenţă şi statistică, secţia şcoli, secţia militară. 

 
Procese-verbale şi rezoluţii ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului comitetelor 

orăşeneşti şi raionale ale ULCTM, indicaţii de directivă şi hotărâri ale CC al ULCT din Ucraina. 
Corespondenţă, liste ale comsomoliştilor, anchete, planuri de activitate, scrisori, materiale 
compromiţătoare, materiale privind propaganda antireligioasă şi lichidarea analfabetismului. 
Dări de seamă, cereri şi reclamaţii, dări de seamă statistice. 
 
ORGANIZAŢIILE PRIMARE ALE COMSOMOLULUI (datele înfiinţării şi lichidării 
organizaţiilor primare ale comsomolului nu au fost identificate) 

 
Organizaţia primară din satul Butor a ULCTU, raionul Grigoriopol 
 

F.131, 5  dos., 1923-1925, 1927, inventar. 

 
Organizaţia primară  din satul Crasnogorca a ULCTU, raionul Grigoriopol 
 

F.132, 1 dos., 1925, inventar. 

                                                 
3 până în 1971 comitetul raional Tiraspol al ULCTM 
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Organizaţia primară din satul Coşniţa a ULCTU, raionul Dubăsari 
 

F.138, 3 dos., 1924-1926, inventar. 

 
Organizaţia primară din Grigoriopol a ULCTU 
 

F.125, 11 dos., 1921-1925, inventar. 

 
Comitetul de plasă Grigoriopol al ULCTU 
 

F.133, 4 dos., 1922-1925, inventar. 

 
Organizaţia primară din satul Lunga a ULCTU, raionul Dubăsari 
(datele înfiinţării şi lichidării nu sunt cunoscute) 
 
F.135, 7 dos., 1925-1926, inventar. 

 
Organizaţia primară din satul Pererâta a ULCTU, raionul Dubăsari 
 

F.136, 2 dos., 1925, inventar. 

 
Organizaţia primară a ULCTU a fabricii de zahăr Râbniţa 
 

F.160, 11 dos., 1923, inventar. 

 
Organizaţia primară din satul Taşlâc a ULCTU, raionul Grigoriopol 
 

F.137, 4 dos., 1924-1925, inventar. 

 
Organizaţia primară din Ternovca a ULCTU, raionul Tiraspol 
 

F.144, 1 dos., 1923-1924, inventar. 

 
III SINDICATE ŞI UNIUNI PROFESIONALE 

 
ORGANELE CENTRALE ŞI COMITETELE REGIONALE DE RAMURĂ ALE 

SINDICATELOR (COMPLEXUL AGROINDUSTRIAL) 

 
Consiliul Republican al Sindicatelor din RASSM 
 
Datele înfiinţării şi lichidării ale Consiliului Republican al Sindicatului nu au fost identificate. 
 
F. R-1144, 1 dos., 1935, inventar. 

 
Comitetul Regional al Uniunii lucrătorilor din organele cadastrale din RASSM  
 
F. R- 284, 179 dos., 1931, 1934 – 1940, inventare. 1-2. 

 
Comitetul Regional al Uniunii lucrătorilor din organizaţiile agrare din RASSM a fost înfiinţat la 20 februarie 

1935 sub denumirea „Împuternicitul Comitetului Central al Uniunii lucrătorilor organizaţiilor agrare din RASSM” şi 
a activat până la 31 ianuarie 1936, când a fost reorganizat în Biroul organizatoric al Comitetului Central al Uniunii 
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lucrătorilor organizaţiilor agrare din RASSM. La 24 septembrie 1937 Biroul organizatoric şi-a schimbat denumirea 
în Comitetul Regional al Uniunii lucrătorilor din organizaţiile agrare din RASSM, sub care a activat până în 1940. 

  
Procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului CC al Uniunii lucrătorilor din organizaţiile 

agrare şi materialele lor. Hotărâri, dispoziţii, directive şi indicaţii instructive ale CC al Uniunii 
lucrătorilor organizaţiilor agrare, procese-verbale ale adunărilor sindicale. 

Corespondenţa cu CC al Uniunii lucrătorilor organizaţiilor agrare şi comitetele locale cu 
privire la salarizare şi asigurările sociale şi alte probleme organizatorice, cereri şi reclamaţii ale 
lucrătorilor organizaţiilor agrare raionale, materiale cu privire la activitatea comitetelor locale ale 
Uniunii lucrătorilor organizaţiilor agrare, documente vizând lichidarea analfabetismului printre 
rândurile membrilor Uniunii, materiale cu privire la întreceri socialiste. 

Dări de seamă cu privire la activitatea comitetului Regional al Uniunii lucrătorilor 
organizaţiilor agrare, dări de seamă statistice şi financiare trimestriale şi anuale ale sindicatului, 
liste şi fişe personale ale membrilor sindicatului, tabele de salarizare. 

 
Comitetul Regional al Sindicatului lucrătorilor SMT din sudul RASSM 
 
F. R-285, 410  dos., 1931 – 1940, inventar. 

 
Comitetul Regional al Sindicatelor lucrătorilor SMT din RASSM a fost înfiinţat în 1924 sub denumirea 

Comitetul Regional al Sindicatelor lucrătorilor din agricultură din RASSM. În anul 1931 Comitetul sindical a fost 
reorganizat în Comitetul Regional al Sindicatelor lucrătorilor SMT şi argaţilor din RASSM, care a funcţionat până 
în 1934, când i sa schimbat denumirea în Comitetul Regional al Sindicatelor lucrătorilor SMT din sudul şi centrul 
RASSM, activând sub formula dată până în 1939, când Comitetul sindical a primit denumirea de Comitetul 
Regional al Sindicatelor lucrătorilor SMT din RASSM. 

 
Hotărâri, circulare, indicaţii instructive, procese-verbale ale şedinţelor prezidiului 

Comitetului Regional al Uniunii lucrătorilor SMT, procese-verbale ale adunărilor generale şi 
şedinţelor comitetelor locale ale sindicatului, materiale cu privire la aprobarea cadrelor sindicale. 

Materialele Congresului II al Uniunii lucrătorilor SMT (1932), planuri de activitate, 
corespondenţa cu lucrătorii din SMT cu privire la asigurările sociale, salarizare, îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai şi participarea la întrecerile socialiste. 

Dări de seamă statistice şi financiare trimestriale şi anuale, scrisori, cereri şi reclamaţii ale 
membrilor Uniunii, liste ale membrilor sindicatului şi de evidenţă a cadrelor, tabele de salarizare. 

 
Comitetul Regional al Sindicatului lucrătorilor din industria conservelor din carne şi peşte 
şi fabricare a uleiului din RASSM 
 

F. R-655, 37  dos., 1931, inventar. 

 
Data înfiinţării şi lichidării organizaţiei nu a fost identificată.  
 
Procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Regional Moldovenesc al Uniunii lucrătorilor 

din industria de carne, peşte şi conserve din RASSM, procese-verbale ale consfătuirilor de 
producţie ale fabricilor de conserve din or. Tiraspol, corespondenţa cu organizaţiile subordonate 
privind problemele de producţie, de organizare, probleme administrative şi financiare. 
 
Comitetul Regional al Uniunii lucrătorilor din agricultură din RASSM 
 
F. R-1124, 12  dos., 1929 – 1931, inventar. 
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SINDICATE DE RAMURĂ 

 
Comitetul local al Sindicatelor lucrătorilor din Instituţiile de Stat al Comitetului Executiv 
Central şi Sovietului Comisarilor Norodnici din RASSM 
 
Datele înfiinţării şi lichidării organizaţiei nu au fost identificate. 
 

F. R-1130, 11  dos., 1933-1938, inventar. 

 
Comitetul Regional al Uniunii lucrătorilor din judecătorii şi procuratură din RASSM  
 

F. R-1125, 36 dos., 1934-1940, inventar. 

 
Comitetul Regional al Uniunii lucrătorilor din judecătorii şi procuratură din RASSM a fost înfiinţat nu mai 

târziu de anul 1934 sub denumirea de „Împuternicitul Comitetului Central al Uniunii lucrătorilor din judecătorii şi 
procuratură din RASSM” şi a activat până în 1937 când a fost reorganizat în Comitetul Regional al Uniunii 
lucrătorilor din judecătorii şi procuratură din RASSM. Sub ultima denumire a activat până în 1940. 

 
Hotărâri şi directive, indicaţii instructive, dispoziţii şi procese-verbale ale şedinţelor 

Comitetului Central şi Comitetului Regional al Uniunii lucrătorilor din judecătorii şi procuratură 
din RASSM, procese-verbale ale şedinţelor şi adunărilor comitetelor locale, corespondenţa cu 
comitetele sindicale locale privind asigurarea socială şi problemele de organizare. Dări de seamă 
statistice trimestriale, tabele de salarizare. 

  
Comitetul Regional al Uniunii lucrătorilor din Instituţiile de iluminare politică din RASSM 
 
Datele înfiinţării şi lichidării organizaţiei nu au fost identificate. 
 
F. R-1145, 2  dos., 1937-1939, inventar. 

 
ORGANIZAŢII OBŞTEŞTI (Datele înfiinţării şi lichidării organizaţiilor nu au fost identificate.) 
 

Societatea sportivă Voluntară “Colos” RASSM 
 
F. R-1146, 1 dos., 1936-1938, inventar. 

 
Comitetul regional al societăţii „Crucea Roşie” din RASSM 
 
F. R-1153, 1 dos., 1936, inventar. 

 
Împuternicitul comisiei raionale din Odesa a Comitetului Societăţii evreieşti din Ucraina cu 
privire la ajutorul acordat persoanelor care au suferit în rezultatul pogromurilor din or. 
Tiraspol 
 

F. R-2670, 1 dos., 1923, inventar. 

 
Artelul din Tiraspol „Custşveiprom” a Uniunii Moldoveneşti de Industrie 
 

F. R-1142, 6  dos., 1936-3941, inventare. 1-2 
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CAPITOLUL II  
Fondurile AOSP care reflectă perioada 1940-2006 

(RSSM şi Republica Moldova) 
 
I INSTITUŢIILE DE PARTID 

 
ORGANELE CENTRALE ALE PCM 
 
Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei 
 
F. 51, 39445 dos., 1940-1991, inventare 1-77, lista întrebărilor examinate la congrese, 
conferinţe, plenare, şedinţe ale biroului şi secretariatului CC al PCM  
 

În corespundere cu decizia biroului politic al CC al PC(b)US din 1940 Comitetul Regional Moldovenesc al 
PC(b)U a fost reorganizat în Partidul comunist (bolşevic) al Moldovei. După Congresul XIX al PC(b)US din 
octombrie 1952 CC al PC(b)M şi-a schimbat denumirea în CC al PCM, iar în 1991 în corespundere cu decizia 
Parlamentului Republicii Moldova din 23 august Partidul comunist al Moldovei a fost lichidat. În perioada de 
activitate Partidul comunist al Moldovei a avut următoarea structură: Biroul Comitetului Central al PCM, Direcţia 
Protocol, Comisia Controlului de partid pe lângă CC al PCM, secţia Organizare, secţia Administrativă, secţia 
Propagandă şi agitaţie, secţia Ştiinţă şi Instituţii de învăţământ superior, secţia Lucru printre femei, secţia Militară, 
secţia Industrie şi deservire socială, secţia Agricultură, secţia Transport şi telecomunicaţii, secţia Comerţ, secţia 
Planificare şi finanţe, secţia Construcţii, secţia Informaţii şi relaţii internaţionale. Partidul era organizat după 
principiul teritorial, iar organul suprem de conducere era Congresul care coordona întreaga activitate a partidului 
Comunist al Moldovei la toate nivelurile. 
  

Biroul Comitetului Central al PCM 
Inventarele 1 – 5, 7 – 15, 17 – 25, 27 – 36, 39 – 41, 43 – 67, 71, 73   

 
Procese-verbale, stenograme şi rapoarte ale plenarelor şi şedinţelor biroului CC al PCM şi 

materiale referitor la ele, procese-verbale, stenograme şi rezoluţiile congreselor I – XVII ale CC 
al PCM (1941 - 1990), extrase din procesele-verbale ale şedinţelor biroului, hotărâri ale biroului 
politic al CC al PC(b) al URSS cu privire la crearea RSSM şi a comitetelor judeţene. Hotărâri ale 
Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS, ale Consiliului de Miniştri al URSS şi RSSM, ale 
biroului CC al PCM. 

Corespondenţa cu CC al PC(b) al URSS, cu organizaţiile unionale, cu Comisariatul 
Norodnic al Securităţii de Stat al RSSM, cu organizaţii militare. Corespondenţa cu comisia 
controlului de partid, cu instituţiile de cercetări ştiinţifice şi învăţământ superior, cu redacţiile 
ziarelor „Ţăranul Sovietic” şi „Sovetscaia Moldavia”. 

Materiale privind împărţirea teritorial – administrativă din 1946, vizând controlul faptelor 
de atitudine brutală faţă de persoanele evacuate din Moldova, informaţii cu privire la colectarea 
pâinii, fructelor şi legumelor, informaţii speciale ale organelor de procuratură din RSSM. 

Materiale, informaţii şi memorii ale Judecătoriei Supreme, Ministerului Justiţiei şi 
organelor procuraturii RSSM. 

Rapoarte, dări de seamă, note informative, fişe de verificarea activităţii secţiilor, cereri şi 
reclamaţii ale muncitorilor parvenite în CC al PCM, liste caracteristici, anchete ale delegaţilor la 
congrese. Documente privind crearea organizaţiilor social-politice în republică. 

 
Direcţia Protocol 
Inventarul 26, 36, 41, 45, 48, 51 – 52, 57, 60, 63, 66   

 
Directive şi instrucţii ale CC al PCUS, indicaţii de directivă, corespondenţa cu CC al PCUS 

privind problemele financiare, scheme de încadrări şi devize de cheltuieli, buget, liste ale 
lucrătorilor din aparatul CC, al Comitetelor orăşeneşti şi raionale. Dări de seamă financiare, acte 
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şi rapoarte ale comisiei de revizie. Acte de verificare a activităţilor financiare. Tabele de 
salarizare. 

 
Comisia Controlului de partid pe lângă CC al PCM 
Inventarul 38 
 
Procese-verbale ale plenarelor şi şedinţelor biroului comisiei de revizie a partidului şi 

documente anexate la ele. Informaţii privind activitatea Comisiei în Comitetele orăşeneşti şi 
raionale. Corespondenţa cu Comisia Controlului de partid pe lângă CC al PCUS şi alte organe de 
partid vizând activitatea Comisiei de partid, informaţii ale comisiei de partid privind rezultatele 
examinării cererilor şi reclamaţiilor. Planuri de activitate şi dări de seamă. Cereri şi reclamaţii.  
Documente ale consfătuirilor republicane ale preşedinţilor comisiilor de partid pe lângă 
Comitetele orăşeneşti şi raionale. Registre de evidenţă a dosarelor personale. 

 
Secţia Organizare (din 1948 secţia organizaţiilor de partid, sindicale şi comsomoliste) 
Inventarele 1 – 5, 7 – 15, 17 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48, 51 – 52, 57, 60, 63, 67, 73  

 
Informaţii şi note informative ale lucrătorilor cu privire la activitatea organizatorică pe 

republică, privind activitatea organizaţiilor de partid, vizând partidele politice care au activat pe 
teritoriul Basarabiei. Informaţii cu privire la activitatea Comitetelor judeţene, orăşeneşti şi 
raionale ale PCM, privind activitatea organizaţiilor primare de partid, note informative cu privire 
la activitatea organizaţiilor comsomoliste şi lichidarea analfabetismului. 

Planuri de activitate, rapoarte, stenograme, materiale privind alegerile deputaţilor în 
Sovietul Suprem al URSS, materialele procuraturii şi NCVD al RSSM cu privire la cadre, cereri 
şi reclamaţii ale muncitorilor şi răspunsurile la ele în rezultatul controlului, materiale şi 
informaţii cu privire la activitatea sindicatelor în republică. 

Corespondenţa cu CC al PCUS, cu comitetele judeţene, orăşeneşti şi raionale privind 
problemele organizatorice, cu privire la alegerea cadrelor. 

Listele lucrătorilor de nomenclatură ai RSSM, ale candidaţilor în deputaţi în Sovietul 
Suprem al RSSM, liste ale organizaţiilor primare de partid ale comitetelor orăşeneşti şi raionale 
ale PCM. 

Dări de seamă statistice cu privire la organizarea de partid a RSSM, date cu privire la 
componenţa organizaţiei de partid din RSSM, dări de seamă şi note informative ale comitetelor 
judeţene, orăşeneşti şi raionale ale PCM cu privire la activitatea cadrelor. Materiale 
compromiţătoare. 

 
Secţia Administrativă 
Inventarele 7 – 15, 17 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48, 51 – 52, 57, 60, 63, 67, 73  

 
Informaţii şi dări de seamă ale Ministerului Asigurării Sociale a RSSM, privind activitatea 

Ministerului Controlului de Stat, ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Justiţiei, 
ale organelor procuraturii RSSM, procese-verbale ale Colegiului Ministerului Sănătăţii. 

Cereri şi reclamaţii ale militarilor şi invalizilor războiului II mondial, note informative, 
extrase  din procese-verbale şi corespondenţa cu Comitetele orăşeneşti şi raionale. 

Planuri de activitate, cereri, memorii, informaţii, caracteristici. Materiale vizând încălcările 
legislaţiei în colhozurile din RSSM. 

 
Secţia Propagandă şi agitaţie 
Inventarele 1 – 5, 7 –15, 17 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48, 51 – 52, 57, 60, 63, 67, 73 
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Indicaţii de directivă ale CC al PCUS, stenograme ale consfătuirilor republicane ale 
lucrătorilor propagandişti din RSSM, planuri de activitate ale secţiei propagandă şi agitaţie, 
ordine, lozinci ale CC al PCM. 

Informaţii cu privire la activitatea Uniunii Scriitorilor din Moldova, materiale vizând 
activitatea Direcţiei responsabile de problemele artei pe lângă Consiliul de Miniştri a RSSM, cu 
privire la publicaţiile din republică. Informaţii cu privire la activitatea secţiei propagandă în 
cadrul instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi instituţiilor de învăţământ superior şi ale 
universităţilor serale ale marxism-leninismului. 

Materiale cu privire la situaţia artei în Basarabia până la formarea URSS, materiale privind 
activitatea de educaţie politică cu persoanele repatriate în RSSM, materiale şi date despre 
găgăuzi. 

Corespondenţa CC al PCM cu CC al PCUS pe problemele propagandei, cu privire la 
activitatea uniunii scriitorilor, compozitorilor şi pictorilor, corespondenţă şi note informative 
vizând activitatea instituţiilor de iluminare culturală. Materiale cu privire la activitatea 
Institutului de istorie a partidului din RSSM. 

Dări de seamă cu privire la activităţile propagandistice în judeţele RSSM, dări de seamă şi 
rapoarte ale societăţii „Znanie” privind lecţiile propagandiste, dări de seamă cu privire la 
activitatea editurilor şi tipografiilor din republică. 

 
Secţia Şcoli (din 1948 secţia Ştiinţă şi instituţii de învăţământ superior) 
Inventarele 2 – 5, 7 –15, 17 – 22, 24 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48,  51 – 52, 60, 63, 67, 73  

 

Hotărâri ale Consiliului de miniştri al RSSM ce ţin de activitatea Instituţiilor de 
învăţământ, extrase din procesele-verbale ale Comitetelor judeţene, orăşeneşti şi raionale vizând 
problemele învăţământului şi şcolilor din republică, stenograme ale consfătuirilor republicane pe 
problemele activităţii educaţionale în instituţiile de învăţământ superior ale RSSM. 

Planuri de activitate ale secţiei şcoli a CC al PCM, materiale şi informaţii cu privire la 
activitatea şcolilor tineretului muncitoresc şi despre lichidarea analfabetismului printre populaţia 
RSSM, cu privire la activitatea organizaţiilor comsomoliste şi pionereşti în şcolile RSSM. 
Materiale, note informative dări de seamă cu privire la activitatea şcolilor din republică, privind 
activitatea institutului de perfecţionare a învăţătorilor, cu privire la activitatea grădiniţelor şi 
caselor de copii. Ordine şi informaţii cu privire la editarea manualelor şi literaturii artistice, 
cereri şi reclamaţii. 

Informaţii şi corespondenţă privind situaţia predării limbii ruse şi moldoveneşti în şcolile 
RSSM, dări de seamă privind activitatea şcolilor pe parcursul anilor 1944-1945. 

Informaţii şi corespondenţa cu CC al PCUS privind problemele culturii şi ştiinţei, cu 
Academia de Ştiinţe din URSS cu privire la Instituţiile de cercetare ştiinţifică din RSSM, 
materiale şi informaţii cu privire la activitatea Uniunii Scriitorilor, Uniunii Artiştilor Plastici, 
Direcţiei de Cinematografie a RSSM, informaţii cu privire la dublarea filmelor în limba 
moldovenească. 

Rapoarte ale comitetelor raionale vizând activităţile ateist-ştiinţifice în rândurile populaţiei. 
Informaţii vizând activitatea Ministerului Culturii al RSSM. 

 
Secţia de lucru printre femei 
Inventarele 3 –5, 7 – 14 

 
Procese-verbale, informaţii, dări de seamă ale adunărilor consiliilor femeilor din cadrul 

comitetelor raionale ale PCM, planuri de activitate ale secţiei de lucru printre femei a CC al 
PCM, date şi informaţii cu privire la activităţile în rândurile femeilor în RSSM, date privind 
înaintarea femeilor la posturi de conducere pe republică, liste ale preşedinţilor consiliilor 
femeieşti pe republică. 
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Corespondenţa cu CC al PCUS cu privire la crearea în Comitetele judeţene ale PC(b)M a 
secţiilor de lucru printre femei. 

 
Secţia Militară 
Inventarele 2 – 5 

 
Dări de seamă şi note informative ale şefilor secţiilor militare ale comitetelor judeţene, 

orăşeneşti şi raionale ale PC(b)M privind activitatea secţiilor, informaţii privind apărarea 
antiaeriană locală pe teritoriul RSSM şi curăţirea de mine a teritoriului RSSM, informaţii ale 
lucrătorilor secţiei Militare a CC al PC(b)M. 

Informaţii ale Comitetelor judeţene, orăşeneşti şi raionale ale PC(b)M cu privire la 
dezertarea şi eschivarea de la serviciul militar în cadrul Armatei Roşii, informaţii şi materiale 
vizând încălcările criminale ale militarilor sovietici înregistrate pe teritoriul RSSM şi în oraşul 
Chişinău. 

Corespondenţa cu Comisariatele militare republicane şi judeţene, cereri şi reclamaţii, liste 
ale partizanilor războiului II mondial aflaţi pe teritoriul RSSM. 

 
Secţia industrie şi deservire socială(industrie alimentară, industrie silvică şi 

combustibil,) 
Inventarele 2 – 5, 7 – 15, 17 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48, 51 – 52, 57, 60, 63, 67, 73  

 
Ordine, hotărâri, informaţii cu privire la restabilirea întreprinderilor industriale în RSSM în 

perioada postbelică, materiale, informaţii şi rapoarte privind activitatea industriei locale şi 
alimentare a RSSM în anii 40, cu privire la colectarea şi prelucrarea produselor alimentare, 
planuri de restabilire şi dezvoltare a industriei şi gospodăriei săteşti pentru anii 1945-1950. 

Corespondenţa cu CC al PCUS şi Ministerele de Industrie din URSS, cu Comitetele 
judeţene, orăşeneşti şi raionale ale PCM pe problemele industriale, corespondenţa cu comitetele 
norodnice ale URSS şi RSSM cu privire la problemele industriei alimentare. 

Informaţii şi dări de seamă vizând activitatea Comitetului Norodnic al Industriei Locale a 
RSSM, planuri şi dări de seamă cu privire la activitatea secţiei Industrie, vizând funcţionarea 
întreprinderilor industriale. 

Materiale şi informaţii cu privire la restabilirea şi activitatea uzinelor de producere a 
vinului, combinatului de tutun, întreprinderilor industriei de zahăr, a uzinelor de conserve şi de 
producere a berii. Materiale privind dezvoltarea industriei chimice în RSSM. 

Ordine, procese-verbale, note informative, rapoarte, dări de seamă, cereri şi reclamaţii 
vizând activitatea secţiei industrie şi funcţionarea întreprinderilor din industria uşoară şi 
alimentară. 

 
Secţia Agricultură 
Inventarele 2 – 5, 7 – 15, 17 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48, 51 – 52, 57, 60, 63, 67, 73  

 

Materiale şi informaţii privind restabilirea şi organizarea colhozurilor şi sovhozurilor în 
RSSM, materiale şi informaţii cu privire la dezvoltarea viticulturii şi grădinăritului pe teritoriul 
RSSM,  informaţii şi corespondenţa cu diverse organizaţii republicane vizând electrificarea şi 
mecanizarea ramurii agricole, dări de seamă şi note informative cu privire la îndeplinirea 
angajamentelor socialiste de către colhozuri, sovhozuri şi SMT ale RSSM. 

Note informative ale persoanelor autorizate de CC al PC(b)M pentru colectarea pâinii, 
buletine informative cu privire la colectarea produselor agricole şi îndeplinirea planului de 
colectare a tutunului pe teritoriul RSSM, planuri, dări de seamă şi informaţii privind colectarea 
produselor animaliere: ouă, unt, lapte, lână, brânză, informaţii şi corespondenţă cu Combinatul 
de şampanie din Basarabeasca vizând activitatea sovhozurilor subordonate lui. 
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Informaţii privind situaţia culturilor grăunţoase în republică, privind distribuirea seminţelor 
şi utilajului de mecanizare în sovhozurile republicii, materiale privind reparaţia tractoarelor şi 
maşinilor agricole în sovhozurile RSSM, privind pregătirea cadrelor de mecanizatori. 

Corespondenţă, informaţii, dări de seamă cu privire la situaţia şi dezvoltarea ramurii de 
creştere a animalelor în RSSM, materiale privind starea sanitar-veterinară a vitelor în RSSM, cu 
privire la pregătirea cadrelor în ramura de creştere a animalelor, date privind numărul vitelor în 
judeţele şi raioanele RSSM. 

Informaţii, memorii şi dări de seamă cu privire la activitatea secţiilor politice pe lângă 
SMT-uri. Materiale privind participarea RSSM la EREN – ul URSS. Concepţii vizând reforma 
agrară şi dezvoltarea social-economică a satului (1991). 

 
Secţia Transport şi telecomunicaţii 
Inventarele 2 – 5, 8 – 15, 17 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48  51– 52, 57, 60, 63, 67, 73 

 
Corespondenţa CC al PC(b) al URSS cu Comitetul Norodnic al Telecomunicaţiilor, cu 

Direcţia Căii ferate Chişinău privind activitatea transportului, materiale cu privire la restabilirea 
căilor ferate din RSSM şi oraşul Chişinău şi restabilirea drumurilor auto şi activitatea 
transportului automobilistic în RSSM. 

Procese-verbale ale consfătuirilor pe lângă secţia Transport al CC al PCM, stenograme ale 
consfătuirilor republicane ale lucrătorilor industriei şi transportului din RSSM, note informative, 
dări de seamă privind activitatea Direcţiei Generale Rutiere a RSSM, Direcţiei transportului 
fluvial pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM. 

 
Secţia Comerţ 
Inventarele 2 – 5, 7, 13 –15, 28 – 36, 41, 45, 48, 51– 52, 60, 67 

 
Informaţii cu privire la activitatea Comitetului Norodnic al Comerţului al RSSM, privind 

verificarea şi cercetarea sistemului comercial din republică, privind crearea unei reţele 
comerciale în RSSM. 

Corespondenţa cu CC al PCUS, cu comitetele judeţene, orăşeneşti şi raionale ale PCM 
privind asigurarea populaţiei cu mărfuri industriale şi alte probleme comerciale. 

Planuri de activitate ale secţiei Comerţ a CC al PCM, cereri şi reclamaţii. 
 
Secţia Planificare şi finanţe 
Inventarele 3 – 4, 7 – 15, 17 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48, 51– 52, 57, 60 

  
Corespondenţa cu CC al PCUS Ministerul de finanţe a RSSM pe diverse probleme 

financiare, corespondenţa cu Ministerul Controlului de Stat pe problemele financiar-comerciale 
pe republică, corespondenţă şi date privind planificarea în republică. 

Informaţii cu privire la scăderea preţurilor la mărfurile industriale şi alimentare, cu privire 
la activitatea organizaţiilor comerciale şi cooperatiste pe republică, planuri de activitate, hotărâri, 
dări de seamă privind planificarea financiară pe republică. 

Cereri reclamaţii ale muncitorilor. 
 
Secţia Construcţie 
Inventarele 4 – 5, 15, 22 – 25, 27 – 36, 41, 45, 48,  51 – 52, 57, 63, 73  

 
Corespondenţa cu Ministerul Gospodăriei Comunale al RSSM, cu Direcţia Arhitecturii, cu 

Direcţia industriei materialelor de construcţie. Ordine, informaţii, note informative planuri de 
activitate şi dări de seamă ale secţiei Construcţii a CC al PCM. 
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Informaţii vizând introducerea în construcţii a tehnologiilor noi, cu privire la construcţiile 
din zonele rurale, cu privire la activitatea Ministerului de Construcţii şi Materiale de construcţii, 
cu privire la activitatea Direcţiei de Geologie pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM.  

 
Secţia Informaţii şi relaţii internaţionale 
Inventarele 31 – 36, 41, 45, 48, 51 – 52, 57, 60, 63, 67, 73 

 
Informaţii privind relaţiile de prietenie a oraşelor din Moldova cu oraşele din ţările 

socialiste, privind plecările peste hotare ale cetăţenilor sovietici, informaţii privind activităţile cu 
turiştii străini. Materiale privind primirea delegaţiilor de peste hotare. Informaţii, scrisori, 
recenzii şi alte materiale ale secţiei privind problemele de propagandă ale politicii externe. 
Planuri de activitate ale secţiei, informaţii privind relaţiile internaţionale.  
 
COMITETELE JUDEŢENE ALE PCM 

 
Comitetul Judeţean Bălţi al PC(b)M 
 

F.7, 336  dos., 1940-1947, inventare 

 
Comitetul Judeţean Bender al PC(b)M 
 

F.10, 258  dos., 1940-1947, inventare 

 
Comitetul Judeţean Cahul al PC(b)M 
 

F.6, 404  dos., 1940-1947, inventare 

 
Comitetul Judeţean Chişinău al PC(b)M 
 

F.11, 348  dos., 1940-1947, inventare 

 
Comitetul Judeţean Orhei al PC(b)M 
 

F.9, 244  dos., 1940-1947, inventare 

 
Comitetul Judeţean Soroca al PC(b)M 
 

F.8, 350  dos., 1940-1947, inventare 

 
În corespundere cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 11 noiembrie 1940 au fost înfiinţate 

judeţele: Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău, Orhei, Soroca, ulterior au fost înfiinţate şi comitetele judeţene ale PCM. În 
perioada de activitate comitetele judeţene ale PCM au avut următoarea structură: Biroul comitetelor judeţene ale 
PCM; secţia organizare, secţia cadre, secţia propagandă şi agitaţie, secţia agricultură, secţia şcoli, secţia militară, 
secţia lucru printre femei. În anul 1947 prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 16 octombrie 
judeţele au fost lichidate. 

 
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului comitetelor judeţene ale 

PC(b)M, directive, hotărâri ale CC al PC(b)M, comitetelor judeţene ale PC(b)M, memorii la 
adresa CC al PC(b)M, corespondenţă. 

Materiale, informaţii, dări de seamă privind activitatea secţiilor, materiale privind 
dezvoltarea agriculturii, comerţului, medicinii, activităţii şcolilor, planuri de activitate ale 
comitetelor judeţene şi ale secţiilor, cereri şi reclamaţii ale muncitorilor şi răspunsurile la ele. 

Liste ale secretarilor comitetelor raionale, dosare personale, tabele de salarizare. 
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COMITETELE DE CIRCUMSCRIPŢIE ALE PCM  
 
Comitetul de circumscripţie Bălţi al PCM  
 

F.2250, 447 dos., 1952-1953, inventare 

 
Comitetul de circumscripţie Cahul al PCM 
 

F.2253, 235 dos., 1952-1953, inventare 

 
Comitetul de circumscripţie Chişinău al PCM 
 

F.2247, 376 dos., 1952-1953, inventare 

 
Comitetul de circumscripţie Tiraspol al PCM 
 

F.2251, 273 dos., 1952-1953, inventare 

 
În corespundere cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 31.01.1952 au fost înfiinţate patru 

comitete de circumscripţie: Bălţi, Cahul, Chişinău, Tiraspol. În perioada de activitate Comitetele de circumscripţie 
ale PCM au avut următoarea structură: Biroul comitetelor de circumscripţie ale PCM, sectorul de evidenţă, secţia 
agricultură, secţia industrie şi transport, secţia propagandă şi agitaţie, secţia lucru printre femei, secţia şcoli. În 1953 
prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM comitetele de circumscripţie au fost lichidate.  

 
Procese-verbale şi stenograme ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului 

comitetelor de circumscripţie al PCM, indicaţii de directivă ale CC al PCM, corespondenţa cu 
CC al PCM, corespondenţa cu privire la activitatea secţiilor (cadre, dezvoltarea industriei şi 
transportului, agriculturii, învăţământului). 

Planuri de activitate ale comitetelor de circumscripţie şi ale secţiilor, materiale, informaţii, 
dări de seamă cu privire la activitatea secţiilor (privind dezvoltarea agriculturii, industriei, 
transportului, privind lucrările de propagandă printre rândurile muncitorilor, activitatea şcolilor), 
cereri şi reclamaţii ale muncitorilor şi răspunsurile la ele. 

Dări de seamă statistice şi financiare, dosare personale, tabele de salarizare. 
 
COMITETELE RAIONALE ALE PCM (lichidate în anii 1956-1963)(F.U.) 

 
Comitetul raional Baimaclia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.26, 725  dos., 1940-1942; 1944-1956, inventare 1-22 

 
Comitetul raional Bălţi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1963) 
 
F.147, 1582 dos., 1940-1963, inventare 1-19 

 
Comitetul raional Bender al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1962) 
 
F.14, 982  dos., 1940-1941; 1944-1962, inventare 1-20 

 
Comitetul raional Bolotino al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.66, 664  dos., 1941; 1944-1956, inventare 1-22 
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Comitetul raional Brătuşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1959) 
 
F.68, 1047  dos., 1940-1941; 1944-1959, inventare 1-13 

 
Comitetul raional Bravicea al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.115, 621  dos., 1940-1941; 1944-1955, inventare 1-20 

 
Comitetul raional Cărpineni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1963) 
 
F.36, 573  dos., 1941; 1944-1962, inventare 1-14 

 
Comitetul raional Chiperceni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.37, 468  dos., 1940-1941; 1944-1956, inventare 1-6 

 
Comitetul raional Chişcăreni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1957) 
 
F.265, 588  dos., 1940-1942; 1944-1957, inventare 1-13 

 
Comitetul raional Chişinău al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.280, 751  dos., 1940-1941; 1944-1956, inventare 1-14 

 
Comitetul raional Congaz al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.27, 784  dos., 1940-1941; 1944-1956, inventare 1-12 

 
Comitetul raional Corneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.266, 590  dos., 1940-1941; 1943; 1944-1956, inventare 1-9 

 
Comitetul raional Cotiujeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1957) 
 
F.114, 547  dos., 1940-1941;  1944-1957, inventare 1-9 

 
Comitetul raional Lipcani al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1963) 
 
F.146, 881  dos., 1941; 1944-1962, inventare 1-24 

 
Comitetul raional Olăneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1959) 
 
F.253, 607  dos., 1944-1959, inventare 1-12 

 
Comitetul raional Otaci al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1963) 
 
F.64, 940  dos., 1940-1941; 1944-1962, inventare 1-22 

 
Comitetul raional Răspopeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.39, 477  dos., 1940-1941; 1944-1956, inventare 1-8 
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Comitetul raional Sculeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.62, 552  dos., 1940-1956, inventare 1-8 

 
Comitetul raional Slobozia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
(data înfiinţării nu este cunoscută -1958) 
 
F.35, 1210  dos.,1921-1939; 1941; 1944-1958, inventare 1-18 

 
Comitetul raional Susleni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.267, 359  dos., 1941; 1944-1956, inventare 1-11 

 
Comitetul raional Târnova al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1959) 
 
F.44, 767  dos., 1940-1941; 1944-1959, inventare 1-16 

 
Comitetul raional Vadul-lui-Vodă al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
(1940-1956) 
 
F.33, 491  dos., 1940-1941; 1944-1956, inventare 1-9 

 
Comitetul raional Vertiujeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1957) 
 
F.48, 694  dos., 1940-1941; 1944-1958, inventare 1-22 

 
Comitetul raional Volontirovca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.16, 523  dos., 1940-1941; 1944-1956,  inventare 1-9 

 
Comitetul raional Zguriţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (1940-1956) 
 
F.63, 719  dos., 1941; 1944-1956, inventare 1-12 

 
După formarea RSSM în august 1940, în corespundere cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM 

din 11 noiembrie 1940 au fost înfiinţate Comitetele raionale Baimaclia, Bălţi, Bender, Bolotino, Brătuşeni, Bravicea, 
Budeşti (din 7 mai 1941 transformat în CR Vadul-lui-Vodă), Bujor (din 7 mai 1941 transformat în CR Lăpuşna, iar 
ulterior în CR Cărpineni (2 august 1947), Chiperceni, Chişcăreni (din 8 august 1955 CR Lazovsc), Chişinău, 
Congaz, Corneşti, Cotiujeni, Lipcani, Otaci, Răspopeni, Sculeni, Slobozia (a întrat din componenţa RASSM), 
Susleni, Târnova, Vertiujeni, Volontirovca, Zguriţa în componenţa Comitetelor Judeţene Bălţi, Bender, Cahul, 
Chişinău, Orhei şi Soroca. La 26 mai 1941 a fost înfiinţat comitetul raional Olăneşti. În perioada de activitate 
comitetele raionale ale PCM au avut următoarea structură: Biroul Comitetelor Raionale ale PCM, sectorul de 
evidenţă, secţia cadre, secţia propagandă, secţia agricultură, secţia militară, secţia organizaţiilor de partid şi 
sindicale, secţia evidenţă de partid. În conformitate cu decretul Sovietului Suprem din 24 februarie 1956 au fost 
abrogate Comitetele raionale Baimaclia, Bolotino, Bravicea, Vadul-lui-Vodă, Volontirovca, Zguriţa, Congaz, 
Chiperceni, Chişinău, Corneşti, Răspopeni, Sculeni, Susleni din octombrie 1957 Vertiujeni, Cotiujeni, Lazovsc din 
iunie 1958  Slobozia, din 1959 Comitetele raionale Brătuşeni, Târnova, Olăneşti, din 1962 CR Bender, în 1963 – CR  
Bălţi, Cărpineni, Lipcani, Otaci. 
 

Procese-verbale ale plenarelor, şedinţelor biroului şi adunărilor de partid ale comitetelor 
raionale de partid, indicaţii de directivă ale CC al PC din URSS şi ale Comitetelor Judeţene. 

Telegrame, corespondenţă cu instanţele superioare (CC al PCM, Comitetele Judeţene ale 
PCM), cu organizaţiile primare. Planuri de activitate ale comitetelor raionale şi secţiilor, 
informaţii vizând activitatea secţiilor, materiale cu privire la dezvoltarea agriculturii, privind 
epurarea colhozurilor de elementele duşmănoase.  
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Cereri şi reclamaţii ale muncitorilor, materiale compromiţătoare, dări de seamă statistice şi 
financiare. 
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COMITETELE ORĂŞENEŞTI 
 
Comitetul orăşenesc Chişinău al PCM 
 
F.12, 8497 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-35, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului orăşenesc al PCM  
 

Comitetul orăşenesc Chişinău al PCM a fost înfiinţat în 1940 şi coordona activitatea organizaţiilor primare de 
partid ale oraşului. În perioada de activitate CO Chişinău a avut următoarea structură: Biroul comitetului orăşenesc 
Chişinău al PCM, secţia organizare, sectorul de evidenţă, secţia propagandă şi agitaţie, secţia cadre, secţia lucru 
printre femei, secţia agricolă, secţia industrie, transport economie urbană, secţia ştiinţă şi instituţii de învăţământ, 
secţia dezvoltare social – economică. În august 1991 Comitetul orăşenesc Chişinău al PCM a fost lichidat. 

 
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor, şedinţelor biroului şi şedinţelor activului 

comitetului orăşenesc. 
Directive ale CC al PCM şi hotărâri ale biroului Comitetului orăşenesc Chişinău al PCM, 

dispoziţii, ordine, stenograme, rapoarte. 
Informaţii vizând activitatea secţiilor, planuri de activitate a secţiilor, certificate, cereri şi 

reclamaţii, memorii, telegrame, dări de seamă cu privire la activitatea secţiilor, dări de seamă 
statistice şi financiare, materiale compromiţătoare pe membrii PCM, informaţii cu privire la 
epurarea elementelor duşmănoase sistemului sovietic, state, buget, liste ale participanţilor la 
războiul II mondial. 

Registre de evidenţă a cadrelor, dosare personale, conturi analitice, tabele de salarizare, 
registru de dispoziţii pe personal 
 
Comitetul orăşenesc Bălţi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (FU) 
 
F.43, 12002 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-183, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului orăşenesc al PCM  
 
Comitetul orăşenesc Bender al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (FU) 
 
F.13, 10851 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-213, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului orăşenesc al PCM  
 
Comitetul orăşenesc Tiraspol al PCM şi organizaţiile lui primare de partid (FU) 
 
F.32, 26262 dos., 1921-1940,1944-1987, inventare 1-245, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului orăşenesc al PCM  
 

Comitetele orăşeneşti Bălţi şi Bender ale PCM au fost înfiinţate în 1940. Anii de creare a CO Tiraspol nu sunt 
cunoscuţi, însă în perioada 1921-1940 el a întrat în componenţa RASSM. Comitetele orăşeneşti în perioada de 
activitate au avut următoarea structură: Biroul comitetelor orăşeneşti ale PCM, secţia organizare, sectorul de 
evidenţă, secţia propagandă şi agitaţie, secţia cadre, secţia militară, secţia lucru printre femei, secţia agricolă, secţia 
industrie, transport economie urbană, secţia ştiinţă şi instituţii de învăţământ, secţia dezvoltare social – economică. 
În august 1991 comitetele orăşeneşti ale PCM au fost lichidate.  

 
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor, şedinţelor biroului şi şedinţelor activului 

comitetelor orăşeneşti ale PCM, procese-verbale ale şedinţelor de partid ale organizaţiilor 
primare de partid. 

Directive ale CC al PCM şi hotărâri ale biroului Comitetelor orăşeneşti ale PCM, dispoziţii, 
ordine, stenograme, rapoarte. 

Informaţii vizând activitatea secţiilor, planuri de activitate a secţiilor, certificate, cereri şi 
reclamaţii, memorii, telegrame, dări de seamă cu privire la activitatea secţiilor, dări de seamă 
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statistice şi financiare, materiale compromiţătoare pe membrii PCM, informaţii cu privire la 
epurarea elementelor duşmănoase sistemului sovietic, state, buget, liste ale participanţilor la 
războiul II mondial. 

Registre de evidenţă a cadrelor, dosare personale, conturi analitice, tabele de salarizare, 
registru de dispoziţii pe personal 
 
COMITETELE RAIONALE ALE PCM (F.U.) 

 
Comitetul raional Anenii Noi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F.15, 3861 dos., 1940,1944-1991, inventare 1-111, listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Basarabeasca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.22, 3818 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-83,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului  raional al PCM  
 

Comitetul raional Briceni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.113, 4620 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-96,, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Cahul al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.254, 5822 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-127, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional  al PCM  
 
Comitetul raional Camenca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 
F.20, 4637 dos., 1918-1989, inventare 1-106, listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional  al PCM  
 

Comitetul raional Cantemir al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.226, 1978 dos., 1946-1991, inventare 1-50, listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Căinari al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.19, 1672 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-28, , listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Călăraşi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.34, 4805 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-117, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Căuşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
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F.17, 4291  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-107, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Ceadîr Lunga al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 
F.29, 4588  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-103, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Cimişlia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.23, 4984 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-99, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Ciocana al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F4875, 2489 dos., 1985-1991, inventare 1-32, listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 

Comitetul raional Comrat al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.18, 3943 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-106, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  

 
Comitetul raional Criuleni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.69, 4087  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-114, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  

 
Comitetul raional Donduşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.165, 4156  dos., 1944-1991, inventare 1-107, listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului ale Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Drochia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.112, 5035  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-99, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Dubăsari al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.123, 6130  dos., 1922-1941,1944-1989, inventare 1-130, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Edineţ al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.45, 6021  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-104, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Făleşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
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F.117, 5536 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-106, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului ale Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Floreşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.61, 5604  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-122, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului  Comitetului raional al PCM  
 

Comitetul raional Frunze al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.276, 18096  dos., 1944-1991, inventare 1-192, listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Glodeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.65, 5217  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-107, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Grigoriopol al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.31, 4130 dos., 1923-1938,1941,1944-1989, inventare 1-87, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Ialoveni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.77, 2230  dos., 1977-1991, inventare 1-73,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetelor raionale ale PCM  
 
Comitetul raional Kotovsk al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.164, 9957 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-125,  listele întrebărilor examinate la 

conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 

Comitetul raional Lenin al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.586, 25012 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-169,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetelor raionale ale PCM  
 
Comitetul raional Leova al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.252, 6094  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-123,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Nisporeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.442, 4248  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-98,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului ale Comitetului raional al PCM  

 
Comitetul raional Ocniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
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F.233, 4107  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-108,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  

 
Comitetul raional Octombrie al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.486, 14792  dos., 1941,1944-1991, inventare 1-217,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 

Comitetul raional Orhei al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F.40, 7825  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-164,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Râbniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.3,  6291  dos., 1920-1941,1944-1989,  inventare 1-142,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Râşcani al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.67, 4102 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-105,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Rezina al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.38, 4801 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-109,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Sângerei al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.47, 4471 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-113,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Slobozia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.60, 6255 dos., 1920-1989,  inventare 1-119,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Soroca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.121, 5859 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-137,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetelor raionale ale PCM  
 
Comitetul raional Sovietic al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.72, 7133 dos., 1945-1991, inventare 1-82,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare 
şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 

Comitetul raional Străşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
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F.218, 4845  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-120,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Şoldăneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.229, 1970  dos., 1946-1991, inventare 1-41, listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  

 
Comitetul raional Ştefan Vodă al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.80, 4442  dos., 1948-1991, inventare 1-91,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, 
plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 

Comitetul raional Taraclia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.28, 3016 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-63, , listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetelor raionale ale PCM  
 
Comitetul raional Teleneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid  
 

F.42, 4858  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-96,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Ungheni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.46, 5761 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-147,  listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM  
 
Comitetul raional Vulcăneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 

F.25, 4120  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-111,, listele întrebărilor examinate la 
conferinţe, plenare şi şedinţele biroului  Comitetului raional al PCM  
 

După formarea RSSM în august 1940 în componenţa ei au fost incluse comitetele raionale Camenca, 
Dubăsari, Grigoriopol, Râbniţa, Slobozia (până în 1971 CR Tiraspol), care făceau parte din RASSM. În noiembrie 
1940 au fost înfiinţate comitetele raionale Briceni, Glodeni, Edineţ, Râşcani, Sângerei (din 1957 CR Lazovsc, iar 
ulterior CR Sângerei), Ungheni, Făleşti, Căinari (în anii 1985-1988 CR Dumbrăveni), Căuşeni, Comrat, Romanov 
(din 1957 CR Basarabeasca), Cimişlia, Cahul, Taraclia, Ciadîr Lunga, Vulcăneşti, Călăraşi, Kotovsk, Leova, 
Nisporeni, Străşeni, Criuleni, Orhei, Rezina, Teleneşti, Donduşeni, Drochia, Ocniţa, Soroca, Floreşti. În aprilie 1941 
în cadrul oraşului Chişinău au fost înfiinţate comitetele raionale Crasnoarmeisc (din 1964 CR Frunze), Lenin, Stalin 
(din 1961 CR Octombrie), iar în mai comitetul raional Bulboaca (din 1962 CR Anenii Noi), în 1964 CR Suvorov 
(ulterior Ştefan Vodă), în 1977 CR Cantemir, Kutuzov (ulterior Ialoveni), Sovietic, în 1979 CR Şoldăneşti, iar în 
1985 comitetul raional Dnestrovsc (ulterior CR Ciocana). În august 1991 comitetele raionale ale PCM au fost 
lichidate. 

 
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor, şedinţelor biroului şi şedinţelor activului 

comitetelor raionale ale PCM, procese-verbale ale şedinţelor de partid ale organizaţiilor primare 
de partid. 

Directive ale CC al PCM şi hotărâri ale biroului Comitetelor raionale ale PCM, dispoziţii, 
ordine, stenograme, rapoarte. 

Informaţii vizând activitatea secţiilor, planuri de activitate a secţiilor, certificate, cereri şi 
reclamaţii, memorii, telegrame, dări de seamă cu privire la activitatea secţiilor, dări de seamă 
statistice şi financiare, materiale compromiţătoare pe membrii PCM, informaţii cu privire la 
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epurarea colhozurilor de elementele duşmănoase sistemului sovietic, state, buget, liste ale 
participanţilor la războiul II mondial. 

Registre de evidenţă a cadrelor, dosare personale, conturi analitice, tabele de salarizare, 
registru de dispoziţii pe personal 
 
COMITETE DE PARTID (ORĂŞENEŞTI, INDUSTRIALE ŞI SĂTEŞTI DE 
PRODUCŢIE 
 
Comitetul de partid orăşenesc Cahul al PCM 
 
F.4167, 58 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid orăşenesc Orhei al PCM 
 
F.4145, 30 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid orăşenesc Râbniţa al PCM 
 
F.4165, 26 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid orăşenesc Soroca al PCM 
 
F.4161, 26 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid industrial de producţie Bălţi al PCM 
 
F.4144, 54 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid industrial de producţie Bender al PCM 
 
F.4143, 45 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid industrial de producţie Chişinău al PCM 
 
F.4141, 460 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid industrial de producţie Comrat al PCM 
 
F.4160, 19 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid industrial de producţie Dubăsari al PCM 
 
F.4147, 58 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid industrial de producţie Ocniţa al PCM 
 
F.4146, 34 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid industrial de producţie Străşeni al PCM 
 
F.4142, 44 dos., 1963-1964, inventare 
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Comitetul de partid industrial de producţie Ungheni al PCM 
 
F.4213, 37 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid al Direcţiei de producţie a sovhoz – colhozului din Donduşeni al PCM  
 
F.4175,69 dos., 1963-1964, inventare 
Comitetul de partid sătesc Anenii Noi al PCM 
 
F.4159, 28 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc Călăraşi al PCM 
 
F.4211, 33 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc Căuşeni al PCM 
 
F.4182, 35 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc Floreşti al PCM 
 
F.4244, 36 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc Lazovsc al PCM 
 
F.4235, 54 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc Râşcani al PCM 
 
F.4169, 75 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Ciadîr-Lunga al PCM 
 
F.4181, 47 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Cimişlia al PCM 
 
F.4246, 57 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Dubăsari al PCM 
 
F.4258, 96 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Edineţ al PCM 
 
F.4186, 57 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Făleşti al PCM 
 
F.4276, 53 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Leova al PCM 
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F.4243, 35 dos., 1963-1964, inventare 

 

Comitetul de partid sătesc de producere Kotovsk al PCM 
 
F.4191, 622 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Orhei al PCM 
 
F.4256, 40 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Rezina al PCM 
 
F.4225, 118 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Tiraspol al PCM 
 
F.4236, 520 dos., 1963-1964, inventare 

 
Comitetul de partid sătesc de producere Vulcăneşti al PCM 
 
F.4242, 24 dos., 1963-1964, inventare 

 
În corespundere cu decizia plenarei CC al PC din URSS din noiembrie 1962, comitetele raionale au fost 

reorganizate în comitete industriale de producere şi săteşti de producere. Reformarea avea drept scop apropierea 
conducerii de partid de problemele industriale şi agricole, asigurând astfel o conducere mai efectivă. În perioada de 
activitate comitetele de partid  industriale şi săteşti de producere au avut următoarea structură: biroul comitetelor de 
partid industriale şi săteşti de producere, sectorul evidenţă de partid. În 1964 sa revenit la sistema de comitete 
raionale ale PCM. 
 

Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului comitetelor de partid, 
materiale privind activitatea organizaţiilor primare de partid, cereri şi reclamaţii privind 
activitatea aparatului de partid, materiale compromiţătoare. 

Materiale, informaţii privind activitatea comitetelor de partid, corespondenţă, caracteristici, 
informaţii vizând activitatea ideologică, dări de seamă financiare şi statistice, dosare personale, 
tabele de salarizare. 
 
SECTORUL POLITIC AL PCM 
 
Sectorul politic al Ministerului Agriculturii al RSSM 
 
F.2479, 1486 dos., 1950-1954, inventar 

 
Sectorul politic al Ministerului Agriculturii RSSM a fost înfiinţat în 1950 şi avea drept scop de activitate – 

coordonarea activităţii secţiilor politice ale SMT. 
 
Stenograme ale consfătuirilor şefilor secţiilor politice, ale secretarilor de partid ale SMT, 

Hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri, ordine şi indicaţii instructive ale Ministerului 
Agriculturii şi ale sectorului politic, corespondenţa cu organizaţiile de partid privind activitatea 
secţiilor politice ale SMT, informaţii cu privire la verificarea secţiilor politice ale SMT, planuri 
de activitate, dări de seamă. Informaţii cu privire la activitatea secţiilor politice ale SMT 
raionale. Dosare personale de evidenţă a cadrelor. 
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SECŢIILE POLITICE 
 
Secţiile politice ale Staţiilor de maşini şi tractoare pe lângă Ministerul Agriculturii al 
RSSM 
 
F.2480, 3064 dos., 1950-1954, inventar 

 
Secţiile politice ale staţiilor de maşini şi tractoare au fost create în 1950. Secţiile se ocupau cu depistarea 

cazurilor de încălcare a normelor politico-morale în rândurile membrilor organizaţiilor de partid. 
 
Indicaţii de directivă ale sectorului politic al Ministerului Agriculturii RSSM, informaţii, 

rapoarte cu privire la activitatea secţiilor politice ale SMT, procese-verbale ale consfătuirilor  
secţiilor politice, corespondenţa cu sectorul politic planuri de activitate, acte de revizie 
financiară. Registru de dispoziţii, liste de evidenţă a cadrelor. 

 
Secţia politică a filialei Chişinău a căii ferate Odesa - Chişinău 
 
F.3091, 70 dos., 1949-1956, inventar 

 
Secţia politică a filialei Basarabeasca a căii ferate Odesa – Chişinău 
 
F.3090, 90 dos., 1948-1956, inventar 

 
Anii de înfiinţare şi lichidare ale secţiilor politice nu sunt cunoscuţi. Secţiile se ocupau cu depistarea cazurilor 

de încălcare a normelor politico-morale în rândurile membrilor organizaţiilor de partid. 
 
Procese-verbale şi stenograme ale consfătuirilor politice ale secţiilor politice, procese-

verbale ale activelor de partid ale secţiilor, indicaţiile Direcţiei politice a Ministerului 
transportului, corespondenţa cu privire la activitatea de bază, informaţii şi rapoarte cu privire la 
activitatea secţiilor politice. Planuri de activitate, cereri şi reclamaţii ale muncitorilor, dări de 
seamă statistice, dosare personale de evidenţă a cadrelor. 
 
Secţia politică a Direcţie de miliţie a RSSM  
 
F.3127, 84 dos., 1946-1956, inventar 

 
Secţia politică a Comisariatului militar al RSSM 
 
F.3682, 1852 dos., 1940-1977, inventare 1-2 

 
Anii de înfiinţare şi lichidare ale secţiilor politice nu sunt cunoscuţi. Secţiile se ocupau cu depistarea cazurilor 

de încălcare a normelor politico-morale în rândurile membrilor organizaţiilor de partid. 
 

Procese-verbale ale adunărilor activului de partid, ale comisiei de partid pe lângă secţia 
politică, indicaţii de directivă, rapoarte cu privire la situaţia politico-morală şi disciplina de 
serviciu. Corespondenţă, planuri de activitate, dări de seamă statistice, fişe personale de evidenţă 
a cadrelor, dosare personale. 
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II INSTITUŢIILE COMSOMOLISTE 

 
COMITETETUL CENTRAL AL ULCTM 

 
Comitetul Central al ULCTM 
 
F.278, dos., 1940-1990, inventare 1 – 25  

 
În corespundere cu decizia biroului Comitetului Central al ULCT a URSS din august 1940 Comitetul regional 

Moldovenesc al ULCT din Ucraina a fost reorganizat în Uniunea Leninist Comunistă a Tineretului din Moldova, iar 
în conformitate cu decizia Parlamentului Republicii Moldova din 23 august 1991 odată cu organele de partid a fost 
lichidată şi organizaţia comsomolistă. Organizaţia comsomolistă era organizată după principiul teritorial, iar organul 
suprem de conducere era Congresul, care coordona întreaga activitate a ULCTM la toate nivelurile. 

 
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor, şedinţelor biroului şi secretariatului CC al 

ULCTM şi materiale anexate lor, extrase din procesele-verbale ale şedinţelor biroului, hotărâri, 
directive ale CC al ULCTM, procese-verbale şi stenograme ale congreselor I – XXI al ULCTM 
(1941-1990) şi materiale anexate lor, anchete ale delegaţilor congreselor ULCTM, procese-
verbale ale congresului I al Uniunii Tineretului din Moldova (1990), procese-verbale ale 
consfătuirilor secretarilor ai comitetelor judeţene, orăşeneşti şi raionale ale ULCTM, planuri de 
activitate, informaţii, rapoarte şi corespondenţă ale CC al ULCTM. 

Dări de seamă, informaţii şi corespondenţa vizând învăţământul militar, privind activităţile 
de cultură fizică şi sport, hotărâri şi indicaţii de directivă ale CC al ULCTM privind activităţile 
de cultură fizică şi sport. Dări de seamă, informaţii şi materiale cu privire la activitatea 
detaşamentelor comsomoliste de construcţie în Kazahstan şi alte construcţii unionale. 

Materiale privind activitatea organizaţiilor comsomoliste şi pionereşti, privind lichidarea 
analfabetismului, informaţii cu privire la dezvoltarea presei periodice pentru tineri şi copii, 
corespondenţa cu redacţiile ziarelor, materiale privind situaţia din casele de copii din RSSM.  

Hotărâri, ordine scrisori instructive, informaţii, dări de seamă ale Biroului de turism 
internaţional al tineretului „Sputnic”. Materiale cu privire la activitatea Centrului republican al 
tineretului „Iu. Gagarin”. 

Dări de seamă financiare şi statistice, fişe de evidenţă a cadrelor, dosare personale, tabele 
de salarizare, conturi analitice. 
 
COMITETELE JUDEŢENE ALE COMSOMOLULUI (1940-1947) 
 
Comitetul Judeţean Bălţi al ULCTM  
 

F.260, 68 dos., 1944-1947, inventar 

 
Comitetul Judeţean Bender al ULCTM 
 

F.258, 56 dos., 1944-1947, inventar 

 
Comitetul Judeţean Cahul al ULCTM 
 

F.214, 40 dos., 1944-1947, inventar 

 

Comitetul Judeţean Chişinău al ULCTM  
 

F.262, 99 dos., 1944-1947, inventar 

 

Comitetul Judeţean Orhei al ULCTM  
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F.261, 87 dos., 1944-1947, inventar 

Comitetul Judeţean Soroca al ULCTM  
 

F.259, 139 dos., 1944-1947, inventar 

 
În corespundere cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 11 noiembrie 1940 au fost înfiinţate 

judeţele: Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău, Orhei, Soroca, iar ulterior comitetele judeţene. În perioada de activitate 
comitetele judeţene ale ULCTM au avut următoarea structură: Biroul comitetelor judeţene ale ULCTM; sectorul 
evidenţă; secţia organizare; secţia cadre, secţia propagandă şi agitaţie; secţia şcoli; sectorul financiar şi de 
gospodărie. În anul 1947 prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 16 octombrie judeţele au fost 
lichidate. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor biroului comitetelor judeţene ale ULCTM, hotărârile 

biroului CC al ULCTM cu privire la activitatea comitetelor judeţene ale ULCTM, hotărâri ale 
biroului comitetelor judeţene ale ULCTM, scrisori de directivă ale CC ale ULCTM vizând 
problemele de organizare. 

Informaţii cu privire la activitatea comitetelor raionale ale ULCTM şi ale secţiilor 
comitetelor judeţene, planuri de activitate ale comitetelor judeţene, materiale ale consfătuirilor 
judeţene ale secretarilor organizaţiilor comsomoliste săteşti, dări dec seamă financiare şi 
statistice, corespondenţă.  

Rapoarte şi cuvântări ale lucrătorilor comsomolişti de conducere ale comitetelor judeţene la 
diferite adunări raionale, dări de seamă vizând comsomoliştii rămaşi pe teritoriile ocupate, 
ordinele comitetului republican al pionierilor pe lângă CC al ULCTM, liste ale secretarilor 
comsomolişti şi instructorilor de pionieri din şcolile judeţene. 
 
COMITETELE DE CIRCUMSCRIPŢIE ALE ULCTM (1952-1953) 
 
Comitetul de circumscripţie Bălţi al ULCTM  
 
F.2244, 27 dos., 1951-1953, inventar 

 
Comitetul de circumscripţie Cahul al ULCTM  
 

F.2245, 57 dos., 1951-1953, inventar 

 
Comitetul de circumscripţie Chişinău al ULCTM  
 

F.2243, 19 dos., 1951-1953, inventar 

 
Comitetul de circumscripţie Tiraspol al ULCTM  
 

F.2246, 36 dos., 1951-1953, inventar 

 
În corespundere cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 31.01.1952 au fost înfiinţate patru 

comitete de circumscripţie: Bălţi, Cahul, Chişinău, Tiraspol. În perioada de activitate Comitetele Regionale ale 
ULCTM au avut următoarea structură: biroul comitetelor de circumscripţie ale ULCTM, secţia organizaţiilor 
comsomoliste, secţia lucru printre tineret şi pionieri, secţia militară şi educaţie fizică, secţia propagandă şi agitaţie. 
În 1953 prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM comitetele de circumscripţie au fost lichidate.  

 
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului comitetelor de 

circumscripţie ale ULCTM, procese-verbale ale adunărilor activului comsomolist regional.  
Directivele CC al ULCTM, hotărârile biroului CC al ULCTM cu privire la activitatea 

secţiilor, planuri de activitate ale secţiilor, informaţii ale comitetelor de circumscripţie ale 
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comsomolului expediate la CC al ULCTM, corespondenţa cu comitetele raionale ale 
comsomolului şi corespondenţa secretă a comitetelor de circumscripţie al ULCTM. 

Scrisori şi cereri ale comsomoliştilor, cereri şi reclamaţii, dări de seamă statistice, 
caracteristici, fişe personale de evidenţă a cadrelor şi dosare personale. 
 
COMITETELE RAIONALE ALE ULCTM (abrogate în anii 1956-1963) 

 
Comitetul raional Baimaclia al ULCTM (1940-1956) 
 
F.1947, 144  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Bălţi al ULCTM (1940-1963) 
 
F.2185, 338  dos., 1945-1963, inventar 

 
Comitetul raional Bender al ULCTM (1940-1962) 
 
F.741, 424  dos., 1944-1962, inventar 

 
Comitetul raional Bolotino al ULCTM (1940-1956) 
 
F.585, 270  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Brătuşeni al ULCTM (1940-1959) 
 
F.240, 613  dos., 1944-1959, inventar 

 
Comitetul raional Bravicea al ULCTM (1940-1956) 
 
F.223, 110  dos., 1944-1955, inventar 

 
Comitetul raional Cărpineni al ULCTM (1940-1963) 
 
F.720, 150  dos., 1944-1963, inventar 

 
Comitetul raional Chiperceni al ULCTM (1940-1956) 
 
F.2335, 133  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Chişcăreni al ULCTM (1940-1957) 
 
F.508, 366  dos., 1944-1957, inventar 

 
Comitetul raional Chişinău al ULCTM (1940-1956) 
 
F.506, 303  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Congaz al ULCTM (1940-1956) 
 
F.1654, 134  dos., 1945-1956, inventar 

 
Comitetul raional Corneşti al ULCTM (1940-1956) 



 39 

 
F.507, 375  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Cotiujeni al ULCTM (1940-1957) 
 
F.236, 133  dos., 1944-1957, inventar 

 
Comitetul raional Lipcani al ULCTM (1940-1963) 
 
F.116, 276  dos., 1944-1963, inventar 

 
Comitetul raional Olăneşti al ULCTM (1940-1959) 
 
F.2170, 390  dos., 1946-1959, inventar 

 
Comitetul raional Otaci al ULCTM (1940-1963) 
 
F.2770, 361 dos., 1944-1962, inventar 

 
Comitetul raional Răspopeni al ULCTM (1940-1956) 
 
F.279, 129  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Sculeni al ULCTM (1940-1956) 
 
F.534, 576  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Slobozia al ULCTM (data înfiinţării nu este cunoscută -1958) 
 
F.199, 271  dos., 1924-1958, inventar 

 
Comitetul raional Susleni al ULCTM (1940-1956) 
 
F.312, 79  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Târnova al ULCTM (1940-1959) 
 
F.2769, 543  dos., 1944-1959, inventar 

 
Comitetul raional Vadul-lui-Vodă al ULCTM (1940-1956) 
 
F.174, 306  dos., 1944-1956, inventar 

 
Comitetul raional Vertiujeni al ULCTM (1940-1957) 
 
F.587, 185  dos., 1944-1957, inventar 

 
Comitetul raional Volontirovca al ULCTM (1940-1956) 
 
F.1988, 150  dos., 1944-1955, inventar 

 
Comitetul raional Zguriţa al ULCTM (1940-1956) 
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F.235, 174  dos., 1944-1956, inventar 

 
După formarea RSSM în august 1940, în corespundere cu decretul Prezidiului Sovietului Suprem a RSSM 

din noiembrie 1940 au fost înfiinţate raioanele Baimaclia, Bălţi, Bender, Bolotino, Brătuşeni, Bravicea, Budeşti (din 
7 mai 1941 transformat în CR Vadul-lui-Vodă), Bujor (din 7 mai 1941 transformat în CR Lăpuşna, iar ulterior în CR 
Cărpineni (2 august 1947), Chiperceni, Chişcăreni (din 8 august 1955 CR Lazovsc), Chişinău, Congaz, Corneşti, 
Cotiujeni, Lipcani, Otaci, Răspopeni, Sculeni, Slobozia (a întrat din componenţa RASSM), Susleni, Târnova, 
Vertiujeni, Volontirovca, Zguriţa în componenţa Comitetelor Judeţene Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău, Orhei şi 
Soroca. La 26 mai 1941 a fost înfiinţat comitetul raional Olăneşti. În perioada de activitate comitetele raionale ale 
ULCTM au avut următoarea structură: Biroul Comitetelor Raionale ale ULCTM, sectorul de evidenţă, secţia cadre, 
secţia propagandă, secţia şcoli. În conformitate cu decretul Sovietului Suprem din 24 februarie 1956 au fost lichidate 
Comitetele raionale Baimaclia, Bolotino, Bravicea, Vadul-lui-Vodă, Volontirovca, Zguriţa, Congaz, Chiperceni, 
Chişinău, Corneşti, Răspopeni, Sculeni, Susleni din octombrie 1957 Vertiujeni, Cotiujeni, Lazovsc din iunie 1958  
Slobozia, din 1959 Comitetele raionale Brătuşeni, Târnova, Olăneşti, din 1962 CR Bender, în 1963 – CR  Bălţi, 
Cărpineni, Lipcani, Otaci. 
 

Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului ale Comitetelor raionale 
ale ULCTM, procese-verbale ale organizaţiilor comsomoliste primare. Indicaţii de directivă şi 
hotărâri ale comitetelor raionale ale ULCTM. 

Informaţii vizând activitatea organizaţiilor comsomoliste primare şi organizaţiilor de 
pionieri, planuri de activitate ale secţiilor şi ale organizaţiilor pionereşti. 

Corespondenţă, memorii, dări de seamă statistice, registre de evidenţă a membrilor 
ULCTM. 

 
COMITETE ORĂŞENEŞTI ALE ULCTM 

 

Comitetul orăşenesc Bălţi al ULCTM  
 
F.122, 2638 dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul orăşenesc Bender al ULCTM 
 
F.2133, 2286 dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul orăşenesc Chişinău al ULCTM 
 
F.584, 562 dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul orăşenesc Tiraspol al ULCTM  
 
F.1143, 2132 dos., 1930-1962; 1965-1989,  inventare 1-7  

 
Comitetele orăşeneşti Bălţi, Bender şi Chişinău au fost înfiinţate în 1940. Anii de creare a CO Tiraspol nu 

sunt cunoscuţi, însă în perioada 1930-1940 el a întrat în componenţa RASSM. Comitetele orăşeneşti în perioada de 
activitate au avut următoarea structură: Biroul comitetelor orăşeneşti ale UILCTM, secţia organizare, sectorul de 
evidenţă, secţia militară, secţia cadre, secţia şcoli, secţia propagandă, secţia organizaţiilor comsomoliste. În august 
1991 comitetele orăşeneşti ale comsomolului au fost lichidate. 

 
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului comitetelor orăşeneşti 

ale ULCTM şi materiale referitor la ele, procese-verbale ale adunărilor orăşeneşti ale ULCTM, 
organizaţiilor comsomoliste primare şi ale consfătuirilor economice. 

Directive şi indicaţii ale CC al ULCTM, ale comitetelor de circumscripţie şi judeţene ale 
ULCTM, hotărâri ale biroului CC al ULCTM, ale plenarelor şi activelor comsomoliste ale 
comitetelor orăşeneşti, ale adunărilor comsomoliste orăşeneşti. Informaţii cu privire la activitatea 
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secţiilor şi organizaţiilor comsomoliste primare , corespondenţa cu organizaţiile de partid, 
planuri de activitate ale comitetelor orăşeneşti şi ale secţiilor din cadrul lor. 

Caracteristici ale comsomoliştilor, cereri şi reclamaţii, rezoluţii, recomandări, rapoarte, 
albume, acte ale reviziilor financiare , dări de seamă statistice şi financiare, dări de seamă vizând 
activitatea detaşamentelor de pionieri. Fişe de evidenţă a cadrelor, dosare personale, tabele de 
salarizare, conturi analitice, registru de dispoziţii pe personal.  
 
COMITETELE RAIONALE ALE ULCTM 
 
Comitetul raional Anenii Noi al ULCTM (1940-1991) 
 
F.2453, 984  dos., 1944-1962; 1964-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Basarabeasca al ULCTM (1940-1991) 
 

F.1686, 472  dos., 1944-1959; 1979-1989,  inventare 1-3  

 
Comitetul raional Briceni  al ULCTM (1940-1991) 
 

F.239, 1215  dos., 1944-1956; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Cahul al ULCTM (1940-1991) 
 

F.255, 1384  dos., 1944-1963; 1967-1990,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Camenca al ULCTM (data înfiinţării nu este cunoscută-1991) 
 

F.128, 1500  dos., 1924-1989,  inventare 1-6 

 
Comitetul raional Cantemir al ULCTM (1977-1991) 
 

F.73, 415  dos., 1977-1989,  inventare 1-3  

 
Comitetul raional Căinari al ULCTM (1940-1991) 
 
F.495, 334  dos., 1944-1957; 1985-1990,  inventare 1-3  

 
Comitetul raional Călăraşi al ULCTM (1940-1991) 
 
F.1614, 1339  dos., 1945-1962; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Căuşeni al ULCTM 
 
F.433, 853  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Ceadîr Lunga al ULCTM (1940-1991) 
 
F.212, 1245  dos., 1944-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Cimişlia al ULCTM (1940-1991) 
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F.441, 1191  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Comrat al ULCTM (1940-1991) 
 
F.1671, 1176  dos., 1944-1963; 1965-1990,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Criuleni al ULCTM (1940-1991) 
 
F.1670, 1164  dos., 1944-1962; 1967-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Kutuzov al ULCTM (1977-1991) 
 
F.308, 633  dos., 1977-1989,  inventare 1-3  

 
Comitetul raional Dnestrovsc al ULCTM (1985-1991) 
 
F.4867, 102  dos., 1985-1988,  inventar 

 
Comitetul raional Donduşeni al ULCTM (1963-1991) 
 
F.74, 804  dos., 1965-1989,  inventare 1-5  

 
Comitetul raional Drochia al ULCTM (1940-1991) 
 
F.719, 1092  dos., 1944-1962; 1967-1990,  inventare 1-5  

 
Comitetul raional Dubăsari al ULCTM (data înfiinţării nu este cunoscută-1991) 
 
F.24, 1297  dos., 1923-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Edineţ al ULCTM (1940-1991) 
 
F.582, 1126  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Făleşti al ULCTM (1940-1991) 
 
F.946, 1330 dos., 1944-1962; 1965-1990,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Floreşti al ULCTM (1940-1991) 
 
F.268, 1092  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Frunze al ULCTM (1941-1991) 
 
F.539, 1481  dos., 1944-1959; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Glodeni al ULCTM (1940-1991) 
 
F243, 1486  dos., 1944-1963; 1967-1990,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Grigoriopol al ULCTM (data înfiinţării nu este cunoscută -1991) 
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F.124, 1389  dos., 1921-1958; 1971-1988, inventare 1-5 

 
Comitetul raional Kotovsk al ULCTM (1940-1991) 
 
F.440, 1377  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Lazovsc al ULCTM (1940-1991) 
 
F.1006, 1541  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Lenin al ULCTM (1941-1991) 
 
F.2007, 719  dos., 1945-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Leova al ULCTM (1940-1991) 
 
F.2397, 990  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Nisporeni al ULCTM (1940-1991) 
 
F.291, 1201  dos., 1944-1963; 1967-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Ocniţa al ULCTM (1940-1991) 
 
F.599, 801  dos., 1944-1962; 1975-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Octombrie al ULCTM (1941-1991) 
 
F.1985, 1602 dos., 1944-1990,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Orhei al ULCTM (1940-1991) 
 
F.2600, 1812  dos., 1945-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Râbniţa al ULCTM (data înfiinţării nu este cunoscută -1991) 
 
F.242, 1599  dos., 1923-1962; 1965-1990  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Râşcani al ULCTM (1940-1991) 
 
F.2127, 1149  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Rezina al ULCTM (1940-1991) 
 
F.2128, 870 dos., 1944-1962; 1965-1990,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Slobozia al ULCTM (data înfiinţării nu este cunoscută -1991) 
 
F.1539, 1450  dos., 1924-1936; 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Soroca al ULCTM (1940-1991) 
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F.645, 1223 dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Sovietic al ULCTM (1977-1991) 
 
F.103, 741 dos., 1977-1989,  inventare 1-3  

 
Comitetul raional Străşeni al ULCTM (1940-1991) 
 
F.219, 1078  dos., 1944-1988,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Suvorov al ULCTM (1964-1991) 
 
F.81, 845 dos., 1964-1990,  inventare 1-5  

 
Comitetul raional Şoldăneşti al ULCTM (1980-1991) 
 
F.107, 232 dos., 1980-1989,  inventare 1-2  

 
Comitetul raional Taraclia al ULCTM (1940-1991) 
 
F.213, 449  dos., 1944-1989,  inventare 1-3  

 
Comitetul raional Teleneşti al ULCTM (1940-1991) 
 
F.583, 1687  dos., 1944-1962; 1967-1990,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Ungheni al ULCTM (1940-1991) 
 
F.277, 1555  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6  

 
Comitetul raional Vulcăneşti al ULCTM (1940-1991) 
 

F.496, 1295  dos., 1944-1962; 1965-1990,  inventare 1-6  

 
După formarea RSSM în august 1940 în componenţa ei au fost incluse comitetele raionale Camenca, 

Dubăsari, Grigoriopol, Râbniţa, Slobozia (până în 1971 CR Tiraspol), care făceau parte din RASSM. În noiembrie 
1940 au fost înfiinţate comitetele raionale Briceni, Glodeni, Edineţ, Râşcani, Sângerei (din 1957 CR Lazovsc), 
Ungheni, Făleşti, Căinari (în anii 1985-1988 CR Dumbrăveni), Căuşeni, Comrat, Romanov (din 1957 CR 
Basarabeasca), Cimişlia, Cahul, Taraclia, Ciadîr Lunga, Vulcăneşti, Călăraşi, Kotovsk, Leova, Nisporeni, Străşeni, 
Criuleni, Orhei, Rezina, Teleneşti, Donduşeni, Drochia, Ocniţa, Soroca, Floreşti. În aprilie 1941 în cadrul oraşului 
Chişinău au fost înfiinţate comitetele raionale Crasnoarmeisc (din 1964 CR Frunze), Lenin, Stalin (din 1961 CR 
Octombrie), iar în mai comitetul raional Bulboaca (din 1963 CR Anenii Noi), în 1964 CR Suvorov, în 1977 CR 
Cantemir, Kutuzov, Sovietic, în 1979 CR Şoldăneşti, iar în 1985 comitetul raional Dnestrovsc. În august 1991 
comitetele raionale ale comsomolului au fost lichidate. 

  
Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului comitetelor raionale ale 

ULCTM şi materiale referitor la ele, procese-verbale ale adunărilor raionale ale ULCTM, ale 
organizaţiilor comsomoliste primare şi ale consfătuirilor economice. 

Directive şi indicaţii ale CC al ULCTM, ale comitetelor de circumscripţie şi judeţene ale 
ULCTM, hotărâri ale biroului CC al ULCTM, ale plenarelor şi activelor comsomoliste ale 
comitetelor raionale, ale adunărilor comsomoliste raionale. Informaţii cu privire la activitatea 
secţiilor şi organizaţiilor comsomoliste primare , corespondenţa cu organizaţiile de partid, 
planuri de activitate ale comitetelor raionale şi ale secţiilor din cadrul lor. 
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Caracteristici ale comsomoliştilor, cereri şi reclamaţii, rezoluţii, recomandări, rapoarte, 
albume, acte ale reviziilor financiare , dări de seamă statistice şi financiare, dări de seamă vizând 
activitatea detaşamentelor de pionieri. Fişe de evidenţă a cadrelor, dosare personale, tabele de 
salarizare, conturi analitice, registru de dispoziţii pe personal.  
 
COMITETE COMSOMOLISTE (ORĂŞENEŞTI, INDUSTRIALE ŞI  
SĂTEŞTI DE PRODUCŢIE) (1962-1964) 
 
Comitetul orăşenesc Cahul al ULCTM  
 
F.4168, 36 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul orăşenesc Orhei al ULCTM  
 
F.4149, 16 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul orăşenesc Râbniţa al ULCTM  
 
F.4166, 24 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul orăşenesc Soroca al ULCTM  
 
F.4227, 16 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul industrial de producţie Bălţi al ULCTM  
 
F.4148, 18  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul industrial de producţie Bender al ULCTM  
 
F.4164, 11 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul industrial de producţie Chişinău al ULCTM  
 
F.4152, 16  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul industrial de producţie Comrat al ULCTM 
 
F.4163, 14 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul industrial de producţie Dubăsari al ULCTM  
 
F.4150, 13 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul industrial de producţie Ocniţa al ULCTM 
 
F.4151, 7 dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul industrial de producţie Ungheni al ULCTM  
 
F.4212, 2 dos., 1963-1964, inventar 
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Comitetul sătesc Anenii Noi al ULCTM  
 
F.4250, 12  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc Călăraşi al ULCTM  
 
F.4194, 30  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc Căuşeni al ULCTM 
 

F.4183, 30  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc Floreşti al ULCTM 
 
F.4275, 21  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc Lazovsc al ULCTM 
 
F.4234, 39  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc Râşcani al ULCTM  
 
F.4185, 22  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Ciadîr Lunga al ULCTM 
 
F.4193, 17  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Cimişlia al ULCTM 
 
F.4247, 18  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producţie din Donduşeni al ULCTM 
 
F.4176, 27  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Dubăsari al ULCTM 
 
F.4192, 24  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Edineţ al ULCTM 
 
F.4187, 13  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Făleşti al ULCTM  
 
F.4274, 27  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Leova al ULCTM 
 
F.4248, 15  dos., 1963-1964, inventar 
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Comitetul sătesc de producere Kotovsk al ULCTM  
 
F.4273, 17  dos., 1963-1964, inventar 

 
Comitetul sătesc de producere Orhei al ULCTM 
 
F.4257, 56  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Rezina al ULCTM  
 

F.4226, 21  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Tiraspol al ULCTM 
 
F.4237, 27  dos., 1963-1964, inventar 

 

Comitetul sătesc de producere Vulcăneşti al ULCTM 
 
F.4190, 22  dos., 1963-1964, inventar 

 
În corespundere cu decizia plenarei CC al PC din URSS din noiembrie 1962, comitetele raionale au fost 

reorganizate în comitete industriale de producere şi săteşti de producere. Reformarea avea drept scop apropierea 
conducerii de partid de problemele industriale şi agricole, astfel urma să se asigure o conducere mai efectivă. În 
perioada de activitate comitetele comsomoliste industriale şi săteşti de producere au avut următoarea structură: 
biroul comitetelor comsomoliste industriale şi săteşti de producere, sectorul evidenţă. În 1964 sa revenit la sistema 
de comitete raionale ale ULCTM 
 

Procese-verbale ale conferinţelor, plenarelor şi şedinţelor biroului şi materiale referitor la 
ele ale comitetelor comsomoliste industriale şi săteşti de producţie, procese-verbale ale 
şedinţelor activului comsomolist şi ale comisiei de revizie, ale adunărilor de dări de seamă şi 
alegeri ale organizaţiilor primare. 

Informaţii cu privire la activitatea comitetelor comsomoliste, planuri de activitate, dări de , 
seamă statistice şi financiare, registre de evidenţă a membrilor ULCTM, liste ale secretarilor, 
dosare personale, tabele de salarizare. 
 
COMITETE COMSOMOLISTE AUTORIZATE CU DREPTURILE COMITETELOR 

RAIONALE 

 

INDUSTRIE 

 
Comitetul ULCTM al asociaţiei de producţie “Uzina de tractoare” or. Chişinău 
 
F.978, 175 dos., 1961-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al asociaţiei de încălţăminte “Zorile” or. Chişinău  
 
F.2730, 157 dos., 1964-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei “Microprovod” rl. Sovietic, or. Chişinău 
 
F.3386, 80 dos., 1970-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei “Sciotmaş 50 let SSSR” or. Chişinău  
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F.3388, 81 dos., 1969-1971,1973-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei “Signal” or. Chişinău  
 
F.3398, 37 dos., 1970-1989, inventar. 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de confecţii “XXIII siezd CPSS” or. Chişinău  
 
F.3400, 112 dos., 1971-1981, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de tricotaje „Steaua Roşie”  or. Chişinău 
 
F.3403, 111 dos., 1967-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei „Vibropribor” or. Chişinău 
 
F.3405, 134 dos., 1970-1988, inventar  

 
Comitetul ULCTM al asociaţiei ştiinţifice de producţie „Volna”  or. Chişinău 
 
F.3546, 78 dos., 1972-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei de producţie „Chişinevelectromaş”  or. Chişinău 
 
F.3820, 65 dos., 1975-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei „Mezon” or. Chişinău 
 
F.3839, 87 dos., 1973-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei ştiinţifice de producţie „Moldavghidromaş” or. Chişinău 
 
F.3956, 89 dos., 1973-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei de producţie „Moldhlebprom”  or. Chişinău 
 
F.4538, 45 dos., 1978-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al combinatului auto nr.4,  or. Chişinău 
 
F.4806, 13 dos., 1985-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei de televizoare „Alfa” or. Chişinău 
 
F.4869, 10 dos., 1986-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al organizaţiei primare „Plodselimaş” or. Chişinău 
 
F.4874, 1 dos., 1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al centralei electrice Republicane de stat „GRĂS” or. Tiraspol 
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F.1376, 156 dos., 1964-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei maşinilor de turnătorie „Kirov” or. Tiraspol 
 
F.3411, 119 dos., 1964-1989, inventar. 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei de producere de bumbac or. Tiraspol 
 
F.3717, 175 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de confecţii „40 let VLCSM” or. Tiraspol 
 

F.3827, 205 dos., 1957-1960,1964-1989, inventar  

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei agro-industriale „Moldplodovoşciprom” or. Tiraspol 
 

F.3828, 147 dos., 1957-1959,1969-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei „Elecromaş” or. Tiraspol 
 

F.4640, 26 dos., 1979-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de filat bumbac, or. Bender 
 

F.3414, 17 dos., 1974-1978, inventar. 

 
Comitetul ULCTM al combinatului de mătăsuri, or. Bender 
 

F.3547, 106 dos., 1967-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de confecţii, or. Bender 
 

F.4819, 8 dos., 1984-1987, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei de producere „V.I.Lenin” din Bălţi 
 
F.3534, 101 dos., 1968-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al combinatului de blănuri, or. Bălţi 
 
F.3558, 82 dos., 1971-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de confecţii şi tricotaje , or. Bălţi  
 

F.3747, 63 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de confecţii şi tricotaje „Minmestprom” or. Cahul 
 

F.4610, 31 dos., 1978-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de confecţii or. Dubăsari 
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F.2987, 105 dos., 1970-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz-fabricii “Lozovo”, s. Lozovo, rl. Nisporeni  
 

F.4411, 51 dos., 1974-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de tricotaje şi albituri, or. Râbniţa 
 

F.3523, 168 dos., 1970-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al uzinei metalurgice, or. Râbniţa 
 

F.4809, 5 dos., 1985-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al fabricii de tricotaje, or. Soroca 
 

F.4801, 8 dos., 1984-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al combinatului de covoare, or. Ungheni 

F.4865, 5 dos., 1986-1988, inventar 

 
TRANSPORT 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei detaşamentului de aviatori, or. Chişinău 
 
F.3385, 85 dos., 1971-1972,1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al reţelei de cale ferată al staţiei Chişinău, or. Chişinău  
 

F.3743, 56 dos., 1972-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al organizaţiei „Chişinevtrans” or. Chişinău 
 
F.4760, 16 dos., 1982-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al parcului de autobuze nr.2, or. Chişinău  
 

F.4805, 13 dos., 1985-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al direcţiei de troleibuze, or. Chişinău  
 

F.4876, 1 dos., 1987-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al reţelei de cale ferată, or. Bălţi  
 
F.4783, 9 dos., 1983-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al reţelei de cale ferată s. Basarabeasca, rl. Cimişlia  
 

F.3632, 80 dos., 1971-1989, inventar 
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CONSTRUCŢII 

 
Comitetul ULCTM al direcţiei de producere şi distribuire „Minmontajspeţstroi SSSR” or. 
Chişinău 
 
F.2985, 11 dos., 1971-1972, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului „Otdelstroi” or. Chişinău 
 
F.3634, 57 dos., 1972-1976, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului „Promstroi” or. Chişinău  
 
F.3722, 66 dos., 1973-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului „Grajdanstroi” or. Chişinău 
 
F.3943, 39 dos., 1976-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului „Jilstroi” or. Chişinău 
 
F.4519, 46 dos., 1975-1983, inventar 

 
Comitetul ULCTM al combinatului de construcţii a locuinţelor, or. Chişinău 
 
F.4539, 37 dos., 1978-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului „Speţstroimehanizaţia - 1” or. Chişinău 
 
F.4798, 10 dos., 1984-1989, inventar. 

 
Comitetul ULCTM al trustului „Monolitstroi” or. Chişinău 
 

F.4799, 10 dos., 1984-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei de proiectare şi construcţie a locuinţelor din panouri mari, 
or. Chişinău 
 
F.4869, 10 dos., 1986-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului de construcţii, or. Tiraspol 
 
F.3412, 117 dos., 1969-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului de construcţii „Drapelul roşu de muncă” or. Bălţi 
 
F.3967, 27 dos., 1980-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al trustului „Metalurgstroi” or. Râbniţa  
 
F.4797, 11 dos., 1984-1988, inventar 
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AGRICULTURĂ 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Iscra” s. Cazaclia, rl. Ciadîr – Lunga  
 
F.3662, 47 dos., 1972-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Lenin” s. Tvardiţa, rl. Ciadîr – Lunga  
 
F.4512, 39 dos., 1975-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a producţiei agricole, or. 
Ciadîr - Lunga 
 
F.4605, 10 dos., 1979-1982, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „40 let Octeabrea” s. Baurci, rl. Ciadîr – Lunga  
 
F.4873, 2 dos., 1986-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Kirov” s. Gura - Galbenă, rl. Cimişlia 
 
F.3631, 31 dos., 1973-1981, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Rossia” s. Congaz, rl. Comrat 
 
F.3781, 39 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Maiac” s. Chirsova, rl. Comrat  
 
F.3782, 36 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Pravda” s. Beşalma, rl. Comrat  
 
F.4872, 3 dos., 1987-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Pobeda” s. Mingir, rl. Kotovsk 
 
F.3900, 57 dos., 1975-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Moldova” s. Bujor, rl. Kotovsk 
 
F.3944, 28 dos., 1973-1979, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Drumul Leninist” s. Cărpineni, rl. Kotovsk 
 
F.3953, 50 dos., 1969-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhozului „Lăpuşna” s. Lăpuşna, rl. Kotovsk 
 
F.4526, 58 dos., 1973-1988, inventar 
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Comitetul ULCTM al colhozului „XX partsiezd, s. Sărata-Galbenă, rl. Kotovsk 
 
F.4604, 23 dos., 1979-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Kirov” s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni  
 
F.3903, 47 dos., 1977-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Fructovâi Donbas” s. Coşniţa, rl. Dubăsari 
 
F.1473, 54 dos., 1962-1982, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „S.Lazo” s. Mălăieşti, rl. Grigoriopol 
 
F.3853, 36 dos., 1975-1983, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Lenin” s. S.Lazo, rl. Lazovsk 
 
F.4495, 32 dos., 1977-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „K. Marx” s. Pepeni, rl. Lazovsk 
 
F.4496, 31 dos., 1977-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Miciurin” s. Susleni, rl. Orhei 
 
F.3806, 46 dos., 1975-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Kirov” s. Leadoveni, rl. Râşcani 
 
F.3661, 55 dos., 1975-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Jdanov” s. Pelenia, rl. Râşcani 
 
F.4626, 30 dos., 1978-1990, inventar 

 

Comitetul ULCTM al colhozului „Lenin” s. Parcani, rl. Slobozia 
 

F.3652, 62 dos., 1967-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Lenin” s. Ciobruci, rl. Slobozia 
 
F.3656, 74 dos., 1967-1981, inventar 

 
Comitetul ULCTM al livezii inter-colhoznice  „Pameati Iliciu” s. Vladimirovca,  
rl. Slobozia 
 
F.4500, 21 dos., 1977-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Miciurin” s. Talmaz, rl. Suvorov 
 

F.3689, 20 dos., 1972-1977, inventar 
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Comitetul ULCTM al colhozului „Pobeda” s. Copceac, rl. Taraclia 
 
F.4537, 27 dos., 1977-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al colhozului „Moldova” s. Slobozia – Mare, 
rl. Vulcăneşti 
 
F.3691, 15 dos., 1976-1980, inventar 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Comitetul ULCTM al Institutului politehnic „S.Lazo” din Chişinău 
 
F.988, 247 dos., 1964-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Institutului de arte „G.Muzicescu” din Chişinău 
 
F.1400, 63 dos., 1952-1979, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului de construcţii din Chişinău 
 
F.1459, 69 dos., 1967-1987, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Institutului pedagogic „I. Creangă” din Chişinău 
 
F.2763, 127 dos., 1967-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului industrial – economic din Chişinău 
 
F.3390, 76 dos., 1968-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului de autodrumuri din Chişinău 
 
F.3391, 95 dos., 1968-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice nr.3 din Chişinău 
 
F.3393, 80 dos., 1970-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii de medicină primară din Chişinău 
 

F.3394, 73 dos., 1970-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului cooperatist din Chişinău 
 
F.3406, 95 dos.,1970-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului de economie şi finanţe din Chişinău 
 
F.3551, 68 dos., 1972-1988, inventar 
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Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice nr.50 din Chişinău 
 
F.3711, 71 dos., 1974-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului de comerţ din Chişinău 
 
F.3738, 58 dos., 1942-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice nr.6 din Chişinău 
 
F.3741, 58 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Institutului de Stat de medicină din Chişinău 
 
F.3755, 252 dos., 1946-1988, inventar  

 
Comitetul ULCTM al Universităţii de Stat din Chişinău 
 
F.3762, 339 dos., 1947-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Institutului agricol „Frunze” din Chişinău 
 
F.3763, 276 dos., 1948-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului de electromecanică din Chişinău 
 
F.3770, 47 dos., 1972-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului tehnologic din Chişinău 
 
F.3784, 68 dos., 1970-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Academiei de Ştiinţe a RSSM din Chişinău 
 
F.3799, 118 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice de culinărie şi comerţ nr.94 din  
Chişinău 
 
F.4518, 67 dos., 1974-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului electric de comunicaţii din Chişinău 
 

F.4536, 16 dos., 1978,1980-1984, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii orăşeneşti de medicină din Chişinău 
 
F.4573, 40 dos., 1979-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii pedagogice din Chişinău 
 

F.4759, 14 dos., 1982-1989, inventar 
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Comitetul ULCTM al Institutului pedagogic de Stat „T. Şevcenco” din Tiraspol 
 
F.1374, 172 dos., 1964-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii de medicină „Tarasevici” din Tiraspol 
 
F.3407, 95 dos., 1970-1989, inventar 

 

Comitetul ULCTM al tehnicumului de industrie alimentară din Tiraspol 
 
F.3410, 82 dos., 1970-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice nr.64 din Tiraspol 
 
F.4864, 6 dos., 1986-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii de medicină din Bender 
 
F.3812, 61 dos., 1975-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului de gospodărie comunală  din Bender 
 
F.4431, 25 dos., 1984-1987, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Institutului pedagogic „Aleco Russo” din Bălţi 
 
F.3545, 92 dos., 1967-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului politehnic din Bălţi 
 
F.3748, 39 dos., 1975-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice nr.46 din Bălţi 
 
F.3765, 75 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii de medicină din Bălţi  
 
F.3841, 61 dos., 1972-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice nr.7 din Bălţi 
 
F.4784, 11 dos., 1983-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii pedagogice din Lipcani, rl. Briceni 
 
F.4781, 16 dos., 1982-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii pedagogice „A.S.Macarenco” din Cahul 
 
F.3621, 96 dos., 1972-1989, inventar 
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Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de hidroamelioraţie din Cahul 
 

F.3622, 68 dos., 1974-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii de medicină din Cahul 
 
F.4527, 51 dos., 1977-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de pomicultură „I. Soltâs” din Camenca  
 
F.4511, 68 dos., 1973-1987, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de economie şi planificare, s. Gâsca, rl.  
Căuşeni 
 
F.3557, 101 dos., 1967-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de viticultură, s. Svetloe,  
rl. Ciadîr – Lunga 
 
F.3633, 63 dos., 1971-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de agronomie „Lenin” din s. Ţaul, rl. 
Donduşeni  
 
F.4448, 93 dos., 1971-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al tehnicumului de construcţii din Kotovsk 
 
F.3936, 55 dos., 1973-1984, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de veterinărie, s. Carmanovo,  
rl. Grigoriopol 
 
F.3730, 77 dos., 1967-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii de medicină din Orhei 
 
F.4611, 10 dos., 1980-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului industriei de ulei etilic şi tutun  
din Râşcani 
 
F.3564, 67 dos., 1973-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de legume şi fructe „Frunze” din Tiraspol,  
rl. Slobozia  
 
F.3639, 71 dos., 1972-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului de mecanizare şi electrificare a gospodăriei  
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rurale din Soroca 
 
F.2357, 81 dos., 1977-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii pedagogice „B.Glavan” din Soroca 
 
F.3629, 54 dos., 1972-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice cooperatiste din Soroca 
 
F.4614, 24 dos., 1979-1988, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – şcolii de vinificare  şi viticultură  
din Străşeni 
 

F.3501, 102 dos., 1962-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al sovhoz – tehnicumului industriei de viticultură din Cojuşna,  
rl. Străşeni 
 
F.4793, 8 dos., 1984-1988, inventar 

 

Comitetul ULCTM al şcolii profesional – tehnice nr.70 din Ungheni 
 

F.4866, 4 dos., 1986-1988, inventar 

 
COMERŢ 

 
Comitetul ULCTM al Direcţiei orăşeneşti de comerţ industrial „Gorpromtorg”  
or. Chişinău  
 
F.3787, 70 dos., 1971-1982, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Direcţiei de comerţ din Tiraspol 
 
F.4497, 86 dos., 1977-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Direcţiei de comerţ din Bender 
 
F.3835, 62 dos., 1975-1989, inventar 

 
Comitetul ULCTM al Direcţiei de comerţ din Bălţi 
 
F.3922, 50 dos., 1977-1989, inventar 

 
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

 

Comitetul ULCTM al trustului de alimentaţie publică din Chişinău 
 
F.3923, 719 dos., 1976-1986, inventar 
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Comitetul ULCTM al trustului de alimentaţie publică „Obşcepit” din Chişinău 
 
F.4761, 7 dos., 1982-1983, 1985-1986, inventar 
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III INSTITUŢIILE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI INSTRUIRE A 
PARTIDULUI. PRESA: 
 
PRESA DE PARTID 
 
Editura CC al PCM  
 
F.930, 2229 dos., 1944-1992, inventare 2 

 
Editura CC al PCM a fost înfiinţată în 1938 la Tiraspol, iar în 1940 a fost transferată la Chişinău. La Editură 

sunt publicate un şir de ziare şi reviste ca: „Moldova Socialistă”, „Viaţa Satului”, „Tinerimea Moldovei”, 
„Învăţământul Public”, „Literatura şi Arta”, „Tânărul Leninist”, „Comunistul Moldovei”, „Tribuna”, „Femeia 
Moldovei” etc. de asemenea aici au fost publicate un şir de publicaţii pentru reţeaua de instruire politică. În anul 
1991 Editura CC al PCM s-a reorganizat în Editura „Universul”. 
 
Redacţia revistei „Comunistul Moldovei” organul de presă al CC al PCM  
 
F.3575, 203 dos., 1956-1986, inventar 

 
„Comunistul Moldovei” – revistă lunară de teorie politică, organ de presă al CC al PCM a fost înfiinţată în 

1956 şi se publica în variantă moldovenească şi rusă. Revista publica materiale privind problemele teoriei marxism-
leniniste, de istorie a PCUS şi PCM, materiale de filozofie, economie, comunism ştiinţific etc. 
 
Redacţia revistei „Tribuna” – organul de presă al CC al PCM  
 
F.3585, 32 dos., 1966-1988, inventar 

 
„Tribuna” – revista CC al PCM a fost fondată în 1945 şi apărea de două ori pe lună în variantă 

moldovenească şi rusă. Până în 1959 şi în perioada anilor 1966-1969 era publicată sub denumirea „Blocnotul 
Agitatorului”. Din 1969 se publică sub titlul „Tribuna”. Revista prin materialele publicate reflectă un spectru larg al 
vieţii social-politice şi economico-culturale a republicii, acordă asistenţă agitatorilor, lucrătorilor organizaţiilor de 
partid şi comsomoliste. 
 
Redacţia ziarului „Viaţa Satului” 
 
F.3688, 168 dos., 1969-1981, inventar 

 
„Viaţa Satului” – ziar al CC al PCM a fost înfiinţat în 1945 sub denumirea „Ţăranul Sovietic”. În perioada 

1956-1959 ziarul se publica sub denumirea „Colhoznicul Moldovei”. Începând cu 1959 până în 1968 ziarul nu a 
ieşit de sub tipar. În 1968 publicaţia şi-a reluat activitatea sub denumirea „Viaţa Satului”. Ziarul prin materialele 
publicate propaga noile tehnologii introduse în agricultură, .modul de viaţă în colhozurile RSSM. 
 
Redacţia săptămânalului „Cultura” a Editurii CC al PCM  
 
F.3584, 123 dos., 1957-1964, inventar 

 
În iulie 1954 a fost înfiinţat ziarul „Învăţătorul Moldovei”, care concomitent era organul de presă al 

Ministerului Învăţământului şi al Comitetului Republican al Sindicatului lucrătorilor din şcolile primare şi medii ale 
RSSM. Din ianuarie 1957 ziarul a început să fie publicat sub denumirea „Cultura Moldovei”, iar în 1965 a fost 
reorganizat în „Cultura”. Scopurile de bază ale Săptămânalului „Cultura” erau: reflectarea tuturor evenimentelor din 
viaţa politică şi culturală a republicii. În anul 1972 la baza săptămânalului „Cultura” au fost create ziarele 
„Literatura şi Arta” şi „Învăţământul Public”. 
 
Redacţia revistei „Femeia Moldovei” a Editurii CC al PCM  
 
F.3593, 71 dos., 1957-1961;1963-1987, inventar 
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„Femeia Moldovei” – revistă lunară cu caracter social-politic, artistic ilustrat preponderent pentru femei a fost 

înfiinţat în 1951. Revista publică materiale ce reflectă activitatea femeilor din RSSM, contribuie la implicarea activă 
a femeii în viaţa socială şi politică a ţării. 
 
Redacţia revistei „Moldova” a Editurii CC al PCM  
 
F.3591, 7 dos., 1973-1976, inventar 

 
„Moldova” – revistă lunară cu caracter social-politic şi literar-artistic a fost înfiinţată în 1966. Revista publică 

materiale care reflectă un spectru larg al vieţii social-politice, economice, culturale din RSSM.  
 

Procese-verbale ale şedinţelor colegiului de redacţie, corespondenţa cu CC al PCM şi cu 
Comitetele raionale ale PCM, cu Editura CC al PCM pe problemele activităţii redacţiei, 
corespondenţa cu autorii privind materialele publicate, manuscrise ale articolelor cu corecturile 
efectuate în redacţie.  

Planuri de activitate tematice şi de perspectivă, scrisori ale cititorilor la redacţie, 
răspunsurile organelor de partid, comsomoliste la reclamaţiile critice din ziare, povestiri artistice 
, poezii, dări de seamă cu privire la activitate şi dări de seamă financiare. 

Ordine privind activitatea de bază şi personal, dosare personale, borderouri de plată ale 
salariului. 
 
PRESA COMSOMOLISTĂ 
 
Redacţia ziarului „Molodeoji Moldavii” – organul de presă al CC al ULCTM  
 
F.3595, 251dos., 1945-1959;1965-1988, inventar 

 
Ziarul „Molodeoji Moldavii” – organul de presă al CC al ULCTM a fost înfiinţată în anul 1940 (se publica în 

limba rusă). Publica materiale care reflectau întreaga activitate a organizaţiei comsomoliste activ implicată atât în 
viaţa politică, cât şi cea socială a republicii. 
 
Redacţia ziarului „Tinerimea Moldovei” – organul de presă al CC al ULCTM  
 
F.3596, 153 dos., 1946-1978, inventar 

 
Ziarul „Tinerimea Moldovei” a fost înfiinţat în anul 1928 şi iniţial se publica ca o anexă a ziarului „Plugarul 

Roş”, iar din 1930 a devenit o publicaţie independentă sub denumirea „Comsomolistul Moldovei” şi a activat până 
în 1941. În august 1944 ziarul şi-a reluat activitatea sub denumirea „Tinerimea Moldovei”, începând să fie publicat 
la Chişinău. Fiind organul de presă al CC al ULCTM (se publica în limba română) publica materiale care reflectau 
întreaga activitate a organizaţiei comsomoliste activ implicată atât în viaţa politică, cât şi cea socială a republicii. 
 
Redacţia comasată a revistei „Scânteia Leninistă” şi ziarului „Iunâi Lenineţ”–„Tânărul 
Leninist” – organul de presă al CC al ULCTM  
 
F.3592, 70 dos., 1945-1985, inventar 

 
„Scânteia Leninistă” – revistă lunară a CC al ULTM şi a Consiliului Republican a organizaţiei pionereşti a 

fost înfiinţată în 1930 în or. Tiraspol (din 1940 este publicată în or. Chişinău). Revista publică materiale, articole 
despre viaţa şi activitatea pionierilor şi elevilor, contribuie la propagarea ideilor şi modului de viaţă sovietic. 
 
Redacţia ziarului „Tânărul Leninist” – organul de presă al CC al ULCTM  
 
F.4802, 10 dos., 1973-1982, inventar 
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„Tânărul Leninist” – ziarul pionierilor şi elevilor a fost înfiinţată în 1941 sub denumirea „Schimbul Leninist”, 
iar din 1945 apare sub titlul „Tânărul Leninist”. Ziarul publică materiale, articole despre viaţa şi activitatea 
pionierilor şi elevilor, contribuie la propagarea ideilor şi modului de viaţă sovietic. 
 
Redacţia revistei „Steluţa” – organul de presă al CC al ULCTM  
 
F.4808, 16 dos., 1981-1985, inventar 

 
Revista „Steluţa” a fost o publicaţie predestinată tinerei generaţii, care prin publicaţiile sale propaga modul de 

viaţă atât a organizaţiilor de octombrei, cât şi a celor de pionieri. În documentele AOSP a RM revista „Steluţa” este 
prezentă numai pentru perioada 1981-1985. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor colegiului de redacţie, hotărârile şedinţelor biroului şi 

secretariatului CC al ULCTM cu privire la activitatea redacţiilor, informaţii expediate în adresa 
CC al PCM şi CC al ULCTM. 

Manuscrise ale publicaţiilor, planuri de activitate tematice şi de perspectivă ale redacţiilor, 
informaţii, materiale cu privire la activitatea de bază expediate în adresa organizaţiilor ierarhic 
superioare. Scrisori ale muncitorilor parvenite la adresa redacţiilor şi răspunsurile oficiale 
eliberate. Ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază şi personal, listele colaboratorilor 
redacţiilor, dosare personale de evidenţă a cadrelor.  
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INSTITUŢIILE DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI DE INSTRUIRE A PARTIDULUI 
 
Şcoala Superioară de partid din Chişinău pe lângă CC al PCM 
 
F.3376, dos., 1945-1960, inventare 1-11 

 
Şcoala Republicană de partid pe lângă PC(b)M a fost înfiinţată în 1946 cu program de studiu de doi ani (din 

1953 trei ani). În 1956 şcoala a fost reorganizată în Şcoala Superioară de partid din Chişinău cu program de studiu 
de patru ani. Aici se preda teoria marxist-leninistă, economia. Pe lângă şcoală funcţionau permanent cursurile de 
perfecţionare a cadrelor. În 1960 şcoala şi-a încetat activitatea. 

 
Şcoala sovietică de partid din Tiraspol pe lângă CC al PCM  
 
F.3888, dos., 1956-1961, inventar 

 
Anii de înfiinţare şi lichidare a şcolii nu sunt identificaţi. În documentele AOSP activitatea şcolii este 

reflectată pentru perioada 1956-1961. Aici se preda teoria marxist-leninistă, economia. 
 
Procese-verbale ale şedinţelor consiliului ştiinţific, dări de seamă cu privire la activitatea 

şcolii de partid de patru ani,  dări de seamă cu privire la activitatea cursurilor de perfecţionare pe 
lângă şcoala de partid, corespondenţa cu CC al PCM vizând cursanţii şcolilor de partid, registrul 
examenelor de stat, registrul de eliberare a diplomelor, informaţii privind absolvenţii şcolilor de 
partid, dosare ale cursanţilor şi ale lucrătorilor de la şcoala de partid. Borderouri de plată ale 
salariului. 
 
Institutul de Cercetări social-politice pe lângă CC al PCM  
 
F.90, 1498 dos., 1901-1991, inventare 1-3 

 
Rădăcinile institutului pornesc de la Institutul de istorie a partidului creat în ianuarie 1925 conform deciziei 

Biroului Comitetului Regional Moldovenesc al PC(b)U. Institutul se ocupa cu păstrarea şi ordonarea documentelor 
privind revoluţia din octombrie şi istoria partidului comunist. În ianuarie 1948 a fost înfiinţat Institutul de istorie a 
partidului pe lângă CC al PC(b)M filială a Institutului Marx-Engels-Lenin pe lângă CC al PC(b) a URSS. Institutul 
se ocupa cu traducerea din limba rusă a lucrărilor marxist-leniniste, păstrarea documentelor organizaţiilor comuniste 
şi comsomoliste din RSSM. În 1988 instituţia îşi schimbă denumirea în Institutul de Cercetări social-politice pe 
lângă CC al PCM. 

 
Directive, scrisori instructive şi informative, corespondenţa cu institutul Marx-Engels-

Lenin (ulterior institutul marxism-leninismului). Corespondenţa cu CC şi CR ale PCM privind 
activitatea arhivelor. Regulamentul Direcţiei Centrale de Arhivă a RASSM (1926), regulamentul 
privind activitatea arhivelor de partid (1936). Procese-verbale ale Consiliului ştiinţific al 
Institutului de istorie a partidului. Ordinele Institutului de istorie a partidului, planuri de 
activitate, dări de seamă privind activitatea Institutului de istorie a partidului şi a Arhivei de 
partid. Dări de seamă privind activitatea sectorului de istorie a partidului. Dosare personale, 
tabele de salarizare. 

Memoriile participanţilor la mişcarea revoluţionară (1901-1910), memorii vizând întâlnirile 
cu Lenin şi războiul civil, memorii cu privire la războiul II mondial. 
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IV FONDUL ARHIVISTIC OBŞTESC (1940-2004) 
 
SINDICATELE 
 
Consiliul Republican al Sindicatelor din Moldova  
 
F.P-3029, 3319dos., 1945-1990, inventare 1-2 

 
În 1944 în RSSM a început crearea Sindicatelor de ramură, iar coordonarea acestui proces era efectuată de 

Împuternicitul Consiliului Central al Sindicatelor din URSS pentru RSSM, care a activat până în 1948, an în care a 
fost înfiinţat Biroul organizatoric al Consiliului Sindicatelor RSSM. La 27 octombrie a avut loc prima conferinţă a 
Sindicatelor la care a fost ales Consiliul Republican al Sindicatelor din Moldova. În perioada de activitate Consiliul 
avea următoarea structură: Direcţia generală, secţia Organizare, secţia Activităţii de producere în mase şi salarizare, 
secţia Educaţie, cultură şi sport, secţia Locativ-comunală, secţia de Asigurare a muncii, secţia de Asigurări sociale 
de stat, secţia Finanţe şi revizie, secţia Juridică. 
 

Procese-verbale, stenograme şi materiale ale congreselor, conferinţelor, plenarelor, 
şedinţelor Prezidiului Consiliului Republican al Sindicatelor, hotărâri ale Prezidiului şi 
secretariatului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS şi Moldova, hotărâri şi indicaţii de 
directivă ale organelor sindicale ierarhic superioare. Procese-verbale ale consfătuirilor şi 
adunărilor activului sindical. 

Corespondenţa cu Consiliului Central al Sindicatelor din URSS, cu CC al PCM, cu 
Consiliul de Miniştri al RSSM privind activitatea de bază. Informaţii direcţionate la CC al PCM. 

Hotărâri, rapoarte şi activităţi cu privire la verificarea condiţiilor de muncă şi securitatea la 
locul de muncă. Informaţii, rapoarte privind rezultatele întrecerilor socialiste la întreprinderi, 
documente vizând verificarea plângerilor şi legislaţiei muncii, materiale (informaţii, rapoarte, 
dări de seamă) vizând desfăşurarea activităţilor de educaţiei culturală printre muncitori. Dări de 
seamă cu privire la activitatea de bază, dări de seamă şi rapoarte statistice şi financiare, buget. 
 
Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor din Medicină, or. Chişinău 
 
F.P-3259, 138 dos., 1959-1980, inventar 

 
Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor din medicină din or. Chişinău a fost creat în 1957 fiind direct 

subordonat Comitetului Republican al Sindicatelor lucrătorilor din medicină. Comitetului Sindical Orăşenesc îi erau 
subordonate toate instituţiile medicale aflate sub jurisdicţia secţiei orăşeneşti de medicină şi îşi îndrepta activitatea la 
susţinerea dezvoltării continue a medicinii, apără interesele lucrătorilor medicali, participă la elaborarea sistemelor 
de remunerare a muncii. 
 
Federaţia Sindicatului lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse energetice din 
Republica Moldova  
 
F.P-3255, 360 dos., 1951-1996, inventar 

 
În 1945 a fost creat Comitetul Sindical de grup al lucrătorilor din industria petrolieră din Moldova care în 

1970 a fost reorganizat în Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din industria chimică şi petrolieră din 
RSSM. Sindicatul a fost creat pentru a apăra interesele şi drepturile lucrătorilor din industria chimică şi petrolieră. În 
1990 Comitetul Sindical şi-a schimbat denumirea în Consiliul Sindicatului lucrătorilor din industria ramurilor 
chimice iar în 1991 în Consiliul Sindicatului din industria ramurilor chimice şi energetică din RM. În 1995 Consiliul 
a fost reorganizat în Federaţia Sindicatului lucrătorilor din industria chimică şi resurse energetice a Republicii 
Moldova, denumire sub care activează până în prezent.  
 
Comitetul de grup al Sindicatului lucrătorilor Întreprinderilor comunale, or. Chişinău  
 
F.P-3242, 134 dos., 1952,1955-1978, inventare 1-2 
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În 1952 prin hotărârea Comitetului Republican  al sindicatului lucrătorilor gospodăriei comunale a RSSM a 
fost creat Comitetul de grup al Sindicatului lucrătorilor gospodăriei comunale, or. Chişinău  care în 1966 şi-a 
schimbat denumirea în Sindicatul lucrătorilor din industria locală şi întreprinderi comunale. Organizarea acestui 
Comitet Sindical avea drept scop: organizarea şi coordonarea activităţii organizaţiilor sindicale primare, apărarea 
drepturilor şi intereselor muncitorilor din ramura dată. În anul 1970 Sindicatul a fost reorganizat în Comitetul de 
grup al Sindicatului lucrătorilor întreprinderilor comunale, or. Chişinău. Anul când instituţia dată a fost lichidată nu 
este cunoscut însă documentele au fost transmise la păstrare până în anul 1978. 

 
Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor din Învăţământ, Şcoli superioare şi Instituţii 
ştiinţifice, or. Chişinău  
 
F.P-3306, 88 dos., 1946-1977, inventar 
 

În anul 1945 a fost creat Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor şcolilor medii şi primare din Chişinău 
care în 1956 şi-a schimbat denumirea în Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor din învăţământ. Comitetul 
Sindical orăşenesc coordona activitatea Comitetelor Sindicale raionale: Lenin, Frunze, Octombrie, Sovietic, de 
asemenea apăra drepturile şi interesele lucrătorilor din domeniu. În anul 1957 Sindicatul a fost reorganizat în 
Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor din învăţământ, şcoli superioare şi instituţii ştiinţifice, or. Chişinău. Anii 
de lichidare nu sunt cunoscuţi însă dosarele au fost transmise în arhivă până în 1977. 
 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Geologie, Geodezie, şi Cartografie a 
Republicii Moldova  
 
F.P-3276, 356 dos., 1958-1992, inventar 
 

În anul 1958 a fost creat Comitetul de grup al Sindicatului lucrătorilor din domeniul explorărilor geologice în 
baza căruia în 1969 a fost înfiinţat Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din domeniul explorărilor 
geologice a RSSM. Sindicatul în cauză avea drept scop de activitate: Coordonarea activităţii tuturor organizaţiilor 
sindicale de ramură din republică, apărarea drepturilor şi intereselor lucrătorilor din domeniu, lucrări concrete pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă locurilor de muncă. În 1990 Sindicatul a fost reorganizat în Comitetul 
Republican al Sindicatului lucrătorilor din geologie, geodezie, şi cartografie a RSS Moldova (din 1991 Republica 
Moldova), denumire sub care activează până în prezent. 
 
Sindicatul Federativ al lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „SINDENERGO”  
 
F.P-3221, 1239 dos., 1961-2001, inventare 1-2 

 
În anul 1961 a fost creat Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor staţiilor electrice şi industria 

electrotehnică din RSSM. Comitetul Sindical a fost creat pentru a mobiliza lucrătorii staţiilor electrice şi din 
industria electrotehnică, pentru apărarea drepturilor şi intereselor lucrătorilor din domeniu. În 1995 Sindicatul şi-a 
schimbat denumirea în Sindicatul Federativ al lucrătorilor din Energetica Republicii Moldova „SINDENERGO”, 
denumire sub care activează până în prezent. 
 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Instituţiile de Stat a RSSM  
 
F.P-3039, 793 dos., 1946-1990, inventar 

 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din instituţiile de stat a RSSM a fost creat în 1945 şi avea 

drept scop: coordonarea activităţii organizaţiilor sindicale primare ale instituţiilor de stat din republică şi apărarea 
drepturilor şi intereselor lucrătorilor din aceste organizaţii. Comitetul Sindical activează până în prezent, însă 
documentele au fost transmise la păstrare în arhivă până în 1990. 

 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Cooperaţia de consum, Comerţ şi 
Resurse materiale a Republicii Moldova „MOLDSINDCOOPCOMERŢ”  
 
F.P-3062, 1847 dos., 1945-1997, inventare 1-2 
 

În anul 1940 a fost creat Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din sfera comerţului de stat a 
RSSM, care în 1957 a fost comasat cu Sindicatul lucrătorilor din cooperaţia de consum formând astfel Comitetul 
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Republican al Sindicatului lucrătorilor din sfera comerţului de stat şi cooperaţia de consum. Comitetul Sindical avea 
drept scop: coordonarea activităţii organizaţiilor sindicale primare, apărarea drepturilor şi intereselor lucrătorilor din 
domeniu, îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă şi de deservire a populaţiei. În 1995 Sindicatul a fost 
reorganizat în Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din cooperaţia de consum, comerţ şi resurse 
materiale a Republicii Moldova „MOLDSINDCOOPCOMERŢ”, denumire sub care activează până în prezent. 
 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Cultură a RSS Moldova  
 
F.P-3053, 760 dos., 1951-1990, inventare 1-2 
 

Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din cultură a RSSM a fost creat în 1953 în rezultatul 
comasării Sindicatelor lucrătorilor din şcolile superioare şi instituţiile ştiinţifice, a lucrătorilor din instituţiile de 
iluminare politică, a lucrătorilor din cultură, a lucrătorilor din industria poligrafică şi presă. Comitetul Sindical avea 
drept scop: coordonarea activităţii organizaţiilor sindicale primare, apărarea drepturilor şi intereselor lucrătorilor din 
domeniu. Sindicatul activează până în prezent, însă documentele au fost transmise la păstrare până în 1990. 
 
Comitetul Central al Sindicatului lucrătorilor din Învăţământul public şi Ştiinţă din 
Moldova  
 
F.P-3040, 922 dos., 1946-1998, inventare 1,3 

 
În 1945 a fost creat Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din şcolile medii şi primare, care în 

1956 şi-a schimbat denumirea în Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Învăţământ, iar din 1957 în 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Învăţământ, Şcoli superioare şi Instituţii ştiinţifice a RSSM. 
Comitetul Sindical avea drept scop: coordonarea activităţii organizaţiilor sindicale primare, apărarea drepturilor şi 
intereselor lucrătorilor din domeniu. În 1988 Sindicatul a fost reorganizat în Comitetul Central al Sindicatului 
lucrătorilor din Învăţământul public şi Ştiinţă din RSSM (din 1991 Republica Moldova). 
 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria de prelucrare a cărnii şi 
produselor lactate din RSSM 
 
F.P-3063, 145 dos., 1945-1953, inventare 1-2 

 
În 1945 este creat Biroul organizatoric al Comitetului Central al Uniunii lucrătorilor din industria produselor 

lactate care avea drept scop restabilirea organizaţiilor sindicale primare de ramură. În rezultatul comasării cu 
Sindicatul lucrătorilor din industria de prelucrare a cărnii Comitetul Sindical şi-a schimbat denumirea în Comitetul 
republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria de prelucrare a cărnii şi produselor lactate. În 1953 Sindicatul a 
întrat în componenţa Comitetului Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria uşoară şi alimentară. 
 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din sfera Deservirii Sociale şi Producerea 
mărfurilor „SINDICOMSERVICE”  
 
F.P-2961, 1643 dos., 1946-1996, inventare 1-4 

 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor Gospodăriei comunale a RSSM a fost creat în 1944, iar în 

1957 a fost comasat cu Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria locală. Comitetul Sindical 
avea drept scop: coordonarea activităţii organizaţiilor sindicale primare, apărarea drepturilor şi intereselor 
lucrătorilor din domeniu, îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă şi de deservire a populaţiei. În 1965 Comitetul 
Sindical şi-a schimbat denumirea în Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria locală şi 
Întreprinderilor comunale a RSSM. În 1990 Comitetul Sindical a fost reorganizat în Comitetul Central al 
Sindicatului lucrătorilor din Industria locală şi Deservire Comunală a populaţiei RSS Moldova, iar din 1995 în 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din sfera Deservirii Sociale şi Producerea mărfurilor 
„SINDICOMSERVICE”.  
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Consiliul Federaţiei Sindicale a Republicii Moldova „MOLDOVA–BUSINESS–SIND” 
 
F.82, 32 dos., 1989-1995, inventar 

 
În 1989 a fost creat Comitetul Republican Moldovenesc a lucrătorilor din Cooperative, care din 1990 şi-a 

schimbat denumirea în Comitetul Central al Federaţiei Sindicatului lucrătorilor din Cooperative, iar din decembrie 
1991 Consiliul Federaţiei Sindicale a Republicii Moldova „MOLDOVA–BUSINESS–SIND”. Comitetul Sindical 
avea drept scop: reprezentarea ţi apărarea intereselor persoanelor – membrii ale sindicatelor de ramură. 
 
Concernul Republican pentru Turismul Sindical din Moldova „MOLDSINDTUR” SRL  
 
F.P-2833, 470 dos., 1960-2000, inventar 

 
În 1959 a fost creată Direcţia Republicană pentru turism şi excursii, care în 1962 a fost reorganizată în 

Consiliul Republican Moldovenesc pentru turism şi avea drept scop: pregătirea cadrelor turistice, organizarea 
manifestărilor turistice în mase, coordonarea activităţii cluburilor turistice, construcţia bazelor turistice etc. În 1969 
organizaţia şi-a schimbate denumirea în Consiliul Republican Moldovenesc pentru turism şi excursii, în baza căruia 
în 1992 a fost creată Asociaţia turismului sindical al Republicii Moldova „Concediu”. În anul 1994 Asociaţia a fost 
reorganizată în Concernul Republican pentru Turismul Sindical din Moldova „MOLDSINDTUR”, care a activat 
până în 2000, când a întrat în componenţa Holdingului „Moldsindbalneotur” SRL. 
 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Aviaţie 
 
F.P-2734, 364 dos., 1961-1985, inventare 1,3 

 
Comitetul Moldovenesc de grup al Sindicatului lucrătorilor din Aviaţie a fost ales la prima conferinţă a 

lucrătorilor din aviaţie care a avut loc la 17 ianuarie 1961, iar ulterior în iunie 1969 a fost reorganizat în Comitetul 
Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Aviaţie. Noul comitet sindical avea drept scop: dezvoltarea 
continuă a aviaţiei civile, îmbunătăţirea condiţiilor de transportare a pasagerilor, apărarea drepturilor şi intereselor 
lucrătorilor din domeniu. Anii de lichidare a Sindicatului nu sunt cunoscuţi, însă documentele au fost transmise la 
păstrare până în 1985. 
 
Comitetul de grup al Sindicatului lucrătorilor din gospodăria locativă, or. Chişinău  
 
F.P-2630, 54 dos., 1970-1974, inventar 

 
În iulie 1970 în baza Comitetului de grup al Sindicatului lucrătorilor din Industria locală şi întreprinderilor 

comunale ale oraşului Chişinău a fost creat Comitetul de grup al Sindicatului lucrătorilor din gospodăria locativă, or. 
Chişinău şi avea drept scop: îmbunătăţirea condiţiilor locative, apărarea drepturilor şi intereselor lucrătorilor din 
domeniu. Anii de lichidare a Sindicatului nu sunt cunoscuţi, însă documentele au fost transmise la păstrare până în 
1974. 
 
Consiliul Republican al Preşedinţilor comitetelor sindicale ale Sindicatului Constructorilor 
de Maşini şi Aparate din Moldova 
 
F.P-2507, 683 dos., 1966-1998, inventare 1-2 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Industria constructoare de maşini a fost 

înfiinţat în luna mai 1966. În anul 1977 Comitetul sindical a fost reorganizat în Comitetul Republican Moldovenesc 
al Sindicatului lucrătorilor din Industria constructoare de maşini şi aparate care a activat până în 1988 când a fost 
lichidat. În 1990 Comitetul sindical a fost din nou creat sub denumirea de Consiliul Republican al Preşedinţilor 
comitetelor sindicale ale Sindicatului Constructorilor de Maşini şi Aparate din Moldova, denumire sub care 
activează până în prezent. 
 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Industria constructoare 
de Automobile, maşini agricole şi tractoare  
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F.P-2507A, 194 dos., 1977-1988, inventar 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Industria constructoare de Automobile, 

maşini agricole şi tractoare a fost creat în 1977 în baza Comitetului Republican Moldovenesc al Sindicatului 
lucrătorilor din Industria constructoare de maşini şi care avea drept scop: apărarea drepturilor şi intereselor 
membrilor sindicatului. 
 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din gospodăriile de 
aprovizionare şi pomicultură 
 
F.53, 61 dos., 1981-1983, inventar 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din gospodăriile de aprovizionare şi 

pomicultură a fost înfiinţat în 1981 şi avea drept scop: elaborarea unor măsuri organizatorice pentru susţinerea 
colectivelor din domeniu la îndeplinirea uneia din ramurile programului alimentar al cincinalului al XI-lea. În 1983 
Comitetul sindical a fost comasat cu Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din agricultură. 
 
Federaţia Naţională a Sindicatelor lucrătorilor din ramurile Industriei de prelucrare a 
metalelor din Republica Moldova  
 
F.54, 97 dos., 1980-2000, inventar 

 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria radioelectronică din RSSM a fost înfiinţat în 

aprilie 1980 şi avea drept scop: apărarea drepturilor ţi intereselor membrilor sindicatului. În 1995 Comitetul sindical 
şi-a schimbat denumirea în Asociaţia Sindicatului lucrătorilor din Industria Radioelectronică din Republica 
Moldova, iar din 2000 Federaţia Naţională a Sindicatului lucrătorilor din ramurile Industriei de prelucrare a 
metalelor din RM. 
 
Sindicatul Feroviarilor din Republica Moldova  
 
F.58, 722 dos., 1944-1997, inventar 

 
Comitetul Sindical al Căii ferate Chişinău a fost înfiinţat în iulie 1940, odată cu crearea RSSM. În 1953 

Comitetul sindical şi-a schimbat denumirea în Comitetul Raional al Sindicatului secţiei Chişinău de la Calea ferată 
Chişinău-Odesa, denumire sub care a activat până în 1956, (aceeaşi denumire a avut-o şi în perioada 1963-1979) 
când a fost reorganizat în Comitetul Sindical al Căii ferate din RSSM. În 1992 Comitetul Sindical a fost restructurat 
în Sindicatul Feroviarilor din Republica Moldova, denumire sub care activează până în prezent.  
 
Comitetul Sindicatului lucrătorilor medicali a căii ferate din Chişinău  
 
F.P-1970, 22 dos., 1948-1949, inventar 

 
Comitetul Sindicatului lucrătorilor medicali ai căii ferate din Chişinău a fost creat în 1948 fiind subordonat 

direct Comitetului Republican al Sindicatului lucrătorilor medicali din RSSM. Sindicatul deservea toţi lucrătorii 
medicali de la calea ferată Chişinău. Anii de lichidare nu sunt cunoscuţi, însă documentele au fost transmise la 
păstrare pentru anii 1948-1949. 
 
Comitetul Sindical al lucrătorilor din ramurile silvice şi protecţia mediului înconjurător 
din RM  
 
F.P-2356, 897 dos., 1945-1956;1966-1995, inventare 1-3 

 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria de prelucrare a lemnului a fost creat în 1945. 

În 1953 în rezultatul comasării cu Comitetul Sindical din Industria silvică şi celuloză Sindicatul şi-a schimbat 
denumirea în Comitetul Sindical din Industria silvică şi celuloză, iar în 1956 Comitetul Sindical din Industria silvică, 
de celuloză şi prelucrare a lemnului. În 1956 Comitetul Sindical a fost lichidat, iar în 1966 şi-a reluat activitatea. 
Sindicatul în cauză are drept scop de activitate: apărarea drepturilor ţi intereselor membrilor sindicatului. În 1993 
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Sindicatul şi-a schimbat denumirea în Comitetul Sindical al lucrătorilor din ramurile silvice şi protecţia mediului 
înconjurător din Republica Moldova. 
 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Complexul 
agroindustrial  
 
F.21, 228 dos., 1985-1990, inventar 

 
În februarie 1986 a fost creat Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Complexul 

agroindustrial şi avea drept scop de activitate: apărarea drepturilor şi intereselor lucrătorilor din ramurile agricole. În 
perioada de activitate Comitetul sindical a avut următoarea structură: secţiile, Educaţie fizică şi sport, Activitate de 
producere, Activitate culturală în mase. Asigurări sociale, Finanţe, secţia Locativ-comunală şi secţia Lucru 
organizatoric. 
 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din agricultură 
 
F.P-2992, 3052 dos., 1947-1986, inventare 1-5 

 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor şi funcţionarilor din Agricultură şi Aprovizionare a fost 

înfiinţat în 1953 în rezultatul comasării următoarelor Comitete sindicale: Comitetul Republican al Sindicatului 
lucrătorilor din Industria de măcinat făină şi siloz din sudul URSS pentru RSSM (fondat în 1947), Comitetul 
Republican al Sindicatului lucrătorilor şi funcţionarilor din sovhozuri a RSSM (fondat în 1950), Comitetul 
Republican al Staţiilor de maşini şi tractoare şi organelor cadastrale RSSM (fondat în 1944). În 1977 Sindicatul şi-a 
schimbat denumirea în Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din agricultură. În perioada de activitate 
Sindicatul a avut următoarea structură: Direcţia administrativă, secţia Organizare, secţia de producere, secţia 
Activităţi culturale în masă, secţia Finanţe, secţia Asigurări sociale, Inspecţia tehnică. În 1986 Sindicatul a fost 
lichidat în legătură cu înfiinţarea Comitetului Sindical al lucrătorilor din Complexul agroindustrial. 
 
Consiliul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria uşoară din Republica 
Moldova 
 
F.P-3008, 1162 dos., 1952-1996, inventare 1-2 

 
Comitetul Republican al Sindicatului din Industria de prelucrare a pielii şi confecţionare a încălţămintei a fost 

înfiinţat la 30 ianuarie 1952. În februarie 1953 sindicatul şi-a schimbat denumirea în Comitetul Republican al 
Sindicatului lucrătorilor din Industria uşoară şi alimentară, iar în ianuarie 1954 în Comitetul republican al 
Sindicatului lucrătorilor din Industria mărfurilor de consum larg. Din iunie 1956 Sindicatul îşi schimbă denumirea în 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria uşoară şi textilă, iar în 1991 Comitetul Republican al 
Sindicatului lucrătorilor din Industria uşoară a Republicii Moldova. Începând cu luna iunie 1995 organizaţia îşi 
schimbă denumirea în Consiliul Sindical al lucrătorilor din Industria uşoară. 

 
Consiliul Republican al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova  
 
F.P-2973, 1051 dos., 1944-1999, inventare 1,1a 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor ocrotirii sănătăţii a fost înfiinţat în 1944. 

Comitetul sindical coordona activitatea organizaţiilor sindicale primare şi apăra drepturile şi interesele lucrătorilor 
medicali. În 1995 Sindicatul şi-a schimbat denumirea în Consiliul Republican al Sindicatului „Sănătatea” din 
Republica Moldova, denumire sub care activează până în prezent. 
 
Comitetul Republican al Sindicatului Independent al lucrătorilor din Construcţie a 
Republicii Moldova  
 
F.P-3015, 1961 dos., 1944-1991, inventare 1-2 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din construcţia comunal-locativă a fost 

înfiinţat în 1944. În noiembrie 1954 Comitetul Sindical îşi schimbă denumirea în Comitetul Republican 
Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din construcţia urbană şi rurală, iar din august 1956 în Comitetul 
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Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din construcţie. În toată perioada de activitate Sindicatul a avut 
următoarea structură: Conducerea, secţia Activităţi organizatorice, secţia Activităţi de producere, secţia de activităţi 
culturale, secţia Activităţi social-locative, secţia Finanţe, Inspecţia tehnică a muncii. În august 1957 în rezultatul 
comasării cu Sindicatul lucrătorilor din Industria materialelor de construcţie, Comitetul Sindical şi-a schimbat 
denumirea în Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din construcţie şi Industria materialelor 
de construcţie. 
 
Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor transportului auto şi gospodăriei rutiere 
a Republicii Moldova  
 
F.P-3072, 1741 dos., 1951-1995, inventare 1-2 

 
Comitetul Sindical al lucrătorilor transportului auto a fost înfiinţat în 1950. În 1953 este unificat cu Sindicatul 

lucrătorilor din domeniul şoselelor şi edificiilor hidrotehnice, iar în 1957 cu Sindicatul lucrătorilor din comunicaţii. 
În septembrie 1990 Comitetul Sindical este reorganizat în Comitetul Republican al Sindicatului lucrătorilor 
transportului auto şi gospodăriei rutiere a RSS Moldova (din 1991 Republica Moldova). 
 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Industria alimentară  
 
F.P-3103, 4938 dos., 1945-1986, inventare 1-2 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din sovhozurile horticole şi de vinificaţie fost 

înfiinţat în 1940. În perioada 1941-1944 Sindicatul şi-a stopat activitatea, revenind la activitate în 1945. În 
noiembrie 1948 Comitetul Sindical a fost reorganizat în Sindicatul lucrătorilor din Industria gustativă, iar în aprilie 
1949 în Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Industria alimentară. În perioada de 
activitate Comitetul Sindical a avut următoarea structură: Conducerea, secţia de producere, secţia de activităţi 
culturale, secţia de Protecţia muncii, Contabilitate, secţia Asistenţă socială. Anii de lichidare a Sindicatului nu sunt 
cunoscuţi, însă documentele au fost transmise în arhivă până în anul 1986. 
 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Industria materialelor 
de construcţii 
 
F.P-3131, 66 dos., 1953-1957, inventare 1-2 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Industria materialelor de construcţie a fost 

înfiinţat la 27 mai 1953 conform deciziei Secretariatului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS. În 1957 
Comitetul Sindical şi-a încetat activitatea întrând în componenţa Comitetului Sindical al lucrătorilor din construcţie 
şi industria materialelor de construcţie. 
 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Cooperaţia de consum  
 
F.P-3094, 71 dos., 1947-1957, inventar 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Cooperaţia de consum a fost înfiinţat la 12 

mai 1947, iar la 19 mai 1957 şi-a încetat activitatea întrând în componenţa Comitetului Sindical al lucrătorilor din 
Comerţul de stat şi Cooperaţia de consum. 
 
Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova  
 
F.P-3093, 763 dos., 1947-2001, inventare1-2 

 
Comitetul Republican Moldovenesc al Sindicatului lucrătorilor din Comunicaţii a fost înfiinţat în 1945. În 

1957 Comitetul Sindical a întrat în componenţa Comitetului Sindical al lucrătorilor transportului auto şi drumurilor 
de şosea, iar din ianuarie 1968 se separă şi activează independent. În 1991 Comitetul Sindical a fost reorganizat în 
Consiliul Sindicatului lucrătorilor din Informatică şi Comunicaţii din RM, iar din 1998 îşi schimbă denumirea în 
Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii din Republica Moldova, denumire sub care activează până în prezent. 
 
Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva” Republica Moldova  
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F.85, 63 dos., 1996-2005, inventar 

 
Sindicatul lucrătorilor din ramura silvică „Sindsilva” din Republica Moldova a fost înfiinţat în 1996. 

Sindicatul coordonează activitatea organizaţiilor sindicale primare din domeniu şi apără drepturile şi interesele 
lucrătorilor din ramurile silvice. În aprilie 2001 sindicatul este reorganizat în Federaţia Sindicatelor din Silvicultură 
„Sindsilva” din Republica Moldova. 

 
Procese-verbale şi stenograme ale plenarelor, conferinţelor şi şedinţelor Prezidiului 

Comitetului Sindical documente ale conferinţelor sindicale de dări de seamă şi alegeri. 
Corespondenţa cu Consiliile Republicane ale Sindicatelor şi cu alte organizaţii pe problemele 
activităţii de bază 

Planuri de activitate ale Prezidiului, dări de seamă, contracte colective, acte de verificare a 
executării contractelor colective, materiale cu privire la securitatea la locul de muncă, documente 
vizând cercetările accidentelor la locul de muncă. Materiale (informaţii, rapoarte, date) vizând 
activitatea şcolilor activităţii comuniste. Materiale cu privire la desfăşurarea întrecerilor 
socialiste la întreprinderi. Dări de seamă şi rapoarte financiare şi statistice. Devize de cheltuieli, 
buget. 
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SOCIETĂŢI DE CREAŢIE 
 
Uniunea Teatrală din Moldova  
 

F.P-3318, 404 dos., 1958-1991, inventare 1-3 

 
În februarie 1958 a fost creată Societatea Teatrală Moldovenească, care în 1987 a fost reorganizată în 

Uniunea Teatrală din RSSM. În 1991 organizaţia şi-a schimbat denumirea în Uniunea oamenilor de teatru din 
Moldova, iar în 1997 Uniunea Teatrală din Moldova, denumire sub care activează până în prezent. Organizaţia are 
drept scop propagarea artei teatrale şi promovarea noilor talente teatrale. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor prezidiului Societăţii Teatrale din Moldova, stenograma 

primei conferinţe a societăţii din 14 aprilie 1958. stenograme ale congreselor, plenarelor, 
conferinţelor STM. Statutul Societăţii Teatrale din Moldova (1963), (1975), statutul Uniunii 
Teatrale din Moldova (1987). 

Corespondenţa cu Ministerul Culturii URSS şi RSSM şi cu societăţile teatrale din 
republicile unionale pe probleme de creaţie şi pe activitatea de bază. Planuri de activitate. 
Documente, materiale, invitaţii, programe, afişe ale UNITEM. Registrul de evidenţă a 
activităţilor de bază. 

Dări de seamă pe activitatea de bază, dări de seamă ale lucrătorilor cu privire la deplasările 
de creaţie. Dări de seamă financiare şi statistice. Scheme de încadrări. 
 
Uniunea Jurnaliştilor din Moldova  
 

F.P-2629, 481 dos., 1957-1989, inventare 1-2 

 
În anul 1957 a fost înfiinţat Biroul organizatoric al Uniunii Jurnaliştilor RSSM, iar conform deciziei primului 

congres care a avut loc la 7 ianuarie 1959 a fost creată Uniunea Jurnaliştilor RSSM, care activează până în prezent. 
Uniunea Jurnaliştilor RSSM avea drept scop pregătirea şi recalificarea cadrelor jurnalistice, contribuirea la 
îmbunătăţirea activităţii mass-media şi propagandei. 

 
Studioul de creaţie „Fotojurnalist” 
 
F.P-2556, 51 dos.,1967-1977, inventar 

 
Studioul creativ de artă fotografică a fost înfiinţat în corespundere cu decizia Consiliului de Miniştri a RSSM 

din 12 februarie 1967, iar în 1975 şi-a schimbat denumirea în studioul de creaţie „Fotojurnalist”. Organizaţia sus-
menţionată avea drept scop popularizarea fotografiei şi contribuirea la educaţia estetică prin arta fotografică. Anii de 
lichidare a organizaţiei nu sunt cunoscuţi. 

 
Procese verbale ale şedinţelor Biroului de organizare a Uniunii Jurnaliştilor RSSM, 

stenograma congresului întâi a UJ RSSM din 7 decembrie 1959. Procese-verbale ale congreselor, 
plenarelor conducerii şi ale şedinţelor prezidiului UJ, stenograme ale adunărilor jurnaliştilor din 
RSSM. Statutul Uniunii Jurnaliştilor RSSM (1987). Extrase din procesele-verbale ale şedinţelor 
secretariatului Uniunii Jurnaliştilor URSS care se referea la activitatea UJ RSSM. 

Dispoziţia Consiliului de Miniştri al RSSM cu privire la crearea studioului de artă 
fotografică din 12 februarie 1967, regulamentul studioului de artă fotografică din 6 martie 1972, 
planuri de activitate, dări de seamă statistice şi financiare  

Corespondenţa cu CC al PCM, cu Uniunea Jurnaliştilor URSS şi cu alte organizaţii privind 
activitatea de bază. Documente, rapoarte, memorii, liste ale membrilor UJ RSSM. Informaţii cu 
privire la activitatea UJ RSSM, documente ale concursurilor republicane privind cele mai bune 
publicaţii pe diferite teme, planuri de activitate. 

Dări de seamă financiare şi statistice, scheme de încadrări. Dosare personale ale membrilor 
Uniunii jurnaliştilor RSSM pentru anii 1958-1988. 
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Uniunea Cineaştilor din Moldova  
 

F.P-2773, 350 dos., 1958-1989, inventar 

 
În iulie 1958 de Comitetul Organizatoric al Uniunii lucrătorilor din cinematografie a URSS a fost aprobată 

funcţia de responsabil al Uniunii lucrătorilor din cinematografie a RSSM, care ulterior după primul congres de 
constituire din octombrie 1962 s-a transformat în Uniunea lucrătorilor din cinematografie a RSSM. În 1965 
organizaţia şi-a schimbat denumirea în Uniunea Cineaştilor din Moldova, conform deciziei Congresului I din26 
noiembrie 1965 a UC URSS. Organizaţia dată activează până în prezent. Înfiinţarea UC din Moldova avea drept 
scop susţinerea şi dezvoltarea cinematografie pe teritoriul RSSM, ulterior Republica Moldova. 

 
Ordinele Ministrului Culturii URSS pe probleme cinematografice, stenograma Congresului 

de constituire a Uniunii lucrătorilor din cinematografie din RSSM (octombrie 1962), procese-
verbale, stenograme ale conferinţelor, plenarelor, şedinţelor conducerii Uniunii lucrătorilor din 
cinematografie. Extrase din procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului şi secretariatului 
conducerii Uniunii cineaştilor URSS. Ordine, dispoziţii ale Preşedinţilor Comitetelor 
responsabile de cinematografie a URSS şi RSSM care se referă la activitatea de bază a Uniunii 
cineaştilor RSSM. 

Corespondenţa cu Uniunile cinematografice unionale pe problemele activităţii de bază, 
stenograme ale secţiilor de critică cu privire la discutarea filmelor artistice, filmelor 
documentare, cu privire la selecţia filmelor pentru festivalurile cinematografice zonale, registru 
de înregistrare a activităţilor creative petrecute de Uniunea Cineaştilor şi Palatul Republican al 
Cineaştilor. 
 
Uniunea Arhitecţilor din Moldova  
 
F.P-2905, 635 dos., 1944-1990. inventare 1,3 

 
La 13 iulie 1944 a fost creat Biroul organizatoric al Uniunii Arhitecţilor Sovietici din RSSM în baza căruia a 

fost înfiinţată la 30 iulie 1945 Uniunea Arhitecţilor Sovietici din RSSM. În decembrie 1955 organizaţia şi-a 
schimbat denumirea în Uniunea Arhitecţilor RSSM. Scopul înfiinţării organizaţiei date a fost: consolidarea 
arhitecţilor şi a altor specialişti din domeniul construcţiei care ar contribui la proiectarea diferitor construcţii din 
oraşe şi sate, pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea arhitecturii. Uniunea Arhitecţilor activează până în prezent. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor Conducerii Uniunii Arhitecţilor RSSM, stenograme, rapoarte 

şi materiale ale congreselor, plenarelor UA RSSM, procese-verbale ale adunărilor generale ale 
membrilor UA RSSM, procese-verbale şi scrisori instructive ale Uniunii Arhitecţilor URSS cu 
privire la activitatea UA RSSM. Buletine informaţionale ale Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor 
(în limba rusă şi franceză). 

Corespondenţa cu Consiliul de Miniştri al RSSM şi Direcţia pe problemele arhitecturii, cu 
Uniunea Arhitecţilor URSS. Materiale, documente privind proiectarea construcţiilor, planuri de 
activitate, proiecte de clădiri, proiecte pentru concursuri unionale. Dări de seamă ale deplasărilor 
de creaţiei ale arhitecţilor moldoveni. Dări de seamă cu privire la activitatea de bază, financiare 
şi statistice. Liste ale membrilor UA. Dosare personale ale membrilor UA. 
 
 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova  
 
F.P-2941, 692 dos., 1946-1990, inventare 1,3 

 
În octombrie 1940 a fost creată Uniunea Compozitorilor Sovietici din Moldova, care în 1960 a fost 

reorganizată în Uniunea Compozitorilor RSSM. Crearea organizaţiei date avea drept scop: unirea tuturor 
compozitorilor şi muzicologilor din RSSM pentru crearea operelor muzicale bazate pe principiile realismului 
socialist. UCM activează până în prezent. 
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Asociaţia Muzicală al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova  
 
F.P-2923, 162 dos., 1958-1990, inventar 

 
Secţia Moldovenească a Fondului Muzical al URSS a fost înfiinţată în decembrie 1946. În 1992 organizaţia 

şi-a schimbat denumirea în Fondul Muzical al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova, iar ulterior în 
2002 în Asociaţia Muzicală al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova. Crearea organizaţiei sus-
menţionate avea drept scop: sprijinirea compozitorilor şi muzicologilor în activitatea creativă prin acordarea unor 
împrumuturi financiare, prin finanţarea unor călătorii de colectare a materialului muzical. Asociaţia Muzicală a 
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova activează până în prezent. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor conducerii Uniunii Compozitorilor RSSM, stenograme ale 

Congreselor şi conferinţelor UC a RSSM, corespondenţa cu UC URSS, cu CC al PCM, cu 
Ministerul Culturii RSSM, cu Fondul Muzical al URSS, alte organizaţii ierarhic superioare cu 
privire la problemele de creaţie, vizând propagarea muzicii compozitorilor moldoveni. Procese-
verbale ale şedinţelor Conducerii Fondului Muzical.  

Planuri de activitate, materiale cu privire la organizarea concursurilor muzicale, programe 
ale concertelor, liste ale operelor create de compozitorii RSSM, liste şi dosare personale ale 
compozitorilor şi muzicologilor. Dări de seamă statistice şi financiare. 
 
Uniunea Muzicienilor din Moldova  
 
F.57, 149 dos., 1944-1995, inventar 

 
Societatea Muzical–Corală din RSSM a fost creată în decembrie 1973 în corespundere cu Hotărârea 

Consiliului de Miniştri al RSSM şi avea drept scop: dezvoltarea şi propagarea culturii muzicale în republică, 
propagarea operelor muzicale ale compozitorilor sovietici, organizarea diverselor concursuri, festivaluri muzicale 
etc. În 1987 la Plenara organizatorică a Societăţii s-a luat decizia de a schimba denumirea în Societatea Muzicală din 
RSSM, iar în 1990 a devenit Uniunea Muzicienilor din Moldova. 

 
Stenograma congresului de instituire (1973), procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de 

conducere, ale şedinţelor conferinţelor, adunărilor de dări de seamă şi alegeri, ale şedinţelor 
prezidiului organizaţiilor primare, procese-verbale ale adunărilor comitetului sindical. Statutul 
Societăţii (1974, 1988) 

Ordine, hotărâri, dispoziţii ale instanţelor superioare cu privire la activitatea Uniunii, 
informaţii (invitaţii, programe, liste ale participanţilor, revista presei) vizând organizarea 
Festivalului internaţional „Vă Invită Maria Bieşu”, planuri de activitate, dări de seamă statistice 
şi rapoarte financiare. 
 
Uniunea Scriitorilor din Moldova  
 
F.P-2955, 698 dos., 1944-2001, inventare 1-3 

 
În 1940 a fost înfiinţat Biroul organizatoric al Uniunii Scriitorilor sovietici a Moldovei în baza căruia la 26 

iunie 1945 a fost creată Uniunea Scriitorilor Sovietici a RSSM. În 1954 organizaţia şi-a schimbat denumirea în 
Uniunea Scriitorilor RSSM în corespundere c u decizia congresului unu al Uniunii. Organizaţia dată a fost creată în 
scopul consolidării şi solidarizării scriitorilor, poieţilor, dramaturgilor şi criticilor literari, pentru intensificarea 
creării operelor literare şi pentru promovarea noilor talente ale literaturii autohtone. Din 1991 organizaţia a început 
să se numească Uniunea Scriitorilor din Moldova. 
 
Fondul Literar al Scriitorilor din Republica Moldova  
 
F.P-3325, 164 dos., 1946-2004, inventar 
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Secţia Moldovenească a Fondului Literar al URSS a fost înfiinţată la 1 februarie 1946 conform deciziei 
Sovietului Comisarilor Norodnici al RSSM şi avea drept scop: susţinerea financiară a membrilor ei în caz de 
necesitate, acordarea împrumuturilor pentru perioada creării noilor lucrări literare, susţinerea plecărilor pentru 
colectarea materialului literar. În 1991 organizaţia şi-a schimbat denumirea în Fondul Literar al Scriitorilor din 
Republica Moldova, denumire sub care activează până în prezent. 
 

Procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului, adunărilor generale, şedinţelor de creaţie a 
Uniunii Scriitorilor RSSM. Materiale ale congresului I al Uniunii Scriitorilor (1954). Statutul US 
din Republica Moldova (1993). Stenograme ale conferinţelor şi plenarelor. Hotărâri ale 
Consiliului de Miniştri al RSSM. Procese verbale ale Conducerii Fondului Literar al Scriitorilor 
din Moldova, statutul FL al URSS (1948), statutul FLS din RM (1992,1995,2003). 

Corespondenţa cu autorii începători, cu scriitorii, corespondenţa pe probleme de creaţie. 
Corespondenţa cu FL al URSS. Contracte cu scriitorii. Lucrări şi manuscrise ale scriitorilor şi ale 
autorilor începători, recenzii. 

Planuri tematice de activitate, liste ale membrilor uniunii. Dări de seamă privind activitatea 
de bază şi activitatea economico-financiară a organizaţiei. 
 
Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova  
 
F.P-2906, 604 dos., 1940-1941,1943-1991, inventare 1,3 

 
În anul 1940 a fost înfiinţat Biroul organizatoric al Artiştilor Plastici Sovietici din RSSM în baza căruia în 

1945 a fost creată Uniunea Artiştilor Plastici Sovietici din RSSM. În 1957 organizaţia s-a reorganizat în Uniunea 
Artiştilor Plastici din RSSM, denumire sub care a activat până în 1991. UAP a fost creată având drept scop 
consolidarea şi susţinerea pictorilor, sculptorilor , graficienilor etc. 

 
Fondul Artiştilor Plastici din RSSM  
 
F.P-3264, 231 dos., 1945-1976. inventar 

 
În anul 1944 şi-a început activitatea Secţia Moldovenească a Fondului Artiştilor Plastici al URSS, care în 

1958 a fost reorganizată în Fondul Artiştilor Plastici al RSSM şi avea drept scop: susţinerea financiară a pictorilor, 
sculptorilor etc. la crearea noilor lucrări, organizarea expoziţiilor contribuind astfel la dezvoltarea tuturor genurilor 
de artă. 

 
Procese-verbale ale congreselor, plenarelor, ale şedinţelor Conducerii Uniunii Artiştilor 

Plastici a RSSM, stenograme ale adunărilor de dări de seamă şi alegeri, ale adunărilor generale 
ale Uniunii. Statutul Uniunii Artiştilor Plastici al RSSM (1948). Ordine, dispoziţii, decizii ale 
Consiliului de Miniştri al RSSM, ale Ministerului Culturii URSS şi RSSM, ale Uniunii Artiştilor 
Plastici din URSS ce se referă la activitatea UAP. 

Procese-verbale ale Conducerii şi ale Consiliului artistic al Fondului Artiştilor Plastici din 
RSSM. 

Corespondenţa cu CC al PCM, cu Consiliul Miniştrilor RSSM, cu Ministerul Culturii 
RSSM, cu Uniunea Artiştilor Plastici a URSS cu privire la activitatea de bază a UAP. 

Planuri tematice de activitate, materiale cu privire la activitatea secţiilor de pictură, 
sculptură, informaţii cu privire la organizarea expoziţiilor, concursurilor lucrărilor artistice. Dări 
de seamă vizând activitatea UAP, dări de seamă privind activitatea economico-financiară a UAP. 
Liste ale membrilor uniunii, dosare personale ale membrilor UAP. 
 
Societatea „Ştiinţa” a Republicii Moldova 
 

F.P-3174, 1998 dos., 1948-1991, inventare 1-9 

 
La 27 mai 1947 a fost creat Comitetul Organizatoric de popularizare a ştiinţei în baza căruia în 1948 a fost 

înfiinţată Societatea „Ştiinţa” a RSSM. În perioada de activitate Societatea avea următoarea structură: Consiliul 
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ştiinţifico-metodic: de ştiinţe social-politice, privind problemele vieţii internaţionale, ştiinţe pedagogice, ştiinţa 
dreptului şi statului, ateismul ştiinţific, ştiinţe exacte, medicină, ştiinţe militar-patriotice, ştiinţe tehnice, agricultură, 
artă şi literatură. În 1976 au fost create consiliile: de propagare a moralei comuniste, de filozofie şi comunism 
ştiinţific, de ştiinţe chimice şi biologice, de ştiinţe economice. În anul 1991 Societatea „Ştiinţa” a fost lichidată. 

 
Procese-verbale, stenograme ale congreselor, plenarelor, şedinţelor prezidiului Cârmuirii 

centrale şi ale secţiilor orăşeneşti şi raionale. Materiale (procese-verbale, informaţii, dări de 
seamă) ale conferinţelor de dări de seamă şi alegeri raionale. 

Corespondenţa cu CC al PCM cu privire la activitatea de bază a Societăţii, cu Conducerea 
Unională a Societăţii „Ştiinţa”. Texte ale lecţiilor, avize şi recenzii la lecţiile ţinute, materiale 
(cicluri de lecţii, corespondenţă, informaţii) vizând activitatea lectorilor populari. Informaţii cu 
privire la activitatea Universităţilor populare. 

Planuri de activitate, documente ( informaţii, planuri, hotărâri) vizând activitatea secţiilor 
raionale ale Societăţii, dări de seamă cu privire la activitatea de bază, dări de seamă statistice şi 
financiare, scheme de încadrări. Dosare personale de evidenţă a cadrelor. Tabele de salarizare, 
conturi analitice. 
 
Consiliul Republican al Societăţii Pedagogice din Moldova  
 
F.55, 218 dos., 1975-1993, inventare 1-2 

 
Societatea Pedagogică din RSSM a fost creată în 1975 şi avea drept scop: dezvoltarea continuă a ştiinţei 

pedagogice, elaborează şi introduce în viaţă noile tendinţe ale ştiinţei pedagogice, participă la elaborarea şi 
pregătirea manualelor, materialelor şi mijloacelor didactice. În 1993 Societatea Pedagogică din Moldova practic şi-a 
încetat activitatea. 

 
Stenograma congresului de constituire (1975), stenograme ale plenarelor, ale consfătuirilor 

activului Societăţii, procese-verbale ale şedinţelor prezidiului şi documente anexate lor, 
documente ale conferinţelor de dări de seamă şi alegeri ale comitetelor locale. 

Planuri de activitate şi financiare, materiale (procese-verbale, programe, rapoarte) ale 
seminarelor organizate de societate, informaţii cu privire la activitatea universităţilor populare, 
documente cu privire la activitatea Consiliului Republican al Societăţii. Dări de seamă cu privire 
la activitatea de bază, dări de seamă statistice şi financiare. Rapoarte vizând activitatea secţiilor 
orăşeneşti şi raionale ale Societăţii. Dosare personale. 
 
Casa Republicană de Creaţie Populară  
 

F.P-2561, 123 dos., 1968-1986, inventar 

 
Pentru acordarea ajutorului metodic cluburilor, caselor de cultură în 1968 în baza Casei de Cultură a 

studenţilor Universităţii de Stat din Chişinău a fost creată Casa de Creaţie Populară, care din 1969 a devenit 
Republicană. În perioada de activitate Casa avea următoarea structură: Conducerea, secţia metodică, secţia 
bibliografică, secţia teatrală, secţia muzicală, secţia vocal-corală, secţia coregrafică, secţia de artă decorativă 
populară. Nu sunt cunoscuţi anii de lichidare a organizaţiei, însă documentele au fost predate până în 1986. 

 
Regulamentul Casei de Creaţie Populară (1968,1978), regulamentele secţiilor de creaţie 

(1974), procese-verbale ale şedinţelor Consiliului creativ al Casei Republicane de Creaţie 
Populară. Procese-verbale ale şedinţelor sindicale. 

Planuri de activitate, programe şi afişe ale colectivelor de creaţie, scenarii teatralizate ale 
sărbătorilor. Informaţii cu privire la activitatea secţiilor de creaţie, programe de concerte. 

Dări de seamă statistice şi financiare, scheme de încadrări. 
 
Palatul Republican de Cultură a Sindicatelor din Moldova  
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F.70, 109 dos., 1972-1997, inventar 

 
Palatul de Cultură a Sindicatelor din Chişinău a fost înfiinţat în 1972 ca un centru de activităţi cultural-

educative care avea drept scop: propagarea sistematică a ştiinţelor social-politice (petrece întâlniri tematice, lecţii, 
rapoarte, concerte, spectacole etc.,), organizează diverse activităţi ale colectivelor muzicale, teatrale, de dans etc. În 
1988 Palatul de Cultură a Sindicatelor a fost lichidat, iar în baza lui a fost creat Palatul Republican de Cultură a 
Sindicatelor. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului de creaţie, procese-verbale ale adunărilor 

sindicale, ordine cu privire la activitatea de bază, corespondenţă, scenarii ale seratelor 
teatralizate. Planuri anuale de activitate, dări de seamă cu privire la activitatea Palatului, dări de 
seamă statistice şi financiare. 
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SOCIETĂŢI TEHNICO-ŞTIINŢIFICE 
 
Uniunea Societăţilor tehnico-ştiinţifice din Moldova 
 
F.P-1976, 662 dos., 1949-1954;1958-1992, inventare 1-2 

 
Consiliul Societăţilor ştiinţifice de inginerie şi tehnică din RSSM a fost înfiinţat în 1948 şi avea drept scop: 

mobilizarea forţelor creative ale intelectualităţii şi contribuirea la dezvoltarea progresului tehnico-ştiinţific, 
susţinerea inventatorilor şi raţionalizatorilor. În 1954 Consiliul Societăţilor ştiinţifice a fost lichidat, iar funcţiile sale 
au fost transmise comitetelor sindicale de ramură. În 1958 pentru a coordona activitatea Societăţilor tehnico-
ştiinţifice de ramură a fost creat Consiliul Republican al Societăţilor tehnico-ştiinţifice din RSSM, care în 1991 a 
fost reorganizat în Uniunea Societăţilor tehnico-ştiinţifice din Moldova. 

 
Procese-verbale şi stenograme ale conferinţelor republicane şi plenarelor Consiliului 

Republican al STŞ, materiale ale Congreselor şi plenarelor, procese-verbale ale şedinţelor 
Prezidiului, ale conferinţelor de dări de seamă şi alegeri, ale conferinţelor tehnico-ştiinţifice. 
Hotărâri ale Prezidiului. 

Documente(planuri, rapoarte, informaţii, dări de seamă, programe, regulamente) cu privire 
la activitatea de bază, ciclu de lecţii elaborate de Consiliul Republican al STŞ, dări de seamă cu 
privire la activitatea de bază şi financiară, dări de seamă statistice., buget de venituri şi cheltuieli. 

 
Cârmuirea Republicană a Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria de construcţie din 
RSSM  
 
F.P-3012, 567 dos., 1948-1983, inventar 

 
Secţia Moldovenească a Societăţii de inginerie şi tehnică a constructorilor a fost creată în 1947. În 1955 

organizaţia şi-a schimbat denumirea în Cârmuirea Republicană a Societăţii tehnico-ştiinţifice a Industriei de 
construcţie şi avea drept scop: atragerea lucrătorilor din construcţie pentru schimb de experienţă şi pentru 
perfecţionarea şi ridicarea nivelului de calificare a lucrătorilor din domeniu. Anul de lichidare a Societăţii nu este 
cunoscut, documentele au fost transmise la păstrare în Arhivă până în 1983. 
 
Societatea tehnico-ştiinţifică pentru Transporturi şi Gospodăria rutieră din Moldova  
 
F.P-2405, 155 dos., 1969-1981;1989-2003, inventare 1-2p 

 
În 1969 a fost creată Cârmuirea Republicană a Societăţii tehnico-ştiinţifice a Transportului auto şi 

Gospodăriei rutiere din RSSM şi avea drept scop: dezvoltarea iniţiativei ştiinţifice în ce priveşte elaborarea noilor 
procese tehnologice din ştiinţă şi tehnică, propagă noile tehnologii şi contribuie la introducerea lor în viaţă. În iunie 
1991 organizaţia şi-a schimbat denumirea în Societatea tehnico-ştiinţifică pentru Transporturi şi Gospodăria rutieră 
din Moldova, denumirea sub care a activat până în 2003, când a fost lichidată. 

 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din industria de 
măcinat făină şi crupe, furaj şi siloz  
 
F.P-2569, 37 dos., 1966-1974, inventar 

 
Cârmuirea Republicană moldovenească a STŞ din industria de măcinat făină şi crupe, furaj şi siloz a fost 

înfiinţată în 1958. Pe parcursul anilor de activitate Societatea a avut următoarea structură: secţia Tehnologică, secţia 
Mecanizare, secţia Aprovizionare, secţia Creştere a animalelor, secţia Energetică şi automatizare, secţia Organizare 
şi dirijare a producţiei. Anii de lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, dar documentele au fost transmise la păstrare 
până în 1974. 
 
Filiala Moldovenească a Centrului de organizare ştiinţifică a muncii şi administrare a 
întreprinderii pe lângă Ministerul Industriei Alimentare din URSS  
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F.P-2576, 52 dos., 1967-1981, inventar 

 
În 1967 a fost creat Laboratorul Central de organizare ştiinţifică a muncii şi administrare a întreprinderilor 

Ministerului Industriei Alimentare a RSSM, iar în 1971 şi-a schimbat denumirea în Centrul de organizare ştiinţifică 
a muncii şi administrare a întreprinderii pe lângă Ministerul Industriei Alimentare din RSSM. Centrul avea drept 
scop: în baza noilor cercetări ştiinţifice să elaboreze şi să introducă în viaţă noi recomandări metodice şi normative 
privind organizarea muncii, acordă ajutor practic şi metodic întreprinderilor în domeniul organizării ştiinţifice a 
muncii etc. În 1978 Centrul a fost reorganizat în Filiala Moldovenească a Centrului de organizare ştiinţifică a muncii 
şi administrare a întreprinderii subordonată direct Ministerului Industriei Alimentare din URSS. Anii de lichidare a 
Centrului nu sunt cunoscuţi, însă documentele au fost transmise la păstrare până în 1981. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din industria 
constructoare a aparatelor şi instrumentelor 
 
F.P-2654, 60 dos., 1965;1968-1981, inventar 

 
La 30 ianuarie 1961 a fost înfiinţată Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din 

industria constructoare a aparatelor şi instrumentelor, care pe parcursul activităţii a avut următoarea structură: secţia 
Metodologie de control, secţia Metrologie, secţia Tehnică informaţională şi de măsurare, secţia Holografie. Anii de 
lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1981. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din gospodăria 
comunală şi deservirea socială 
 
F.P-2695, 229 dos., 1964-1982, inventar 

 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice a Gospodăriei orăşeneşti şi 

Transportului auto a fost creată în 1957. În 1969 Societatea şi-a schimbat denumirea în Cârmuirea Republicană 
moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din gospodăria comunală şi deservirea socială. Pe parcursul activităţii 
Societatea a avut următoarea structură: secţia Gospodărie comunală; secţia Sisteme de canalizare şi apeducte; secţia 
de creare a spaţiilor verzi; secţia Transport electric; secţia Gospodăriei rutiere; secţia Industria locală. Anii de 
lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, dar documentele au fost transmise la păstrare până în 1982. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice de exploatare a 
zăcămintelor terestre „Gornoe” 
 
F.P-2755, 80 dos., 1960-1980, inventar 

 
Consiliul moldovenesc de grup al Societăţii tehnico-ştiinţifice de exploatare a zăcămintelor terestre „Gornoe” 

a fost creat în 1960 şi avea drept scop: propagarea şi schimbul de experienţă din domeniul industriei de explorări 
geologice. Anii de lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, dar documentele au fost transmise la păstrare până în 
1980. 
 
Casa Republicană a ştiinţei şi tehnicii din Moldova  
 
F.P-2778, 563 dos., 1960-1994, inventare 1,1л 

 
Casa Republicană a tehnicii din RSSM a fost creată în 1960 fiind direct subordonată Consiliului Republican 

al Societăţilor tehnico-ştiinţifice din RSSM. Casa era un Centru metodico-ştiinţific de perfecţionare teoretică a 
specialiştilor tehnici din republică, ea organiza diverse conferinţe ştiinţifice, seminare, expoziţii tematice, lecţii etc. 
În 1989 Casa Republicană a tehnicii din RSSM a fost reorganizată în Casa ştiinţei şi tehnicii a Cârmuirii 
Republicane a Uniunii ştiinţifice de inginerie a URSS, iar din 1991 este subordonată Uniunii Societăţilor tehnico-
ştiinţifice din Moldova. În 1993 Casa Republicană a ştiinţei şi tehnicii din Moldova a fost lichidată. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din energetică şi 
industria electronică 
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F.P-2916, 172 dos., 1958-1982, inventar 

 
În noiembrie 1958 a fost înfiinţată Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice a 

energeticienilor, iar în 1968 şi-a schimbat denumirea în Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-
ştiinţifice din energetică şi industria electronică. Societatea avea următorul scop în activitate: propagă inovaţiile 
tehnico-ştiinţifice şi acordă ajutor lucrătorilor cu studii tehnice pentru perfecţionarea continuă a acestora. Anii de 
lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1982. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice a editurilor şi 
comercializare a cărţilor 
 
F.P-2693, 52 dos., 1965-1978, inventar 

 
În scopurile dezvoltării şi popularizării cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice în domeniul industriei poligrafice, în 

1949 a fost creată Secţia Societăţii ştiinţifice de inginerie şi tehnică de poligrafie şi editură. În 1955 secţia a fost 
reorganizată în Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice de poligrafie şi editură, iar în 
1977 şi-a schimbat denumirea în Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice a editurilor 
şi comercializare a cărţilor. Anii de lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la 
păstrare până în 1982. 
 
Consiliul Republican al Societăţii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova 
„Inovatorul” 
 
F.P-3037, 702 dos., 1958-1996, inventare 1,1нт 

 
Societatea Republicană a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor RSSM a fost creată în 1958 şi avea drept scop să 

contribuie la dezvoltarea invenţiilor, acordarea ajutorului inventatorilor şi raţionalizatorilor la elaborarea 
propunerilor sale etc. În 1990 Societatea şi-a schimbat denumirea în Societatea Republicană a Inventatorilor şi 
Raţionalizatorilor din Moldova, iar în 1993 a fost reorganizată în Societatea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din 
Moldova „Inovatorul”. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din sfera comercială  
 
F.2, 145 dos., 1970-1982, inventar 

 
Anii înfiinţării şi lichidării Societăţii nu sunt cunoscuţi, însă documentele au fost transmise la păstrare pentru 

perioada 1970-1982. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria 
constructoare de maşini  
 
F.P-3032, 327 dos., 1955-1990, inventar 

 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria constructoare de maşini a 

fost creată în 1955 şi avea drept scop: atragerea lucrătorilor din ramura constructoare de maşini, stimularea 
iniţiativelor creative în scopul dezvoltării progresului tehnico-ştiinţific. Anii de lichidare a Societăţii nu sunt 
cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1990. 
 
Societatea tehnico-ştiinţifică din agricultură din Republica Moldova  
 
F.P-3181, 366 dos., 1951-1991, inventar 

 
În 1951 a fost creată Secţia Moldovenească a Societăţii ştiinţifice de inginerie şi tehnică din agricultură din 

URSS, iar în 1955 a fost reorganizată în Societatea tehnico-ştiinţifică din agricultură şi gospodăria silvică a RSSM 
(din 1961 STŞ din agricultură). Societatea avea drept scop: atragerea lucrătorilor implicaţi în ramura agricolă, 
propagarea noilor tehnologii şi pledează pentru introducerea lor în viaţă. Anii de lichidare a Societăţii nu sunt 
cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1991. 
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Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria de 
prelucrare a lemnului şi celulozei  
 
F.P-3130, 155 dos., 1957-1982, inventar 

 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria de prelucrare a lemnului 

şi celulozei a fost creată la 20 noiembrie 1957 în baza Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria silvică şi avea drept 
scop: atragerea maselor muncitoare şi creşterea nivelului lor de calificare prin propagarea continuă a tehnicii şi 
ştiinţei. Anii de lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1982. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria uşoară  
 
F.P-3210, 441 dos., 1954-1992, inventare1,1a 

 
Societatea tehnico-ştiinţifică din Industria uşoară a fost înfiinţată în 1955 în rezultatul reorganizării 

Consiliilor republicane ale Societăţilor ştiinţifice de inginerie şi tehnică. Societatea avea drept scop: atragerea 
maselor muncitoare şi creşterea nivelului lor de calificare prin propagarea continuă a tehnicii şi ştiinţei. În 1992 în 
corespundere cu hotărârea conferinţei Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria uşoară organizaţia a fost lichidată. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din Industria 
alimentară  
 
F.P-3216, 481 dos., 1954-1988, inventare1,2 

 
În anul 1951 a fost organizată Secţia Moldovenească a Societăţii ştiinţifice de inginerie şi tehnică din 

Industria alimentară din URSS, iar în 1955 a fost reorganizată în Societatea tehnico-ştiinţifică din Industria 
alimentară din RSSM care avea următorul scop: stimularea iniţiativei creative a membrilor societăţii la elaborarea 
noilor tehnologii, contribuirea la introducerea noilor tehnologii şi invenţii în producere. Anii de lichidare a Societăţii 
nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1988. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din radiotehnică şi 
electronică „A.S. Popov”  
 
F.P-3260, 95 dos., 1959-1983, inventar 

 
În 1959 a fost înfiinţată Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii tehnico-ştiinţifice din 

radiotehnică şi electronică „A.S. Popov” care avea drept scop: stimularea iniţiativei creative a membrilor societăţii 
la elaborarea noilor tehnologii, contribuirea la introducerea noilor tehnologii şi invenţii în producere. Anii de 
lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1983. 
 
Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii unionale de chimie „Mendeleev” 
 
F.P-3278, 34 dos., 1958,1960-1962,1965-1971, inventar 

 
Secţia Societăţii unionale de chimie „Mendeleev”, or. Chişinău a fost înfiinţată în 1951, iar în 1958 

reorganizată în Cârmuirea Republicană moldovenească a Societăţii unionale de chimie „Mendeleev” şi avea 
următorul scop de activitate: propagarea continuă a noilor tehnologii şi cunoştinţe din ramura chimică, participarea 
la perfecţionarea continuă a colaboratorilor întreprinderilor chimice. În perioada de activitate Societatea a avut 
următoarea structură: secţiile Chimie fizică, Chimie neorganică, Chimie analitică, Tehnologii chimice, Metodică de 
predare, Cauciuc şi piele artificială. Anii de lichidare a Societăţii nu sunt cunoscuţi, însă documentele au fost 
transmise la păstrare până în 1971. 
 

Stenograme şi procese-verbale ale plenarelor, hotărâri ale organizaţiilor ierarhic superioare, 
procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului Societăţii, ale conferinţelor  şi adunărilor  de dări de 
seamă şi alegeri şi materiale anexate lor. Stenograme ale conferinţelor tehnico-ştiinţifice. 
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Materiale(ordine, dispoziţii, procese-verbale, dări de seamă) cu privire la petrecerea 
concursurilor noilor tehnologii, ale seminarelor,  documente (planuri de activitate, rapoarte, 
informaţii, programe, dări de seamă) cu privire la activitatea de bază, brevete ale invenţiilor, 
materiale cu privire la activitatea organizaţiilor primare, dări de seamă statistice şi rapoarte 
financiare, devize de cheltuieli şi venituri. 
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UNIUNILE ŞI SOCIETĂŢILE SPORTIVE 
 

Consiliul Republican al Asociaţiei Sportive Voluntare “Locomotiv”  
 

F. R-4, 56 dos., 1979-1987, inventar 
 
Consiliul Republican al Asociaţiei Sportive Voluntare “Locomotiv” a fost întemeiat în temeiul deciziei Prezidiului 
Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova din 27 septembrie 1979. Data lichidării organizaţiei nu este 
cunoscută, documentele au fost predate la păstrare până în 1987.  
 
Cabinetul metodic Republican vizând introducerea gimnasticii în producţie  
 

F. 5, 28 dos., 1975-1986, inventar 
 
Cabinetul metodic Republican vizând introducerea gimnasticii în producţie a fost întemeiat în baza deciziei 
Secretariatului Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova datată cu 12 iunie 1975. Data lichidării 
organizaţiei nu este cunoscută, documentele au fost predate la păstrare până în 1986.  
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Crasnoie Znamia “ 
 

F. R-2596, 33 dos., 1949-1957, inventar 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Crasnoie Znamia ” a fost creat în 1949 având 
ca funcţie de bază conducerea şi dirijarea activităţii colectivelor de cultură fizică încadraţi în sistemul Direcţiei 
Industriei Uşoare din Agricultură. În corespundere cu decizia Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor din 
URSS din 30 octombrie 1957 Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Crasnoie 
Znamia ” a fost lichidată. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Trud”  
 

F. R-2598, 8 dos., 1950-1954, inventar 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Trud” a fost creat  în 1950 având ca scop 
dirijarea activităţilor de cultură fizică şi sport printre membrii Comitetelor Sindicale ale lucrătorilor din Industria 
Locală şi Gospodăria Comunală. În 1954 prin decizia Consiliului Central al Sindicatelor din URSS Asociaţia 
Sportivă Voluntară “Trud” a fost lichidată. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Medic” 
 

F. R-2599, 19 dos., 1950-1955, inventar 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Medic” a fost organizat in RSSM în 1950 
având drept scop coordonarea activităţilor de cultură fizică printre membrii Comitetelor Sindicale a lucrătorilor din 
instituţiile medicale. În 1955 în corespundere cu decizia Secretariatului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS 
Asociaţia sportiv – voluntară “Medic” a fost lichidată. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Burevestnic”  
 

F. R-2601, 39dos., 1946-1957; inventar 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Burevestnic” a fost creat în 1946 având drept 
scop organizarea activităţilor de cultură fizică printre membrii sindicatelor din ramura comerţului de stat şi 
cooperaţiei de consum. În 1955 în rezultatul lichidării societăţilor “Nauca”, “Trud”, “Medic” şi “Iscra” în baza 
deciziei secretariatului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS toate colectivele acestor organizaţii au trecut în 
subordinea societăţii “Burevestnic”. În 1957 în conformitate cu decizia secretariatului Consiliului Central al 
Sindicatelor din URSS societatea “Burevestnic” a fost lichidată. 
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Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare Studenţeşti 
“Burevestnic”  
 

F. R-2601”a”, 39 dos., 1981-1987; inventar 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare Studenţeşti “Burevestnic” a fost înfiinţat în 
baza cluburilor sportive a instituţiilor de învăţământ superioare în corespundere cu decizia  Prezidiului Consiliului 
Republican al Sindicatelor din Moldova din 29 ianuarie 1981 având ca scop pregătirea sportivilor de categorie înaltă 
din rândurile studenţilor. Data lichidării organizaţiei nu este cunoscută. Documentele au fost predate la păstrare până 
în 1987. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Nauca”  
 

F. R-2602, 5 dos., 1952-1955, inventar 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Nauca” a fost creat în 1952 având ca scop 
organizarea activităţilor de cultură fizică printre studenţii Instituţiilor de învăţământ superior. În 1955 în 
conformitate cu decizia secretariatului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS societatea “Nauca” a fost 
lichidată. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Iscra”  
 

F. R-2603, 19 dos., 1949-1955, inventar 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Iscra” a fost creat în 1949 având ca scop 
organizarea activităţilor de cultură fizică printre elevii Instituţiilor de învăţământ mediu şi special. În 1955 în 
conformitate cu decizia secretariatului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS societatea “Iscra” a fost 
lichidată. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Pişcevic”  
 
F. R-2662, 44 dos., 1946-1957, inventare 1-2 

 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Pişcevic” a fost creat în 1946 având ca scop 
dezvoltarea şi organizarea activităţilor de cultură fizică printre lucrătorii ramurii industriei alimentare din RSSM. În 
1957 în conformitate cu decizia secretariatului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS societatea “Pişcevic” a 
fost lichidată. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac”  
 
F. R-2762, 164 dos., 1944-1958, inventare 1-2 
 
Consiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac” a fost înfiinţată în mai-iunie 1944 în 
conformitate cu decizia Prezidiului Consiliului Unional al Societăţii “Spartac” având ca scop organizarea 
activităţilor de cultură fizică şi sport printre membrii artelurilor cooperaţiei meşteşugăreşti şi cooperaţiei invalizilor, 
de asemenea şi cetăţenilor URSS care au dorinţa să fie membri ai asociaţiei “Spartac”. În legătură cu lichidarea în 
RSSM a cooperaţiei meşteşugăreşti şi în temeiul deciziilor CC al PCM din 10 decembrie 1957 şi deciziei Prezidiului 
Consiliului Unional al Societăţii “Spartac” din21 februarie 1958 Societatea “Spartac” a fost lichidată. 
 
Consiliul interraional Chişinău al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac” pe lângă 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac” 
 

F. R- 2764, 123 dos., 1947-1958, inventare 1-2 
 
Consiliul  Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac” din Chişinău a fost înfiinţat la 8 septembrie 1947 având drept 
scop organizarea activităţilor sportive şi de instruire în societăţile din sistemul cooperaţiei meşteşugăreşti şi a 
invalizilor, şi instituţiile de învăţământ şcolar din or. Chişinău. La 24 octombrie 1947 Consiliul  Asociaţiei Sportive 
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Voluntare “Spartac” din Chişinău şi-a schimbat denumirea în Consiliul interraional Chişinău al Asociaţiei Sportive 
Voluntare “Spartac”. Din 31 mai 1952 în legătură cu schimbările în organizarea teritorial-administrativă denumirea 
societăţii a fost schimbată în Consiliul Regional Chişinău al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac” ca mai apoi în 
temeiul deciziei Сonsiliului Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac” din 13 decembrie 
1953 în legătură cu lichidarea în RSSM a districtelor Consiliul Regional Chişinău al Asociaţiei Sportive Voluntare 
“Spartac” să fie reorganizat în Consiliul interraional Chişinău al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac”. În legătură 
cu lichidarea în RSSM a cooperaţiei meşteşugăreşti din 3 martie 1958 Consiliul interraional Chişinău al Asociaţiei 
Sportive Voluntare “Spartac” a fost lichidat. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Stroiteli”  
 
F. R-2847, 140 dos., 1948-1957, inventare 1-2 

 
Consiliul Republican al Asociaţiei Sportive Voluntare “Stroiteli” a fost înfiinţat la prima conferinţă republicană din 
10 aprilie 1950 (până atunci a existat ca birou organizatoric al Consiliului Republican Moldovenesc al Asociaţiei 
Sportive Voluntare “Stroiteli”) având drept scop organizarea activităţilor de cultură fizică şi sport printre membrii 
comitetelor sindicale ale lucrătorilor din construcţie. În corespundere cu decizia Prezidiului Consiliului Central al 
Sindicatelor din URSS din 30 octombrie 1957 Сonsiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare 
“Stroiteli ” a fost lichidat. 
 
Consiliul Central al Societăţii Sportive Voluntare a Sindicatelor “Moldova”  
 

F. R-3058, 731 dos., 1958-1987, inventare 1-2 
 
În corespundere cu decizia Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor din URSS din 30 octombrie 1957 Prezidiul 
Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova a emis decizia din 12 decembrie 1957 prin care abroga 
societăţile sportive ramurale “Burevestnic”, “Pişcevic”, “Crasnoie Znamia”, “Stroiteli” şi “Spartac” iar în baza lor a 
fost înfiinţată Societatea Republicană Sportiv-voluntară a Sindicatelor din RSSM “Moldova”. În funcţiile Societăţii 
întrau – coordonarea activităţilor de cultură fizică şi sport  în rândurile muncitorilor, studenţilor şi a tuturor celor 
care doresc să se ocupe cu sportul şi turismul. Organizaţia a predat documentele până în 1987. 
 
Consiliul Central al Societăţii Sportive Voluntare din mediul rural “Colhoznicul” din 
RSSM  
 

F. R-3074, 1467 dos., 1952-1987, inventare 1,1”a” 

 
În conformitate cu decizia CC al PC(b)M şi Sovietul Miniştrilor din RSSM de la 8 aprilie 1952 a fost înfiinţată 
Societatea Sportivă Voluntară “Colhoznicul”. La 31 martie 1953 la prima plenară de întemeiere a Societăţii 
“Colhoznicul” a fost creat Consiliul Republican care a unificat toate colectivele de cultură fizică a colhozurilor. În 
corespundere cu dispoziţia comitetului pe problemele culturii fizice şi sport pe lângă Sovietul Miniştrilor din URSS 
şi Consiliului Central al Sindicatelor din URSS Societatea Sportivă “Colhoznicul” a fost unificată cu Societatea 
“Urojai” iar la plenara din 31 martie 1956 a fost ales Consiliul Central al Societăţii Sportive Voluntare din mediul 
rural “Colhoznicul”. Data lichidării organizaţiei nu este cunoscută. Documentele au fost predate la păstrare până în 
1987. 
 
Сonsiliul Republican Moldovenesc al Societăţii Unionale de cultură fizică şi sport 
“Dinamo” decorat cu ordinul Lenin  
 

F. R-3098, 403 dos., 1944-1974, inventar 
 
Consiliul Republican Moldovenesc “Dinamo” şi-a început activitatea în RSSM în luna septembrie 1944 în baza 
decretului Sovietului Comisarilor Norodnici din 24 august 1944 şi era subordonat Consiliului Central din URSS 
“Dinamo”. Societatea avea drept scop încadrarea colaboratorilor Ministerului de Interne şi a Securităţii împreună cu 
membrii familiei în viaţa sportivă. Data lichidării organizaţiei nu este cunoscută, documentele au fost predate la 
păstrare până în 1974. 
 
Consiliul Republican Moldovenesc al Societăţii Unionale voluntar-sportive” Trudovâe 
rezervâ”  
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F. R-3144, 211 dos., 1945-1974, inventar 
 
Consiliul Republican Moldovenesc “Trudovâe rezervâ“ şi-a început activitatea în RSSM în 1945 organizat pe lângă 
Direcţia Republicană a rezervelor muncii din RSSM. Societatea avea drept scop propagarea modului sănătos de 
viaţă în mediul muncitorilor şi a persoanelor ce-şi fac studiile în instituţiile profesional-tehnice. Data lichidării 
societăţii nu este cunoscută, documentele au fost predate la păstrare până în 1974. 
 
Consiliul Uniunii Societăţilor şi Organizaţiilor Sportive din RSSM  
 

F. R-3244, 879 dos., 1959-1969, inventar 
 
În conformitate cu decizia Sovietului Comisarilor Norodnici al URSS din 15 august 1940 responsabil de problemele 
culturii fizice şi sport în RSSM a fost numit Comitetul republican pe problemele culturii fizice şi sportului. În 
perioada 1941-1944 Comitetul n-a activat. În 1953 ca rezultat a deciziei Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 
18 aprilie Comitetul pe problemele culturii fizice şi sportului a fost lichidat iar funcţiile sale au fost transmise 
Ministerului Sănătăţii din RSSM, în componenţa căruia a fost creată Direcţia pe problemele culturii fizice şi 
sportului, ca apoi în 1954 prin decizia Sovietului Miniştrilor din RSSM Direcţia să fie reorganizată în Comitetul pe 
problemele culturii fizice şi sportului pe lângă  Sovietul  Miniştrilor din RSSM. În 1959 în conformitate cu decizia 
CC şi Sovietului Miniştrilor din RSSM Comitetul a fost reorganizat în Consiliul Uniunii Societăţilor şi 
Organizaţiilor Sportive din RSSM. Prin decizia din 12 decembrie 1969 a CC al PCM  şi Sovietului Miniştrilor din 
RSSM Consiliul Uniunii Societăţilor şi Organizaţiilor Sportive din RSSM. În arhivă au fost transmise documentele 
pentru perioada 1959-1969. 
 
Consiliul orăşenesc Chişinău al Uniunii Societăţilor şi Organizaţiilor Sportive din RSSM  
 

F.R-3286, 126 dos., 1959-1969, inventar 

 
În scopurile atragerii organizaţiilor obşteşti şi a maselor populare în mişcarea de cultură fizică şi sport în martie 
1959 a fost înfiinţat Consiliul orăşenesc Chişinău al Uniunii Societăţilor şi Organizaţiilor Sportive. Prin decizia CC 
al PCM şi Sovietului Miniştrilor din RSSM Consiliul orăşenesc Chişinău a fost lichidat. 
 
 
Procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului Consiliului Uniunii Societăţilor şi Organizaţiilor 
Sportive din RSSM, procese-verbale ale Prezidiului Federaţiei la toate genurile de sport, 
hotărârile şi dispoziţiile Sovietului Miniştrilor al RSSM vizând activitatea Uniunii,  informaţii cu 
privire la situaţia culturii fizice şi sportului, materiale ale spartachiadelor popoarelor URSS, 
materialele întâlnirilor internaţionale între România şi Moldova la unele genuri de sport, planuri 
de pregătire a maeştrilor în sport. 

Procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului Consiliului Republican al Asociaţiilor Sportive 
Voluntare “Locomotiv”, “Crasnoie Znamia ”, “Trud”, “Medic”, “Burevestnic”, “Nauca”, 
“Iscra”, “Pişcevic”, “Spartac”, “Stroiteli” şi deciziile primite de ele, “Colhoznicul”, “Dinamo”, 
“Trudovâe rezervâ”, stenograme ale plenarelor şi deciziile Prezidiului Republican al Sindicatelor 
din Moldova care se referă la activitatea Societăţilor sportive, stenograme ale conferinţelor 
republicane. , documente ale conferinţelor de dări de seamă şi alegeri, dispoziţii cu privire la 
activitatea de bază. 

Procese-verbale ale şedinţelor şi deciziile Prezidiului Societăţii “Moldova”, dispoziţiile 
Consiliului Central al Societăţii “Moldova”, deciziile secretariatului şi Prezidiului Consiliului 
Central al Sindicatelor din URSS, biroului organizatoric al Consiliului Societăţilor Sportive a 
Sindicatelor din URSS ce ţin de activitatea Consiliului Central al Societăţii “Moldova”, ordinele 
preşedintelui comitetului culturii fizice şi sportului pe lângă Sovietul Miniştrilor al URSS ce se 
referă la activitatea Consiliului Central al Societăţii “Moldova”, documente ale conferinţelor şi 
plenarelor Societăţii Sportive “Moldova”. 

Procese-verbale ale competiţiilor sportive la toate genurile de sport, materiale ale 
conferinţelor republicane, procese-verbale ale şedinţelor de dări de seamă şi alegeri, documente 
şi  regulamente, ordine ale organelor ierarhic superioare, materiale ale conferinţelor republicane, 
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dări de seamă cu privire la organizarea competiţiilor sportive,  dări de seamă, tabele privind 
rezultatele competiţiilor, instrucţiuni şi materiale didactice privind conducerea activităţilor 
sportive, dări de seamă a colegiilor de arbitri la toate genurile de sport, materiale vizând 
construcţia terenurilor sportive, a unui bazin în or. Chişinău şi a stadionului de la Bender, dări de 
seamă statistice şi financiare, planuri de perspectivă a Consiliului şi a cluburilor sportive cu 
privire la dezvoltarea culturii fizice şi sportului. 

Documente (regulamente, dări de seamă, tabele ale rezultatelor) competiţiilor sportive la 
spartachiadele Republicane de vară 1981-1983, documente ale spartachiadelor unionale “Iunâi 
Lenineţ” la toate genurile de sport, regulamente şi dări de seamă a colegiilor de arbitri cu privire 
la competiţiile sportive la toate genurile de sport, dări de seamă cu privire la participarea 
echipelor selecţionate la jocurile studenţeşti de vară, planuri de perspectivă, regulamente vizând 
organizarea competiţiilor sportive şi materialele rezultatelor la toate genurile de sport, dări de 
seamă statistice şi financiare, scheme de încadrare şi devize de venituri şi cheltuieli. 

 
Comitetul Republican al Asociaţiei Voluntare pentru susţinerea armatei, aviaţiei şi flotei 
din RSSM 
 
F. R-3196, 507 dos., 1940-1941,1944 – 1971  

 
Societatea pentru susţinerea apărării, aviaţiei şi construcţiei chimice din RSSM şi-a reînceput activitatea din 23 
martie 1944 în baza ordinului Consiliului Central al Societăţii pentru susţinerea apărării, aviaţiei şi construcţiei 
chimice din URSS, până atunci fiind parte componentă a societăţii unionale. Din 1948 Societatea pentru susţinerea 
apărării, aviaţiei şi construcţiei chimice din RSSM a fost lichidată ca în locul ei să fie formate două societăţi: 
Societatea pentru susţinerea aviaţiei şi Societatea pentru susţinerea armatei În baza acestor două organizaţii în 1951 
în corespundere cu decizia Sovietului Miniştrilor din URSS a fost format Comitetul Republican al Asociaţiei 
Voluntare pentru susţinerea armatei, aviaţiei şi flotei din RSSM. Organizaţia a predat documentele la păstrare până 
în 1971. 
 

Deciziile Sovietului Comisarilor Norodnici din RSSM, Procese-verbale ale şedinţelor 
biroului de organizare şi Prezidiului consiliilor judeţene, orăşeneşti şi raionale a Societăţii pentru 
susţinerea apărării, aviaţiei şi construcţiei chimice din RSSM, procese-verbale ale şedinţelor 
biroului de organizare a Comitetului Republican al Asociaţiei Voluntare pentru susţinerea 
armatei, aviaţiei şi flotei din RSSM, stenogramele şedinţelor comitetului Republican, materiale 
ale conferinţelor de dări de seamă şi alegeri a comitetelor orăşeneşti şi raionale, materiale 
(procese-verbale, dări de seamă, decizii ale conferinţelor orăşeneşti şi raionale ale asociaţiei 
pentru susţinerea armatei, aviaţiei şi flotei din RSSM), ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea 
de bază, planuri, rapoarte, informaţii, hărţi a teritoriilor deminate, informaţii cu privire la 
colectarea armamentului de pe teritoriul RSSM, dări de seamă cu privire la pregătirea 
specialiştilor militari, dări de seamă vizând activitatea serviciilor de salvare şi listele cu 
componenţa specialiştilor, dări de seamă cu privire la spartachiadele unionale la sporturile cu 
caracter tehnico-militar. 
 
Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova  
 
F.P-3182, 375 dos., 1948-1996, inventar 

 
Societatea Moldovenească Republicană Benevolă a Vânătorilor a fost înfiinţată în 1946, care în 1949 şi-a 

schimbat denumirea în Societatea Moldovenească Republicană Benevolă a Vânătorilor şi Pescarilor, iar din 1960 
Societatea Moldovenească a Vânătorilor şi Pescarilor. Societatea avea drept scop: Elaborarea şi realizarea formelor 
raţionale de ţinere a gospodăriilor piscicole şi de vânătoare, de dezvoltare a pescuitului şi vânătorii sportive pe 
teritoriul RSSM. În anul 1991 organizaţia şi-a schimbat denumirea în Societatea Vânătorilor şi Pescarilor din 
Republica Moldova. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului Consiliului Republican al Societăţii, stenograme 

ale congreselor Societăţii, materiale ale conferinţelor republicane. Procese-verbale ale 
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conferinţelor orăşeneşti şi raionale de dări de seamă şi alegeri, ale adunărilor sindicale, ale 
adunărilor activului Societăţii. Statutul Societăţii (1955). 

Dări de seamă operative cu privire la activitatea societăţilor orăşeneşti şi raionale, cu 
privire la starea gospodăriilor piscicole şi de vânătoare şi cu privire la activitatea de bază a SVP. 
Planuri de activitate, dări de seamă statistice şi financiare, devize de cheltuieli. 
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COOPERAŢIA DE CONSUM 
 
Uniunea Societăţilor Cooperaţiei de Consum a RSS Moldova „MOLDCOOP”  
 

F.P-3057, 3755 dos., 1944-1990, inventare 1,1a 

 
În 1940 în baza cooperaţiei de consum din RASSM a fost creată Uniunea Republicană a Societăţilor 

Cooperaţiei de consum a RSSM, care avea drept scop: crearea relaţiilor economice între oraş şi sat,producerea şi 
realizarea mărfurilor de larg consum, crearea centrelor de comerţ şi depozitare etc. În septembrie 1990 organizaţia 
şi-a schimbat denumirea în Uniunea Societăţilor cooperaţiei de consum a RSSM „MOLDOVACOOP”, iar din 
noiembrie al aceluiaşi an - Uniunea Societăţilor Cooperaţiei de consum a RSSM „MOLDCOOP”. În perioada de 
activitate Uniunea avea următoarea structură: Conducerea, Comisia de revizie, Direcţia comerţ, Direcţia alimentaţie 
publică, Direcţia economică centrală, Direcţia cadre şi activitate organizatorică,Direcţia transport, Direcţia industrie 
cooperativă, Direcţia juridică, Direcţia administrativă. 

 
Stenograme ale congreselor republicane, ale consfătuirilor republicane ale lucrătorilor 

cooperaţiei de consum şi materiale anexate lor, stenograme ale adunărilor extraordinare ale 
Consiliului Uniunii cooperaţiei de consum, procese-verbale ale şedinţelor cârmuirii centrale, 
hotărâri ale Consiliului de Miniştri şi cârmuirii pe problemele de activitate. 

Corespondenţa cu Uniunea Centrală, cu Consiliul Miniştrilor, cu Ministerul Comerţului pe 
problemele activităţii de bază, planuri de activitate. Informaţii cu privire la situaţia reţelei 
comerciale şi de alimentaţie publică. Rapoarte ale uniunilor raionale expediate către Uniunea 
republicană. 

Materiale ale adunărilor de dări de seamă şi alegeri, planuri financiare, dări de seamă 
statistice şi financiare, planuri de investiţii în construcţii. Scheme de încadrări. Liste ale 
lucrătorilor. 
 
Consiliul Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM 
 
F.P-3010, 2283 dos., 1944-1957, inventare 1-17 

 
Cooperativele meşteşugăreşti şi-au reluat activitatea în 1944 la finele celui de-al II război mondial, iar pentru 

coordonarea activităţii acestor cooperative în 1945 a fost creat Consiliul cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM, care 
avea drept scop: crearea condiţiilor de producere a articolelor de larg consum, de producere a materialelor de 
construcţie locale, a obiectelor din gospodăria casnică. În octombrie 1945 Consiliul cooperativelor a fost reorganizat 
în Direcţia cooperativelor meşteşugăreşti pe lângă Sovietul Comisarilor Poporului al RSSM, iar în 1950 după 
lichidarea Direcţiei a fost din nou creat Consiliul cooperativelor meşteşugăreşti al RSSM. În fondul dat pot fi găsite 
şi documentele cooperativelor invalizilor, ale cooperativelor consiliilor judeţene şi raionale. 

 
Ordine şi hotărâri ale Direcţiei Centrale şi Direcţiei cooperativelor industriale pe lângă 

Consiliul de Miniştri al RSSM, procese-verbale şi hotărâri ale Colegiului Direcţiei 
cooperativelor industriale, procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului uniunilor industriale şi 
materiale anexate lor. Materiale cu privire la petrecerea adunărilor de dări de seamă şi alegeri în 
cooperative. 

Memorii, corespondenţă, informaţii către Consiliul de Miniştri al RSSM, materiale cu 
privire la lucrările de restabilire a cooperativelor. Materiale cu privire la dezvoltarea continuă a 
cooperativelor. 

Planuri de activitate şi financiare, dări de seamă cu privire la activitatea de bază, dări de 
seamă statistice şi financiare, scheme de încadrări, buget. Tabele de salarizare, conturi analitice 
dosare personale.  
 
Uniunea judeţeană a cooperaţiei de consum Bender 
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F.P-2741, 20 dos., 1944-1947, inventare 1-2 

 
 
 
Uniunea raională a Societăţilor cooperaţiei de consum Baimaclia  
 
F.P-2384, 92 dos., 1944-1956, inventare 1-2 

 
Uniunea raională a Societăţilor cooperaţiei de consum Chişcăreni  
 
F.P-2640, 15 dos., 1944-1950,1952-1954, inventare 1-2 

 
Uniunea raională a Societăţilor cooperaţiei de consum Cotiujeni  
 
F.P-2631, 17 dos., 1944-1948, inventare 1-2 

 
Uniunea interraională a cooperativelor meşteşugăreşti din Soroca  
 
F.P-1662, 9 dos., 1946-1951, inventar 

 
Uniunea raională a Societăţilor cooperaţiei de consum Susleni 
 
F.P-2470, 99 dos., 1947-1956, inventare 1-2 

 
Uniunea raională a Societăţilor cooperaţiei de consum Zguriţa 
 
F.P-2509, 60 dos., 1944,1947-1954, inventare 1-2 

 
Societatea rurală a cooperaţiei de consum a satului Horodişte, judeţul Soroca  
 
F.P-1700, 1 dos., 1941, inventar 

 
Uniunile raionale ale Societăţilor cooperatiste au fost înfiinţate în 1940, însă activitatea lor a fost stopată în 

1941 odată cu începerea operaţiilor militare în teritoriu. În 1944 Uniunile raionale şi-au reluat activitatea, de 
asemenea a fost înfiinţată şi Uniunea Judeţeană a cooperaţiei de consum Bender. Organizaţiile sus-menţionate aveau 
drept scop: organizarea comerţului cu mărfuri industriale şi alimentare în zonele rurale, construcţia întreprinderilor 
de comerţ şi alimentaţie publică în sate. În 1947 a fost lichidată Uniunea Judeţeană a cooperaţiei de consum, iar în 
1956 şi cele raionale. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor conducerii, ale adunărilor de dări de seamă şi alegeri ale 

Uniunii raionale, hotărâri şi dispoziţii ale conducerii. Procese-verbale ale adunărilor 
cooperativelor rurale. Planuri de activitate. 

Dări de seamă cu privire la activitatea cu cadrele, dări de seamă financiare şi statistice. 
Tabele de salarizare, conturi analitice. Dispoziţii cu privire la personal. 
 
COOPERATIVE 
 
Cooperativa „Pişceproduct” a Consiliului Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM, or. 
Chişinău  
 
F.P-78, 22 dos., 1948-1953, inventar 
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În anul 1946 a fost creată cooperativa „Colectivnîi trud”, activitatea căreia era coordonată de Direcţia 
cooperativelor meşteşugăreşti pe lângă Sovietul Miniştrilor al RSSM şi avea drept scop: producerea şi realizarea 
produselor alimentare. Începând cu 1948 cooperativa îşi schimbă denumirea în „Pişceproduct”. În 1955 cooperativa 
„Pişceproduct” a fost comasată cu cooperativa „Pişcevic”, preluând denumirea ultimei. 

 
Cooperativa „Pişcevic” a Consiliului Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM, or. Chişinău  
 
F.P-76, 34 dos., 1944-1956, inventar 

 
În 1944 a fost organizată cooperativa „Crestianschie Melniţî”, fiind subordonată Consiliului cooperativelor 

meşteşugăreşti din RSSM şi avea drept scop:producerea şi realizarea produselor alimentare. La finele anului 1947 
cooperativa şi-a schimbat denumirea în „Pişcevic”, iar în 1955 ea a fost comasată cu cooperativa „Pişceproduct”, 
preluând denumirea primei. În anul 1956 cooperativa „Pişcevic” a întrat în componenţa Trustului de conserve. 
 
Cooperativa „15 let Moldavii” a Consiliului Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM, or. 
Tiraspol 
 
F.P-2952, 11 dos., 1938-1941, inventar 

 
Anii de creare şi lichidare a organizaţiei nu sunt cunoscuţi, însă documentele au fost transmise la păstrare 

pentru anii 1938-1941. 
 
Cooperativa „Novîi Bât” a Consiliul Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM, or. Tiraspol  
 
F.P-2953,7  dos., 1938-1941, inventar 

 
Anii de creare şi lichidare a organizaţiei nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare pentru anii 
1938-1941. 
 

Procese-verbale ale şedinţelor cârmuirii, ale adunărilor generale, procese-verbale ale 
consfătuirilor tehnice şi de producere ale cooperativelor, corespondenţa cu Uniunea Cooperaţiei 
de consum. Planuri de producere, dări de seamă statistice şi financiare, dispoziţii cu privire la 
activitatea de bază şi personal, tabele de salarizare. 
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ORGANIZAŢII ŞI SOCIETĂŢI DE BINEFACERE 
 
Comitetul Central al Societăţii de Cruce Roşie a RSS Moldova  
 
F.P-3042, 887 dos., 1945-1990, inventare 1,1a 

 
Societatea de Cruce Roşie a fost înfiinţată în 1940. Odată cu începutul războiului II mondial organizaţia şi-a 

încetat activitatea reluând-o în 1944. Societatea avea drept scop: organizarea şi petrecerea diferitor activităţi cu 
caracter sanitar, acordă ajutoare victimelor în rezultatul calamităţilor naturale, contribuie alături de instituţiile 
medicale la propagarea cunoştinţelor medicale. În perioada de activitate Societatea avea următoarea structură: 
Conducerea, secţia Activităţi organizatorice, secţia Activităţilor sanitare, secţia Finanţe. 
 

Procese-verbale, stenograme, rapoarte şi materiale ale congreselor, procese-verbale şi 
stenograme ale plenarelor, ale şedinţelor Prezidiului Societăţii, procese-verbale ale conferinţelor 
de dări de seamă şi alegeri. Dispoziţiile preşedintelui cu privire la activitatea de bază. 

Materiale vizând organizarea zilei Sănătăţii, materiale cu privire la participarea 
detaşamentelor sanitare la competiţiile orăşeneşti şi raionale , documente (procese-verbale, 
planuri de activitate, rapoarte) cu privire la activitatea comitetelor raionale ale Societăţii, dări de 
seamă şi rapoarte financiare şi statistice. 
 
Societatea Invalizilor din Republica Moldova  
 
F.83, 42 dos., 1990-1995, inventar 

 
În corespundere cu Hotărârea Consiliului de Miniştri din RSSM din martie 1990 a fost creată Societatea 

Invalizilor din RSSM care avea scopul de a apăra drepturile şi interesele invalizilor şi a familiilor acestora, crearea 
condiţiilor 

, pentru persoanele cu handicap pentru încadrarea lor activă în toate sferele societăţii. În 1991 Societatea şi-a 
schimbat denumirea în Societatea Invalizilor din Republica Moldova. 

 
Procese-verbale ale congreselor, plenarelor, conferinţelor de constituire, ale şedinţelor 

Prezidiului Societăţii. Statutul Societăţii Invalizilor (1990,1992). Ordinele Preşedintelui 
Societăţii vizând activitatea de bază. Procese-verbale ale conferinţelor republicane şi raionale de 
dări de seamă şi alegeri. 

Documente, informaţii cu privire la activitatea de bază, dări de seamă statistice şi rapoarte 
financiare. 
 
Asociaţia modului sănătos de viaţă „Speranţa” 
 
F.30, 53 dos., 1985-1990, inventar 

 
În octombrie 1985 a fost creată Societatea Republicană Benevolă de combatere a beţiei şi avea drept scop: 

propagarea modului sănătos de viaţă şi activităţi profilactice de dezrădăcinare a alcoolismului, narcomaniei şi 
fumatului de ţigări. În 1990 organizaţia a fost restructurată în Asociaţia modului sănătos de viaţă „Speranţa”. Anii de 
lichidare a organizaţiei nu sunt cunoscuţi, documentele au fost transmise la păstrare până în 1990. 

 
Stenograma şi procesele-verbale ale conferinţelor de constituire ale Asociaţiilor 

republicane şi raionale. Stenograme şi procese-verbale ale plenarelor  Procese-verbale ale 
şedinţelor Cârmuirii republicane, ale şedinţelor biroului Cârmuirii. Procese-verbale ale 
conferinţelor de dări de seamă şi alegeri republicane şi raionale. 

Planuri de activitate ale Consiliului republican, informaţii cu privire la activitatea societăţii 
expediate în instanţele ierarhic superioare, materiale , recomandări metodice, placate vizând 
combaterea alcoolismului şi narcomaniei, dări de seamă cu privire la activitatea de bază, dări de 
seamă statistice. 
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Societatea Orbilor din Republica Moldova  
 

F.P-3084, 830 dos., 1946-1991, inventare 1,1a,3 

 
Societatea Moldovenească a Orbilor a fost organizată la 17 iunie 1946 conform decretului Sovietului 

Miniştrilor al RSSM şi urma să atragă în rândurile sale muncitorii rău-văzători şi orbi de pe teritoriul RSSM pentru 
instruirea şi amplasarea ulterioară în câmpul muncii. Societatea orbilor avea următoarea structură: secţia 
Administrativă, secţia Organizare, secţia Planificare, Contabilitatea, secţia de producere. Începând cu 1991 
organizaţia îşi schimbă denumirea în Societatea Orbilor din Republica Moldova. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului Cârmuirii Centrale, materiale (procese-verbale, 

stenograme, hotărâri, rapoarte de dări de seamă) ale congreselor, plenarelor Cârmuirii Centrale a 
Societăţii orbilor. Statutul Societăţii Orbilor din RSSM (1946, 1949, 1953, 1957, 1961, 1962,). 
Dispoziţii ale Preşedintelui Societăţii. 

Corespondenţă, ordine ale Ministerului Asigurării Sociale cu privire la activitatea de bază, 
planuri de activitate şi de dezvoltare economică şi socială, procese-verbale ale adunărilor 
organizaţiilor primare, ale adunărilor sindicale. Dări de seamă ale întreprinderilor de instruire şi 
producere. Dări de seamă statistice şi rapoarte financiare. Scheme de încadrări. 

 
Societatea Surzilor din Republica Moldova  
 

F.P-3081, 894 dos., 1944-1999, inventare 1,1a 

 
Societatea Moldovenească a Surdomuţilor a fost organizată la 28 august 1944 şi urma să atragă în rândurile 

sale persoanele cu deficienţe auditive pentru amplasarea ulterioară în câmpul muncii. În 1962 organizaţia îşi 
schimbă denumirea în Societatea Surzilor din RSSM (din 1991 Republica Moldova), denumire sub care activează şi 
până în prezent. 

 
Procese-verbale şi Hotărâri ale plenarelor Cârmuirii Centrale, procese-verbale şi materiale 

(hotărâri, rapoarte) ale congreselor, procese-verbale şi hotărâri ale şedinţelor prezidiului. Statutul 
Societăţii (1949,1953,1975), regulamentul Societăţii (1955), dispoziţii ale preşedintelui 
Societăţii privind activitatea de bază. 

Corespondenţa cu organizaţiile guvernamentale ierarhic superioare. Documente ale 
întreprinderilor cu privire la dezvoltarea şi introducerea noilor tehnologii în producere. Materiale 
ale concursurilor, planuri tehnice de producere ale întreprinderilor, la care activează persoane cu 
deficienţe auditive, planuri de activitate, dări de seamă statistice şi rapoarte financiare. 
 
Societatea „Cernobîl” din Republica Moldova  
 

F.84, 9 dos., 1990-2001, inventar 

 
Societatea Moldovenească „Cernobîl” a fost înfiinţată în 1990 şi avea drept scop: acordarea asistenţei 

financiare şi medicale de reabilitare persoanelor care au suferit în rezultatul catastrofei de la Cernobîl, de asemenea 
participă activ la lupta pentru echilibrul ecologic al mediului înconjurător şi sănătatea oamenilor pe teritoriul 
Republicii Moldova. În 1992 Societatea şi-a schimbat denumirea în Societatea „Cernobîl” din Republica Moldova. 

 
Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Societăţii „Cernobîl”, procese-verbale ale 

adunărilor generale ale organizaţiilor primare obşteşti. Statutele Societăţii „Cernobîl” (1990-
2001). Dări de seamă financiare şi statistice, scheme de încadrare ale Societăţii (1990-1992), 
liste ale membrilor Societăţii. 
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SOCIETĂŢI DE PRIETENIE ŞI LEGĂTURI CULTURALE CU ŢĂRILE LUMII 
 
Societatea Moldovenească de Prietenie şi Relaţii Culturale cu Ţările Lumii 
 

F.P-2717, 621 dos., 1958-1987, inventar 

 
Societatea Moldovenească de Prietenie şi Relaţii Culturale cu Ţările Lumii a fost creată în 1958 pentru 

menţinerea relaţiilor de prietenie cu organizaţiile similare de peste hotarele URSS. În perioada de activitate 
Societatea avea următoarea structură: Conducerea, secţia ţărilor socialiste, secţia ţărilor dezvoltate şi capitaliste, 
secţia lucru organizatoric, secţia Informare şi cultură sovietică, secţia de publicare a buletinelor informaţionale, 
secţia financiară. În prezent Societatea activează sub denumirea de Asociaţia de Relaţii cu ţările Lumii „Dacia”. 

 
Stenograma conferinţei republicane de constituire a Societăţii din 04.12.58, stenograme ale 

plenarelor, procese-verbale ale şedinţelor Prezidiului Societăţii, ale adunărilor sindicale. Statutul 
Societăţii Moldoveneşti de Prietenie şi Relaţii Culturale cu Ţările Lumii (1986). Hotărârile 
biroului Prezidiului Uniunii Societăţilor Sovietice de Prietenie, ce se referă la activitatea 
Societăţii Moldoveneşti. 

Corespondenţa cu diferite ţări ale lumii pe probleme culturale şi relaţii de prietenie, 
corespondenţa cu CC al PCM, cu Consiliul de Miniştri al URSS şi Uniunea Societăţilor 
Sovietice de Prietenie cu privire la plecările activiştilor Societăţii peste hotarele ţării. Informaţii 
şi materiale prezentate la CC al PCM vizând activitatea Societăţii. Documente (planuri, procese-
verbale, rapoarte , dări de seamă, programe) ce se referă la activitatea Societăţii. Liste ale 
materialelor informaţional-propagandiste care erau expediate peste hotarele ţării. 

Dări de seamă statistice şi financiare. 
 
Secţia Republicană Moldovenească a Fondului Păcii din URSS  
 
F.56, 29 dos., 1980-1985, inventar 

 
Comisia Republicană Moldovenească de contribuţie Fondului Păcii din URSS a Fost înfiinţată în decembrie 

1980 şi avea drept scop: dezvoltarea unei mişcări umaniste a oamenilor sovietici pentru susţinerea păcii, colectarea 
fondurilor financiare. În 1983 organizaţia şi-a schimbat denumirea în Secţia Republicană Moldovenească a Fondului 
Păcii din URSS. Organizaţia a fost lichidată în 2005, documentele au fost transmise până în 1985. 
 
Comitetul Moldovenesc pentru Apărarea Păcii  
 
F.P-2814, 91 dos., 1955-1985, inventar 

 
Comitetul Moldovenesc pentru Apărarea Păcii a fost creat în 1951 şi avea drept scop: organizarea diferitor 

activităţi, colectarea semnăturilor pentru susţinerea păcii. 
 
Semnăturile oamenilor muncii RSSM în susţinerea Congresului permanent mondial al 
părtaşilor păcii 
 
F.P-1889, 401 dos., 1950-1955, inventare 1-36;38-43 
 

 
Procese-verbale şi stenograme ale Plenarelor, şedinţelor, adunărilor organizaţiilor pentru 

Apărarea Păcii, hotărâri, scrisori şi directive ale Comitetului Sovietic pentru Apărarea Păcii, ce 
se referă la activitatea filialei moldoveneşti. Corespondenţa cu instanţele ierarhic superioare cu 
privire la activitatea de bază, informaţii cu privire la activitatea de bază expediate la CC al PCM. 

Planuri de activitate, dări de seamă cu privire la activitatea de bază, dări de seamă statistice 
şi financiare, liste ale activiştilor. Liste de colectare a semnăturilor. 
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ORGANIZAŢII BENEVOLE 
 
Societatea pentru ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură din Moldova 
 

F. R-2454, 673 dos., 1966-1994;1997, inventare 1-2 

 
Societatea moldovenească pentru ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură a fost înfiinţată în corespundere 

cu Hotărârea Consiliului de Miniştri al RSSM din 1966. Societatea avea următorul scop de activitate: contribuie 
paralel cu instituţiile de stat şi obşteşti din RSSM vizând problemele de ocrotire, restaurare şi studiere ştiinţifică a 
monumentelor de istorie şi cultură, atragerea maselor în activităţi de depistare şi restaurare a acestor monumente. În 
anul 1997 Societatea a fost lichidată. 

 
Stenograme şi procese-verbale ale congreselor, plenarelor şi şedinţelor Prezidiului 

Consiliului Societăţii, procese-verbale ale conferinţelor de dări de seamă şi alegeri. Hotărâri, 
dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al RSSM şi ale altor instituţii ierarhic superioare vizând 
activitatea Societăţii. Statutul Societăţii (1966,1990), procese-verbale ale plenarelor şi şedinţelor 
secţiilor raionale. 

Corespondenţa cu CC al PCM, Consiliul de Miniştri al RSSM şi alte organizaţii cu privire 
la activitatea de bază, documente (procese-verbale, rapoarte, planuri de activitate, dări de seamă, 
liste) cu privire la activitatea secţiilor raionale, informaţii cu privire la monumentele de istorie, 
care au fost deteriorate în rezultatul calamităţilor naturale. Liste ale monumentelor care se află pe 
teritoriul republicii. 

Dări de seamă statistice şi rapoarte financiare, dispoziţii pe personal, conturi analitice şi 
borderouri de plată a salariului, dosare personale. 

 
Secţia orăşenească Chişinău a Societăţii Republicane Moldoveneşti de ocrotire a naturii  
 
F.P-3324, 119 dos., 1956-1982, inventar 

 
În 1956 a fost înfiinţată Societatea Benevolă de creare a spaţiilor verzi din or. Chişinău, care în 1967 şi-a 

schimbat denumirea în Societatea Orăşenească Chişinău de creare a spaţiilor verzi şi ocrotire a naturii, iar din 1971 
în Societatea Orăşenească Chişinău de ocrotire a naturii. În 1979 Societatea a fost reorganizată în Secţia orăşenească 
Chişinău a Societăţii Republicane Moldoveneşti de ocrotire a naturii. Anii de lichidare a organizaţiei nu sunt 
cunoscuţi, documentele au fost predate în arhivă până în 1982.  

 
Procese-verbale ale şedinţelor conducerii Societăţii, ale Şedinţelor Prezidiului, ale 

adunărilor de dări de seamă şi alegeri. Procese-verbale ale şedinţelor biroului şi ale adunărilor 
generale ale organizaţiilor primare ale Societăţii. Statutul Societăţii Benevole de creare a 
spaţiilor verzi în or. Chişinău (1956).  

Planuri de activitate ale Prezidiului Societăţii orăşeneşti, informaţii, rapoarte, memorii 
vizând crearea spaţiilor verzi în or. Chişinău. Dări de seamă cu privire la activitatea de bază, dări 
de seamă statistice şi financiare, devize de cheltuieli, registru de cereri şi reclamaţii. 
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PARTIDE ŞI MIŞCARI SOCIAL-POLITICE DIN RM 
 
Partidul „Plai Natal” 
 
F.75, 29 dos., 1999-2002, inventare 1-2 

 
Mişcarea social-politică „Plai Natal” a fost înfiinţată la 7 decembrie 1998. Mişcarea era o asociaţie benevolă a 

cetăţenilor RM organizată pe baza comunităţii de concepţii, idealuri şi scopuri care contribuie la realizarea voinţei 
politice a unei anumite părţi a populaţiei prin cucerire în mod legal a puterii de stat şi participarea la exercitarea ei. 
La 15 septembrie 2001 Mişcarea şi-a schimbat denumirea în Partidul „Plai Natal”. Pe parcursul întregii activităţi 
partidul a avut următoarea structură: Congresul, Consiliul Republican, prezidiul, Comisia Republicană de revizie. La 
4 ianuarie 2002 în rezultatul fuzionării la Partidul „Alianţa social-democrată din Moldova”, Partidul „Plai Natal” şi-
a încetat activitatea. 

 
Proces-verbal al Congresului de constituire a Mişcării social-politice „Plai Natal” (1999), 

procese-verbale ale congreselor II-IV, şedinţelor Prezidiului, şedinţelor Consiliului Coordonator. 
Statutul Partidului (1999,2000). Corespondenţa partidului cu Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul 
RM şi cu alte instituţii cu privire la activitatea de bază pentru anii 1999-2000, documente 
(cuvântări, comunicate de presă) ale Partidului pentru anii 1999-2001.  

Materiale care reflectă activitatea Partidului „Plai Natal” în campaniile electorale (1999-
2000), colecţia publicaţiei de partid „Plai Natal” pentru anii 1999-2001, rapoarte statistice şi 
financiare. Registre de evidenţă a salariului pentru anii 1999-2001 
 
Liga Naţională a Tineretului din Moldova (LNTM 
 
F.71, 7 dos., 1991,1994,1999-2001, inventar 
 

Liga Naţională a Tineretului din Moldova a fost înfiinţată în 1991. Liga este o organizaţie social-politică 
independentă, care întruneşte în rândurile sale tineri principiile cărora corespund cu principiile expuse în Statutul şi 
programul Ligii, contribuie la apărarea drepturilor sociale, economice şi politice ale tineretului, propagă în rândurile 
tineretului idealurile democraţiei şi libertăţii. În noiembrie 2001 prin decizia Congresului IV Liga şi-a încetat 
activitatea, fuzionând la Partidul Social-Liberal. 

 
Procese-verbale ale Congreselor III-IV, a Conferinţei LNTM (1994), procese-verbale ale 

şedinţelor Biroului Permanent, Statutul şi programa politică (1991). Documente privind 
participarea în campania electorală (2001). 
 
FONDURI PERSONALE 
 
Fondul Personal „Boris Stratulat” – jurnalist, politolog, doctor în ştiinţe istorice „Om 
Emerit”( 
 
F.79, 75 dos., 1956-2004, inventar 
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V COLECŢII DE DOCUMENTE 
 
Colecţia de documente cu privire la activitatea ilegală comunistă şi mişcarea de partizani 
din Moldova în anii Marelui război pentru apărarea patriei 
 
F.3280, 1081 dos., 1941-1991, inventar 

 
Colecţia de documente cu privire la activitatea ilegală comunistă şi mişcarea de partizani din Moldova în anii 

Marelui război pentru apărarea patriei a fost completată în perioada anilor 50-90 a sec XX. cu materiale transmise de 
Comisia republicană de identificare a persoanelor participante la mişcarea de partizani. documentele din fondul dat 
reflectă nu numai acţiunile detaşamentelor de partizani şi grupărilor ilegale, dar şi a situaţiei social-politice din 
RSSM în perioada 1941-1944. 

 
Corespondenţa CC al PCM cu unităţile militare cu privire la crearea mişcării de partizani, 

corespondenţa secţiei moldoveneşti a mişcării de partizani cu secţiile Statului major a mişcării de 
partizani din Ucraina. Materiale cu privire la aprobarea cadrelor de conducere a detaşamentelor 
de partizani din Moldova, materiale cu privire la înarmarea partizanilor moldoveni. 

Documente şi rapoarte vizând acţiunile militare întreprinse de Formaţiunile moldoveneşti I 
şi II a detaşamentelor de partizani, copii ale schemelor operaţiunilor militare, radiograme ale 
detaşamentelor de partizani, chestionare ale foştilor partizani, caracteristici, materiale ale 
comandamentului german privind lupta cu partizanii. Dosare personale ale detaşamentelor de 
partizani şi ale partizanilor. Listele partizanilor din detaşamentele Formaţiunii moldoveneşti I şi 
II. 

Documente cu privire la activitatea pseudo grupărilor de partizani. Materiale (foi volante, 
rapoarte, dosare personale pe membrii grupărilor ilegale), ce reflectă activitatea grupărilor ilegale 
pe teritoriul localităţilor din RSSM. Concluziile comisiei republicane de identificare a membrilor 
grupărilor ilegale şi a participanţilor la mişcarea de partizani. Memorii ale partizanilor şi 
participanţilor la mişcarea ilegală antifascistă. 
 
Colecţia de documente privind mişcarea ilegală comunistă din Basarabia  
 
F.50, 808 dos., 1898-1975, inventare 1-6 

 
Colecţia de documente privind mişcarea ilegală comunistă din Basarabia a fost completată în perioada anilor 

50-90 ai sec XX. cu materiale care cuprind perioada 1898-1940 şi reflectă nu numai mişcarea revoluţionară ilegală 
în Basarabia, dar şi caracterizează integral situaţia politică din regiune în perioada interbelică pin conceptul 
ideologic sovietic totalitar. 

 
Materiale (buletine informaţionale, memorii, extrase, rapoarte) cu privire la activitatea lui 

Pavel Tkacenco, documente cu privire la activitatea lui Serghei Lazo. Copii ale materialelor 
privind mişcarea revoluţionară pe frontul român şi în rândurile soldaţilor, cu privire la activitatea 
comitetelor ţărăneşti. Copii ale materialelor cu privire la mişcarea revoluţionară în Moldova până 
în anul 1917.  

Materiale (foi volante, declaraţii, procese-verbale) cu privire la activitatea partidului 
Comunist Român, rezoluţii ale PCR, documente cu privire la răscoala de la Tatarbunar, foi 
volante, ziare. Revista presei despre situaţia internaţională a României, cu privire la situaţia 
politică în România pentru anul 1924, materiale cu privire la relaţiile între URSS şi România în 
perioada interbelică. Date cu privire la componenţa PCR, liste şi caracteristici ale membrilor 
PCR, dosare personale. 

Materiale (procese-verbale, declaraţii, rapoarte) cu privire la mişcarea revoluţionară din 
Basarabia în perioada 1918-1940, materiale ale Comitetului Regional Moldovenesc al PC(b)U cu 
privire la problema Basarabiei, documente (procese-verbale, stenograme, corespondenţă, dări de 
seamă) privind activitatea Societăţii Basarabenilor. 
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Colecţia de documente foto cu privire la Istoria organizaţiilor republicane de partid şi 
comsomoliste a Moldovei 
 
F.4550, 64 dos., 1964,1972-1988, inventar 

 
Colecţia de documente privind activitatea politică a partidelor şi mişcărilor social-politice 
din RM  
 
F.86, 32 dos., 1998-2006, inventar 

 
Colecţia de documente privind activitatea politică a partidelor şi mişcărilor social-politice din RM a fost 

completată de colaboratorii AOSP a RM în decursul anilor 2001-2005. Documentele colectate reflectă parţial 
activitatea partidelor şi mişcărilor social-politice din RM pentru perioada 1998-2006. 

 
Documente (statute, programe, buletine informaţionale, teze, declaraţii, interviuri, 

comunicate de presă) ale PDM, PPCD, PCRM, materiale (platforme electorale, foi volante, presă 
cu caracter electoral, postere, calendare), care reflectă campania electorală pentru parlament 
(2001,2005), foi volante şi tezele de program ale candidaţilor la funcţia de Primar General al 
municipiului Chişinău (2003,2005). 
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Anexa nr.1 
 
Lista organizaţiilor primare de partid subordonate CR ale PCM  
 
Comitetul raional Baimaclia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 26, 725 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-21 
 
OPP ale Organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Baimaclia 
inv.5, 13 dos., 1945-1955 

 OPP a Comitetului executiv raional Baimaclia 
inv.4, 15 dos., 1945-1956 

 OPP a satului Chiselia, rl. Baimaclia 
inv.15, 7 dos., 1949-1952,1954-1955 

 OPP a satului Coştangalia, rl. Baimaclia 
inv.18, 5 dos., 1952-1956 

 OPP a satului Goteşti, rl. Baimaclia 
inv.16, 16 dos., 1948-1956 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne a RSSM, rl. Baimaclia 
inv.3, 20 dos., 1945-1955 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Baimaclia 
inv.10, 13 dos., 1946-1952,1954-1956 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Renaşterea”, rl. Baimaclia 
inv.9, 5 dos., 1952-1956 

 
OPP a secţiei Învăţământ 
 
 OPP a casei de copii din Baimaclia 
inv.6, 3 dos., 1947-1948 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Baimaclia 
inv.7, 11 dos., 1946-1953 

 OPP a colhozului „10 let MSSR”, rl. Baimaclia 
inv.20, 3 dos., 1950-1952 

 OPP a colhozului „A. Andreev”, rl. Baimaclia 
inv.21, 6 dos., 1952-1956 

 OPP a colhozului „Znamia Comunisma”, s Capaclia, rl. Baimaclia 
inv.12, 6 dos., 1952-1956 

 OPP a colhozului „Crasnâi Pogranicinic”, s. Stoianovca, rl. Baimaclia 
inv.13, 10 dos., 1949-1956 

 OPP a colhozului „Leninschii Puti”, s. Şemoclia, rl. Baimaclia 
inv.17, 4 dos., 1953-1956 

 OPP a sovhozului „Lesnaia Poleana”, rl. Baimaclia 
inv.19, 5 dos., 1953-1956 
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OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Baimaclia 
inv.8, 9 dos., 1947-1948,1950-1956 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ  
 
 OPP a secţiei raionale de finanţe, rl. Baimaclia 
inv.14, 12 dos., 1948-1955 

 
OPP a secţiei raionale Ministerul Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului colectării RSSM, rl. Baimaclia 
inv.11, 14 dos., 1948-1956 

 

 

Comitetul raional Bălţi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 147, 1582 dos. 1940-1941,1944-1963, inv.1-19 
 
OPP ale Organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PCM Bălţi 
inv.3, 21 dos., 1944,1946-1961 

 OPP a Comitetului executiv raional Bălţi 
inv.9, 26 dos., 1944-1962 

 OPP a satului Pelenia, rl. Bălţi 
inv.19, 9 dos., 1948-1950,1952-1956 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Bălţi 
inv.6, 23 dos., 1946-1950,1952-1962 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii din satul Pelenia, rl. Bălţi 
inv.17, 7 dos., 1952-1958 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului Industrial raional, rl. Bălţi 
inv.7, 21 dos., 1947-1961 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Bălţi 
inv.11, 9 dos., 1946,1948-1954 

 OPP a colhozului „Miciurin”, rl. Bălţi 
inv.13, 12 dos., 1951-1961 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Reuţel, rl. Bălţi 
inv.16, 6 dos., 1953-1957 

 OPP a sovhozului „N. Strâmba”, rl. Bălţi 
inv.5, 11 dos., 1946-1952,1954-1956 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Bălţi 
inv.8, 16 dos., 1946-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Alexăndreni, rl. Bălţi 
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inv.14, 12 dos., 1948-1962 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Bălţi 
inv.10, 20 dos., 1947-1962 

 
OPP a instituţiei Medicale 
 
 OPP a Sanatoriului pentru copii bolnavi de tuberculoză, s. Cubolta, rl. Bălţi 
inv.18, 9 dos., 1947-1953,1957-1958 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ  
 
 OPP a secţiei raionale de finanţe, rl. Bălţi 
inv.12, 12 dos., 1948-1949,1951-1958 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerul Colectării 
 
 OPP Împuternicitului raional al Ministerului colectării, rl. Bălţi 
inv.15, 10 dos., 1946,1948-1953,1955-1956 

 OPP a oficiului de colectare a vitelor, rl. Bălţi 
inv.4, 6 dos., 1955-1960 

 

 

Comitetul raional Bender al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 14, 982 dos. 1940-1941,1944-1962, inv.1-21 
 
OPP ale Organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Bender 
inv.4, 21 dos., 1944-1949,1952-1962 

 OPP a Comitetului executiv raional Bender 
inv.3, 22 dos., 1944-1951,1953-1962 

 OPP a satului Gura Bâcului, rl. Bender 
inv.5, 14 dos., 1946-1948,1951-1958 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne a RSSM, rl. Bender 
inv.19, 10 dos., 1945-1946,1948-1951,1956-1958,1961-1962 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Bender 
inv.14, 4 dos., 1948,1951-1952,1955-1956 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Viaţa Nouă”, rl. Bender 
inv.20, 4 dos., 1956-1959 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii nr.8 din Copanca, rl. Bender 
inv.7, 9 dos., 1947-1950,1952-1957 

 OPP a şcolii medii din satul Gâsca, rl. Bender 
inv.17, 16 dos., 1947-1961 
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OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de vinuri din Bender 
inv.11, 10 dos., 1947-1957 

 OPP a Combinatului Industrial raional, rl. Bender 
inv.21, 5 dos., 1958-1962 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Bender 
inv.12, 6 dos., 1949-1953 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Calfa, rl. Bender 
inv.18, 4 dos., 1952-1957 

 OPP a colhozului „Kirov” (Molotov), s. Chiţcani, rl. Bender 
inv.15, 7 dos., 1949-1956 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Fârlădeni, rl. Bender 
inv.13, 7 dos., 1946-1951 

 OPP a colhozului „Crasnaia Besarabia”, s. Gârbovăţ, rl. Bender 
inv.16, 10 dos., 1948-1953 

 OPP a Staţiei de maşini şi tractoare din Bender 
inv.6, 30 dos., 1946-1961 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii cooperaţiei de consum, rl. Bender 
inv.9, 15 dos., 1947-1950,1952-1962 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ  
 
 OPP a secţiei raionale a finanţelor, rl. Bender 
inv.10, 15 dos., 1948-1955 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerul colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului colectării RSSM, rl. Bender 
inv.8, 10 dos., 1946-1953,1955 

 
 
Comitetul raional Bolotino al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 66, 664 dos. 1941,1944-1956, inv.1-22 
 
OPP ale Organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Bolotino 
inv.3, 17 dos., 1946-1956 

 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Bolotino 
inv.4, 11 dos., 1946,1949-1955 

 OPP a satului Ciuciulea, rl. Bolotino 
inv.6, 9 dos., 1948-1951,1955 

 OPP a satului Şeptebani, rl. Bolotino 
inv.10, 9 dos., 1948-1954 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiilor raionale a Ministerului Afacerilor Interne şi Securităţii de Stat, rl. Bolotino 
inv.7, 26 dos., 1944-1954,1956 
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OPP a secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului alimentar raional, rl. Bolotino 
inv.18, 2 dos., 1949-1950 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP secţiei raionale de agricultură, rl. Bolotino 
inv.12, 7 dos., 1950-1953 

 OPP a colhozului „Pogranicinic”, rl. Bolotino 
inv.8, 9 dos., 1950-1954 

 OPP a colhozului „Stalin”, rl. Bolotino 
inv.13, 6 dos., 1952-1954 

 OPP a colhozului „Puti Ilicea”, rl. Bolotino 
inv.14, 13 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „Kotovski”, rl. Bolotino 
inv.16, 11 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „Crasnoie Znamia”, rl. Bolotino 
inv.17, 14 dos., 1948,1950-1955 

 OPP a colhozului „Gorki”, s. Călineşti, rl. Bolotino 
inv.11, 8 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Costeşti, rl. Bolotino 
inv.15, 5 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „Molotov”, s. Duruitor, rl. Bolotino 
inv.21, 8 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Proscureni, rl. Bolotino 
inv.20, 13 dos., 1947-1949,1951-1954 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Şeptebani, rl. Bolotino 
inv.22, 7 dos., 1951-1954 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Petruşani, rl. Bolotino 
inv.9, 10 dos., 1949-1954 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ  
 
 OPP a secţiei raionale de finanţe, rl. Bolotino 
inv.5, 15 dos., 1947-1956 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Bolotino 
inv.19, 15 dos., 1947-1957 

 
 
 
Comitetul raional Brătuşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 68, 1047 dos. 1940-1941,1944-1959, inv.1-23 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PCM Brătuşeni 
inv.3, 22 dos., 1944-1959 

 OPP a Comitetului executiv raional Brătuşeni 
inv.5, 19 dos., 1944-1959 

 OPP a satului Olăneşti, rl. Brătuşeni 
inv.14, 7 dos., 1949-1953 
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OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Securităţii de Stat, rl. Brătuşeni 
inv.4, 45 dos., 1944-1959 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii raionale Brătuşeni 
inv.9, 7 dos., 1947-1953 

 OPP a Comisariatului Militar raional Brătuşeni 
inv.22, 10 dos., 1952-1959 

 
OPP a secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului Industrial raional, rl. Brătuşeni 
inv.12, 15 dos., 1948-1951,1954-1959 

 
OPP a secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Brătuşeni 
inv.19, 9 dos., 1946,1949,1955,1958 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Brătuşeni 
inv.20, 9 dos., 1949-1951,1953 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Alexeevca, rl. Brătuşeni 
inv.13, 22 dos., 1948-1958 

 OPP a colhozului „Octombrie Roşu” s. Cuconeşti, rl. Brătuşeni 
inv.21, 6 dos., 1950-1951 

 OPP a colhozului „Malencov”, s. Horodişte, rl. Brătuşeni 
inv.18, 15 dos., 1949,1952-1958 

 OPP a colhozului „Hruşciov” (Biruinţa), s. Varatic, rl. Brătuşeni 
inv.23, 12 dos., 1953-1957 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Zăicani, rl. Brătuşeni 
inv.15, 25 dos., 1948-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Şofrâncani, rl. Brătuşeni 
inv.8, 27 dos., 1946-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Zăbriceni, rl. Brătuşeni 
inv.10, 20 dos., 1948-1957 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Brătuşeni 
inv.6, 20 dos., 1946-1959 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi Comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale de finanţe, rl. Brătuşeni 
inv.17, 12 dos., 1949-1954 

 OPP a secţiei raionale a Băncii de stat, rl. Brătuşeni 
inv.11, 8 dos., 1948-1953 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Brătuşeni 
inv.7, 17 dos., 1946-1955 
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Comitetul raional Bravicea al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 115, 621 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-20 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Bravicea 
inv.5, 16 dos., 1945-1955 

 OPP a Comitetului executiv raional Bravicea 
inv.7, 14 dos., 1945-1955 

 
OPP a secţiilor raionale a Ministerul Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Bravicea 
inv.3, 23 dos., 1945-1956 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Bravicea 
inv.4, 3 dos., 1947-1948 

 
OPP a secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului Industrial Raional, rl. Bravicea 
inv.13, 5 dos., 1949-1952 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Bravicea 
inv.16, 5 dos., 1949-1952 

 OPP a colhozului „Kotovski”, rl. Bravicea 
inv.9, 7 dos., 1950-1955 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Derenev, rl. Bravicea 
inv.18, 8 dos., 1949-1950,1952-1954 

 OPP a colhozului „Voroşilov”, s. Kirov, rl. Bravicea 
inv.19, 6 dos., 1950,1952-1953 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Onişcani, rl. Bravicea 
inv.10, 7 dos., 1949-1954 

 OPP a colhozului „Novaia Jizni”, s. Rădeni, rl. Bravicea 
inv.11, 6 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Săseni, rl. Bravicea 
inv.17, 6 dos., 1950-1953 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Ţibirica, rl. Bravicea 
inv.20, 4 dos., 1951-1954 

 OPP a sovhozului din Săseni, rl. Bravicea 
inv.6, 14 dos., 1946-1954 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Bravicea 
inv.12, 11 dos., 1948-1954 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Bravicea 
inv.14, 7 dos., 1949-1956 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a Băncii de Stat din Bravicea 
inv.15, 8 dos., 1947-1950,1952-1955, 
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OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Bravicea 
inv.8, 13 dos., 1945-1952,1954-1956 

 
 
Comitetul raional Cărpineni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 36, 573 dos. 1940-1941,1944-1962, inv.1-14 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Cărpineni 
inv.6, 20 dos., 1948-1962 

 OPP a Comitetului executiv raional Cărpineni 
inv.7, 16 dos., 1946,1948-1960 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a ministerului Afacerilor Interne, rl. Cărpineni 
inv.5, 10 dos., 1947-1950,1952 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Cărpineni 
inv.12, 8 dos., 1951-1960 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Cărpineni 
inv.4, 11 dos., 1948-1955 

 
OPP a secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Cărpineni 
inv.14, 12 dos., 1949-1960 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl Cărpineni 
inv.3, 7 dos., 1947-1953 

 OPP a colhozului „Ţvetuşceaia Moldavia”, s. Boghiceni, rl. Cărpineni 
inv.13, 11 dos., 1950-1952,1955-1958 

 OPP a colhozului „Malencov”, rl. Cărpineni 
inv.11, 7 dos., 1951-1956 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Bujor, rl. Cărpineni 
inv.10, 10 dos., 1948-1958 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Cărpineni 
inv.9, 17 dos., 1947-1953,1955-1962 

 

OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării RSSM, rl. Cărpineni 
inv.8, 14 dos., 1948-1956 
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Comitetul raional Chiperceni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 37, 468 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-7 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Chiperceni 
inv.4, 15 dos., 1944-1946,1948-1949,1951-1955 

 OPP a satului Chiperceni, rl. Chiperceni 
inv.7, 13 dos., 1944-1950,1952-1954 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Chiperceni 
inv.6, 6 dos., 1944-1946 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Chiperceni 
inv.3, 3 dos., 1945-1946 

 
OPP a secţiei Agricultură 
 
 OPP a sovhozului „Zărneşti”, rl. Chiperceni 
inv.5, 4 dos., 1946-1947,1949 

 
 
 
Comitetul raional Chişcăreni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 265, 588 dos. 1940-1941,1944-1957, inv.1-13 
 
 OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Chişcăreni 
inv.4, 20 dos., 1947-1957 

 OPP a Comitetului executiv raional Chişcăreni 
inv.5, 13 dos., 1945,1947-1957 

 OPP a satului Chişcăreni, rl. Chişcăreni 
inv.3, 5 dos., 1951-1953,1956-1957 

 OPP a Sovietului sătesc Sloboda, rl. Chişcăreni 
inv.9, 5 dos., 1949-1953 

 
OPP ale secţiilor raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Chişcăreni 
inv.7, 17 dos., 1946-1957 

 OPP a Împuternicitului raional a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Chişcăreni 
inv.8, 13 dos., 1947-1955 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii raionale Chişcăreni 
inv.10, 5 dos., 1948-1952 

 
OPP a secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii incomplete din Chişcăreni 
inv.12, 12 dos., 1949-1957 
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OPP a secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului Industrial raional Chişcăreni 
inv.6, 10 dos., 1948-1951,1953-1957 

 
OPP a Cooperaţia de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Chişcăreni 
inv.11, 10 dos., 1949-1957 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor Financiari–bancari, rl. Chişcăreni 
inv.13, 10 dos., 1949-1957 

 
 
Comitetul raional Chişinău al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 280, 751 dos. 1940-1941,1944-1957, inv.1-14 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Chişinău, s. Durleşti 
inv.10, 20 dos., 1944-1955 

 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Chişinău, s. Durleşti 
inv.3, 27 dos., 1944-1955 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei judeţene a Ministerului Afacerilor Interne, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.4, 11 dos., 1944-1947 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.7, 20 dos., 1945-1954 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.8, 16 dos., 1945-1955 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.9, 7 dos., 1946-1950,1952 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.11, 8 dos., 1947-1953 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Bacioi, rl. Chişinău 
inv.13, 15 dos., 1946-1954 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Durleşti, rl. Chişinău 
inv.5, 22 dos., 1948-1957 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.6, 17 dos., 1944-1950,1952-1956 

 
OPP a instituţiei Medicale 
 
 OPP a secţiei raionale a sănătăţii, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.14, 6 dos., 1951-1954 
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OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional a Ministerului aprovizionării RSSM, s. Durleşti, rl. Chişinău 
inv.12, 18 dos., 1945-1956 

 
 
Comitetul raional Congaz al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 27, 784 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-12 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Congaz 
inv.6, 12 dos., 1945-1955 

 OPP al Comitetului executiv raional a Consiliului deputaţilor muncitoreşti, rl. Congaz 
inv.3, 15 dos., 1945-1954 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Comisariatului Afacerilor Interne a RSSM, rl. Congaz 
inv.5, 13 dos., 1944-1949,1953-1956 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Congaz 
inv.9, 11 dos., 1949-1952,1954 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Congaz 
inv.8, 9 dos., 1944-1945,1948-1953 

 
OPP a secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii nr.1 din Congaz 
inv.10, 10 dos., 1949-1954 

 
OPP a secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului Industriei Alimentare al Uzinei de unt şi caşcaval, rl. Congaz 
inv.7, 10 dos., 1946,1948,1952-1955 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Congaz 
inv.11, 9 dos., 1948-1953 

 OPP a sovhozului „Deneviţa”, rl. Congaz 
inv.4, 17 dos., 1945-1954 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Congaz 
inv.12, 11 dos., 1948-1955 
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Comitetul raional Corneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 266, 590 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-9 
 
OPP ale organelor de conducere 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Corneşti 
inv.3, 13 dos., 1945,1948-1956 

 OPP a Comitetului executiv raional Corneşti 
inv.4, 14 dos., 1945,1947-1956 

 OPP a satului Mânzăteşti, rl. Corneşti 
inv.7, 5 dos., 1950-1952 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Corneşti 
inv.5, 9 dos., 1946-1949,1953-1956 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Corneşti 
inv.9, 5 dos., 1953-1956 

 OPP a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Corneşti 
inv.6, 8 dos., 1947-1953 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Corneşti 
inv.8, 15 dos., 1948-1955 

 
 
Comitetul raional Cotiujeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 114, 547 dos. 1940-1941,1944-1957, inv.1-9 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Cotiujeni 
inv.3, 32 dos., 1944-1957 

 OPP a Comitetului raionale al PC(b)M Cotiujeni 
inv.5, 20 dos., 1944-1951,1953-1956 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Cotiujeni 
inv.4, 24 dos., 1944-1957 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Cotiujeni 
inv.8, 10 dos., 1948-1954 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Cotiujeni 
inv.7, 23 dos., 1946-1957 

 
OPP a instituţiei medicale  
 
 OPP a secţiei raionale a sănătăţii, rl. Cotiujeni 
inv.9, 8 dos., 1949,1952-1957 
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OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării RSSM, rl. Cotiujeni 
inv.6, 19 dos., 1945-1955 

 
 
Comitetul raional Lipcani al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 146, 881 dos. 1941,1944-196, inv.1-24 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Lipcani 
inv.3, 21 dos., 1944-1962 

 OPP a Comitetului executiv raional Lipcani 
inv.4, 22 dos., 1945-1962 

 OPP a sovietului sătesc Lipcani 
inv.24, 3 dos., 1955-1957 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Lipcani 
inv.6, 28 dos., 1944-1962 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Lipcani 
inv.22, 15 dos., 1946-1957 

 OPP a Comisariatului Militar raional Lipcani 
inv.18, 13 dos., 1951-1963 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Lenineţ”, rl. Lipcani 
inv.23, 11 dos., 1953-1960 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a Învăţământului public, rl. Lipcani 
inv.12, 8 dos., 1946-1947,1957-1962 

 OPP a şcolii medii nr.1, rl. Lipcani 
inv.16, 15 dos., 1947-1956 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Lipcani 
inv.20, 7 dos., 1953-1956 

 
OPP ale secţiei Industria 
 
 OPP a uzinei de mori nr.11, rl. Lipcani 
inv.15, 16 dos., 1946-1956 

 OPP a Combinatului Industrial raional, rl. Lipcani 
inv.7, 14 dos., 1946,1952-1960 

 OPP a gospodărie silvice, rl. Lipcani 
inv.19, 10 dos., 1951-1960 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Lipcani 
inv.14, 12 dos., 1949-1958 
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OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Pobeda”, rl. Lipcani 
inv.13, 15 dos., 1949-1960 

 OPP staţiei de maşini şi tractoare din satul Beleavin, rl. Lipcani 
inv.17, 14 dos., 1948-1955 

 OPP a staţiei de reparaţiei a tractoarelor, rl. Lipcani 
inv.8, 20 dos., 1945-1960 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Lipcani 
inv.5, 23 dos., 1946-1960 

 
OPP a instituţiilor medicale 
 
 OPP a casei invalizilor, rl. Lipcani 
inv.9, 10 dos., 1946-1950,1956-1958 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor Financiari–bancari, rl. Lipcani 
inv.11, 20 dos., 1946-1960 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Lipcani 
inv.10, 13 dos., 1945-1946,1949-1955 

 OPP a oficiului de aprovizionare a grâului, rl. Lipcani 
inv.21, 14 dos., 1947,1950-1959 

 
 
Comitetul raional Olăneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 253, 607 dos. 1944-1959, inv.1-12 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Olăneşti 
inv.6, 17 dos., 1946-1947,1949-1959 

 OPP a Comitetului executiv raional Olăneşti 
inv.3, 22 dos., 1944-1958 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Olăneşti 
inv.4, 27 dos., 1944-1954,1956-1958 

 OPP a Comisariatului Militar raional Olăneşti 
inv.12, 5 dos., 1954-1958 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Biruinţa Comunismului”, rl. Olăneşti 
inv.11, 3 dos., 1956-1958 
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OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale de Iluminare culturală, rl. Olăneşti 
inv.8, 11 dos., 1949-1952,1954-1957 

 
OPP a secţiei Industria 
 
 OPP a Combinatului Industrial raional, rl. Olăneşti 
inv.10, 6 dos., 1954-1958 

 
OPP a secţiei Agricultură 
 
 OPP a staţiei de maşini şi tractoare nr.2 din Olăneşti 
inv.9, 12 dos., 1950-1956 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Olăneşti 
inv.7, 19 dos., 1946-1958 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării RSSM, rl. Olăneşti 
inv.5, 17 dos., 1945-1954 

 
 
Comitetul raional Otaci al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 64, 940 dos. 1940-1941,1944-1963, inv.1-22 
 
OPP ale organelor de conducere 
 
 OPP a Comitetului raional al PCM Otaci 
inv.8, 27 dos., 1945,1947,1949-1961 

 OPP a Comitetului executiv raional Otaci 
inv.3, 32 dos., 1944-1962 

 OPP a satului Vălcineţ, rl. Otaci 
inv.16, 8 dos., 1950-1954 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Otaci 
inv.7, 27 dos., 1945-1962 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Otaci 
inv.10, 17 dos., 1947-1956 

 
OPP a secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii de şapte ani de la Cernoleuca, rl. Otaci 
inv.11, 7 dos., 1952-1957 

 
OPP a secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului raional alimentar Otaci 
inv.12, 10 dos., 1953-1957 
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OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Carierei de balast a staţiei de cale ferată Vălcineţ, rl. Otaci 
inv.13, 12 dos., 1946-1949,1956-1962 

 OPP a sectorului tehnic a r. Nistru, rl. Otaci 
inv.9, 8 dos., 1947-1951 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Budeonâi”, s. Briceni, rl. Otaci 
inv.14, 4 dos., 1950-1952,1955 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Mereşovca, rl. Otaci 
inv.18, 3 dos., 1951-1953 

 OPP a colhozului „Jdanov”, rl. Otaci 
inv.17, 5 dos., 1950-1953 

 OPP a colhozului „Miciurin”, rl. Otaci 
inv.19, 14 dos., 1950-1959 

 OPP a colhozului „Kotovski”, rl. Otaci 
inv.20, 15 dos., 1951-1963 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Teleşovca, rl. Otaci 
inv.21, 11 dos., 1952-1959 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Arioneşti, rl. Otaci 
inv.15, 16 dos., 1948-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Otaci 
inv.22, 14 dos., 1949-1958 

 
OPP a Cooperaţia de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Otaci 
inv.4, 23 dos., 1945-1962 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor financiari, rl. Otaci 
inv.5, 17 dos., 1946-1962 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Otaci 
inv.6, 19 dos., 1946-1956 

 
 
Comitetul raional Răspopeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 39, 477 dos. 1940-1941,1944-1955, inv.1-8 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Răspopeni 
inv.3, 12 dos., 1945-1955 

 OPP a Comitetului executiv raional Răspopeni 
inv.4, 14 dos., 1945-1955 

 OPP a satului Samaşcani, rl. Răspopeni 
inv.8, 6 dos., 1949-1951,1954-1955 
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OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Răspopeni 
inv.5, 18 dos., 1944-1955 

 
OPP a Cooperaţiei de Consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Răspopeni 
inv.7, 10 dos., 1946-1949,1951 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Răspopeni 
inv.6, 4 dos., 1948,1952-1954 

 
 
Comitetul raional Sculeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 62, 552 dos. 1940-1956, inv.1-8 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Sculeni 
inv.4, 23 dos., 1941,1944-1956 

 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Sculeni 
inv.5, 21 dos., 1941,1945-1955 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiilor raionale a Ministerului Afacerilor Interne şi Securităţii de Stat, rl. Sculeni 
inv.3, 25 dos., 1944-1956 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Octombrie”, rl. Sculeni 
inv.8, 4 dos., 1952-1956 

 
OPP a Cooperaţia de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Sculeni 
inv.7, 16 dos., 1946-1956 

 
OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a secţiei raionale al Ministerului Colectării, rl. Sculeni 
inv.6, 9 dos., 1946-1952 
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Comitetul raional Slobozia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 35, 1210 dos. 1921-1939,1941,1944-1958, inv.1-18 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Slobozia 
inv.9, 11 dos., 1945-1947,1950-1955 

 OPP a Comitetului executiv raional Slobozia 
inv.3, 23 dos., 1927,1944-1948,1950-1958 

 OPP a satului Caragaş, rl. Slobozia 
inv.13, 7 dos., 1945-1947 

 OPP a satului Ciobruci, rl. Slobozia 
inv.6, 16 dos., 1928,1945-1952,1954-1956 

 OPP a satului Corotnoie, rl. Slobozia 
inv.14, 11 dos., 1945-1955 

 OPP a satului Hlinoie, rl. Slobozia 
inv.8, 13 dos., 1927,1945-1954 

 OPP a satului Nezavertailovca, rl. Slobozia (partea Moldovenească) 
inv.7, 19 dos., 1925,1927,1945-1953 

 OPP a satului Slobozia, rl. Slobozia 
inv.4, 15 dos., 1926,1927,1945-1953 

 OPP a satului Slobozia, rl. Slobozia (partea rusă) 
inv.5, 16 dos., 1927,1944-1953,1955-1957 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne a RSSM, rl. Slobozia 
inv.10, 15 dos., 1944-1949,1954-1958 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Slobozia 
inv.12, 16 dos., 1944-1953 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Zarea Comunisma”, rl. Slobozia 
inv.16, 21 dos., 1946-1956 

 OPP a colhozului „Mikoian”, rl. Slobozia 
inv.18, 9 dos., 1947-1949,1951-1953,1955-1956 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Hlinoie, rl. Slobozia 
inv.11, 15 dos., 1945,1947-1949,1950-1957 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Slobozia 
inv.15, 17 dos., 1946-1958 

 
OPP a secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării RSSM, rl. Slobozia 
inv.17, 16 dos., 1947-1955 
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Comitetul raional Susleni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 267, 359 dos. 1941,1944-1956, inv.1-11 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Susleni 
inv.7, 14 dos., 1946-1951,1953-1955 

 OPP a Comitetului executiv raional Susleni 
inv.4, 15 dos., 1944-1952,1954-1956 

 OPP a satului Hijdieni, rl. Susleni 
inv.9, 7 dos., 1950-1954 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Susleni 
inv.8, 16 dos., 1944-1950,1953-1956 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Susleni 
inv.6, 10 dos., 1945-1948,1950-1953 

 
OPP a secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii din satul Bulăieşti, rl. Susleni 
inv.3, 7 dos., 1947-1949,1951,1953 

 
OPP a secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Kaganovici”, s. Molovata, rl. Susleni 
inv.11, 9 dos., 1949-1955 

 
OPP a Cooperaţia de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Susleni 
inv.10, 7 dos., 1950-1955 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării RSSM, rl. Susleni 
inv.5, 7 dos., 1946-1948,1952-1955 

 
 
Comitetul raional Târnova al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 44, 767 dos. 1940-1941,1944-1959, inv.1-15 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Târnova 
inv.3, 25 dos., 1944-1946,1948-1959 

 OPP a Comitetului executiv raional Târnova 
inv.4, 31 dos., 1944-1959 

 OPP a satului Bricevo, rl. Târnova 
inv.9, 9 dos., 1946-1952 

 OPP a satului Rediu–Mare, rl. Târnova 
inv.10, 13 dos., 1948-1958 
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OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Târnova 
inv.5, 15 dos., 1944-1949,1952-1959 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Târnova 
inv.8, 10 dos., 1944-1946,1948-1953 

 OPP a Comisariatului Militar raional Târnova 
inv.15, 5 dos., 1955-1959 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Târnova 
inv.12, 10 dos., 1945-1953 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Ţaul, rl. Târnova 
inv.11, 15 dos., 1948-1954,1956-1959 

 OPP a Gospodăriei piscicole din satul Mândâc, rl. Târnova 
inv.13, 5 dos., 1950-1953 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Târnova 
inv.7, 25 dos., 1946-1962 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării RSSM, rl. Târnova 
inv.6, 16 dos., 1944-1959 

 OPP a punctului de colectare a pâinii, rl. Târnova 
inv.14, 8 dos., 1953-1960 

 
 
Comitetul raional Vadul lui Vodă al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 33, 491 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-9 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Vadul lui Vodă 
inv.5, 6 dos., 1946-1947,1951-1955 

 OPP a Comitetului executiv raional al Consiliului deputaţilor muncitorilor, rl. Vadul lui Vodă 
inv.6, 13 dos., 1946-1955 

 OPP a satului Mereni, rl. Vadul lui Vodă 
inv.4, 19 dos., 1946-1954 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerul Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiilor raionale a Ministerului Securităţii de Stat, a Ministerului Afacerilor Interne, a 

Judecătoriei şi procuraturii, rl. Vadul lui Vodă 
inv.3, 12 dos., 1945-1954 

 
OPP al secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Voroşilov”, s. Dubăsari, rl. Vadul lui Vodă 
inv.7, 12 dos., 1947-1953 

 
 
 



 119 

OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Vadul lui Vodă 
inv.9, 8 dos., 1949-1953 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor Financiari bancari, rl. Vadul lui Vodă 
inv.8, 11 dos., 1948-1955 

 
 
Comitetul raional Vertiujeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 48, 694 dos. 1940-1941,1944-1958, inv.1-22 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Vertiujeni 
inv.4, 14 dos., 1946-1952,1955-1957 

 OPP a grupului de candidaţi în membrii PCM, rl. Vertiujeni 
inv.21, 3 dos., 1951-1952 

 OPP a satului Cerniţa, rl. Vertiujeni 
inv.15, 12 dos., 1949-1954 

 OPP a satului Dubno, rl. Vertiujeni 
inv.9, 12 dos., 1951-1957 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Vertiujeni 
inv.8, 10 dos., 1946-1949,1955-1957 

 OPP a Coloniei pentru copii de educaţiei prin muncă de la Soloneţ, rl. Vertiujeni 
inv.3, 13 dos., 1944-1952 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Vertiujeni 
inv.7, 10 dos., 1945,1947-1951 

 
OPP a secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii din satul Sănătăuca, rl. Vertiujeni 
inv.11, 13 dos., 1946-1953,1955-1956 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Industriei locale, rl. Vertiujeni 
inv.10, 4 dos., 1947-1948,1950 

 OP a secţiei raionale a Ministerului Industriei alimentare, rl. Vertiujeni 
inv.14, 8 dos., 1949-1955 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Vertiujeni 
inv.12, 7 dos., 1949-1952 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Coşerniţa, rl. Vertiujeni 
inv.22, 8 dos., 1951-1957 

 OPP a colhozului „Crasnaia Zvezda”, s. Cerlina, rl. Vertiujeni 
inv.16, 12 dos., 1948,1950-1953,1955-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Temeleuţi, rl. Vertiujeni 
inv.19, 16 dos., 1950-1957 
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 OPP a colhozului „Bolşevic”, s. Zăluceni, rl. Vertiujeni 
inv.18, 9 dos., 1950-1958 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Vertiujeni 
inv.6, 16 dos., 1946-1957 

 OPP a artelului agricol „Voroşilov”, rl. Vertiujeni 
inv.17, 9 dos., 1949-1954 

 OPP a artelului „Kuibâşev”, rl. Vertiujeni 
inv.20, 7 dos., 1951-1952,1954-1956 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor financiari, rl. Vertiujeni 
inv.5, 29 dos., 1946-1957 

 

OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a secţiei raionale al Ministerului Colectării, rl. Vertiujeni 
inv.13, 9 dos., 1948-1955 

 
 
Comitetul raional Volontirovca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 16, 523 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-9 
 
OPP ale organelor de conducere 
 
 OPP a Comitetului raional Volontirovca 
inv.8, 2 dos., 1947-1953 

 OPP a Comitetului executiv raional, a secţiei raionale a sănătăţii, a secţiei raionale de finanţe, a oficiului 
raional de telecomunicaţii, rl. Volontirovca 

inv.5, 20 dos., 1946-1953 

 OPP a Sovietului sătesc Brezoaia, rl. Volontirovca 
inv.9, 6 dos., 1948-1955 

 OPP a Sovietului sătesc Saiţ, rl. Volontirovca 
inv.4, 7 dos., 1948-1955 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne şi a Securităţii de Stat, rl. Volontirovca 
inv.7, 11 dos., 1944-1952 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Lenin” comasat cu colhozul „Kalinin”, rl. Volontirovca 
inv.3, 10 dos., 1948,1950-1955 

 OPP a colhozului „Budeonâi”, rl. Volontirovca 
inv.6, 9 dos., 1949-1955 
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Comitetul raional Zguriţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 63, 719 dos. 1941,1944-1956, inv.1-12 

 
OPP ale organelor de conducere 
 
 OPP a Comitetului raional al PC(b)M Zguriţa 
inv.3, 24 dos., 1944-1954 

 OPP a Comitetului executiv raional Zguriţa 
inv.4, 16 dos., 1944-1955 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat 
 
 OPP a Secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Zguriţa 
inv.5, 23 dos., 1944-1954 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Hruşciov”, s. Popeştii de Sus, rl. Zguriţa 
inv.9, 10 dos., 1947-1954 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Popeştii de Jos, rl. Zguriţa 
inv.11, 6 dos., 1950-1954 

 OPP a colhozului „Andreev”, s. Vâsocoe, rl. Zguriţa 
inv.7, 15 dos., 1947-1956 

 
OPP a Cooperaţia de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Zguriţa 
inv.6, 17 dos., 1945-1955 

 
OPP a instituţiei medicale 
 
 OPP a secţiei raionale a sănătăţii, rl. Zguriţa 
inv.10, 9 dos., 1947-1954 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale a Băncii de Stat, rl. Zguriţa  
inv.12, 11 dos., 1946-1955 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Zguriţa 
inv.8, 9 dos., 1946-1952,1954 
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Anexa nr.2 
 
 
Lista organizaţiilor primare de partid subordonate CR ale PCM  
 
Comitetul raional Anenii Noi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 15, 3861 dos. 1940,1944-1991, inv.1-111 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a comitetului raional al PCM din Anenii Noi  
inv.51, 32 dos., 1946-1948,1952-1958,1960-1981 

 OPP a comitetului executiv raional Anenii Noi  
inv.44, 55 dos., 1945-1962,1966-1967,1969-1982 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului de Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne Anenii Noi 
inv.45, 35 dos., 1944-1949,1951-1955,1963-1975,1977-1981 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii raionale Anenii Noi  
inv.56, 33 dos., 1946-1962,1965,1968-1982 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură  
inv.64, 1 dos., 1970 

 OPP redacţiei gazetei “Znamia truda” din Anenii Noi  
inv.70, 28 dos., 1953-1954,1956-1982 

 
secţia Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale de învăţământ public din Anenii Noi  
inv.100, 20 dos., 1965,1967-1981 

 OPP a şcolii profesional – tehnice săteşti nr.11  
inv.58, 34 dos., 1949-1959,1961-1962,1966-1981 

 OPP a şcolii de 8 ani ruso-moldoveneşti din Anenii Noi  
inv.63, 1 dos., 1969-1970 

 OPP a şcolii medii din Anenii Noi  
inv.88, 21 dos., 1952-1962,1964-1969,1972 

 OPP a şcolii medii din satul Bacioi  
inv.59, 1 dos., 1970 

 OPP a şcolii medii din satul Mereni  
inv.62, 1 dos., 1970 

 OPP a sovhozului – tehnicum din s. Roşcani  
inv.97, 43 dos., 1965-1989 

 OPP a gospodăriei didactice “Chetrosu”, s. Chetrosu  
inv.75, 52 dos., 1953-1956,1964-1989 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei materialelor de construcţie din Anenii Noi  
inv.92, 30 dos., 1961-1963,1965-1978,1980-1981 

 OPP a uzinei de vinuri din satul Bulboaca  
inv.77, 22 dos., 1954-1959,1965-1969 

 OPP a fabricii avicole din satul Floreni  
inv.84, 13 dos., 1974-1981 

 OPP a combinatului agricol, rl. Anenii Noi 
inv.61, 51 dos., 1970-1989 

 OPP a asociaţiei raionale “Moldplodovoşciprom” din Anenii Noi  
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inv.85, 2 dos., 1974 

 OPP a asociaţiei “Goscomselihoztehnica” din Bulboaca  
inv.55, 76 dos., 1948-1960,1963-1965,1967-1986 

 OPP a asociaţiei intercolhoznice “Colhozjivprom”, s. Ţânţăreni  
inv.48, 33 dos., 1968-1989 

 OPP a sovhozului – zavod “Ciobanovca”  
inv.46, 52 dos., 1945-1957,1959-1982 

 OPP sovhozului –fabrică “Rasţvet” din s. Cobusca Nouă  
inv.52, 48 dos., 1946-1950,1953-1982 

 OPP a sovhoz-fabricii “Struguraş” din satul Delacău  
inv.10, 20 dos., 1971-1982 

 OPP a sovhoz-fabricii “Geamăna”, s. Geamăna 
inv.10, 23 dos., 1971-1981 

 OPP a combinatului de deservire socială din Anenii Noi  
inv.82, 9 dos., 1956-1958,1964-1965,1969-1970 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a centrului raional de telecomunicaţii din Anenii Noi  
inv.42, 18 dos., 1966-1979 

 OPP a staţiei de cale ferată din Bulboaca  
inv.95, 19 dos., 1963-1964,1966-1981 

 OPP a staţiei de cale ferată Mereni  
inv.89, 2  dos., 1958-1962 

 OPP a bazei auto de transport nr.32din satul Bulboaca  
inv.90, 5 dos., 1964-1968,1970 

OPP ale secţiei Construcţii  
 
 OPP a comitetului raional al întreprinderilor comunale şi a direcţiei de reparaţii şi construcţii din Anenii 

Noi  
inv.93, 5 dos., 1963-1965,1970-1971 

 OPP a “Mejcolhozstroi” din Anenii Noi 
inv.91, 44 dos., 1960-1989 

OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale agricole din Anenii Noi  
inv.86, 25 dos., 1947-1952,1963-1965,1969-1981 

 OPP a consiliului colhozurilor, rl. Anenii Noi 
 inv.94, 20 dos., 1974-1976 

 OPP a colhozului “Crasnoie Znamia” din Anenii Noi  
inv.72, 13 dos., 1953-1964 

 OPP a colhozului “Leninschii comsomol” s. Cobusca Veche  
inv.81, 47 dos., 1950-1959,1964-1981 

 OPP a colhozului “Moldova Socialistă” din satul Delacău  
inv.73, 6 dos., 1952,1954-1958 

 OPP a colhozului “Leninschii Puti”, s. Geamănă  
inv.54, 35 dos., 1949-1951,1953-1958,1963-1971 

 OPP a colhozului “Nistru” satul Gura Bâcului  
inv.67, 40 dos., 1948-1949,1951-1969 

 OPP a colhozului “Krasnaia Besarabia” din s. Hârbovăţ  
inv.66, 51 dos., 1949-1952,1955-1956,1958-1960,1962-1968,1970-1972,1974-1989 

 OPP a colhozului “Pravda” din s. Mereni  
inv.74, 67 dos., 1953-1989 

 OPP a colhozului “Drujba” din satul Proteagailovca  
inv.65a, 27 dos., 1947-1954,1957-1961,1965-1968 

 OPP a colhozului “Maiak” s. Pugăceni  
inv.79, 50 dos., 1950-1952,1954-1979 

 OPP a colhozului “Pobeda”din s. Puhoi  
inv.50, 41 dos., 1948-1962,1965-1970 

 OPP a colhozului “Frunze” s. Sângera  
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inv.78, 17 dos., 1949-1959,1965-1968 

 OPP a colhozului “Dnestrovschii”, s. Şerpeni  
inv.53, 28 dos., 1949-1958,1960-1969 

 OPP a colhozului “XXII siezd CPSS” s. Teliţa  
inv.80, 46 dos., 1952-1977 

 OPP a colhozului “Suvorov” s. Troiţa Nouă  
inv.83, 43 dos., 1958-1959,1962-1982 

 OPP a colhozului “XX siezd CPSS” s. Ţânţăreni  
inv.76, 38 dos., 1947-1949,1951-1970,1972-1975 

 OPP a colhozului “Kalinin”,  s. Varniţa  
inv.65, 25 dos., 1961,1963-1966 

 OPP a sovhozului “Berezovski” din Anenii Noi  
inv.96, 32 dos., 1965-1970,1972-1981 

 OPP a sovhozului “Varniţchii” oraşul Bender  
inv.47, 28 dos., 1967-1972,1975-1984 

 OPP  a sovhozului “Jemciug” s. Botnăreştii Vechi  
inv.104, 16 dos., 1972-1981 

 OPP  a sovhozului “Izvoraşul” s. Creţoaia 
inv.108, 8 dos., 1976-1981 

 OPP a sovhozului de creştere a vitelor “Dobrujnâi”, s. Dobrujna  
inv.49, 3 dos., 1969-1971 

 OPP a sovhozului “Nistru” satul Gura Bâcului  
inv.68, 29 dos., 1969-1974,1976-1989 

 OPP  a sovhozului “Zarea” s. Maximovca 
inv.105, 22 dos., 1975-1989 

 OPP  a sovhozului “I Maia” s. Maximovca  
inv.111, 37 dos., 1950-1974 
 OPP  a sovhozului “Benderschii” s. Proteagailovca  
inv.106, 15 dos., 1975-1983 

 OPP  a sovhozului “Maiak” s. Pugăceni  
inv.110, 11 dos., 1980-1989 

 OPP  a sovhozului “Ruseni” s. Ruseni  
inv.107, 11 dos., 1975-1982 

 OPP a sovhozului “Dnestrovschii” din s. Şerpeni  
inv.69, 31 dos., 1970-1989 

 OPP  a sovhozului “Teliţa” s. Teliţa 

inv.109, 10 dos., 1978-1982 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a uniunii raionale de consum  
inv71, 48 dos., 1949-1951,1953-1955,1958-1989 

 OPP a cooperaţiei săteşti de consum Anenii Noi  
inv.60,  2 dos., 1969-1970 

 

OPP a instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional din Anenii Noi  
inv.87, 40 dos., 1949-1951,1955-1965,1967-1968,1970-1972,1974-1982   
 

OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional a Ministerului aprovizionării, rl. Anenii Noi  
inv.57, 10 dos., 1946-1948,1950-1955 

 OPP a punctului de recepţie a pâinii din s. Bulboaca, raionul Anenii Noi  
inv.41, 4 dos., 1967-1970 
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Comitetul orăşenesc Bălţi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 43, 12002 dos.,1940-1941,1944-1991, inv.1-183 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a organizaţiilor judeţene, judeţul Bălţi, or. Bălţi 
inv.41, 40 dos., 1944-1947 

 OPP a organizaţiilor regionale din Bălţi 
inv.161, 16 dos., 1952 

 OPP a comitetului orăşenesc de partid, or. Bălţi 
inv.78, 24 dos., 1947,1950-1954,1960-1982 

 OPP a comitetului executiv orăşenesc, or. Bălţi 
inv.57, 91 dos., 1944-1989 

 OPP a sovietului sătesc Tiossî, or. Bălţi 
inv.137, 2 dos., 1951-1952 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti a Ministerului Afacerilor Interne, or. Bălţi 
inv.48, 96 dos., 1944-1951,1953-1989 

 OPP a procuraturii orăşeneşti, or. Bălţi 
inv.59, 45 dos., 1945-1960,1966-1981 

 OPP a secţiei de miliţie de la calea ferată Bălţi 
inv.65, 43 dos., 1944-1947,1951-1967 

 OPP a secţiei de pază pe lângă secţia orăşenească de interne, or. Bălţi 
inv.144, 38 dos., 1968-1970,1972-1989 

 OPP a penitenciarului nr.2, or. Bălţi 
inv.58, 35 dos., 1940,1944-1960 

 OPP a secţiei Ministerului Securităţii de Stat, or. Bălţi 
inv.66, 23 dos., 1944-1959 

 OPP a secţiei orăşeneşti de securitate, or. Bălţi 
inv.123, 19 dos., 1947-1952,1955-1960 

 OPP a organizaţiei „DOSAAF”, or. Bălţi 
inv.99, 15 dos., 1947-1951,1955-1960 

 OPP a detaşamentului de aviatori, or. Bălţi 
inv.163, 55 dos., 1958,1983 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a organizaţiilor de cultură din Bălţi 
inv.135, 13 dos., 1950-1960 

 OPP a organizaţiilor de cultură din Bălţi 
inv.95, 36 dos., 1964-1981 

 OPP a tipografiei de stat, or. Bălţi 
inv.90, 44 dos., 1946-1948,1953-1963,1966-1981 

 OPP a teatrului dramatic din Bălţi 
inv.112, 27 dos., 1948-1960,1962-1963,1965-1975 

 OPP a redacţiei ziarului „Comunist”, or. Bălţi 
inv.151, 29 dos., 1949-1960,1965-1980 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti de învăţământ public, or. Bălţi 
inv.42, 17 dos., 1944-1957 

 OPP a şcolii republicane pentru specializarea lucrărilor sovietelor săteşti, or. Bălţi 
inv.183, 6 dos., 1950-1954 

 OPP a Institutului pedagogic, or. Bălţi 
inv.94, 133 dos., 1945-1956,1958-1989 

 OPP a şcolii pedagogice din Bălţi 
inv.69, 12 dos., 1947-1954 
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 OPP a colegiului politehnic din Bălţi 
inv.175, 32 dos., 1964-1978 

 OPP a şcolii internat feroviare, or. Bălţi 
inv.70, 23 dos., 1960-1981 

 OPP a şcolii feroviare nr.3, or. Bălţi 
inv.79, 8 dos., 1960-1967 

 OPP a şcolii feroviare nr. 5, or. Bălţi 
inv.75, 41 dos., 1947-1952 

 OPP a şcolii de medicină, or. Bălţi 
inv.81, 51 dos., 1946-1960,1964-1981 

 OPP a şcolii speciale agricole, or. Bălţi 
inv.103, 4 dos., 1950-1954 

 OPP a şcolii sportive pentru copii, or. Bălţi 
inv.106, 23 dos., 1963-1977,1979-1981 

 OPP a şcolii muzicale din Bălţi 
inv.172, 27 dos., 1959-1961 

 OPP a şcolii orăşeneşti profesional-tehnice nr.32 din Bălţi 
inv.154, 17 dos., 1970-1981 

 OPP a şcolii profesionale nr.13din Bălţi 
inv.173, 21 dos., 1961-1980 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.4 din Bălţi 
inv.178, 19 dos., 1963-1981 

 OPP a şcolii tehnice nr.3 din Bălţi 
inv.182, 10 dos., 1972-1981 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.5, or. Bălţi 
inv.77, 5 dos., 1946-1949 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Bălţi 
inv.132, 61 dos., 1950-1963,1965-1987 

 OPP a şcolii nr.6 din Bălţi 
inv.142, 14 dos., 1949-1960 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Bălţi 
inv.149, 17 dos., 1950,1952-1961,1965-1981 

 OPP a şcolii medii serale nr.1 din Bălţi 
inv.150, 14 dos., 1952-1960,1962-1967 

 OPP a şcolii internat nr.1 din Bălţi 
inv.164, 15 dos., 1957,1968-1981 

 OPP a grădiniţelor pentru copii. Or . Bălţi 
inv.166, 1 dos., 1958 

 OPP a casei de copii din Bălţi 
inv.143, 4 dos., 1950-1953 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de vopsele, or. Bălţi 
inv.68, 6 dos., 1945-1949 

 OPP a uzinei de spirt, or. Bălţi 
inv.76, 23 dos., 1944-1960 

 OPP a uzinei de producţie „Moldselimaş”, or. Bălţi 
inv.84, 81 dos., 1947-1948,1950-1989 

 OPP a uzinei biochimice, or. Bălţi 
inv.93, 42 dos., 1966-1986 

 OPP a uzinei de gips, or. Bălţi 
inv.100, 16 dos., 1963-1972 

 OPP a uzinei de lichioruri şi rachiu, or. Bălţi 
inv.107, 16 dos., 1948-1956 

 OPP a uzinei orăşeneşti de treierat, or. Bălţi 
inv.111, 67 dos., 1946-1949,1951-1983 

 OPP a uzinei de producţie „Bălţitrans”, or. Bălţi 
inv.115, 74 dos., 1948-1955,1957-1958,1960-1983 

 OPP a uzinei de bere, or. Bălţi 
inv.119, 48 dos., 1948-1958,1960-1981 

 OPP a uzinei de ulei nr.3, or. Bălţi 
inv.130, 9 dos., 1949-1956 
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 OPP a uzinei de materiale de construcţie, or. Bălţi 
inv.157, 61 dos., 1955-1983 

 OPP a uzinei obiectelor de beton armat, or. Bălţi 
inv.158, 60 dos., 1956-1960,1964-1989 

 OPP a uzinei electronice din Bălţi 
inv.160, 64 dos., 1957-1989 

 OPP a uzinei de armatură electrică, or. Bălţi 
inv.177, 53 dos., 1963-1989 

 OPP a uzinei experimentale de utilaj, or. Bălţi 
inv.167, 39 dos., 1960-1961,1965-1986 

 OPP a combinatului de mobilă nr.3, or. Bălţi 
inv.43, 75 dos., 1960-1989 

 OPP a combinatului de zahăr, or. Bălţi 
inv.52, 85 dos., 1944-1955,1959-1989 

 OPP a combinatului de carne, or. Bălţi 
inv.53, 115 dos., 1945-1989 

 OPP a combinatului de pâine, or. Bălţi 
inv.62, 61 dos., 1945-1959,1961-1981 

 OPP a combinatului de pâine, or. Bălţi 
inv.86, 76 dos., 1947-1989 

 OPP a cârmuirii morilor din oraşul Bălţi 
inv.116, 22 dos., 1948-1967 

 OPP ale morilor nr.7-15 din Bălţi 
inv.73, 20 dos., 1946-1956 

 OPP a combinatului de blănuri, or. Bălţi 
inv.89, 110 dos., 1946-1989 

 OPP a combinatului de producere şi deservire, or. Bălţi 
inv.168, 1 dos., 1960 

 OPP a „Maslojircombinat”, or. Bălţi 
inv.82, 91 dos., 1946-1989 

 OPP a fabricii de confecţii, or, Bălţi 
inv.80, 109 dos., 1947-1966,1966-1989 

 OPP a fabricii de săpun, or Bălţi 
inv.131, 6 dos., 1951-1955 

 OPP a fabricii de cusut individual, or. Bălţi 
inv.134, 46 dos., 1950-1955,1958-1967,1969-1981 

 OPP a fabricii de confecţii şi galanterie, or. Bălţi 
inv.148, 45 dos., 1968-1989 

 OPP a fabricii de cuşme de blănuri din Bălţi 
inv.162, 7 dos., 1956-1959 

 OPP a fabricii de porumb, or. Bălţi 
inv.169, 25 dos., 1957-1958,1961-1973 

 OPP a fabricii de confecţii şi tricotaj, or. Bălţi 
inv.181, 42 dos., 1973-1989 

 OPP a asociaţiei de producţie de vinuri şi coniac, or. Bălţi 
inv.165, 59 dos., 1954-1955,1958,1961-1983 

 OPP a uniunii de producţie „Lenin”, or. Bălţi 
inv.85, 172 dos., 1946-1989 

 OPP a staţiei de protecţie forestieră, or. Bălţi 
inv.156, 6 dos., 1953-1958 

 OPP a reţelelor electrice Nord, or. Bălţi 
inv.92, 37 dos., 1963-1980 

 OPP a reţelelor electrice din oraşul Bălţi 
inv.125, 24 dos., 1963-1974 

 OPP a centrului termoelectric, or. Bălţi 
inv.113, 49 dos.,1948-1954,1956,1958,1959,1961-1981 

 OPP a bazei de petrol, or. Bălţi 
inv.126, 8 dos., 1965,1966,1968-1977 

 OPP a combinatului deservirii sociale, or. Bălţi 
inv.97, 36 dos., 1946-1968 

 OPP a combinatului deservirii sociale, or. Bălţi 
inv.124, 27 dos., 1967,1969-1981 

 OPP a combinatului orăşenesc de deservire socială, or. Bălţi 
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inv.136, 9 dos., 1951-1957 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 

 OPP a comitetului de partid a nodului de cale ferată din Bălţi 
inv.55, 83 dos., 1944-1956,1973-1989 

 OPP a nodului de telecomunicaţii din oraşul Bălţi 
inv.60, 81 dos., 1944-1989 

 OPP a staţiei „Bălţi – Severnaia”, or. Bălţi 
inv.44, 82 dos., 1944-1981 

 OPP distanţei a 7-a de cale ferată a staţiei Bălţi, or. Bălţi 
inv.45, 69 dos., 1944-1963 

 OPP a distanţei a 4-a de semnalizare şi telecomunicaţii, or. Bălţi 
inv.51, 28 dos., 1944-1956,1958-1959 

 OPP a depoului de locomotive, or. Bălţi 
inv.54, 112 dos., 1944-1989 

 OPP a depoului de vagoane din Bălţi 
inv.56, 91 dos., 1944-1970,1972-1989 

 OPP a secţiei a 3-a a depoului de locomotive, or. Bălţi 
inv.64, 4 dos., 1945-1946 

 OPP a punctului căii ferate a staţiei Bălţi 
inv.71, 18 dos., 1945-1960 

 OPP a staţiei „Bălţi - Zapadnaia”, or. Bălţi 
inv.110, 15 dos., 1948-1960 

 OPP a trenului de restaurare a staţiei Bălţi, or. Bălţi 
inv.121, 8 dos., 1949-1956 

 OPP a secţiei de rezervă a conductorilor, or. Bălţi 
inv.118, 18 dos., 1948-1955 

 OPP a Direcţiei comunale orăşeneşti de automobile, or. Bălţi 
inv.49, 15 dos., 1964-1971 

 OPP a coloanei de automobile nr.2810, or. Bălţi 
inv.40, 79 dos., 1950-1989 

 OPP staţiei de maşini pentru reparaţia drumurilor din oraşul Bălţi 
inv.67, 12 dos., 1949-1958 

 OPP a coloanei de transport auto „Minpişceprom”, or. Bălţi 
inv.74, 37 dos., 1963-1981 

 OPP a Direcţiei drumurilor asfaltate DSR-7, or. Bălţi 
inv.88, 19 dos., 1945-1960 

 OPP a bazei de transport auto nr.26, or. Bălţi 
inv.91, 39 dos., 1946-1960 

 OPP a bazei auto MPS din Bălţi 
inv.127, 32 dos., 1966-1981 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.140, or. Bălţi 
inv.61, 17 dos., 1944-1958,1960 

 OPP a trustului interraional de construcţie din oraşul Bălţi 
inv.63, 50 dos., 1945-1971 

 OPP a trustului de exploatare a locuinţelor, or. Bălţi 
inv.98, 18 dos., 1973-1981 

 OPP a Direcţiei de construcţii şi reparaţii, or. Bălţi 
inv.101, 38 dos., 1961-1981 

 OPP a conducerii de locuinţe, or. Bălţi 
inv.120, 14 dos., 1948-1950,1953-1959 

 OPP a Direcţiei de construcţie şi montaje nr.18, or. Bălţi 
inv.122, 24 dos., 1949-1953,1955,1957,1959-1967 

 OPP a trustului de construcţie, or. Bălţi 
inv.128, 105 dos., 1969-1989 

 OPP a trustului de construcţii rurale „Selistroi”, or. Bălţi 
inv.129, 19 dos., 1966-1976 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.3 (SU-3) „Santehmontaj”, or. Bălţi 
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inv.153, 15 dos., 1953-1960,1967-1991 

 OPP a Direcţiei de construcţie din Bălţi 
inv.170, 10 dos., 1959-1960,1968-1971 

 OPP a Direcţiei de construcţie nr.37 din Bălţi 
inv.171, 2 dos., 1959-1960 

 
 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a bazei interraionale „Moldselihoztehnica”, or. Bălţi 
inv.47, 6 dos., 1962-1967 

 OPP a colhozului „Lenin”, or. Bălţi 
inv.139, 3 dos., 1950-1952 

 OPP a secţiei de legume şi fructe, or. Bălţi 
inv.146, 45 dos., 1968-1989 

 

OPP ale Cooperaţiei de Consum 
 
 OPP a „Coopinsoiuza”, or. Bălţi 
inv.96, 10 dos., 1946-1951 

 OPP a cooperaţiei „Lazo”, or. Bălţi 
inv.105, 9 dos., 1949-1955 

 OPP a cooperaţiei invalizilor „28 iunie”, or. Bălţi 
inv.109, 27 dos., 1947-1955,1968-1975 

 OPP a cooperaţiei „Lenin”, or. Bălţi 
inv.114, 18 dos., 1949-1961 

 OPP a asociaţiei de stat a bazei interraionale de consum, or. Bălţi 
inv.117, 54 dos., 1948-1981 

 OPP a cooperativei „Ilici”, or. Bălţi 
inv.138, 11 dos., 1950-1956 

 OPP a cooperativei „28 iunie”, or. Bălţi 
inv.140, 8 dos., 1951-1955 

 

OPP ale Instituţiilor medicale  
 

 OPP a secţiei orăşeneşti de ocrotire a sănătăţii, or. Bălţi 
inv.87, 24 dos., 1946-1953 

 OPP a spitalului orăşenesc nr.1, or. Bălţi 
inv.133, 69 dos., 1950-1960,1964-1989 

 OPP a policlinicii feroviare, or. Bălţi 
inv.141, 57 dos., 1950-1981 

 OPP a maternităţii din Bălţi 
inv.145, 22 dos., 1962-1965,1968-1969,1971-1981 

 OPP a asociaţiei de tratament pentru copii, or. Bălţi 
inv.152, 40 dos., 1952-1981 

 OPP a staţiei sanitare epidemice, or. Bălţi 
inv.159, 8 dos., 1956-1960,1969-1970 

 

OPP a Instituţiilor Ministerului Deservirii Comunale 
 

 OPP a gospodăriei comunale orăşeneşti, or. Bălţi 
inv.50, 30 dos., 1945-1954,1959-1960 

 OPP a conductei orăşeneşti de apă, or. Bălţi 
inv.155, 7 dos., 1954-1960 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţelor nr.6, or. Bălţi 
inv.147, 6 dos., 1968-1970 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţelor nr.3, or. Bălţi 
inv.102, 4 dos., 1965-1967 
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OPP a Instituţiei de alimentaţie publică 
 
 OPP a trustului de ospătării şi restaurante, or. Bălţi 
inv.174, 30 dos., 1962-1976 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei Financiare, or. Bălţi 
inv.46, 27 dos., 1944-1954,1956-1960 

 OPP a secţiei orăşeneşti de comerţ, or. Bălţi 
inv.72, 13 dos., 1947-1954 

 OPP a întreprinderii comerciale orăşeneşti, or. Bălţi 
inv.104, 68 dos., 1944-1959,1969-1976 

 OPP a Băncii de stat, or. Bălţi 
inv.108, 31 dos., 1961-1981 

 OPP a secţiei de comerţ din Bălţi 
inv.176, 77 dos., 1977-1989 

 OPP a secţiei orăşeneşti de comerţ alimentar din Bălţi 
inv.179, 10 dos., 1972-1976 

 
 
Comitetul raional Basarabeasca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 22, 3818 dos. 1940-1941,1944-1991, inv.1-83 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Basarabeasca 
inv.27, 24 dos., 1944,1946-1956,1958,1980-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional Basarabeasca 
inv.26, 34 dos., 1944-1959,1980-1986 

 OPP a Consiliului orăşenesc Basarabeasca 
inv.65, 52 dos., 1950-1989 

 OPP a sovietului sătesc Abaclia 
inv.41, 11 dos., 1948-1955 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne rl. Basarabeasca 

inv.36, 21 dos., 1946-1949,1952-1959,1980 

 OPP a secţiei miliţiei de la calea ferată a staţiei Basarabeasca 

inv.30, 24 dos., 1945-1947,1952-1960,1962-1965 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat rl. Basarabeasca 
inv.35, 10 dos., 1946-1951,1953 

 OPP a secţiei de pază a Ministerului Securităţii de Stat  a staţiei Basarabeasca 
inv.31, 16 dos., 1946-1953,1957-1960 

 OPP a Comisariatului militar raional Basarabeasca 
inv.74, 13 dos., 1947-1959 

 OPP a pazei militarizate, oraşul Basarabeasca 
inv.57, 19 dos., 1946-1960,1963-1965 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a oficiului pentru închirierea filmelor, or. Basarabeasca 

inv.55, 4 dos., 1965-1968 

 OPP a redacţiei gazetei raionale „Svetlâi Puti” 

inv.66, 11 dos., 1951-1959 
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OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii nr.22 din Basarabeasca 
inv.25, 4 dos., 1965-1968 

 OPP a şcolii medii nr.8 din Basarabeasca 
inv.40, 38 dos., 1949-1950,1953-1960,1962-1965,1968-1981 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Basarabeasca 
inv.54, 18 dos., 1949,1953-1970 

 OPP a şcolii tehnice de autodrumuri din Basarabeasca 
inv.70, 118 dos., 1957-1966,1968 

 OPP a şcolii de mecanizare a gospodăriilor săteşti, s. Taraclia, rl. Basarabeasca 
inv.75, 16 dos., 1960-1973 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a morii de stat Basarabeasca 
inv.33, 19 dos., 1946-1956,1958-1964 

 OPP a Combinatului industrial raional 
inv.37, 42 dos., 1948-1957,1959-1965,1967-1980 

 OPP a filialei ORS, or. Basarabeasca 
inv.53, 32 dos., 1946-1970 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a întreprinderilor agricole, rl. Basarabeasca 
inv.77, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a Întreprinderii „Plemptiţa”, s. Abaclia, rl. Basarabeasca 
inv.79, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a Centralei electrice Basarabeasca 
inv.56, 11 dos., 1951-1956,1964-1968 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii 
inv.34, 14 dos., 1946-1950,1952-1961 

 OPP a staţiei de cale ferată Basarabeasca 
inv.28, 118 dos., 1944-1958,1967-1986 

 OPP a dispeceratului staţiei Basarabeasca 
inv.43, 34 dos., 1945-1962 

 OPP a depoului de locomotive Basarabeasca 
inv.44, 83 dos., 1944-1952,1954-1956,1959-1960,1969-1989 

 OPP a staţiei pentru marfare Basarabeasca 
inv.45, 59 dos., 1946-1949,1951-1957,1964-1981 

 OPP a depoului de vagoane, staţia Basarabeasca 
inv.47, 83 dos., 1944-1945,1947-1969,1971-1989 

 OPP a distanţei de la calea ferată a staţiei Basarabeasca 
inv.48, 93 dos., 1944-1988 
 OPP a Distanţei nr.3 de comunicaţii, staţia Basarabeasca 
inv.49, 26 dos., 1944-1945,1947-1970 

  OPP a rezervei de conductori, staţia Basarabeasca 
inv.52, 11 dos., 1950-1959 

  OPP a staţiei Basarabeasca 
inv.58, 90 dos., 1944,1946-1989 

 OPP a distanţei, clădirilor şi edificiilor staţiei Basarabeasca 
inv.59, 36 dos., 1946-1970 

 OPP a atelierelor de reparaţie a maşinilor, or. Basarabeasca 
inv.50, 18 dos., 1948-1949,1951-1956,1961-1962,1965-1968 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a secţiei Direcţia de construcţii nr.137 a staţiei Basarabeasca 
inv.46, 26 dos., 1945-1949,1951-1965 
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OPP ale secţiei Agricultură  
 
 Consiliul colhozurilor din oraşul Basarabeasca, rl. Basarabeasca 
inv.78, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a colhozului „XX partsiezd”, s. Avdarma 
inv.63, 74 dos., 1949-1978,1981-1989 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Başcalia 
inv.64, 74 dos., 1950-1977 

  OPP a colhozului „I mai”, s. Carabetovca 
inv.62, 53 dos., 1948-1977 

 OPP a colhozului „Molotov”, s. Cioc-Maidan 
inv.60, 21 dos., 1946-1947,1949,1951-1956 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Cioc-Maidan 
inv.61, 55dos., 1950-1960,1962-1969 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Troiţcoie 
inv.71, 76 dos., 1949-1951,1953-1956,1958-1989 

 OPP a sovhozului „Kalinin”, s. Abaclia 
inv.80, 13 dos., 1980-1989 

 OPP a sovhozului „Kalinin”, s. Abaclia 
inv.42, 72 dos., 1947-1959,1965-1972 

 OPP a sovhozului „Besarabca”, or. Basarabeasca 
inv.67, 36 dos., 1969-1988 

 OPP a sovhozului „Mihailovski”, rl. Basarabeasca 
inv.68, 63 dos., 1958-1989 

 OPP a sovhozului „Pobeda”, s. Başcalia  
inv.83, 17 dos., 1978,1980-1983 

 OPP a sovhozului „Întâi mai”, s. Carabetovca 
inv.82, 8 dos., 1978-1981 

 OPP a sovhozului „Zavetî Lenina”, s. Cioc-Maidan 
inv.81, 19 dos., 1980-1989 

 OPP a sovhozului „Octeabri”, s. Chiriet Lunga 
inv.73, 39 dos., 1970-1989 

 OPP a sovhozului „Drujba”, s. Iseclia 
inv.72, 38 dos., 1970-1977,1980-1989 

 OPP a SMT Basarabeasca 
inv.38, 18 dos., 1946-1959 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum Basarabeasca 
inv.29, 20 dos., 1946-1959,1980-1981 

 OPP a Uniunii de consum săteşti Basarabeasca 

inv.69, 18 dos., 1969-1970 

OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului de sector Basarabeasca 
inv.32, 29 dos., 1948-1968 

 OPP a spitalul căii ferate Basarabeasca 
inv.51, 35 dos., 1947-1970 

 
 
 
Comitetul orăşenesc Bender al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 13, 10851 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-213 
 
OPP ale organelor de conducere 
 
 OPP a organizaţiilor de partid judeţene din Bender 
inv.79, 74 dos., 1944-1947 
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 OPP a comitetului orăşenesc de partid Bender 
inv.85, 72 dos., 1945-1981 

 OPP a comitetului executiv orăşenesc Bender 
inv.39, 179 dos., 1949-1989 

 OPP a comitetului orăşenesc comsomolist or. Bender 
inv.136, 10 dos., 1949-1954 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti a Ministerului de interne, or. Bender 
inv.41, 126 dos., 1944-1989 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii din Bender 
inv.81, 57 dos., 1945-1966 

 OPP a secţiei Ministerului Afacerilor Interne de la calea ferată a staţiei Bender 
inv.129, 45 dos., 1944-1982 

 OPP a Pazei interdepartamentale din Bender 
inv.62, 8 dos., 1966-1982 

 OPP a echipei de pompieri din Bender 
inv.59, 21 dos., 1966-1977 

 OPP a Izolatorului de anchetă penală nr.6 din Bender 
inv.127, 64 dos., 1945-1982 

 OPP a Comitetului securităţii de stat din Bender 
inv.94, 38 dos., 1947-1975 

 OPP a Comisariatului militar, or. Bender 
inv.66, 14 dos., 1950-1967 

 OPP a organizaţiei „DOSAAF”, or. Bender 
inv.63, 32 dos., 1966-1982 

 OPP a staţiei de pază militarizată, or. Bender 
inv.139, 26 dos., 1949-1972 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a palatului de cultură din Bender 
inv.121, 30 dos., 1948-1965 

 OPP a casei de cultură din Bender 
inv.194, 15 dos., 1963-1975 
 OPP a bibliotecii orăşeneşti Bender 
inv.55, 22 dos., 1966-1982 

 OPP a Agenţiei „TASS” din Bender 
inv.60, 1 dos., 1966 

 OPP a redacţiei ziarului „Pobeda”, or. Bender 
inv.77, 44 dos., 1946-1982 

 OPP a tipografiei de stat din Bender 
inv.153, 57 dos., 1953-1982 

 

OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti a învăţământului public, or. Bender 
inv.68, 30 dos., 1945-1961 

 OPP a şcolii medii nr.5 din Bender 
inv.46, 20 dos., 1966-1982 

 OPP a şcolii medii nr.6 din Bender 
inv.47, 38 dos., 1966-1968 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Bender 
inv.96, 27 dos., 1946-1970 

 OPP a şcolii medii nr.8 din Bender 
inv.108, 29 dos., 1969,1988 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Bender 
inv.114, 49 dos., 1948-1989 

 OPP a şcolii medii nr.3 din Bender 
inv.152, 24 dos., 1948-1969 

 OPP a şcolii medii nr.4 din Bender 
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inv.155, 8 dos., 1963-1969 

 OPP a şcolii medii nr.10 din Bender 
inv.201, 30 dos., 1963-1982 

 OPP a tehnicumului Gospodăriei comunale din Bender 
inv.44, 30 dos., 1966-1982 

 OPP a tehnicumului de economie şi planificare din Bender 
inv.115, 19 dos., 1949-1963 

 OPP a tehnicumului de Industrie uşoară, or. Bender 
inv.189, 35 dos., 1965-1982 

 OPP a şcolii sportive din Bender 
inv.45, 19 dos., 1966-1977 

 OPP a şcolii medii feroviare nr.13 din Bender 
inv.48, 4 dos., 1966-1972 

 OPP a şcolii feroviare nr.2 din Bender 
inv.93, 27 dos., 1948-1972 

 OPP a şcolii internat feroviare din Bender 
inv.207, 10 dos., 1963-1972 

 OPP a şcolii feroviare serale din Bender 
inv.209, 7 dos., 1964-1970 

 OPP a şcolii profesionale de construcţii din Bender 
inv.101, 27 dos., 1947-1962 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.14 din Bender 
inv.146, 44 dos., 1952-1982 

 OPP a şcolii tehnice nr.10 din Bender 
inv.149, 47 dos., 1951-1982 

 OPP a şcolii internat nr.2 din Bender 
inv.183, 24 dos., 1963-1982 

 OPP a şcolii internat nr.1 din Bender 
inv.162, 31 dos., 1955-1982 

 OPP a şcolii pedagogice din Bender 
inv.102, 12 dos., 1948-1954 

 OPP a şcolii de medicină din Bender 
inv.124, 53 dos., 1947-1982 

 OPP a şcolii de muzică din Bender 
inv.147, 9 dos., 1951-1968 

 OPP a grădiniţei de copii nr.22 din Bender 
inv.111, 31 dos., 1969-1982 

 OPP a casei de copii din Bender 
inv.208, 3 dos., 1963-1965 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei articolelor din beton armat nr.3, or. Bender 
inv.103, 41 dos., 1968-1988 

 OPP a Uzinei de reparaţii şi reconstrucţii navale, or. Bender 
inv.131, 66 dos., 1946-1982 

 OPP a uzinei de construcţie a maşinilor, or. Bender 
inv.157, 41 dos., 1970-1989 

 OPP a uzinei „Dnestr”, or. Bender 
inv.158, 37 dos., 1969-1989 

 OPP a uzinei „Moldavcabeli”, or. Bender 
inv.168, 87 dos., 1956-1989 

 OPP a uzinei de aparataj electric, or. Bender 
inv.170, 61 dos., 1958-1989 

 OPP a uzinei „Pribor”, or. Bender 
inv.175, 60 dos., 1971-1989 

 OPP a uzinei de biochimie, or. Bender 
inv.176, 40 dos., 1971-1989 

 OPP a uzinei articolelor din beton, or. Bender 
inv.180, 20 dos., 1960-1969 

 OPP a uzinei experimentale de reparaţii, or. Bender 
inv.182, 53 dos., 1960-1989 

 OPP a uzinei materialelor de construcţie, or. Bender 
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inv.187, 48 dos., 1951-1981 

 OPP a uzinei de grenaj, or. Bender 
inv.196, 22 dos., 1965-1982 

 OPP a uzinei de beton armat nr.7, or. Bender 
inv.198, 40 dos., 1965-1982 

 OPP a uzinei „Electrofarfor”, or. Bender 
inv.200, 55 dos., 1971-1988 

 OPP a „Realbaza” (ex-Melizavod-9), or. Bender 
inv.120, 22 dos., 1947-1968 

 OPP a combinatului industrial orăşenesc, or. Bender 

inv.56, 35 dos., 1966-1982 

 OPP a combinatului de carne, or. Bender 
inv.72, 86 dos., 1946-1988 

 OPP a combinatului de pâine, or. Bender 
inv.128, 68 dos., 1947-1982 

 OPP a combinatului de păsări, or. Bender 
inv.137, 15 dos., 1950-1960 

 OPP a combinatului de mătăsuri, or. Bender 
inv.163, 312 dos., 1955-1989 

 OPP a combinatului de panificaţie, or. Bender 
inv.174, 37 dos., 1971-1988 

 OPP a „Gormolcombinat”, or. Bender 
inv.179, 73 dos., 1949-1989 

 OPP a combinatului „Fanarodetali”, or. Bender 
inv.204, 43 dos., 1964-1989 

 OPP a fabricii de vinuri din Bender 
inv.69, 19 dos., 1946-1960 

 OPP a fabricii de încălţăminte din Bender 
inv.75, 144 dos., 1946-1989 

 OPP a fabricii de conserve din Bender 
inv.83, 273 dos., 1945-1989 

 OPP a fabricii de prelucrare a fructelor, or. Bender 
inv.95, 7 dos., 1950-1957 

 OPP a fabricii de mobilă din Bender 
inv.116, 81 dos., 1948-1989 

 OPP a fabricii de vinuri din Bender 
inv.123, 38 dos., 1953-1981 

 OPP a fabricii de băuturi ne alcoolice din Bender  
inv.133, 67 dos., 1947-1989 

 OPP a fabricii de peşte, or. Bender 
inv.142, 10 dos., 1950-1955 

 OPP a fabricii de croitorie, or. Bender 
inv.143, 96 dos., 1950-1989 

 OPP a fabricii „Crasnaia Zvezda” (fostul artel „8 martie”), or. Bender 
inv.144, 23 dos., 1950-1962 

 OPP a fabricii de mătăsuri, or. Bender 
inv.145, 12 dos., 1950-1962 

 OPP a fabricii de cusut, or. Bender 
inv.148, 57 dos., 1951-1982 

 OPP a fabricii de mărfuri textile, or. Bender 
inv.165, 68 dos., 1955-1989 

 OPP a fabricii de amidon, or. Bender 
inv.169, 56 dos., 1957-1982 

 OPP a fabricii de tors şi de prelucrare a vatei, or. Bender 
inv.172, 19 dos., 1975-1982 

 OPP a fabricii de articole din vată, or. Bender 
inv.173, 15 dos., 1974-1982 

 OPP a fabricii de tors bumbac, or. Bender 
inv.192, 54 dos., 1963-1989 

 OPP a fabricii de extragere a uleiului, or. Bender 
inv.199, 41 dos., 1965-1981 

 OPP a Gospodăriei industrial-forestiere, or. Bender 
inv.71, 15 dos., 1946-1954 
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 OPP a societăţii ştiinţifice de producţie „Moldles”, or. Bender 
inv.90, 31 dos., 1963-1982 

 OPP a asociaţiei experimentale de producţie „Floare”, or. Bender 
inv.105, 31 dos., 1975-1989 

 OPP a staţiei mecanice de calcul, or. Bender 
inv.110, 18 dos., 1968-1982 

 OPP a filialei din Bender a uzinei de reparaţie tehnicii de calcul, or. Bender 
inv.113, 3 dos., 1976-1982 

 OPP a organizaţiei „Rembâttehnica”, or. Bender 
inv.106, 12 dos., 1973-1982 

 OPP a asociaţiei de producţie „Promvodmontaj”, or. Bender 
inv.161, 36 dos., 1970-1989 

 OPP a sectorului „Nijnednestrovschi”, or. Bender 
inv.74, 44 dos., 1946-1981 

 OPP a organizaţiei „Mejraipromsoiuza”, or. Bender 
inv.91, 5 dos., 1948-1950 

 OPP a organizaţiei „DORURS”, or. Bender 
inv.119, 33 dos., 1946-1972 

 OPP a Direcţiei „Meliupravlenie”, or. Bender 
inv.122, 41 dos., 1946-1981 

 OPP a Direcţiei reţelelor electrice din Bender 
inv.132, 68 dos., 1948-1982 

 OPP a combinatului deservirii sociale, or. Bender 
inv.97, 7 dos., 1946-1982 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a centrului unificat de telecomunicaţii, or. Bender 
inv.70, 85 dos., 1945-1989 

 OPP a bazei interraionale a Ministerului căilor de comunicare, or. Bender 
inv.134, 41 dos., 1963-1982 

 OPP a oficiului poştal 29/8, or. Bender 
inv.193, 42 dos., 1962-1982 

 OPP a comitetului de partid a nodului feroviar din Bender 
inv.78, 261 dos., 1945-1989 

 OPP a nodului feroviar de telecomunicaţii, or. Bender 
inv.86, 36 dos., 1945-1969 

 OPP a sectorului nr.3 a căii ferate, or. Bender 
inv.40, 68 dos., 1944-1972 

 OPP a staţiei Bender, or. Bender 
inv.42, 66 dos., 1944-1972 

 OPP a depoului de locomotive din Bender 
inv.43, 67 dos., 1944-1972 

 OPP a trenului motorizat „Motopoiezda”, or. Bender 
inv.100, 10 dos., 1946-1972 

 OPP a „NGC” a staţiei Bender 
inv.181, 8 dos., 1959-1966 

 OPP a trenului nr.526 de construcţii şi montare (SU-137), or. Bender 
inv.185, 19 dos., 1959-1972 

 OPP a „SUM-31”, or. Bender 
inv.186, 10 dos., 1961-1967 

 OPP a trenului de sudare a căii ferate, or. Bender 
inv.197, 2 dos., 1965-1966 

 OPP a asociaţiei de producţie „Bendertrans”, or. Bender 
inv.118, 102 dos., 1946-1988 

 OPP a bazei auto nr.3, or. Bender 
inv.191, 9 dos., 1965-1969 

 OPP a organizaţiei „ETU-sviazi”, or. Bender 
inv.202, 16 dos., 1964-1977 

 OPP a bazei auto (ATB-9), or. Bender 
inv.88, 15 dos., 1967-1972 

 OPP a coloanei mecanizate nr.2, or. Bender 
inv.109, 24 dos., 1969-1982 
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 OPP a staţiei de autodrumuri din Bender 
inv.138, 12 dos., 1950-1957 

 OPP a staţiei motorizate mobile nr.130 (PMS-130), or. Bender 
inv.150, 31 dos., 1950-1972 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.5, or. Bender 
inv.160, 15 dos., 1970-1982 

 OPP a autobazei „Moldavpotrebsoiuz”, or. Bender 
inv.164, 41 dos., 1963-1982 

 OPP a „Coloanei auto – 2836”, or. Bender 
inv.167, 83 dos., 1956-1987 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.6, or. Bender 
inv.171, 13 dos., 1975-1982 

 OPP a combinatului auto nr.2, or. Bender 
inv.210, 14 dos., 1972-1982 

 OPP a staţiei de deservire tehnică a automobilelor, or. Bender 
inv.211, 2 dos., 1976-1977 

 OPP a portului fluvial Bender 
inv.130, 78 dos., 1940-1988 

 OPP a organizaţiei „Moldglavreciflot”, or. Bender 
inv.76, 80 dos., 1945-1988 

 OPP a Direcţiei „Vodocanalhoz”, or. Bender 
inv.206, 35 dos., 1963-1982 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţii nr.23 din Bender 
inv.64, 62 dos., 1966-1967 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.37 din Bender 
inv.65, 6 dos., 1965-1969 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.32, or. Bender 
inv.84, 58 dos., 1945-1989 

 OPP a organizaţiei „Moldcomunproiecta”, or. Bender 
inv.89, 24 dos., 1967-1982 

 OPP a detaşamentului nr.4 de construcţie a podurilor, or. Bender 
inv.98, 6 dos., 1948-1950 

 OPP a comitetului de partid al trustului de construcţie, or. Bender 
inv.107, 285 dos., 1969-1989 

 OPP a Direcţiei de construcţii şi reparaţii, or. Bender 
inv.125, 53 dos., 1949-1982 

 OPP a Direcţiei orăşeneşti de locuinţe, or. Bender 
inv.126, 11 dos., 1948-1959 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.33, or. Bender 
inv.151, 37 dos., 1950-1969 

 OPP a sectorului de reparaţii şi construcţii, or. Bender 
inv.159, 2 dos., 1970 

 OPP a secţiei de construcţii şi reparaţii a drumurilor, or. Bender 
inv.177, 25 dos., 1971-1982 

 OPP a organizaţiei „Electromontaj”, or. Bender 
inv.188, 3 dos., 1964-1966 

 OPP a trustului interraional de construcţii, or. Bender 
inv.195, 6 dos., 1965-1967 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.4, or. Bender 
inv.205, 8 dos., 1964-1969 

 OPP a organizaţiei „PMSK - 7”, or. Bender 
inv.212, 9 dos., 1976,1978-1982 

 OPP a Direcţiei de producţie nr.5 „Minselstroi”, or. Bender 
inv.213, 12 dos., 1977-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Pobeda” din Bender 
inv.135, 5 dos., 1949-1953 
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 OPP a bazei interraionale „Moldselihoztehnica”, or. Bender 
inv.154, 32 dos., 1954-1982 

 

OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a cooperaţiei orăşeneşti de comerţ, or. Bender 
inv.190, 12 dos., 1964-1975 

 OPP a organizaţiei „Gorpişcetorg”, or. Bender 
inv.112, 13 dos., 1969-1974 

 OPP a artelului „Record” din Bender 
inv.117, 9 dos., 1947-1954 

 OPP a trustului ospătăriilor şi restaurantelor, or. Bender 
inv.203, 24 dos., 1963-1974 

 
OPP ale Instituţiilor medicale  
 
 OPP a secţiei orăşeneşti de ocrotire a sănătăţii, or. Bender 
inv.140, 30 dos., 1949-1966 

 OPP a secţiei stomatologie, or. Bender 
inv.52, 17 dos., 1966-1977 

 OPP a maternităţii din Bender 
inv.54, 19 dos., 1966-1977 

 OPP a spitalului orăşenesc din Bender 
inv.92, 138 dos., 1947-1989 

 OPP a spitalului pentru copii din Bender 
inv.104, 27 dos., 1969-1982 

 OPP a spitalului feroviarilor, or. Bender 
inv.156, 16 dos., 1954-1968 

 OPP a asociaţiei „Tubobiedinenie”, or. Bender 
inv.53, 23 dos., 1963-1982 

 OPP a staţiei epidemico-sanitare, or. Bender 
inv.87, 16 dos., 1967-1982 

 
OPP ale Instituţiilor Ministerului Gospodăriei Comunale 
 
 OPP a trustului gospodăriei de gazificare, or. Bender 
inv.58, 35 dos., 1966-1981 

 OPP a centrului de control tehnic, or. Bender 
inv.99, 10 dos., 1963-1972 

 OPP a organizaţiei de amenajare a oraşului Bender 
inv.141, 35 dos., 1950-1974 

 OPP a Direcţiei gospodăriei comunale, or. Bender 
inv.178, 23 dos., 1971-1982 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţelor nr.1, or. Bender 
inv.49, 6 dos., 1966-1968 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţelor nr.2, or. Bender 
inv.50, 8 dos., 1966-1969 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţelor nr.3, or. Bender 
inv.51, 4 dos., 1966-1968 

 OPP sectorului de exploatare a locuinţelor nr.2, or. Bender 
inv.166, 14 dos., 1955-1961 

 
OPP a Instituţiei de asistenţă socială 
 
 OPP a secţiei asistenţei sociale, or. Bender 
inv.184, 16 dos., 1958-1965 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei Financiare orăşeneşti Bender 
inv.80, 31 dos., 1945-1966 
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 OPP a secţiei comerţ orăşeneşti Bender 
inv.82, 19 dos., 1945-1954 

 OPP a pieţei orăşeneşti din Bender 
inv.57, 143 dos., 1966-1968 

 OPP a bazei de comerţ a lemnului, or. Bender 
inv.61, 3 dos., 1966-1968 

 OPP a Băncii orăşeneşti din Bender 
inv.67, 53 dos., 1946-1982 

 OPP a Direcţiei de comerţ, or. Bender 
inv.73, 154 dos., 1945-1989 

 
 
Comitetul raional Briceni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 113, 4620 dos., 1940-1941,1944-1991,inv.1-96 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a  Comitetului raional Briceni al PCM 
inv.48, 23 dos., 1944-1955,1965-1969,1974,1982-1985 

 OPP a comitetului raional executiv, rl. Briceni 
inv.45, 22 dos., 1944-1946,1953,1955-1956,1972-1975,1982-1983 

 OPP a sovietului orăşenesc Briceni 
inv.61, 38 dos., 1948-1951,1954-1983 

 OPP a sovietului sătesc Mărcauţi, rl. Briceni 
inv.63, 5 dos., 1949-1952 

 OPP a sovietului sătesc Bălcăuţi, rl. Briceni 
inv.69, 7 dos., 1946-1949,1952 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Briceni 
inv.44, 45 dos., 1944-1945,1948-1949,1953-1956,1965-1989 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii, rl Briceni 
inv.55, 25 dos., 1946-1956,1966-1983 

 OPP a coloniei de muncă a minerilor, or. Lipcani, rl. Briceni 
inv.87, 22 dos., 1956-1969 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de stat, rl Briceni 
inv.54, 10 dos., 1945-1953 

 OPP a comisariatului militar, rl. Briceni 
inv.46, 5 dos., 1965-1969 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului raional „Novaia Jizni”, rl. Briceni 
inv.72, 17 dos., 1966-1983 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Briceni 
inv.47, 10 dos., 1969,1972-1973,1976-1979,1981-1982 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Briceni 
inv.51, 45 dos., 1946-1960,1965-1989 

 OPP a şcolii pedagogice din Lipcani, rl. Briceni 
inv.39, 21 dos., 1969-1983 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a filialei „Luci” a uzinei „Sciotmaş” din Chişinău, rl. Briceni 
inv.42, 10 dos., 1975-1983 

 OPP a combinatului de producţie, rl. Briceni 
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inv.35, 19 dos., 1967-1983 

 OPP a combinatului de panificaţie nr.4, rl. Briceni 
inv.49, 47 dos., 1946-1952,1961-1983 

 OPP a fabricii de vinuri, or. Briceni 
inv.52, 49 dos., 1946-1983 

 OPP a fabricii de unt din Lipcani, rl Briceni 
inv.80, 31 dos., 1953-1959,1964-1983 

 OPP a industriei locale „Mestprom”, rl. Briceni 
inv.64, 10 dos., 1947-1955 

 OPP a carierei de gips, s. Criva, rl. Briceni 
inv.41, 24 dos., 1965-1983 

 OPP a combinatului deservirii sociale, rl. Briceni 
inv.37, 75 dos., 1964-1983 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.79, rl. Briceni 
inv.40, 20 dos., 1965-1980 

 OPP a reţelei raionale de telecomunicaţii, rl. Briceni 
inv.43, 20 dos., 1965-1983 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.8, rl. Briceni 
inv.89, 10 dos., 1974-1983 

 OPP a bazei de transport auto nr.5, rl. Briceni 
inv.90, 36 dos., 1956-1983 

 OPP a staţiei căii ferate din Lipcani, rl. Briceni 
inv.86, 26 dos., 1952-1960,1966-1983 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Uniunii de construcţii intercolhoznice  nr.1, or. Briceni 
inv.36, 33 dos., 1966-1989 

 OPP a asociaţiei intercolhoznice de construcţii nr.2, or. Briceni 
inv.96, 7 dos., 1982-1989 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Uniunii raionale a colhozurilor, rl. Briceni 
inv.50, 25 dos., 1946-1947,1950-1953,1955-1956,1965-1983 

 OPP a biroului raional „Moldplodovoşci”, rl. Briceni 
inv.38, 7 dos., 1965-1969 

 OPP a Uniunii raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Briceni 
inv.57, 40 dos., 1947-1955,1965-1983 

 OPP a colhozului „Kirov”, s.Balasineşti, rl. Briceni 
inv.77, 51 dos., 1953-1989 

 OPP a colhozului „Rossia”, s. Bălcăuţi, rl. Briceni 
inv.65, 52 dos., 1950-1953,.1962-1989 

 OPP a colhozului „Puti Lenina”, s. Beliavinţa, rl. Briceni 
inv.79, 67 dos., 1950-1988 

 OPP a colhozului „Zarea Comunisma”, s. Berliuţi, rl Briceni 
inv.91, 53 dos., 1957-1960,1964-1989 

 OPP a colhozului „Crasnoe Znamia”, s. Bogdăneşti, rl. Briceni 
inv.94, 65 dos., 1958-1989 

 OPP a colhozului „Dzerjinski”, s. Bulboaca, rl Briceni 
inv.93, 49 dos., 1958-1983 

 OPP a firmei agricole „Progres”, s. Călicăuţi, rl. Briceni 
inv.59, 61 dos., 1949-1953,1958-1960,1964-1989 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Cărunăşeni, rl Briceni 
inv.92, 71 dos., 1952-1989 

 OPP a colhozului „XIX siezd CPSS”, s.Corgeuţi, rl. Briceni 
inv.82, 54 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „I Maia”, s. Criva, rl. Briceni 
inv.83, 78 dos., 1950-1989 
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 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Cotiujeni, rl. Briceni 
inv.84, 79 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Coteala, rl. Briceni 
inv.81, 63 dos., 1953-1988 

 OPP a colhozului – firmă agricolă „Lenin”, s. Drepcăuţi, rl Briceni 
inv.75, 69 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Victoria”, s. Grimăncăuţi, rl. Briceni 
inv.56, 63 dos., 1946-1959,1961-1988 

 OPP a colhozului „Pogranicinic”, s. Larga, rl. Briceni 
inv.78, 86 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „XX siezd CPSS”, s. Mărcauţi, rl. Briceni 
inv.62, 55 dos., 1950-1956,1962-1989 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Medveja, rl. Briceni 
inv.74, 54 dos., 1950-1983 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Pererâta, rl. Briceni 
inv.85, 60 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului – firmă agricolă „Prut”, s. Şireuţi, rl. Briceni 
inv.76, 57 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Viaţa nouă”, s. Tabani, rl. Briceni 
inv.66, 67 dos., 1945-1954,1957-1989 

 OPP a colhozului „Rasvet”, s. Teţcani, rl. Briceni 
inv.70, 80 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Trebusăuţi, rl. Briceni 
inv.71, 63 dos., 1952-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Verhnie Honogorî, rl. Briceni 
inv.68, 52 dos., 1950-1956,1960-1983 

 OPP a asociaţiei „Colhozjivprom”, rl Briceni 
inv.95, 12 dos., 1980-1985 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Briceni 
inv.53, 32 dos., 1946-1956,1965-1983 

 
OPP a Instituţiei medicale  
 
 OPP a spitalului raional central, rl. Briceni 
inv.60, 56 dos., 1948-1983 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor financiari-bancari, rl Briceni 
inv.58, 13 dos., 1947-1956 

 

 
Comitetul raional Cahul al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 254, 5822 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-127 
 

OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Cahul 
inv.59, 41 dos., 1944-1984 

 OPP a Comitetului Executiv orăşenesc Cahul 
inv.75, 55 dos., 1945-1984 

 OPP a Comitetului Executiv raional Cahul 
inv.57, 43 dos., 1946-1984 

 OPP a satului Moscova, rl. Cahul 
inv.70, 13 dos., 1947-1957 
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OPP ale secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a Secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Cahul 
inv.80, 72 dos., 1948-1989 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii, rl. Cahul 
inv.72, 47 dos., 1945-1984 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti de cultură Cahul 
inv.87, 48 dos., 1947-1984 

 OPP a Tipografiei de stat, rl. Cahul 
inv.106, 4 dos., 1963-1966 

 OPP a tipografiei din Cahul 
inv.118, 6 dos., 1979-1984 

 OPP a redacţiei gazetei „Crasnâi Octeabri”, rl. Cahul 
inv.67, 42 dos., 1948-1989 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Secţiei raionale de învăţământ public, rl. Cahul 
inv.66, 25 dos., 1944-1969 

 OPP a tehnicumului de Hidromeliorare, rl. Cahul 
inv.85, 74 dos., 1953-1989 

 OPP a şcolii medii nr.11 din Cahul 
inv.91, 39 dos., 1953-1984 

 OPP a şcolii medii din Baimaclia, rl. Cahul 
inv.127, 33 dos., 1948-1973 

 OPP a şcolii profesional-tehnice săteşti nr.16 din Cahul 
inv.111, 28 dos., 1966-1984 

 OPP a şcolii internat din Cahul 
inv.94, 24 dos., 1957-1975 

 OPP a şcolii pedagogice din Cahul 
inv.71, 47 dos., 1949-1984 

 OPP a şcolii de medicină din Cahul 
inv.108, 25 dos., 1963-1984 
 
OPP ale secţiei Industria 
 
 OPP a uzinei sovhoz „Vinogradari”, s. Burlacu, rl. Cahul 
inv.40, 67 dos., 1946-1954, 1956-1979, 1980-1989 

 OPP a uzinei sovhoz „Pravda”, or. Cahul, rl. Cahul 
inv.81, 82 dos., 1956-1989 

 OPP a uzinei de producere a articolelor din beton, rl. Cahul 
inv.98, 21 dos., 1958-1977 

 OPP a uzinei de producere a stâlpilor de şpaleră, rl. Cahul 
inv.116, 7 dos., 1978-1984 

 OPP a combinatului de pâine din rl. Cahul 
inv.79, 37 dos., 1947-1984 

 OPP a Combinatului agro-industrial, rl. Cahul 
inv.95, 51 dos., 1958-1989 

 OPP a fabricii de vin din satul Baimaclia, rl. Cahul 
inv.52, 11 dos., 1948-1957 

 OPP a fabricii de conserve din oraşul Cahul 
inv.45, 19 dos., 1970-1989 

 OPP a fabricii de confecţii şi articole de tricotaj din Cahul 
inv.55, 59 dos., 1948-1989 

 OPP a fabricii de unt şi brânzeturi, rl. Cahul 
inv.93, 34 dos., 1953-1984 

 OPP a fabricii de bere, rl. Cahul 
inv.96, 28 dos., 1957-1984 

 OPP a sovhozului-fabrică „Jemciujnâi”, s. Andruşul de sus, rl. Cahul 
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inv.97, 19 dos., 1976-1989 

 OPP a sovhozului-fabrică „Trifeşti”, s. Bucuria, rl. Cahul 
inv.73, 47 dos., 1946-1984 

 OPP a sovhozului-fabrică „Pitomnicovod”, rl. Cahul 
inv.48, 19 dos., 1970-1983 

 OPP a sovhozului-fabrică „Patria”, rl. Cahul 
inv.102, 17 dos., 1961-1973 

 OPP a sovhozului-fabrică  „Larga” , s. Larga, rl. Cahul 
inv.65, 19 dos., 1948-1958 

 OPP a sovhozului-fabrică „Larga”, s. Larga, rl. Cahul 
inv.122, 44 dos., 1959-1984 

 OPP a sovhozului-fabrică „Pogranicinic”, s. Roşu, rl. Cahul 
inv.61, 41 dos., 1961-1984 

 OPP a sovhozului-fabrică „Zărneşti”, s. Zărneşti, rl. Cahul 
inv.124, 33 dos., 1948-1970 

 OPP a sovhozului-fabrică „Zărneşti”, s. Zărneşti, rl. Cahul 
inv.86, 20 dos., 1971-1984 

 OPP a Direcţiei morilor, rl. Cahul 
inv.83, 9 dos., 1953-1962 

 OPP a gospodăriei piscicole de lângă Prut, rl. Cahul 
inv.74, 45 dos., 1948-1984 

 OPP a partidei de explorări structurale de lângă Prut, rl. Cahul 
inv.105, 22 dos., 1964-1973 

 OPP a combinatului întreprinderilor comunale, rl. Cahul 
inv.62, 45 dos., 1947-1984 

 OPP a combinatului de deservire socială din r-ul Cahul 
inv.90, 50 dos., 1947-1984 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului raional de telecomunicaţii Cahul 
inv.58, 44 dos., 1946-1984 

 OPP a Direcţiei drumurilor auto, rl. Cahul 
inv.117, 7 dos., 1978-1984 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.116, rl. Cahul 
inv.64, 42 dos., 1952-1984 

 OPP a bazei de transport auto nr.19 din Cahul 
inv.68, 62 dos., 1946-1984 

 OPP a bazei de transport auto nr.1, rl. Cahul 
inv.99, 9 dos., 1976-1984 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.66, rl. Cahul 
inv.101, 9 dos., 1976-1984 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.10, rl. Cahul 
inv.103, 30 dos., 1962-1984 

 OPP a parcului de teximetri şi autobuze nr.8 din rl. Cahul 
inv.114, 14 dos., 1988-1989 

 OPP a Coloanei mobile mecanizate a trustului „Moldselihozmontaj”, rl. Cahul 
inv.104, 4 dos., 1976-1979 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a direcţiei de construcţie nr.44 din rl. Cahul 
inv.46, 17 dos., 1970-1984 

 OPP a Direcţiei asociaţiei de construcţii colhoznice „Mejcolhozstroi”, rl. Cahul 
inv.100, 25 dos., 1959-1984 

 OPP a Direcţiei nr.7 de construcţie a drumurilor, Direcţiei de construcţii nr.1, SDSU –nr.11, rl. Cahul 
inv.107, 25 dos., 1965-1984 

 OPP a trustului de construcţii şi montaj nr.2, rl. Cahul 
inv.109, 23 dos., 1965-1984 

 OPP a Direcţiei interraionale de construcţie şi reparaţie a drumurilor nr.1, rl. Cahul 
inv.115, 15 dos., 1976-1989 

 OPP a sectorului de construcţii a „Moldcurortstroi”, rl. Cahul 
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inv.120, 4 dos., 1980-1983 

 
 
 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Secţiei agricole, rl. Cahul 
inv.110, 29 dos., 1965-1984 

 OPP a asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Cahul 
inv.51, 46 dos., 1948-1984 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice pentru creşterea juncilor, rl. Cahul 
inv.112, 30 dos., 1975-1989 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Badicul., rl. Cahul 
inv.78, 6 dos., 1943-1958 

 OPP a colhozului „Pobeda”, or. Cahul, rl. Cahul 
inv.123, 12 dos., 1953-1960 

 OPP a colhozului „Congresul XIX al P.C.U.S.”, s. Ciobolaccia, rl. Cahul 
inv.53, 7 dos., 1950-1958 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Chisilia, rl. Cahul 
inv.41, 6 dos., 1969-1972 

 OPP a colhozului „Sverdlov”, s. Crihana, rl. Cahul 
inv.88, 12 dos., 1948-1959 

 OPP a colhozului „Andreev”, s. Enichioi, rl. Cahul 
inv.92, 12 dos., 1954-1970, 1971 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Lebedenko, rl. Cahul 
inv.82, 99 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Moscova, rl. Cahul 
inv.63, 81 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Pelinei, rl. Cahul 
inv.76, 36 dos., 1948-1984 

 OPP a colhozului „Pogranicinic”, s. Roşu, rl. Cahul 
inv.125, 13 dos., 1950-1960 

 OPP a colhozului „Miciurin” din satul Tătăreşti, r-ul Cahul 
inv.89, 73 dos., 1954-1989 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Ţiganca, rl. Cahul 
inv.126, 15 dos., 1951-1960 

 OPP a sovhozului „Romaşca”, rl. Cahul 
inv.49, 12 dos., 1971-1984 

 OPP a sovhozului „Pelenei”, rl. Cahul 
inv.121, 8 dos., 1985-1989 

 OPP a sovhozului „Chircani” s. Cucoara, rl. Cahul 
inv.47, 22 dos., 1970-1989 

 OPP a sovhozului „Zarea Communizma”, s. Manta, rl. Cahul 
inv.56, 56 dos., 1950-1989 

 OPP a asociaţiei raionale agro-industriale, rl. Cahul 
inv.113, 15 dos., 1975-1989 

 OPP a Direcţiei sistemelor de irigare, rl. Cahul 
inv.119, 9 dos., 1980-1984 

 OPP a Staţiei de irigare din Cahul 
inv.42, 29 dos., 1969-1989 

 OPP a Staţiei de maşini şi tractoare Baimaclia rl. Cahul 
inv.44, 16 dos., 1946-1958 

 OPP a Staţiei de maşini şi tractoare, s. Pelinei, rl. Cahul 
inv.50, 11 dos., 1948-1956 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a asociaţiei raionale de consum, rl. Cahul 
inv.60, 48 dos., 1947-1984 

 
 
 



 145 

OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional Cahul 
inv.84, 64 dos., 1948-1989 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti de comerţ public, rl. Cahul 
inv.54, 79 dos., 1945-1989 

 OPP a Secţiei financiare orăşeneşti, rl. Cahul 
inv.69, 20 dos., 1948-1955 

 OPP a Secţiei financiare raionale, rl. Cahul 
inv.77, 29 dos., 1948-1967 

 
 
Comitetul raional Căinari al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 19, 1672 dos.,1940-1941,1944-1991, inv.1-28 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Căinari 
inv.14, 21 dos., 1944-1957 

 OPP a Comitetului executiv raional Căinari 
inv.18, 30 dos., 1945-1957,1986-1989 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului securităţii de stat, rl. Căinari 
inv.16, 29 dos., 1945-1957 

 OPP a Comisariatului militar din s. Taraclia, rl. Căinari 
inv.27, 11 dos., 1946-1957 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a colhozului fabrică „Batâr”, rl. Căinari 
inv.9, 32 dos., 1972-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Cigârleni”, rl. Căinari 
inv.11, 26 dos., 1969-1989 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Baimaclia, rl. Căinari 
inv.28, 28 dos., 1965-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Batâr, rl. Căinari 
inv.20, 23 dos., 1950-1971 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Beşcotari, rl. Căinari 
inv.23, 77 dos., 1952-1956 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Constantinovca, rl. Căinari 
inv.24, 6 dos., 1951-1956 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Răzeni, rl. Căinari 
inv.10, 54 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Satul Nou, rl. Căinari 
inv.25, 50 dos., 1952-1981 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Taraclia, rl. Căinari 
inv.22, 67 dos., 1949-1989 

 OPP a sovhozului „Drumul Leninist”, s. Coşcalia, rl. Căinari 
inv.19, 61 dos., 1951-1968,1970-1989 

 OPP a sovhozului „Răzeni”, s. Răzeni, rl. Căinari 
inv.26, 53 dos., 1946-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Căinari 
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inv.12, 11 dos., 1945-1954 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare „28 iunie”, s. Taraclia, rl. Căinari 
inv.13, 9 dos., 1948-1956 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum Căinari 
inv.21, 13 dos., 1946-1957 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale financiare rl. Căinari 
inv.17, 20 dos., 1948-1957 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a organizaţie „Zagotzerno”, rl. Căinari 
inv.15, 8 dos., 1948-1957 
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Comitetul raional Călăraş al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 34, 4805 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-117 
 
 OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Călăraş 
inv.58, 50 dos., 1945-1953,1955-1958,1963-1965 
 OPP a Comitetului executiv raional Călăraş 
inv.97, 59 dos., 1944-1949,1951-1981 

 OPP a Consiliului orăşenesc Călăraş 
inv.96, 20 dos., 1947-1964 

 OPP a satului Bravicea, rl. Călăraş 
inv.104, 4 dos., 1956-1959 

 OPP a satului Bucovăţ, rl. Călăraş 
inv.105, 9 dos., 1959,1962-1969 

 OPP a inspecţiei raionale a gospodăriilor săteşti, rl. Călăraş 
inv.106, 13 dos., 1945-1955,1961 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor Afacerilor Interne şi a Securităţii de Stat, rl. Călăraş 
inv.56, 42 dos., 1944-1961,1963-1965,1978-1981 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii din Călăraş 
inv.61, 5 dos., 1951-1963,1965,1969 

 OPP a Comisariatului militar raional, rl. Călăraş 
inv.113, 16 dos., 1945-1946,1950-1963 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei de cultură din oraşul Călăraş 
inv.112, 4 dos., 1961-1964 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Călăraş 

inv.42, 4 dos., 1966-1969 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti din Călăraş 
inv.102, 23 dos., 1948-1964 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Călăraş 
inv.103, 37 dos., 1957-1964,1967-1981 

 OPP a şcolii medii din satul Sipoteni, rl. Călăraş 
inv.45, 3 dos., 1967-1969 

 OPP a şcolii pedagogice din Călăraş 
inv.68, 28 dos., 1950-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a fabricii de conserve din Bucovăţ, rl. Călăraş 
inv.47, 20 dos., 1946-1960,1967-1968 

 OPP a fabricii de vinuri din Călăraş 
inv.60, 21 dos., 1949-1971 

 OPP a fabricii de vinuri din Călăraş 
inv.94, 5 dos., 1954-1958 

 OPP a fabricii de conserve din Călăraş 
inv.67, 72 dos., 1948-1965,1967-1989 

 OPP a fabricii pentru producerea nutreţurilor combinate din Călăraş 
inv.110, 1 dos., 1964 

 OPP a gospodăriei forestiere mecanizate din Călăraş 
inv.100, 55 dos., 1952-1962,1967-1989 

 OPP a organizaţiei „Raipromcombinat”, rl. Călăraş 
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inv.101, 11 dos., 1952-1955,1957-1960 

 OPP a sovhozului–fabrică „Bravicea”, s. Bravicea, rl. Călăraş 
inv.73, 113 dos., 1971-1986 
 OPP a sovhozului–fabrică „Pravda”, s. Dereneu, rl. Călăraş 
inv.81, 25 dos., 1971-1981 

 OPP a sovhozului–fabrică „Ucraina”, s. Hârjauca, rl. Călăraş 
inv.53, 111 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului–fabrică din satul Hirova, rl. Călăraş 
inv.50, 37 dos., 1971-1986 
 OPP a sovhozului–fabrică „Rodina”, s. Hogineşti, rl. Călăraş 
inv.44, 2 dos., 1967-1969 

 OPP a sovhozului–fabrică „Rodina”, s. Hogineşti, rl. Călăraş 
inv.75, 25 dos., 1971-1981 
 OPP a sovhozului–fabrică „Patria”, s. Horodişte, rl. Călăraş 
inv.49, 40 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului–fabrică „Scânteia”, s. Nişcani, rl. Călăraş 
inv.77, 25 dos., 1971-1981 
 OPP a sovhozului–fabrică „Comunist”, s. Onişcani, rl. Călăraş 
inv.79, 25 dos., 1971-1980 
 OPP a sovhozului–fabrică „Zarea comunizma”, s. Pituşca, rl. Călăraş 
inv.78, 40 dos., 1971-1989 
 OPP a sovhozului–fabrică din satul Rădeni, rl. Călăraş 
inv.52, 25 dos., 1971-1977,1979-1981 

 OPP a sovhozului–fabrică „Sadova”, s. Sadova, rl. Călăraş 
inv.74, 40 dos., 1971-1989 
 OPP a sovhozului–fabrică „Sipoteni”, s. Sipoteni, rl. Călăraş 
inv.76, 40 dos., 1971-1989 
 OPP a sovhozului–fabrică din satul Tuzara, rl. Călăraş 
inv.51, 107 dos., 1970-1989 

 OPP a sovhozului–fabrică „Dimitrov”, s. Ţibirica, rl. Călăraş 
inv.71, 77 dos., 1971-1986 
 OPP a sovhozului–fabrică „Kirov”, s. Vălcineţ, rl. Călăraş 
inv.72, 84 dos., 1970-1989 
 OPP a sovhozului–fabrică „Progres”, s. Vărzăreştii Noi, rl. Călăraş 
inv.116, 22 dos., 1974-1981 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Călăraş 
inv.41, 2 dos., 1967-1969 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Centrului raional de telecomunicaţii, rl. Călăraş 
inv.111, 28 dos., 1967-1968,1970-1981 

 OPP a staţiei de cale ferată Bahmut, rl. Călăraş 
inv.95, 7 dos., 1951-1957 

 OPP a staţiei de cale ferată din Călăraş 
inv.55, 25 dos., 1948-1958,1970-1977 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.43 din Călăraş 
inv.40, 48 dos., 1965-1989 

 OPP a bazei de transport auto nr.28 din Călăraş 
inv.43, 26 dos., 1968-1972,1978-1981 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţie, rl. Călăraş 
inv.115, 37 dos., 1960,1962-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Direcţiei teritoriale a colhozurilor şi sovhozurilor, rl. Călăraş 
inv.114, 6 dos., 1962-1965,1967-1968 

 OPP a secţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Călăraş 
inv.86, 47 dos., 1948,1954-1981 
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 OPP a Asociaţiei agro-industriale din Călăraş 
inv.117, 11 dos., 1982-1989 

 OPP a organizaţiei „Moldplodovoşci”, rl. Călăraş 
inv.109, 4 dos., 1963-1964 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Bravicea, rl. Călăraş 
inv.92, 28 dos., 1954-1965,1967-1970 

 OPP a colhozului „Lenin”, rl. Călăraş 
inv.64, 13 dos., 1947-1949,1951-1959 
 OPP a colhozului „Ţăranul sovietic”, rl. Călăraş 
inv.84, 11 dos., 1948-1960 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Dereneu, rl. Călăraş 
inv.91, 17 dos., 1954-1970 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Horodişte, rl. Călăraş 
inv.62, 13 dos., 1950-1959,1968-1970 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Găleşti, rl. Călăraş 
inv.80, 21 dos., 1953-1965,1967-1970 
 OPP a colhozului „Scânteia”, s. Nişcani, rl. Călăraş 
inv.38, 5 dos., 1966-1970 

 OPP a colhozului „Comunist”, s. Onişcani, rl. Călăraş 
inv.48, 21 dos., 1954-1965,1968-1970 

 OPP a colhozului „Ucraina”, s. Palanca, rl. Călăraş 
inv.69, 25 dos., 1947-1960,1965-1970 
 OPP a colhozului „Vierul”, s. Pârjolteni, rl. Călăraş 
inv.70, 27 dos., 1947-1949,1951-1963,1965,1967-1970 
 OPP a colhozului „Zarea comunizma”, s. Pituşca, rl. Călăraş 
inv.82, 43 dos., 1948-1958,1960,1962-1970 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Rădeni, rl. Călăraş 
inv.93, 12 dos., 1954-1960,1968-1970 

 OPP a colhozului „Codru”, s. Sadova, rl. Călăraş 
inv.90, 14 dos., 1951-1958,1965,1967-1970 

 OPP a colhozului „XXI siezd CPSS”, s. Sipoteni, rl. Călăraş 
inv.57, 35 dos., 1948-1965,1967-1970 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Temeleuţi, rl. Călăraş 
inv.88, 4 dos., 1954-1955 

 OPP a colhozului „Dzerjinski”, s. Tuzara, rl. Călăraş 
inv.83, 18 dos., 1949-1962 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Ţibirica, rl. Călăraş 
inv.89, 26 dos., 1954-1971 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Vălcineţ, rl. Călăraş 
inv.66, 37 dos., 1949-1970 
 OPP a sovhozului „Voshod”, s. Bahmut, rl. Călăraş 
inv.107, 33 dos., 1963-1981 

 OPP a sovhozului „Calaraşschii” din Călăraş 
inv.108, 63 dos., 1963-1981 

 OPP a sovhozului „Păuleşti”, s. Păuleşti, rl. Călăraş 
inv.63, 21 dos., 1946-1962 

 OPP a sovhozului „Pârjolteni”, s. Pârjolteni, rl. Călăraş 
inv.54, 40 dos., 1971-1989 
 OPP a sovhozului „Răciula”, s. Răciula, rl. Călăraş 
inv.39, 29 dos., 1967-1981 

 OPP a sovhozului „Săseni”, s. Săseni, rl. Călăraş 
inv.87, 60 dos., 1954-1955 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Bravicea, rl. Călăraş 
inv.85, 77 dos., 1954-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Sipoteni, rl. Călăraş 
inv.99, 9 dos., 1947-1954 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum din Călăraş 
inv.98, 43 dos., 1946-1949,1951-1953,1955-1960,1965,1967-1981 
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OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional din Călăraş 
inv.65, 55 dos., 1950-1973,1975-1981 

 OPP a sanatoriului „Sovetscaia Modavia”, s. Hârjauca, rl. Călăraş 
inv.37, 1 dos., 1967 

 OPP a sanatoriului de tuberculoză din satul Vorniceni, rl. Călăraş 
inv.46, 14 dos., 1946-1960 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei financiare raionale Călăraşi 
inv.59, 21 dos., 1946-1964 

 

 
Comitetul raional Camenca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 20, 4637 dos.,1918-1989, inv.1-111 

 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a comitetului raional de partid Camenca 
inv.39, 47 dos., 1944-1959, 1969-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional Camenca 
inv.48, 44 dos., 1944-1959, 1969, 1975-1981 

 OPP a localităţii Camenca 
inv.34, 5 dos., 1945-1947 

 OPP a orăşelului Camenca 
inv.101, 25 dos., 1959-1971, 1974-1981 

 OPP a satului Caterinovca, rl. Camenca 
inv.57, 18 dos., 1946-1952, 1956-1957 

 OPP a satului Cuzmin, rl. Camenca 
inv.56, 27 dos., 1926-1934, 1946-1953 

 OPP a satul Hrustovaia, rl. Camenca 
inv.76, 9 dos., 1947-1951 

 OPP a satului Hruşca, rl. Camenca 
inv.33, 5 dos., 1946-1968 

 OPP a satului Raşcov 
inv.38, 21 dos., 1946-1960 

 OPP a satului Temeleuţi, rl. Camenca 
inv.72, 41 dos., 1948-1975 

 OPP a satului Valea Adâncă, rl. Camenca 
inv.35, 17 dos., 1946-1955 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului de Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Camenca 
inv.45, 35 dos., 1944-1959, 1976-1978 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii rl. Camenca 
inv.52, 19 dos., 1945-1959, 1969-1971 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului raional „Dnestr”, rl. Camenca 
inv.95, 20 dos., 1953-1959, 1969-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public din Camenca 
inv.98, 7 dos., 1974, 1976-1981 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti Nr.1 din Camenca 
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inv.37, 35 dos., 1946-1974 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Camenca 
inv.64, 36 dos., 1948-1981 

 OPP a şcolii nr.9 din Raşcov, rl. Camenca  
inv.85, 14 dos., 1950-1958 

 OPP a şcolii medii profesional-tehnice nr.2 din Cuhureştii de Sus, rl. Camenca 
inv.59, 32 dos., 1946-1968, 1970-1974, 1980-1983 

 OPP a şcolii medii profesional-tehnice nr.7, s. Pridnestrovscoe, rl. Camenca 
inv.100, 25 dos., 1958-1981 

 OPP a sovhozului tehnicum „I. Soltâs”. rl. Camenca 
inv.41, 72 dos., 1946-1987 

 OPP a casei de copii din Alexandrovca, rl. Camenca 
inv.81, 14 dos., 1948-1951, 1954-1958 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de conserve din raionul Camenca 
inv.97, 58 dos., 1950-1983 

 OPP a Combinatului industrial raional, rl. Camenca 
inv.73, 35 dos., 1948-1978 

 OPP a uniunii „Colhozjivprom”, rl. Camenca 
inv.104, 13 dos., 1975-1981 

 OPP a uniunii „Colhoztabacprom”, rl. Camenca 
inv.106, 6 dos., 1976-1981 

 OPP a Întreprinderii intercolhoznice de producere a cărnii şi creşterea juncilor „Puti Lenina”, s. 
Hrustovaia, rl. Camenca 

inv.109, 12 dos., 1979-1989 

 OPP a uniunii de mecanizare şi electrificare a producţiei agricole din Camenca 
inv.107, 6 dos., 1976-1981 

 OPP a gospodăriei silvice din Raşcov, rl. Camenca 
inv.36, 20 dos., 1946-1955 

 OPP a grupului de exploratori din raionul Camenca 
inv.94, 4 dos., 1953-1954 

 OPP a combinatului deservirii sociale din Camenca 
inv.65, 30 dos., 1965-1981 

 OPP a combinatului întreprinderilor comunale, rl. Camenca 
inv.69, 11 dos., 1969-1980 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Camenca 
inv.32, 41 dos., 1946-1968 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.62 din Camenca 
inv.92, 15 dos., 1970-1971, 1974-1981 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţii intercolhoznice, rl. Camenca 
inv.68, 14 dos., 1969-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Camenca 
inv.60, 13 dos., 1948-1954 

 OPP a sovietului raional al colhozurilor din raionul Camenca 
inv.102, 8 dos., 1975-1981 

 OPP a secţiei gospodăriei săteşti a comitetului executiv din raionul Camenca 
inv.103, 7 dos., 1975-1981 

 OPP a Direcţiei gospodăreşti agricole de producţie din Camenca 
inv.66, 2 dos., 1969-1970 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de producere a fructelor „Congresul XXVI al PCUS”, s. Nemirovca, 
rl. Camenca 
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inv.70, 53 dos., 1949-1958, 1966-1989 

 OPP a asociaţiei „Moldselihoztehnica”, rl. Camenca 
inv.49, 49 dos., 1945-1981 

 OPP a colhozului „Hrusciov” s. Caterinovca, rl. Camenca  
inv.61, 4 dos., 1947-1949 

 OPP a colhozului „Leninscoe znamea”, s. Caterinovca, rl. Camenca 
inv.74, 59 dos., 1949-1983 

 OPP a colhozului „Voroşilov” rl. Camenca 
inv.75, 19 dos., 1948-1964 

 OPP a colhozului „Kuibâşev” din Camenca 
inv.93, 10 dos., 1947-1956 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Cuhureştii de Sus, rl. Camenca 
inv.88, 97 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „XX partsiezd”, s. Cunicea, rl. Camenca 
inv.77, 66 dos., 1948-1983 

 OPP a colhozului „Soltâs”, s. Cuzmin, rl. Camenca 
inv.79, 18 dos., 1947-1958 

 OPP a colhozului „Hrusciov”, s. Hrustovaia, rl.Camenca 
inv.80, 6 dos., 1950-1952 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Hrustovaia, rl. Camenca 
inv.86, 45 dos., 1951-1975 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Hruşca, rl. Camenca,  
inv.78, 75 dos., 1947-1983 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Japca, rl. Camenca 
inv.89, 43 dos., 1951-1980 

 OPP a colhozului „Artiom”, s. Gruşci, rl. Camenca 
inv.50, 8 dos., 1947-1950 

 OPP a colhozului „Rasţvet”, s.Ocniţa, rl. Camenca 
inv.63, 35 dos., 1947-1959, 1970-1981 

 OPP a colhozului „Kirov” s. Podoimiţa, rl. Camenca 
inv.53, 20 dos., 1947-1959 

 OPP a colhozului „Kotovski” s. Podoimiţa, rl. Camenca 
inv.58, 46 dos., 1947-1963, 1967-1979 

 OPP a colhozului „III Internaţional” s. Raşcov, rl. Camenca 
inv.55, 4 dos., 1947-1948 

 OPP a colhozului „Vladimir Ilici”, s. Raşcov, rl. Camenca 
inv.82, 52 dos., 1950-1983 

 OPP a colhozului „Rossia”, s. Senatovca, rl.Camenca 
inv.90, 54 dos., 1951-1969, 1971-1983 

 OPP a colhozului „Novaia jizni”, s. Slobozia-Raşcov, rl. Camenca 
inv.40, 19 dos., 1946-1956 

 OPP a colhozului „Crasnaia pobeda”, s. Stroinţî, rl. Camenca 
inv.43, 8 dos., 1946-1954 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Temeleuţi, rl. Camenca 
inv.105, 21 dos., 1975-1989 

 OPP a colhozului „13 let RCCA”, s. Valea Adâncă, rl. Camenca 
inv.62, 5 dos., 1947-1949 

 OPP a colhozului „ Iliici”, s. Valea Adâncă, rl. Camenca 
inv.84, 14 dos., 1950-1956, 1961-1962 

 OPP a colhozului „Sverdlov” s. Văscăuţi, rl. Camenca 
inv.71, 26 dos., 1949-1969, 1971-1974 

 OPP a colhozului „Nistru”, s. Vertiujeni, rl. Camenca 
inv.91, 27 dos., 1951-1976, 1969-1975 

 OPP a sovhozului „Kalinin”, rl. Camenca 
inv.87, 43 dos., 1964-1989 

 OPP a sovhozului „I. Soltâs” s. Cuzmin, rl. Camenca 
inv.67, 31 dos., 1969-1983 

 OPP a sovhozului „Drujba”, s. Năpădeni, rl. Camenca 
inv.110, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului „Kotovski”, s. Podoimiţa, rl. Camenca 
inv.111, 10 dos., 1981-1989 
 OPP a sovhozului „Stalin” s. Raşcov, rl. Camenca 
inv.51, 18 dos., 1946-1954 
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 OPP a sovhozului „Raşcovo”, s. Raşcov, rl. Camenca 
inv.96, 8 dos., 1971, 1975-1981 

 OPP a sovhozului „Prednestrovschii”, s. Vertiujeni, rl. Camenca 
inv.108, 12 dos., 1978-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Raşcov, rl. Camenca, 
inv.44, 17 dos., 1946-1956 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Camenca 
inv.54, 41 dos., 1944-1959, 1962, 1969-1982 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional din orăşelul Camenca 
inv.47, 40 dos., 1946-1981 

 OPP a sanatoriului „Coşarî” (fosta casă de copii) din satul Coşărî, rl. Camenca 
inv.83, 9 dos., 1950-1953, 1959-1984 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a filialei băncii de stat rl. Camenca 
inv.46, 25 dos., 1946-1962 

 

OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 

 OPP a împuternicitului al Ministerului colectări, rl. Camenca 
inv.42, 15 dos., 1946-1956 

 OPP a întreprinderii de colectare a pâinii din Camenca 
inv.99, 8 dos., 1974-1981 

 

 
Comitetul raional Cantemir al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 226, 1978 dos.,1946-1991, inv.1-50 

 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Cantemir 
inv.44, 7 dos., 1978-1983 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a fabricii de conserve din Cantemir 
inv.48, 12 dos., 1977-1988 

 OPP a uniunii de producţie intercolhoznice „Moldselihozhimia”, or. Cantemir 
inv.47, 10 dos., 1980-1983, 1985-1988 

 OPP a uzinei sovhoz „Kotovski”, s. Tartaul, rl. Cantemir 
inv.19, 21 dos., 1969-1975, 1977-1988 

 OPP a sovhozului–fabrică „Caştangalia”, s. Caştangalia, rl. Cantemir 
inv.27, 51 dos., 1949-1960, 1966-1988 

 OPP a sovhozului–fabrică „S. Lazo”, s. Chiselia, rl. Cantemir 
inv.35, 13 dos., 1971-1983 

 OPP a sovhozului–fabrică „Enichioi”, s. Enichioi, rl. Cantemir 
inv.34, 23 dos., 1972-1974, 1976-1981, 1983-1988 

 OPP a sovhozului–fabrică „Novaia jizni”, s. Găteşti, rl. Cantemir 
inv.32, 44 dos., 1954-1988 

 OPP a sovhozului–fabrică „Larguţa”, s. Larguţa, rl. Cantemir 
inv.30, 25 dos., 1971-1974, 1976-1988 

 OPP a sovhozului –fabrică „Ţiganca”, s. Plopi, rl. Cantemir 
inv.21, 50 dos., 1947-1988 
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 OPP a sovhozului–fabrică „Stoianovca”, s. Stoianovca–II, rl. Cantemir 
inv.29, 33 dos., 1970-1988 

 OPP a sovhozului–fabrică „Moldova”, s. Stoianovca-I, rl. Cantemir 
inv.37, 46 dos., 1961-1985 

 OPP a sovhozului–fabrică „Vîlcele”, s. Vâlcele (Toceni), rl. Cantemir 
inv.41, 7 dos., 1977-1983 

 OPP a asociaţiei raionale „Colhozjivprom”, din or. Cantemir 
inv.46, 11 dos., 1978-1988 

 OPP a asociaţiei de mecanizare şi electrificare a gospodăriei săteşti, s. Cania, rl. Cantemir 
inv.50, 2 dos., 1982-1983 

 OPP a MPPG „Progres”, s. Baimaclia, rl. Cantemir 
inv.31, 60 dos., 1954-1976, 1978-1988 

 
OPP a secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a staţiei de cale ferată Prut, s. Cantemir, rl. Cantemir 
inv.36, 14 dos., 1963-1966, 1969-1974, 1976-1977, 1980-1983 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, s. Cania, rl. Cantemir 
inv.45, 7 dos., 1977-1983 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Antonovca, rl. Cantemir 
inv.20 a, 85 dos., 1947-1974, 1976-1988 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Cania, rl. Cantemir 
inv.33, 61 dos., 1956-1988 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Carpeşti, rl. Cantemir 
inv.26, 55 dos., 1949-1958, 1964-1974, 1976-1988 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Cebolaccia, rl. Cantemir 
inv.24, 63 dos., 1951-1983, 1985-1988 

 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Pleşeni, rl. Cantemir 
inv.28, 88 dos., 1947-1974, 1976-1988 

 OPP a sovhozului „Capacliischii”, s. Capaclia, rl. Cantemir 
inv.43, 6 dos., 1978-1983 

 OPP a sovhozului de creştere a animalelor de prăsilă „Iujnîi”, s. Caragâş, rl. Cantemir 
inv.38, 22 dos., 1966-1974, 1976-1983 

 OPP a sovhozului „Patria”, s. Cociulia, rl. Cantemir 
inv.40, 19 dos., 1972-1974, 1976-1988 

 OPP a sovhozului „Baimacliischii”, s. Doina, rl. Cantemir 
inv.23, 60 dos., 1946-1983 

 OPP a sovhozului „Patria”, s. Rumeanţevo, rl. Cantemir 
inv.42, 6 dos., 1978-1983 

 OPP a sovhozului „Samaliischii”, s. Samalia, rl. Cantemir 
inv.39, 22 dos., 1968-1974, 1976-1983 

 OPP a sovhozului „Vişnevschii”, s. Vişnevca, rl. Cantemir 
inv.22, 73 dos., 1946-1974, 1976-1988 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a uniunii raionale de consum Cantemir 
inv.49, 7 dos., 1977-1983 

 

 
Comitetul raional Căuşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 17, 4291 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-107 

 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Căuşeni 
inv.36, 37 dos., 1945-1969,1971-1982 
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 OPP a Comitetului executiv raional al sovietelor de deputaţi ai poporului, rl. Căuşeni 
inv.40, 47 dos., 1945-1973,1977-1982 

 OPP a satului Căuşenii Noi, rl. Căuşeni 
inv.48, 18 dos., 1948-1963 

 OPP a Sovietului sătesc Talmaz, rl. Căuşeni 
inv.49, 10 dos., 1947-1956 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Căuşeni 
inv.37, 41 dos., 1945-1969,1972-1982 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii din raionul Căuşeni 
inv.60, 12 dos., 1950-1963 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Căuşeni 
inv.38, 7 dos., 1945-1952 

 OPP a Comisariatului militar raional Căuşeni 
inv.92, 12 dos., 1951-1962 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură Căuşeni 
inv.62, 5 dos., 1969-1973 

 OPP a redacţiei gazetei raionale „Colhoznoe selo”, rl. Căuşeni 
inv.85, 22 dos., 1953-1968,1971-1982 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale de învăţământ din Căuşeni 
inv.35, 20 dos., 1964-1983 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.1 din Căuşeni 
inv.69, 28 dos., 1951-1982 

 OPP a sovhozului tehnicum moldovenesc de planificare şi economie din satul Gâsca, rl. Căuşeni 
inv.61, 70 dos., 1948-1987 

 OPP a şcolii medii ruse nr.3 din Căuşeni 
inv.86, 32 dos., 1953-1968,1971-1989 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.29 din Căuşeni 
inv.99, 7 dos., 1976-1980 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de conserve din Căuşeni 
inv.33, 44 dos., 1966-1989 

 OPP a fabricii de vinuri din Căuşeni 
inv.91, 5 dos., 1961-1965 

 OPP a fabricii de covoare din Căuşeni 
inv.103, 7 dos., 1977-1982 

 OPP a Asociaţiei raionale „Colhozjivprom”, s. Ursoaia, rl. Căuşeni 
inv.64, 26 dos., 1969-1982 

 OPP a complexului agro-industrial „Cauşanschii”, rl. Căuşeni 
inv.68, 49 dos., 1968-1989 

 OPP a organizaţiei „Mejcolhozhimia”, rl. Căuşeni 
inv.104, 4 dos., 1980-1982 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihozhimia”, rl. Căuşeni 
inv.105, 4 dos., 1980-1982 

 OPP a sovhozului–fabrică „Efironos”, rl. Căuşeni 
inv.80, 42 dos., 1948-1982 

 OPP a sovhozului–fabrică „Rodina”, s. Cârnăţeni, rl. Căuşeni 
inv.94, 26 dos., 1969-1983 

 OPP a sovhozului–fabrică „Chircăieşti”, s. Chircăieşti, rl. Căuşeni 
inv.34, 20 dos., 1973-1982 

 OPP a sovhozului fabrică „Florica”, s. Florica, rl. Căuşeni 
inv.102, 3 dos., 1978-1982 



 156 

 OPP a sovhozului-fabrică „Znamea”, s. Tănătarii Noi, rl. Căuşeni 
inv.101, 7 dos., 1978-1982 

 OPP a gospodăriei silvice din satul Zloţi, rl. Căuşeni 
inv.84, 10 dos., 1952-1961 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a gospodăriei săteşti, rl. Căuşeni 
inv.100, 11 dos., 1977-1982 

 OPP a Combinatului deservirii sociale, rl. Căuşeni 
inv.43, 19 dos., 1948-1969,1971 

 

OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Căuşeni 
inv.46, 21 dos., 1964-1982 

 OPP a staţiei de cale ferată Căuşeni 
inv.76, 4 dos., 1952-1955,1960 

 OPP a staţiei de cale ferată Căinari, rl. Căuşeni 
inv.81, 18 dos., 1951-1960 

 OPP a bazei de transport auto nr.36, rl. Căuşeni 
inv.93, 5 dos., 1963-1968 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.63 din Căuşeni 
inv.98, 15 dos., 1973-1982 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.101 din Căuşeni 
inv.96, 6 dos., 1965-1969 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţie a drumurilor nr.8, rl. Căuşeni 
inv.63, 5 dos., 1969-1973 

 OPP a Direcţiei de reparaţii şi construcţii din Căuşeni 
inv.88, 4 dos., 1964-1968 

 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii din Căuşeni 
inv.90, 32 dos., 1960-1982 

 OPP a secţiei speciale a trustului „Moldselihozmontaj”, rl. Căuşeni 
inv.106, 17 dos., 1982-1983 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Căuşeni 
inv.50, 45 dos., 1949-1963,1969-1982 

 OPP a Direcţiei gospodăriei săteşti, rl. Căuşeni 
inv.97, 21 dos., 1964-1982 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Baccilia, rl. Căuşeni 
inv.57, 46 dos., 1951-1982 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Carbuna, rl. Căuşeni 
inv.83, 12 dos., 1952-1963 

 OPP a colhozului „Kuibâşev”, rl. Căuşeni 
inv.52, 9 dos., 1950-1956 

 OPP a colhozului „I mai”, rl. Căuşeni 
inv.54, 9 dos., 1949-1957 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, rl. Căuşeni 
inv.56, 7 dos., 1951-1955 

 OPP a colhozului „Şvernic”, rl. Căuşeni 
inv.77, 10 dos., 1950-1954 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, rl. Căuşeni 
inv.82, 11 dos., 1952-1959 

 OPP a colhozului „Viaţa nouă”, rl. Căuşeni 
inv.107, 7 dos., 1952-1960 

 OPP a colhozului „Rodina”, s. Cârnăţeni, rl. Căuşeni 
inv.44, 20 dos., 1949-1969 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Chircăeşti, rl. Căuşeni 
inv.67, 47 dos., 1949-1982 

 OPP a colhozului „Sovetscaia Moldavia”, s. Hagimus, rl. Căuşeni 
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inv.65, 47 dos., 1950-1982 

 OPP a colhozului „Comunist”, s. Fârlădeni, rl. Căuşeni 
inv.66, 71 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Opaci, rl. Căuşeni 
inv.55, 43 dos., 1949-1977,1980-1982 

 OPP a colhozului „Bolşevic”, s. Popovca, rl. Căuşeni 
inv.75, 8 dos., 1952-1955,1957 

 OPP a colhozului „30 let octeabrea”, s. Saiţi, rl. Căuşeni 
inv.72, 59 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Sălcuţa, rl. Căuşeni 
inv.79, 65 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Ştefăneşti, rl. Căuşeni 
inv.73, 9 dos., 1949-1952,1957-1962 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Talmaz, rl. Căuşeni 
inv.70, 4 dos., 1951-1955 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Tănătari, rl. Căuşeni 
inv.59, 54 dos., 1950-1982 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Toguz, rl. Căuşeni 
inv.78, 65 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „XXII partsiezd”, s. Ucrainca, rl. Căuşeni 
inv.71, 57 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Zolotievca, rl. Căuşeni 
inv.87, 37 dos., 1956-1981 

 OPP a sovhozului de creştere a păsărilor de prăsilă „Căuşanschii”, rl. Căuşeni 
inv.95, 20 dos., 1964-1969,1972-1982 

 OPP a sovhozului de creştere a păsărilor de prăsilă „Căinarschii”, s. Cârnăţenii Noi, rl. Căuşeni 
inv.89, 34 dos., 1961-1982 

 OPP a Întreprinderii intergospodăreşti de creştere a juncilor „Pobeda”, s. Grigorevca, rl. Căuşeni 
inv.53, 66 dos., 1949-1989 

 OPP a sovhozului „Novâi puti”, s. Zaim, rl. Căuşeni 
inv.58, 62 dos., 1950-1983 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Popovsc, rl. Căuşeni 
inv.51, 17 dos., 1949-1959 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Volontirovca, rl. Căuşeni 
inv.74, 13 dos., 1947-1958 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Căuşeni 
inv.39, 53 dos., 1946-1983 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional din Căuşeni 
inv.45, 39 dos., 1947-1982 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Căuşeni 
inv.47, 19 dos., 1949-1968 

 
OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului al Ministerului colectării, rl. Căuşeni 
inv.41, 7 dos., 1949-1953 

 OPP a centrului de colectare a cerealelor din raionul Căuşeni 
inv.42, 14 dos., 1948-1963 
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Comitetul raional Ciadîr Lunga al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 29, 4588 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-103 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Ciadîr Lunga 
inv.39, 44 dos., 1944-1945,1948-1956,1962-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional, rl. Ciadîr Lunga 
inv.37, 69 dos., 1945-1981 

 OPP a sovietului orăşenesc Ciadîr Lunga 
inv.90, 11 dos., 1960-1961,1966-1967,1979-1981 

 OPP a satului Beşalma, rl. Ciadîr Lunga 
inv.59, 8 dos., 1949-1951,1955-1957 

 OPP a satului Cairaclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.56, 13 dos., 1947-1948,1950-1956 

 OPP a satului Chiriet Lunga, rl. Ciadîr Lunga 
inv.42, 15 dos., 1947-1953 

 OPP a satului Chirutnea, rl. Ciadîr Lunga 
inv.57, 20 dos., 1947-1957 

 OPP a satului Taraclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.55, 30 dos., 1948-1961,1966-1968 

 OPP a satului Tomai, rl. Ciadîr Lunga 
inv.67, 14 dos., 1947-1956 

 OPP a satului Tiraspol, rl. Ciadîr Lunga 
inv.41, 10 dos., 1945-1955 

 OPP a satului Tvardiţa, rl. Ciadîr Lunga 
inv.68, 16 dos., 1948-1950,1952-1956 

 OPP a satului Valea Perjei. rl. Ciadîr Lunga 
inv.53, 16 dos., 1947-1958 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Ciadîr Lunga 
inv.40, 78 dos., 1945-1981 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii raionale Ciadîr Lunga 
inv.63, 6 dos., 1964-1968 

 OPP a Comisariatului militar, rl. Ciadîr Lunga 
inv.91, 28 dos., 1946,1948-1952,1954-1967,1969-1971 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei de cultură, or. Ciadîr Lunga 
inv.35, 3 dos., 1966-1968 

 OPP a redacţiei ziarului „Znamea”, rl. Ciadîr Lunga 
inv.88, 13 dos., 1956-1968 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei învăţământului public, rl. Ciadîr Lunga 
inv.38, 3 dos., 1945-1955,1962-1968,1973-1981 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Ciadîr Lunga 
inv.72, 42 dos., 1949-1967,1969-1981 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.14 (SPTU-14) din Ciadîr Lunga 
inv.65, 17 dos., 1950-1956 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.14 din Ciadîr Lunga 
inv.84, 28 dos., 1953-1974 

 OPP a şcolii medii – internat nr.2 din Ciadîr Lunga 
inv.95, 6 dos., 1965-1968 
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OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei mecanice din Taraclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.33, 19 dos., 1966-1976 

 OPP a uzinei experimentale „Soiuzjivmaş”, or. Ciadîr Lunga 
inv.100, 5 dos., 1977-1981 

 OPP a uzinei „Electrotermicescoe oborudovanie” (ZETO), or. Ciadîr Lunga 
inv.85, 59 dos., 1954-1988 

 OPP a combinatului produselor de panificaţie nr.5 din Ciadîr Lunga 
inv.77, 59 dos., 1949,1951-1958,1960-1989 

 OPP a combinatului de carne din Ciadîr Lunga 
inv.79, 62 dos., 1952-1989 

 OPP a organizaţiei „Raipromcombinat”, or. Ciadîr Lunga 
inv.82, 10 dos., 1970-1972,1975-1981 

 OPP a fabricii de unt din Taraclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.31, 10 dos., 1964-1971,1973-1974 

 OPP a fabricii de fermentare a tutunului, rl. Ciadîr Lunga 
inv.32, 28 dos., 1965-1981 

 OPP a fabricii de vinuri din Ciadîr Lunga 
inv.61, 59 dos., 1953-1974 

 OPP a fabricii de fermentare nr.5, rl. Ciadîr Lunga 
inv.78, 20 dos., 1948-1959 

 OPP a fabricii de covoare, or. Ciadîr Lunga 
inv.87, 32 dos., 1955-1956,1958-1960,1962,1965-1981 

 OPP a organizaţiei „Mejleshoz”, or. Taraclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.34, 14 dos., 1964-1974 

 OPP a organizaţiei „Raimoldselihoztehnica”, rl. Ciadîr Lunga 
inv.47, 39 dos., 1946-1961,1966-1968,1971-1976 

 OPP a sovhozului – fabrică „Jemciujina”, rl. Ciadîr Lunga 
inv.101, 16 dos., 1980-1989 

 OPP a sovhozului – fabrică „Iulnâi”, s. Dloltai, rl. Ciadîr Lunga 
inv.102, 13 dos., 1978-1989 

 OPP a întreprinderii „Reţelelor de la sud”, or. Ciadîr Lunga 
inv.96, 12 dos., 1965-1976 

 OPP a combinatului deservirii sociale, rl. Ciadîr Lunga 
inv.64, 59 dos., 1949-1981 

 OPP a combinatului de deservire socială, or. Ciadîr Lunga 
inv.89, 3 dos., 1958-1959,1965 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a centrului de telecomunicaţii, or. Ciadîr Lunga 
inv.49, 18 dos., 1964-1974 

 OPP a bazei de transport auto nr.24”, or. Ciadîr Lunga 
inv.43, 40 dos., 1945-1946,1952-1981 

 OPP a coloanei motorizate mobile nr.9”, or. Ciadîr Lunga 
inv.81, 18 dos., 1968-1974,1976-1981 

 OPP a Coloanei motorizate mobile nr.78”, or. Ciadîr Lunga 
inv.94, 30 dos., 1964-1981 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a organizaţiei de construcţie intercolhoznice, or. Ciadîr Lunga 
inv.92, 36 dos., 1960-1974,1976-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a oficiului raional „Moldplodovoşci”, rl. Ciadîr Lunga 
inv.36, 9 dos., 1964-1968 

 OPP a bazei interraionale „Moldselihoztehnica”, s. Taraclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.93, 8 dos., 1960-1965,1969-1970 

 OPP a organizaţiei „Mejcolhozotcorm”, or. Ciadîr Lunga 
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inv.83, 2 dos., 1969-1970 

 OPP a consiliului colhozurilor, rl. Ciadîr Lunga 
inv.52, 40 dos., 1947-1952,1963-1989 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Baurci, rl. Ciadîr Lunga 
inv.58, 93 dos., 1948-1973,1975-1989 

 OPP a colhozului „Iscra”, s. Cazaclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.54, 128 dos., 1947-1961,1965,1989 

 OPP a colhozului „Kirov”, or. Ciadîr Lunga 
inv.46, 125 dos., 1946-1959,1961-1981 

 OPP a colhozului „Sovetscaia Moldavia”, rl. Ciadîr Lunga 
inv.66, 59 dos., 1948-1979 

 OPP a colhozului „XXIII siezd CPSS”, rl. Ciadîr Lunga 
inv.70, 53 dos., 1951-1960,1962,1967-1977 

 OPP a colhozului „Stalin”, rl. Ciadîr Lunga 
inv.76, 19 dos., 1951-1957,1959-1961 

 OPP a colhozului „Leninschii puti”, s. Chirutnea, rl. Ciadîr Lunga 
inv.62, 93 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Djaltoi, rl. Ciadîr Lunga 
inv.69, 35 dos., 1949-1963,1966-1970 

 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Gaidarî, rl. Ciadîr Lunga 
inv.75, 89 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Novâi puti”, s. Taraclia-de-Salcie, rl. Ciadîr Lunga 
inv.80, 17 dos., 1950-1960 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Tomai, rl Ciadîr Lunga 
inv.73, 67 dos., 1949-1962,1964-1972,1976-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Tvardiţa, rl Ciadîr Lunga 
inv.74, 119 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Crasnoie Znamea”, s. Valea Perjei, rl. Ciadîr Lunga 
inv.71, 82 dos., 1950-1959,1962-1989 

 OPP a sovhozului – fabrică „Sovetscaia Moldavia”, s. Beşgoz, rl. Ciadîr Lunga 
inv.103, 14 dos., 1980-1989 

 OPP a sovhozului „Ciadîr Lunga”, or. Ciadîr Lunga 
inv.86, 25 dos., 1955-1958,1962-1965,1968-1981 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Chiriet Lunga, rl. Ciadîr Lunga 
inv.51, 16 dos., 1949-1956 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Chirutnea, rl. Ciadîr Lunga 
inv.60, 21 dos., 1950-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a asociaţiei raionale de consum, rl. Ciadîr Lunga 
inv.45, 59 dos., 1946,1948-1981 

 OPP a asociaţiei de consum Taraclia, rl. Ciadîr Lunga 
inv.48, 35 dos., 1947-1968 

 
OPP a Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional Ciadîr Lunga 
inv.50, 49 dos., 1947-1981 

 

OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional a Ministerului aprovizionării, rl. Ciadîr Lunga 
inv.44, 12 dos., 1945-1955 
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Comitetul raional Cimişlia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 23, 4984 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-99 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a comitetului raional de partid Cimişlia 
inv.50, 44 dos., 1945-1946,1948-1966,1971-1980 

 OPP a comitetului executiv raional Cimişlia 
inv.51, 50 dos., 1945-1952,1954-1962,1964-1981 

 OPP a satului Mihailovca, rl. Cimişlia 
inv.75, 15 dos., 1948,1950-1962 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale de judecătorie şi anchetă, rl. Cimişlia 
inv.53, 63 dos., 1945-1954,1957-1981 

 OPP a comisariatului militar raional Cimişlia 
inv.84, 17 dos., 1949,1951-1966 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură, rl. Cimişlia 
inv.34, 8 dos., 1967-1974 

 OPP a redacţiei ziarului „Zarea Comunisma”, rl. Cimişlia 
inv.52, 25 dos., 1954-1957,1959,1962-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Cimişlia 
inv.56, 31 dos., 1949-1964,1968-1981 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Cimişlia 
inv.42, 23 dos., 1964-1981 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Cimişlia 
inv.43, 19 dos., 1964-1981 

 OPP a şcolii profesional – tehnice orăşeneşti nr.23 din Cimişlia 
inv.35, 16 dos., 1966-1980 

 OPP a şcolii medii profesional tehnice din Cimişlia 
inv.96, 3 dos., 1978-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a fabricii de conserve, or. Cimişlia 
inv.33, 26 dos., 1967-1981 

 OPP a fabricii de păsări din satul Gura Galbenă, rl. Cimişlia 
inv.98, 5 dos., 1980-1981 

 OPP a gospodăriei silvice mecanizate, rl. Cimişlia 
inv.38, 26 dos., 1966-1981 

 OPP a asociaţiei raionale „Moldselihozhimia”, or. Cimişlia 
inv.97, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a colhozului – fabrică de vinuri „Iantarnâi”, rl. Cimişlia 
inv.57, 108 dos., 1948-1951,1953,1955-1956,1958-1989 

 OPP a sovhozului – fabrică „Fetiţa”, s. Albina, rl. Cimişlia 
inv.36, 60 dos., 1966-1986,1988-1989 

 OPP a sovhozului – fabrică „Caştangalia”, s. Caştangalia, rl. Cimişlia 
inv.86, 10 dos., 1976-1981 

 OPP a sovhozului – fabrică „Codreni”, s. Codreni, rl. Cimişlia 
inv.92, 69 dos., 1945-1981 

 OPP a sovhozului – fabrică „Dimitrovca”, s. Dimitrovca, rl Cimişlia 
inv.89, 14 dos., 1976-1981 

 OPP a sovhozului – fabrică „Ivanovca Nouă”, s. Ivanovca Nouă, rl. Cimişlia 
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inv.93, 4 dos., 1978-1981 

 OPP a sovhozului – fabrică „Avangard”, s. Lipoveni, rl. Cimişlia 
inv.85, 37 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului – fabrică „Mereni”, s. Mereni rl. Cimişlia 
inv.99, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a sovhozului – fabrică „Mugureni”, s. Mugureni, rl. Cimişlia 
inv.95, 4 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului – fabrică „Tcacenco”, s. Sagaidac, rl. Cimişlia 
inv.94, 11 dos., 1977-1981 

 OPP a sovhozului – fabrică „Zorile”, s. Topal, rl. Cimişlia 
inv.88, 11 dos., 1976-1981 

 OPP a asociaţiei de mecanizare şi electrificarea gospodăriilor rurale, or. Cimişlia 
inv.87, 16 dos., 1976-1981 

 OPP a combinatului de deservire socială, rl. Cimişlia 
inv.83, 43 dos., 1955-1960,1963-1980 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Cimişlia 
inv.44, 17 dos., 1963-1973 

 OPP a asociaţiei raionale „Colhoztrans”, s. Gura Galbenă, rl Cimişlia 
inv.91, 6 dos., 1976-1982 

 OPP a staţiei Zloti, rl. Cimişlia 
inv.48, 12 dos., 1951-1961 

 OPP a bazei de transport auto nr.33, rl. Cimişlia 
inv.45, 41 dos., 1964-1981 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Gura-Galbenă, rl. Cimişlia 
inv.59, 9 dos., 1950-1958 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.72, rl. Cimişlia 
inv.81, 26 dos., 1965-1966,1968-1981 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţii „Moldselihozstroi”, rl. Cimişlia 
inv.80, 51 dos., 1960-1962,1965-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a sovhozului pentru creşterea animalelor de prăsilă „Pervomaischii”, s. Pervomaiscoie, rl. Cimişlia 
inv.37, 54 dos., 1967-1989 

 OPP a secţiei gospodăriei agricole a comitetului executiv raional, or. Cimişlia 
inv.90, 6 dos., 1975-1981 

 OPP a biroului „Moldplodovoşci”, rl. Cimişlia 
inv.46, 2 dos., 1964-1965 

 OPP a asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, s. Mihailovca, rl. Cimişlia 
inv.60, 46 dos., 1948-1966,1972-1980 

 OPP a organizaţiei „Colhozjivprom”, or. Cimişlia 
inv.82, 50 dos., 1968-1981 

 OPP a asociaţiei colhozurilor din Cimişlia 
inv.41, 46 dos., 1963-1981 

 OPP a colhozului „25 let octeabrea”, s. Albina, rl. Cimişlia 
inv.73, 7 dos., 1952-1957 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Cenac, rl. Cimişlia 
inv.70, 83 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Cechir Minjir, rl. Cimişlia 
inv.40, 138 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „XXI partsiezd”, or. Cimişlia 
inv.72, 101 dos., 1950-1956,1959-1989 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Chircăieşti, rl. Cimişlia 
inv.49, 37 dos., 1947,1950-1957,1959-1962,1966-1972 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Gradişte, rl. Cimişlia 
inv.65, 32 dos., 1950,1952-1956,1958-1971 



 163 

 OPP a colhozului – fabrică „Gradişte”, s. Gradişte, rl. Cimişlia 
inv.79, 28 dos., 1971-1981 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Gura Galbenă, rl. Cimişlia 
inv.71, 103 dos., 1948-1957,1959-1989 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Javgur, rl. Cimişlia 
inv.64, 63 dos., 1954-1983 

 OPP a colhozului „K.Marx”, s. Hârtop, rl. Cimişlia 
inv.67, 73 dos., 1950-1952,1954-1961,1963-1968,1970-1981 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Iserlia, rl. Cimişlia 
inv.47, 28 dos., 1947-1960,1962-1969 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Iurievca, rl. Cimişlia 
inv.68, 8 dos., 1952-1959 

 OPP a colhozului „Moldova Socialistă”, s. Lipoveni, rl. Cimişlia 
inv.74, 4 dos., 1952-1953,1956-1957 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Maximeni, rl. Cimişlia 
inv.63, 11 dos., 1952-1960 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Mihailovca, rl. Cimişlia 
inv.77, 12 dos., 1952,1956-1963 

 OPP a colhozului „Engels”, s. Recea, rl. Cimişlia 
inv.76, 6 dos., 1951-1952,1954-1958 

 OPP a colhozului „Tcacenco”, s. Sagaidac, rl. Cimişlia 
inv.78, 47 dos., 1955-1977 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Selemet, rl. Cimişlia 
inv.69, 105 dos., 1949-1988 

 OPP a colhozului „Zorile”, s. Topal, rl. Cimişlia 
inv.66, 28 dos., 1948-1962,1970-1974 

 OPP a sovhozului „Şevcenco”, s. Bogdanovca, rl. Cimişlia 
inv.39, 81 dos., 1949-1989 

 OPP a sovhozului „Cimişlia”, s. Ecaterinovca, rl. Cimişlia 
inv.61, 77 dos., 1945-1954,1956-1961,1963-1969,1971-1989 

 OPP a sovhozului „Biruinţa”, s. Ialpugeni, rl. Cimişlia 
inv.62, 5 dos., 1953-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Cimişlia 
inv.54, 70 dos., 1947-1981 

 
OPP a Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional din Cimişlia 
inv.55, 43 dos., 1949,1951,1954-1981 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor financiari – bancari, rl. Cimişlia 
inv.58, 23 dos., 1948-1957,1964-1974 

 
 
Comitetul raional Ciocana al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, or. Chişinău 
 
F. 4875, 2489 dos.,1944-1991, inv.1-32 
 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii tehnice nr.5, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.22, 10 dos., 1969-1980 
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OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de frigidere din Chişinău, rl. Dnestrovsc 
inv.11, 48 dos., 1964-1989 

 OPP a uzinei de confecţionare a utilajului alimentar, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.13, 57 dos., 1946-1989 

 OPP a uzinei de confecţionare a obiectelor chimice de uz casnic, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.20, 63 dos., 1948-1988 

 OPP a uzinei de confecţionare a sticlei, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.21, 38 dos., 1969-1989 

 OPP a uzinei de confecţionare a obiectelor din beton armat, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.32, 62 dos., 1957-1988 

 OPP a  combinatului de vinuri şi şampanie „Moldvinşampancombinat”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.8, 33 dos., 1966-1986 
 OPP a combinatului de prelucrare a tutunului, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.10, 86 dos., 1944-1989 

 OPP a Combinatului materialelor de construcţie, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.24, 72 dos., 1946-1989 

 OPP a Combinatului produselor de panificaţie din Chişinău, rl. Dnestrovsc 
inv.25, 46 dos., 1953-1989 

 OPP a fabricii „Farmaco”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.23, 32 dos., 1961-1985 

 OPP a asociaţiei ştiinţifice de producere „Moldavghidromaş”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.15, 106 dos., 1959-1989 

 OPP a asociaţiei de producţie „Volna”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.16, 92 dos., 1961-1989 

 OPP a asociaţiei „Plodovoşci”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.12, 55 dos., 1954-1989 

 OPP a organizaţiei „Moldfructminvod”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.14, 26 dos., 1948-1988 

 OPP a Direcţiei trustului „Orgpişceprom”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.17, 27 dos., 1965-1982 

 OPP a asociaţiei de producţie „Plodselihozmaş”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.30, 31 dos., 1975-1989 

 OPP a asociaţiei TEŢ din Chişinău, rl. Dnestrovsc 
inv.31, 56 dos., 1946-1989 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a organizaţiei „Iujenergoremont”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.18, 48 dos., 1968-1986 

 OPP a Direcţiei de construcţii TEŢ, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.19, 15 dos., 1949-1956 

 OPP a Combinatului experimental al construcţiilor locative din Chişinău, rl. Dnestrovsc 
inv.29, 14 dos., 1975-1987 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum  
 
 OPP a Cooperativei agricole „Chişineovschii”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.9, 33 dos., 1964-1988 

 OPP a Întreprinderii Generale „Moldcooppişceprom”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.26, 40 dos., 1954-1981 

 OPP a asociaţiei „Gorplodovoşcitorgprom”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.27, 53 dos., 1947-1980 

 
OPP a Instituţiilor medicale 
 
 OPP a sanatoriului „Bucuria”, rl. Dnestrovsc, or. Chişinău 
inv.28, 6 dos., 1975-1980 
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Comitetul raional Comrat al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 18, 3943 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-106 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Comrat 
inv.35, 46 dos., 1944-1983 

 OPP a Comitetului executiv din or. Comrat 
inv.36, 46 dos., 1944-1962,1965-1981 

 OPP a sovietului orăşenesc Comrat 
inv.80, 21 dos., 1959-1962,1965-1979 

 OPP a sovietului sătesc Avdarma, rl. Comrat 
inv.53, 7 dos., 1949-1954 

 OPP a sovietului sătesc Chirsova, rl. Comrat 
inv.49, 10 dos., 1947-1955 

 OPP a sovietului sătesc din Comratul Nou, rl. Comrat 
inv.40, 9 dos., 1948-1954 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Comrat 
inv.37, 48 dos., 1944-1948,1950-1960,1962,1967-1982 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii, rl. Comrat 
inv.55, 25 dos., 1951-1958,1961,1965-1981 

 OPP a Comisariatului militar raional Comrat 
inv.85, 23 dos., 1946-1970 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Leninscoe slovo”, rl. Comrat 
inv.61, 29 dos., 1951-1961,1965-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului, rl. Comrat 
inv.88, 132 dos., 1965-1966,1972-1981 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Comrat 
inv.84, 21 dos., 1962-1967,1969-1981 

 OPP a şcolii medii nr.3 din Comrat 
inv.78, 6 dos., 1956-1960 

 OPP a şcolii internat din Comrat 
inv.65, 21 dos., 1946-1968 

 OPP a şcolii profesional tehnice din Comrat 
inv.47, 11 dos., 1967-1978 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.10 din Comrat 
inv.64, 34 dos., 1947-1962,1964-1972,1974-1981 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.42 din Comrat 
inv.100, 5 dos., 1972-1976 

 OPP a expediţiei pentru căutarea petrolului, or. Comrat 
inv.60, 31 dos., 1951-1952,1959-1972 

 OPP a expediţiei geofizice din Comrat 
inv.87, 31 dos., 1962-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de unt şi caşcaval din Comrat 
inv.34, 20 dos., 1960-1962,1965-1981 

 OPP a uzinei de beton armat, rl. Comrat 
inv.89, 26 dos., 1964-1981 

 OPP a colhozului uzină „Iscra”, s. Chioselia Mare, rl. Comrat 
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inv.97, 24 dos., 1972-1986 

 OPP a sovhozului uzină „Lenin”, s. Borogani, rl. Comrat 
inv.104, 13 dos., 1976-1986 

 OPP a sovhozului uzină „60 let octeabrea”, s. Ferapontievca, rl. Comrat 
inv.105, 10 dos., 1978-1986 

 OPP a organizaţiei IUGP „Moldburvoda”, rl. Comrat 
inv.90, 17 dos., 1966-1981 

 OPP a combinatului de producere a produselor de panificaţie nr.7 din Comrat 
inv.79, 41 dos., 1958-1981 

 OPP a Combinatului raional de producţie, rl. Comrat 
inv.99, 10 dos., 1971-1981 

 OPP a fabricii de vinuri din Comrat 
inv.63, 37 dos., 1948-1976 

 OPP a fabricii de covoare nr.3 din Comrat 
inv.66, 69 dos., 1948-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Zarea”, s. Sadâc, rl. Comrat 
inv.106, 5 dos., 1978-1981 

 OPP a organizaţiei „Holodilnic”, rl. Comrat 
inv.95, 2 dos., 1966-1967 

 OPP a Asociaţiei „Colhozjivprom”, or. Comrat 
inv.30, 32 dos., 1968-1986 

 OPP a staţiei de ameliorare silvică din Comrat 
inv.45, 13 dos., 1969-1981 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a producţiei agricole, rl. Comrat 
inv.102, 16 dos., 1976-1985 

 OPP a Asociaţiei „Plemptiţsovhoza”, rl. Comrat 
inv.103, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a reţelelor electrice de sud, rl. Comrat 
inv.93, 44 dos., 1962-1986 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Comrat 
inv.81, 5 dos., 1959,1962,1971-1973 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Comrat 
inv.94, 19 dos., 1965-1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului de telecomunicaţii, rl. Comrat 
inv.75, 22 dos., 1965-1981 

 OPP a staţiei feroviare Comrat 
inv.91, 17 dos., 1965-1981 

 OPP a Direcţiei auto din Comrat 
inv.86, 4 dos., 1964-1968 

 OPP a bazei auto nr.3 din Comrat 
inv.82, 25 dos., 1959-1962,1965-1981 

 OPP a coloanei mecanizate nr.75, rl. Comrat 
inv.92, 31 dos., 1964-1966,1968-1981 

 OPP a coloanei mecanizate nr.4 pentru reparaţia drumurilor, or. Comrat 
inv.31, 13 dos., 1968-1979 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţie şi montaj nr.3, or. Comrat 
inv.33, 10 dos., 1968-1976 

 OPP a Direcţiei de construcţii şi reparaţii a drumurilor, rl. Comrat 
inv.46, 16 dos., 1967-1981 

 OPP a Direcţiei de construcţie rutieră nr.1 din Comrat 
inv.52, 42 dos., 1950-1954,1957-1981 

 OPP a organizaţiei „Mejcolhozstroi”, rl. Comrat 
inv.83, 33 dos., 1960-1963,1965-1981 

 OPP a coloanei mecanizate nr.9 de construcţii şi montaj, or. Comrat 
inv.32, 6 dos., 1968-1970,1972-1973 
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OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale a gospodăriilor săteşti, rl. Comrat 
inv.39, 8 dos., 1946-1949,1951-1953 

 OPP a Asociaţiei raionale de producere „Goscomselihoztehnica”, rl. Comrat 
inv.41, 48 dos., 1946-1961,1966-1986 

 OPP a consiliului colhozurilor, rl. Comrat 
inv.96, 21 dos., 1965-1981 

 OPP a secţiei agricole a Comitetului executiv din Oraşul Comrat 
inv.101, 10 dos., 1973-1982 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Beşalma, rl. Comrat 
inv.48, 70 dos., 1950-1962,1965-1986 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Câetu, rl. Comrat 
inv.29a, 9 dos., 1968-1971 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Chioselia Mare, rl. Comrat 
inv.69, 32 dos., 1951-1955,1958-1962,1964-1971 

 OPP a colhozului „Maiak”, s. Chirsova, rl. Comrat 
inv.56, 130 dos., 1951-1986 

 OPP a colhozului „28 iunie”, s. Chirsova, rl. Comrat 
inv.72, 11 dos., 1950-1958 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Cociulia, rl. Comrat 
inv.77, 26 dos., 1956-1971 

 OPP a colhozului „Avangard”, rl. Comrat 
inv.58, 62 dos., 1951-1986 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, rl. Comrat 
inv.62, 18 dos., 1951-1960 

 OPP a colhozului „Biruinţa” din Comrat 
inv.68, 14 dos., 1950-1952,1954-1958 

 OPP a colhozului „I mai”, s. Congazcic, rl. Comrat 
inv.57, 43 dos., 1950-1957,1961-1986 

 OPP a colhozului „Rossia”, s. Congaz, rl. Comrat 
inv.67, 130 dos., 1951-1986 

 OPP a colhozului „Novaia jizni”, s. Dezghingea, rl. Comrat 
inv.59, 7 dos., 1949-1953 

 OPP a colhozului „Rodina”, s. Desghingea, rl. Comrat 
inv.71, 60 dos., 1952-1986 

 OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Ferapontievca, rl. Comrat 
inv.50, 43 dos., 1949-1968,1970-1977 

 OPP a colhozului „Zarea”, s. Sadâc, rl. Comrat 
inv.74, 35 dos., 1955-1961,1965-1977 

 OPP a sovhozului „Lenin”, s. Borogani, rl. Comrat 
inv.54, 47 dos., 1949-1976 

 OPP a sovhozului „Dimitrov”, s. Câetu, rl. Comrat 
inv.98, 18 dos., 1971-1981,1983-1986 

 OPP a sovhozului specializat „Comratschii”, rl. Comrat 
inv.76, 40 dos., 1951,1956-1957,1959-1961,1963-1981 

 OPP a sovhozului din satul Şamalia , rl. Comrat 
inv.73, 9 dos., 1954-1962 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Avdarma, rl. Comrat 
inv.70, 11 dos., 1950-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum, rl. Comrat 
inv.43, 50 dos., 1946-1960,1967-1981 

 
OPP ale Instituţiilor Medicale 
 
 OPP a spitalului raional din Comrat 
inv.51, 28 dos., 1950-1956,1961-1981 
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OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a lucrătorilor financiari bancari, rl. Comrat 
inv.42, 25 dos., 1945-1963 

 OPP a bazei de comerţ, or. Comrat 
inv.44, 13 dos., 1970-1981 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Comrat 
inv.38, 10 dos., 1946,1948-1953,1955,1961-1962 

 
 
Comitetul raional Criuleni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 69, 4087 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-114 
 
 OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Criuleni 
inv.60, 37 dos., 1944-1960,1967-1978,1981-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional Criuleni 
inv.63, 44 dos., 1946-1962,1967-1981 

 OPP a satului Izbeşte, rl. Criuleni 
inv.74, 13 dos., 1950-1956 

 OPP a satului Vadul lui Vodă, rl. Criuleni 
inv.53, 18 dos., 1948-1953,1955-1962 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a Judecătoriei şi procuraturii din raionul Criuleni 
inv.67, 15 dos., 1946,1948-1953,1957,1959-1960 

 OPP a secţiei raionale de miliţie, rl. Criuleni 
inv.69, 32 dos., 1944-1949,1953-1962,1967-1981 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de stat, rl. Criuleni 
inv.73, 11 dos., 1946-1954 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a ziarului raional „Znamea pobedî”, rl. Criuleni 
inv.80, 24 dos., 1953-1954,1956-1962,1967-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale de învăţământ din Criuleni 
inv.46, 13 dos., 1968-1980 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Criuleni 
inv.35, 16 dos., 1966-1981 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Criuleni 
inv.82, 34 dos., 1953-1961,1963-1965,1967-1986 

 OPP a şcolii medii profesionale nr.65 din or. Criuleni 
inv.106, 13 dos., 1978-1986 

 OPP a şcolii medii din satul Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni 
inv.50, 9 dos., 1969-1978 

 OPP a şcolii medii din Vadul lui Vodă, rl. Criuleni 
inv.55, 22 dos., 1949-1964 

 OPP a gospodăriei instructive „Criuleni”, s. Slobozia–Duşca, rl. Criuleni 
inv.64, 61 dos., 1946-1956,1958-1986 

 OPP a sovhozului şcoală din or. Stăuceni, rl. Criuleni 
inv.32, 132 dos., 1946-1950,1952-1974,1976-1986 
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OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Asociaţiei de electrificare şi mecanizare a gospodăriei rurale, rl. Criuleni 
inv.107, 5 dos., 1977-1981 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producere „Zarea”, s. Maximovca, rl. Criuleni 
inv.31, 63 dos., 1946-1978,1983-1989 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producere „Ghibrid”, s. Roşcani, rl. Criuleni 
inv.101, 19 dos., 1975-1986 

 OPP a fabricii de vinuri şi şampanie din or. Cricova Nouă, rl. Criuleni 
inv.112, 7 dos., 1982-1986 

 OPP a fabricii de vinuri din satul Peresecina, rl. Criuleni 
inv.83, 11 dos., 1953-1959,1961 

 OPP a sovhozului fabrică de vinuri şi şampanie din Cricova, rl. Criuleni 
inv.39, 66 dos., 1968-1985 

 OPP a sovhozului fabrică „Dolina Roz”, s. Togatino, rl. Criuleni 
inv.33, 31 dos., 1960-1981 

 OPP a minelor din satul Cricova 
inv.57, 48 dos., 1951-1959,1961-1963,1985 

 OPP a minei din satul Goian, rl. Criuleni 
inv.97, 17 dos., 1961-1981 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Criuleni 
inv.95, 21 dos., 1956-1961,1967-1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Centrului raional de telecomunicaţii, rl. Criuleni 
inv.36, 15 dos., 1967-1981 

 OPP a oficiului poştal nr.29/4 din or. Cricova , rl. Criuleni 
inv.29, 29 dos., 1959-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.60 din Criuleni 
inv.43, 14 dos., 1968-1980 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.7 din orăşelul Criuleni 
inv.49, 7 dos., 1960-1976 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.21 a trustului „Moldmelivodstroi”, rl. Criuleni 
inv.109, 4 dos., 1977-1981 

 OPP a bazei de transport auto nr.18, rl. Criuleni 
inv.42, 16 dos., 1968-1981 

 OPP a coloanei auto nr.6 din Criuleni 
inv.103, 2 dos., 1975-1976 

 OPP a staţiei experimentale de maşini din satul Coloniţa, rl. Criuleni 
inv.96, 41 dos., 1955-1973,1975-1986 

 OPP a Direcţiei speciale a lucrătorilor de drumuri nr.26, s. Cricova, rl. Criuleni 
inv.98, 15 dos., 1961-1970 

 OPP a Asociaţiei „Colhoz–Trans”, rl. Criuleni 
inv.105, 2 dos., 1976-1978 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a Asociaţiei raionale „Mejcolhozstroi”, rl. Criuleni 
inv.37, 22 dos., 1960-1961,1967-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Consiliului colhozurilor a Direcţiei de agricultură a Comitetului executiv din or. Criuleni 
inv.34, 15 dos., 1967-1981 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, s. Budeşti, rl. Criuleni 
inv.30, 53 dos., 1946-1986 

 OPP a secţiei gospodăriei săteşti a Comitetului executiv raional Criuleni 
inv.102, 8 dos., 1974-1981 

 OPP a gospodăriilor comunale din raionul Criuleni 
inv.47, 2 dos., 1967-1970 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Bălţata, rl. Criuleni 
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inv.38, 12 dos., 1968-1976 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Bubueci, rl Criuleni 
inv.58, 15 dos., 1949-1951,1953-1961 

 OPP a colhozului „40 de ani din octombrie”, s. Budeşti, rl. Criuleni 
inv.51, 10 dos., 1949-1959 

 OPP a colhozului „Zarea”, s. Buga, rl. Criuleni 
inv.54, 12 dos., 1947-1958 

 OPP a colhozului „Scânteia”, s. Ciopleni, rl. Criuleni 
inv.89, 24 dos., 1954-1962,1964-1967 

 OPP a colhozului „Revoluţia din octombrie”, s. Cimişeni, rl. Criuleni 
inv.93, 27 dos., 1955-1959,1961-1964,1967-1976 

 OPP a colhozului „Steaua Roşie”, s. Coloniţa, rl. Criuleni 
inv.90, 6 dos., 1954-1959 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Corjova, rl. Criuleni 
inv.94, 17 dos., 1949-1959 

 OPP a colhozului „Miciurin”, rl. Criuleni 
inv.65, 16 dos., 1948-1960 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Cruglic, rl. Criuleni 
inv.81, 57 dos., 1952-1969,1971-1986 

 OPP a colhozurilor „Voroşilov” şi „Frunze”, s. Cruzeşti, rl. Criuleni 
inv.87, 6 dos., 1954-1959 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Drăsliceni, rl. Criuleni 
inv.88, 90 dos., 1949-1973 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni 
inv.92, 49 dos., 1954-1959,1963-1964,1967-1986 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Jăvreni, rl. Criuleni 
inv.91, 50 dos., 1952-1962,1968-1986 

 OPP a colhozului „Zarea”, s. Hârtopul Mare, rl. Criuleni 
inv.62, 50 dos., 1949-1950,1952-1959,1961,1963-1964,1967,1986 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Işnovăţ, rl. Criuleni 
inv.79, 30 dos., 1952-1959 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Izbeşte, rl. Criuleni 
inv.86, 20 dos., 1951-1953,1955-1958,1969,1971-1981 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Maşcauţi, rl. Criuleni 
inv.59, 54 dos., 1950-1960,1962-1964,1967-1986 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Mălăeşti, rl. Criuleni 
inv.56, 40 dos., 1948-1959,1961-1976 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Mileşti, rl. Criuleni 
inv.85, 36 dos., 1954-1958 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Oniţcani, rl. Criuleni 
inv.61, 17 dos., 1948-1958 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Peresecina, rl. Criuleni 
inv.72, 17 dos., 1947-1955 

 OPP a colhozului „Moldova socialistă”, s. Vadul lui Vodă, rl. Criuleni 
inv.75, 38 dos., 1951-1979 

 OPP a colhozului „Revoluţia din octombrie”, s. Vadul lui Vodă, rl. Criuleni 
inv.76, 4 dos., 1952-1953,1955 

 OPP a colhozului „Malenkov”, s. Zăgaicani şi a colhozurilor comasate „Voroşilov” şi „Jdanov”, rl. 
Criuleni 

inv.78, 17 dos., 1952-1970 

 OPP a sovhozului „Moldova Socialistă”, s. Budeşti, rl. Criuleni 
inv.114, 10 dos., 1980-1986 

 OPP a sovhozului de prăsilă „Coşerniţa”, s. Coşerniţa, rl. Criuleni 
inv.41, 17 dos., 1968-1981 

 OPP a sovhozului specializat „Zarea”, rl. Criuleni 
inv.45, 4 dos., 1967-1970 

 OPP a sovhozului „Trandafir” din Criuleni 
inv.110, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului „Karl Marx”, s. Drăsliceni, rl. Criuleni 
inv.111, 6 dos., 1981-1986 

 OPP a sovhozului „Grătieşti”, s. Grătieşti, rl. Criuleni 
inv.40, 29 dos., 1968-1973,1977-1986 

 OPP a sovhozului „Işnovăţ”, s. Işnovăţ, rl. Criuleni 
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inv.99, 13 dos., 1971-1981 

 OPP a sovhozului „Victoria”, s. Micleşti, rl. Criuleni 
inv.113, 4 dos., 1978-1981 

 OPP a sovhozului „Victoria”, s. Mileşti, rl. Criuleni 
inv.77, 17 dos., 1969,1977 

 OPP a sovhozului Oniţcani a Asociaţiei ştiinţifice de producere „Codru”, s. Oniţcani, rl. Criuleni 
inv.108, 4 dos., 1978-1981 

 OPP a fabricii de stat de păsări din Vadul lui Vodă, rl. Criuleni 
inv.44, 8 dos., 1968-1976 

 OPP a Asociaţiei de Creştere a vitelor „A.Onic”, s. Bălăbăneşti, rl. Criuleni 
inv.104, 16 dos., 1976-1986 

 OPP a întreprinderii de creştere a juncilor, s. Cimişeni, rl. Criuleni 
inv.100, 22 dos., 1973-1986 

 OPP a Întreprinderii de stat de creştere a animalelor de prăsilă, s. Micăuţi, rl. Criuleni 
inv.32a, 10 dos., 1946-1947,1951-1953,1955-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din or. Criuleni 
inv.70, 16 dos., 1947-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Goian, rl. Criuleni 
inv.52, 11 dos., 1949-1956 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Peresecina, rl. Criuleni 
inv.71, 13 dos., 1950-1958 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum, rl. Criuleni 
inv.66, 33 dos., 1947-1962,1968-1981 

 
OPP a Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional Criuleni 
inv.68, 46 dos., 1948-1981 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a lucrătorilor financiari bancari din or. Criuleni 
inv.48, 14 dos., 1968-1981 

 

 
Comitetul raional Donduşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 165, 4156 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-107 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Donduşeni 
inv.74, 23 dos., 1963-1980 

 OPP a Comitetului executiv raional Donduşeni 
inv.75, 24 dos., 1963-1980 

 OPP a localităţii Donduşeni 
inv.73, 37 dos., 1959-1989 

 OPP a localităţii Otaci, rl. Donduşeni 
inv.100, 23 dos., 1947-1950,1956-1959,1961-1971 

 OPP a satului Ţaul, rl. Donduşeni 
inv.33, 20 dos., 1946-1959 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului de Interne 
 
 OPP a Judecătoriei şi procuraturii, rl. Donduşeni 
inv.87, 9 dos., 1972-1980 

 OPP a secţiei raionale de miliţie, a judecătoriei şi procuraturii, rl. Donduşeni 
inv.80, 32 dos., 1963-1980 
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OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a gazetei raionale „Tribuna”, rl. Donduşeni 
inv.48, 28 dos., 1951,1954-1980 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Donduşeni 
inv.39, 15 dos., 1965-1980 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Donduşeni 
inv.81, 22 dos., 1960-1980 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti din Donduşeni 
inv.90, 7 dos., 1974-1980 

 OPP a şcolii medii din satul Maramonovca, rl. Donduşeni 
inv.69, 4 dos., 1953-1956 

 OPP a şcolii profesional – tehnice din satul Corbu, rl. Donduşeni 
inv.34, 43 dos., 1946-1970,1972-1980 

 OPP a şcolii de mecanizatori din Donduşeni 
Inv.50, 36 dos., 1950-1980 

 OPP a sovhozului – tehnicum „Puti c comunizmu”, s. Tătărăuca Veche, rl. Donduşeni 
inv.64, 50 dos., 1951-1960,1962,1966-1989 

 OPP a sovhozului – tehnicum „Lenin”, s. Ţaul, rl. Donduşeni 
inv.52, 64 dos., 1950-1956,1958-1989 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a combinatului de carne, rl. Donduşeni 
inv.94, 4 dos., 1977-1980 

 OPP a fabricii de unt şi caşcaval din Otaci, rl. Donduşeni 
inv.106, 15 dos., 1956-1958,1960-1971 

 OPP a fabricii de unt, s. Briceva, rl. Donduşeni 
inv.54, 18 dos., 1950-1965 

 OPP a fabricii de zahăr din Donduşeni 
inv.62, 57 dos., 1951-1959,1962-1989 

 OPP a sovhozului – fabrică „Octeabrschii”, s. Elizavetovca, rl. Donduşeni 
inv.97, 9 dos., 1981-1989 

 OPP a asociaţiei raionale „Tabacprom”, rl. Donduşeni 
inv.91, 7 dos., 1975-1980 

 OPP a asociaţiei raionale pentru mecanizarea şi electrificarea agriculturii, s. Corbu, rl. Donduşeni 
inv.92, 6 dos., 1975-1980 

 OPP a organizaţiei „Moldplodovoşciprom”, rl. Donduşeni 
inv.65, 19 dos., 1967-1980 

 OPP a organizaţiei „Colhozjivprom”, rl. Donduşeni 
inv.66, 19 dos., 1967-1980 

 OPP a gospodăriei silvice, rl. Donduşeni 
inv.103, 10 dos., 1951-1960 

 OPP a întreprinderilor reţelelor electrice de Nord – Vest, rl. Donduşeni 
inv.67, 26 dos., 1969-1984 

 OPP a combinatului raional de deservire socială, rl. Donduşeni 
inv.53, 38 dos., 1947-1954,1956-1977 

 OPP a Combinatului deservirii sociale, rl. Donduşeni 
inv.98, 24 dos., 1946-1966 

 OPP a combinatului deservirii comunale, rl. Donduşeni 
inv.107, 13 dos., 1965,1960-1969 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului raional de telecomunicaţii, rl. Donduşeni 
inv.79, 31 dos., 1963-1980 

 OPP a staţiei de cale ferată Donduşeni 
inv.36, 47 dos., 1946-1957,1959-1980 
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 OPP a staţiei Vălcineţ, rl Donduşeni 
inv.102, 21 dos., 1951-1966 

 OPP a bazei de transport auto nr.34, rl. Donduşeni 
inv.82, 16 dos., 1959-1969 

 OPP a bazei de transport auto nr.9, rl. Donduşeni 
inv.93, 7 dos., 1974-1980 

 OPP a coloanei mecanizate mobile. rl. Donduşeni 
inv.84, 25 dos., 1961-1977,1979-1980 

 OPP a sectorului pentru exploatarea drumurilor, rl. Donduşeni 
inv.88, 10 dos., 1972-1980 

 OPP a asociaţiei „Colhoztrans”, s. Corbu, rl. Donduşeni 
inv.96, 1 dos., 1977 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţie, rl. Donduşeni 
inv.104, 12 dos., 1953-1960,1965-1969,1971-1972 

 OPP a organizaţiei „Colhozstroi”, rl. Donduşeni 
inv.83, 45 dos., 1960-1989 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei agricole de pe lângă comitetul Executiv raional Donduşeni 
inv.95, 6 dos., 1975-1980 

 OPP al Sovietului raional al colhozurilor, rl. Donduşeni 
inv.76, 19 dos., 1962-1980 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Donduşeni 
inv.51, 27 dos., 1948-1957,1967-1971,1973-1980 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Arioneşti, rl. Donduşeni 
inv.44, 60 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Maiac”, s. Baraboi, rl. Donduşeni 
inv.68, 48 dos., 1951-1959,1964-1989 

 OPP a colhozului „Moldova Socialistă”, s. Briceni, rl. Donduşeni 
inv.40, 23 dos., 1969-1981 

 OPP a colhozului „Rassvet”, s. Cernoleuca, rl. Donduşeni 
inv.38, 56 dos., 1947-1982 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Climăuţi, rl. Donduşeni 
inv.46, 62 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Octombrie”, s. Crişcăuţi, rl. Donduşeni 
inv.49, 59 dos., 19501958,1960-1989 

 OPP a colhozului „30 let octeabrea”, s. Elizavetovca, rl. Donduşeni 
inv.55, 72 dos., 1946-1954,1956-1989 

 OPP a colhozului „Steagul Roşu”, s. Frasin, rl. Donduşeni 
inv.60, 55 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Ghizdita, rl. Donduşeni 
inv.63, 48 dos., 1949-1961,1964-1984 

 OPP a colhozului „Gorki”, s. Horodişte, rl. Donduşeni 
inv.45, 65 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Livădeni, rl. Donduşeni 
inv.35, 62 dos., 1946,1948-1964,1967-1980 

 OPP a colhozului „Avrora”, s. Maramonovca, rl. Donduşeni 
inv.37, 89 dos., 1946-1972,1974-1989 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Mihăileşti, rl. Donduşeni 
inv.105, 23 dos., 1949-1952,1954,1957-1958,1961-1973 

 OPP a colhozului „Rossia”, s. Moşana, rl. Donduşeni 
inv.43, 67 dos., 1948-1985,1987-1990 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Plop, rl. Donduşeni 
inv.56, 63 dos., 1947-1960,1962-1975 

 OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Rădiul Mare, rl. Donduşeni 
inv.58, 34 dos., 1951-1960,1962-1973 

 OPP a colhozului „Rodina”, s. Rădiul Mare, rl. Donduşeni 
inv.89, 24 dos., 1974-1989 
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 OPP a colhozului „Moldova”, s. Scăieni, rl. Donduşeni 
inv.59, 52 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Comunist”, s. Sudarca, rl. Donduşeni 
inv.47, 60 dos., 1947-1959,1960-1989 

 OPP a colhozului „Sovetscaia Moldavia”, s. Târnova, rl. Donduşeni 
inv.57, 61 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Teleşeuca, rl. Donduşeni 
inv.71, 19 dos., 1971-1980 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Visoaca, rl. Donduşeni 
inv.72, 40 dos., 1956-1989 

 OPP a sovhozului „Donduşeni”, rl. Donduşeni 
inv.85, 42 dos., 1964-1989 

 OPP a sovhozului animalelor de prăsilă „Grinăuţi”, s. Grinăuţi, rl. Donduşeni 
inv.101, 77 dos., 1966-1972 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de creştere a vitelor „Miciurin”, s. Corbu, rl. Donduşeni 
inv.61, 50 dos., 1948-1960,1962-1973,1982-1989 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de producere a fructelor „Drujba”, s. Rudi, rl. Donduşeni 
inv.41, 96 dos., 1947-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Ţaul, rl. Donduşeni 
inv.32, 28 dos., 1946-1958 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Donduşeni 
inv.78, 28 dos., 1963-1980 

 
OPP ale Instituţiilor medicale  
 
 OPP a secţiei raionale a sănătăţii din Otaci, rl. Donduşeni 
inv.99, 33 dos., 1946-1971 

 OPP a spitalului raional, rl. Donduşeni 
inv.86, 19 dos., 1964-1980 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Donduşeni 
inv.77, 18 dos., 1963-1980 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a punctului de recepţionare a pâinii, rl. Donduşeni 
inv.42,  dos., 1948,1950-1958,1963-1980 
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Comitetul raional Drochia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 112, 5035 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-99 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Drochia 
inv.39, 39 dos., 1944-1962,1967-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional Drochia 
inv.41, 42 dos., 1944-1962,1967-1981 

 OPP a satului Chetrosu, rl. Drochia 
inv.45, 8 dos., 1946-1952 

 OPP a satului Drochia, rl. Drochia 
inv.57, 11 dos., 1948-1956 

 OPP a sovietului sătesc Zguriţa, rl. Drochia 
inv.93, 14 dos., 1947-1959 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Drochia 
inv.40, 46 dos., 1944-1961,1967-1981 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii din or. Drochia 
inv.42, 15 dos., 1946-1953,1955-1962 

 OPP a Comisariatului militar raional Drochia 
inv.85, 14 dos., 1950-1963 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei gazetei raionale „Comunisticeschii trud”, rl. Drochia 
inv.58, 17 dos., 1967-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei învăţământului public din Drochia 
inv.60, 15 dos., 1967-1981 

 OPP a şcolii medii din Drochia 
inv.76, 14 dos., 1949-1962 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.1 din Drochia 
inv.96, 6 dos., 1960-1961,1982-1986 

 OPP a şcolii de meşteşugărit din Drochia 
inv.86, 2 dos., 1961-1962 

 OPP a şcolii de mecanizare din Zguriţa, rl, Drochia 
inv.94, 4 dos., 1959-1962 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului raional industrial, rl. Drochia 
inv.87, 30 dos., 1953-1961,1963,1967-1976 

 OPP a fabricii de mobilă din Drochia 
inv.61, 51 dos., 1964-1989 

 OPP a fabricii de prelucrare a tutunului, rl. Drochia 
inv.62, 31 dos., 1968-1980,1983-1989 

 OPP a fabricii de zahăr, or. Drochia 
inv.89, 58 dos., 1957-1989 

 OPP a Uniunii raionale „Moldselihozhimia”, rl. Drochia 
inv.97, 10 dos., 1978-1982 

 OPP a combinatului deservirii sociale, rl. Drochia 
inv.65, 21 dos., 1965-1969,1971-1989 

 OPP a combinatului deservirii comunale, or. Drochia 
inv.90, 6 dos., 1958-1963 
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OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii din Drochia 
inv.59, 23 dos., 1967-1981 

 OPP a organizaţiei „Colhoztrans”, rl. Drochia 
inv.98, 4 dos., 1978-1981 

 OPP a căii ferate, staţia Drochia 
inv.47, 40 dos., 1946-1981 

 OPP a bazei de transport auto nr.10, rl Drochia 
inv.66, 41 dos., 1962-1982 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.67, rl. Drochia 
inv.63, 23 dos., 1968-1981 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţie şi montaj, rl. Drochia 
inv.84, 5 dos., 1954-1958 

 OPP a Uniunii intercolhoznice de construcţii, rl. Drochia 
inv.95, 35 dos., 1960-1964,1971-1989 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a consiliului colhozurilor, rl. Drochia 
inv.72, 17 dos., 1967-1981 

 OPP a organizaţiei „Moldplodovoşci”, rl. Drochia 
inv.64, 24 dos., 1966-1981 

 OPP a Comitetului de Stat pentru tehnica agricolă, rl. Drochia 
inv.48, 60 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Baroncea, rl. Drochia 
inv.55, 66 dos., 1948-1950,1952-1962,1954-1989 

 OPP a colhozului „Gorkii”, s. Chetrosu, rl. Drochia 
inv.73, 78 dos., 1947-1987 

 OPP a colhozului „S. Lazo”, s. Dominteni, rl. Drochia 
inv.75, 58 dos., 1950-1963,1965-1970,1973-1989 

 OPP a colhozului „B. Glavan”, rl. Drochia 
inv.50, 75 dos., 1947-1963,1965-1989 

 OPP a colhozului „8 martie”, s. Hăsnăşenii Mari, rl. Drochia 
inv.83, 55 dos., 1951-1961,1967-1989, 

 OPP  a colhozului „Moldova”, Hăsnăşenii Noi. rl. Drochia 
inv.81, 45 dos., 1954-1962,1965-1982 

 OPP a colhozului „I mai”, s. Moara de Piatră, rl. Drochia 
inv.82, 52 dos., 1950-1982 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Miciurin, rl. Drochia 
inv.53, 67 dos., 1948-1962,1967-1989 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Năduşita, rl. Drochia 
inv.43, 85 dos., 1946-1963,1967-1986,1988-1989 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Nicolaevca, rl. Drochia 
inv.51, 21 dos., 1947-1960 

 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Nicoreni, rl. Drochia 
inv.79, 99 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Ochiul Alb, rl. Drochia 
inv.78, 64 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Zarea”, s. Palanca, rl. Drochia 
inv.69, 54 dos., 1947,1949-1954,1956-1959,1961,1967-1982 

 OPP a colhozului „Zavetâ Lenina”, s. Pervomaiscoie, rl. Drochia 
inv.44, 60 dos., 1946-1961,1971-1989 

 OPP a colhozului „Moldova Socialistă”, s. Petreni, rl. Drochia 
inv.67, 30 dos., 1966-1982 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Popeşti, rl. Drochia 
inv.92, 51 dos., 1957-1961,1967-1989 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Popeşti, rl. Drochia 
inv.99, 7 dos., 1978-1982 
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 OPP a colhozului „Budionâi”, s. Salvir, rl. Drochia 
inv.80, 12 dos., 1951-1952,1954-1962 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Sofia, rl. Drochia 
inv.46, 67 dos., 1947-1963,1967-1989 

 OPP a colhozului „Leninscaia pravda”, s. Şura, rl. Drochia 
inv.74, 34 dos., 1950-1963,1967-1975 

 OPP a sovhozului „Leninscaia Iscra”, s. Cotovo, rl. Drochia 
inv.68, 56 dos., 1949-1962,1968-1981,1983-1986,1988 

 OPP a sovhozului „XX siezd CPSS”, s. Drochia, rl. Drochia 
inv.71, 79 dos., 1949,1951-1989 

 OPP a întreprinderii colhoznice de creştere a animalelor, or. Drochia 
inv.77, 41 dos., 1970-1986,1988-1989 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de prelucrare a fructelor „Sovetscaia Moldavia”, s. Zguriţa, rl. 
Drochia 

inv.88, 53 dos., 1950-1952,1955-1962,1967-1986 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de producere a cărnii de vită, s. Suri, rl. Drochia 
inv.91, 29 dos., 1976-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Baroncea, rl. Drochia 
inv.54, 9 dos., 1946-1956 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Zguriţa, rl. Drochia 
inv.52, 18 dos., 1946-1957 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Drochia 
inv.49, 71 dos., 1947-1963,1967-1989 

 
OPP a Instituţiilor medicale  
 
 OPP a spitalului raional din rl. Drochia 
inv.70, 18 dos., 1969-1981 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a punctului de colectare a cerealelor, rl. Drochia 
inv.56, 38 dos., 1946-1962,1967-1981 

 
 
Comitetul raional Dubăsari al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 123, 6130 dos.,1922-1941,1944-1989, inv.1-129 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Dubăsari  
inv.70, 44 dos., 1947-1981 

 OPP a Comitetului Executiv raional Dubăsari 
inv.47, 60 dos., 1944-1961 

 OPP al Sovietului orăşenesc al deputaţilor muncitori, rl. Dubăsari 
inv.62, 20 dos., 1966-1978 

 OPP a PC(b)U a localităţii Dubăsari, rl, Dubăsari 
inv.34, 4 dos., 1927-1929 

 OPP a Sovietului sătesc Ţâbuleuca, rl. Dubăsari 
inv.83, 6 dos., 1946-1952 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţe 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor de Interne, rl. Dubăsari 
inv.48, 50 dos., 1944-1954,1956-1964,1967-1981 

 OPP a Judecătoriei şi Procuraturii, rl. Dubăsari 
inv.66, 38 dos., 1946-1981 
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 OPP a coloniei de reeducare prin muncă din satul Hlinaia, rl. Dubăsari  
inv.108, 17 dos., 1957-1967 

 OPP a Comisariatului Militar raional Dubăsari 
inv.114, 42 dos., 1944-1966 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură, rl. Dubăsari 
inv.121, 10 dos., 1977-1981 

 OPP a redacţiei gazetei raionale „Znamea Pobedî”, rl Dubăsari 
inv.76, 43 dos., 1946-1949,1951-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Dubăsari 
inv.120, 5 dos., 1977-1981 

 OPP a şcolii medii din satul Coşniţa 
inv.65, 21 dos., 1966-1981 

 OPP a şcolii medii ruseşti nr.2 din Dubăsari 
inv.38, 27 dos., 1952-1953,1955,1958-1981 

 OPP a şcolii medii ruseşti nr.1 din Dubăsari 
inv.46, 35 dos., 1946,1948-1950,1952-1963,1968-1981 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.3 or. Dubăsari 
inv.94, 21 dos., 1955-1958,1962-1964,1969-1981 

 OPP a şcolii medii nr.4 din Dubăsari 
inv.111, 11 dos., 1974-1981 

 OPP a şcolii serale din Dubăsari 
inv.92, 2 dos., 1962-1967,1970-1973 

 OPP a şcolii internat din Dubasari 
inv.93, 12 dos., 1959-1966 

 OPP a şcolii internat speciale, rl. Dubăsari 
inv.102, 16 dos., 1948-1958,1961-1965 

 OPP a şcolii profesional – tehnice nr.2 de agricultură din Dubăsari 
inv.78, 41 dos., 1947-1949,1957-1981 

 OPP a şcolii profesional – tehnice nr.38 din Dubăsari 
inv.90, 6 dos., 1976-1981 

 OPP a şcolii republicane anuale pentru pregătirea cadrelor de conducere în colhozuri şi sovhozuri, rl. 
Dubăsari 

inv.91, 1 dos., 1969 

 OPP a expediţiei de cercetări geologice, rl Dubăsari 
inv.40, 39 dos., 1962-1966,1968-1989 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de fabricare a produselor din beton armat nr.9, rl. Dubăsari 
inv.88, 34 dos., 1962-1981 

 OPP a Uzinei mecanice de la Dubăsari 
inv.112, 43 dos., 1948-1950,1952-1953,1961-1989 

 OPP a Combinatului raional Industrial, rl. Dubăsari 
inv.103,124 dos., 1947-1956,1968 

 OPP a Direcţiei raionale de deservire a populaţiei „Mestprombît”, rl. Dubăsari 
inv.64, 37 dos., 1967-1989 

 OPP a Combinatului de întreprinderi comunale, rl. Dubăsari 
inv.79, 41 dos., 1946-1966,1968-1971,1975-1981 

 OPP a  fabricii de conserve, s. Coşniţa, rl Dubăsari 
inv.56, 61 dos., 1946-1950,1952-1953,1956,1958-1959,1961-1967,1969-1989 

 OPP a fabricii de bere şi băuturi ne alcoolice, rl. Dubăsari 
inv.36, 17 dos., 1965-1981 

 OPP a fabricii intercolhoznice de nutreţuri combinate, rl. Dubăsari 
inv.39, 14 dos., 1961-1974 

 OPP a fabricii de pâine, or. Dubăsari 
inv.42, 25 dos., 1961-1966,1968-1969,1972-1981 



 179 

 OPP a fabricii de ulei (unt), or. Dubăsari 
inv.63, 15 dos., 1965-1977 

 OPP a fabricii de fermentare a tutunului, rl. Dubăsari 
inv.81, 67 dos., 1947-1953,1955-1989 

 OPP a fabricii alimentare, rl. Dubăsari 
inv.77, 13 dos., 1946-1958 

 OPP a fabricii de confecţii rl. Dubăsari 
inv.97, 46 dos., 1970-1989 

 OPP a sovhozului fabrică de vinuri „Dzerjinski”, or. Dubăsari 
inv.49, 40 dos., 1946-1950,1952-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Molodaia Gvardia”, s. Doibani, rl. Dubăsari  
inv.128, 11 dos., 1982-1989 

 OPP a organizaţiei „Colhozjivprom”, rl Dubăsari 
inv.101, 39 dos., 1968-1989 

 OPP a organizaţiei „Mejcolhozstroi”, or. Dubăsari 
inv.113, 41 dos., 1958-1963,1966-1983 

 OPP a organizaţiei „Moldptiţeprom”, s. Dzerjinskoie, rl. Dubăsari 
inv.115, 47 dos., 1960,1962-1989 

 OPP a organizaţiei „GĂSstroi”, rl. Dubăsari 
inv.104, 12 dos., 1950-1958 

 OPP a Centralei hidroelectrice de la Dubăsari 
inv.110, 31 dos., 1955-1972 

 OPP a întreprinderilor reţelelor de Est, rl. Dubăsari 
inv.109, 52 dos., 1956-1960,1962,1964-1989 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a agriculturii, rl. Dubăsari 
inv.119, 9 dos., 1977-1981 

 OPP a Asociaţiei de producere a furajelor „Rasvet”, s. Crasnâi Vinogradari, rl. Dubăsari 
inv.125, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a partidei de explorări complexe, rl. Dubăsari 
inv.74, 4 dos., 1946-1950 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului raional de telecomunicaţii, or. Dubăsari 
inv.107, 41 dos., 1953-1964,1966,1968-1973,1975-1981 

 OPP a Asociaţiei intercolhoznice „Colhoztrans”, rl. Dubăsari 
inv.122, 5 dos., 1977-1979,1981 

 OPP a secţiei de exploatare a drumurilor din or. Dubăsari 
inv.41, 3 dos., 1964-1966 

 OPP a staţiei deservirii tehnice a automobilelor a oraşului Dubăsari 
inv.123, 2 dos., 1979-1980 

 OPP a bazei de transport auto nr.15, or. Dubăsari 
inv.86, 41 dos., 1961-1966,1968-1985 

 OPP a coloanei mecanizate nr.3, rl. Dubăsari 
inv.45, 55 dos., 1946-1981,1989 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.85, or. Dubăsari 
inv.84, 37 dos., 1962-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.3, or. Dubăsari 
inv.85, 37 dos., 1963-1985 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.49, rl. Dubăsari 
inv.98, 4 dos., 1969-1974 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de reparaţii şi construcţii, rl. Dubăsari 
inv.87, 23 dos., 1961-1980 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Consiliului colhozurilor rl. Dubăsari 
inv.116, 25 dos., 1962-1971,1973-1981 

 OPP a organizaţiei „Goscomselihoztehnica”, rl. Dubăsari 
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inv.82, 59 dos., 1945-1964,1968-1969,1971-1989 

 OPP a biroului raional „Moldplodovoşci”, or. Dubăsari 
inv.99, 6 dos., 1969-1971 

 OPP a Direcţiei sistemelor de irigare, rl. Dubăsari 
inv.100, 29 dos., 1969-1989 

 OPP a colhozului „Puti Ilicea”, s. Bolişoi Fontan, rl. Dubăsari 
inv.71, 48 dos., 1947-1955,1958,1966-1989 

 OPP a colhozului „XXI siezd CPSS”, s. Cocieri, rl. Dubăsari 
inv.61, 36 dos., 1965-1981 

 OPP a colhozului „13 let octeabrea”, s. Corjeva, rl. Dubăsari 
inv.69, 6 dos., 1946-1951 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Doroţcaia, rl. Dubăsari 
inv.58, 155 dos., 1946-1989 

 OPP a colhozului „Kuibâşev”, s. Dubovo, rl. Dubăsari 
inv.80, 37 dos., 1946-1949,1951-1954,1966-1973,1975-1981 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Goian, rl. Dubăsari 
inv.75, 7 dos., 1946-1947,1952-1954 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Holercani, rl. Dubăsari 
inv.95, 57 dos., 1949-1953,1955-1959,1968-1989 

 OPP a colhozului „XXI siezd CPSS”, s. Lunga, rl. Dubăsari 
inv.53, 46 dos., 1946-1967 

 OPP a colhozului „Puti c Comunizmu”, s. Mahala, rl. Dubăsari 
inv.68, 94 dos., 1946-1956,1958-1966,1968-1989 

 OPP a colhozului „Crasnâi Tabacovod”, s. Molovata, rl. Dubăsari 
inv.67, 7 dos., 1947-1949,1952-1954 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Molovata, rl. Dubăsari 
inv.106, 72 dos., 1952-1959,1967-1968,1975-1981 

 OPP a colhozului „Crasnâi Octeabri”, s. Novaia Comisarovca, rl. Dubăsari 
inv.52, 68 dos., 1946-1958,1963-1989 

 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Pererâta, rl. Dubăsari 
inv.37, 34 dos., 1966-1979 

 OPP a colhozului „Dnestrovschii”, s. Ţâbuleuca, rl. Dubăsari 
inv.50, 91 dos., 1946-1956,1967-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Ţâbuleuca, rl. Dubăsari 
inv.51, 27 dos., 1946-1947,1952-1962,1964-1966 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Ustia, rl. Dubăsari 
inv.96, 72 dos., 1947-1968,1970-1989 

 OPP a sovhozului „Fructovâi Donbas”, s. Coşniţa, rl. Dubăsari 
inv.44, 114 dos., 1946-1983 

 OPP a sovhozului „Fructovâi Donbass”, s. Coşniţa rl. Dubăsari 
inv.129, 31 dos., 1978-1989 

 OPP a sovhozului „Molodaia Gvardia”, s. Doibani, rl. Dubăsari 
inv.43, 92 dos., 1946-1980 

 OPP a sovhozului „Dzerjinski”, s. Lunga, rl. Dubăsari 
inv.54, 25 dos., 1945-1950,1952-1953,1965-1969 

 OPP a sovhozului „Suvorov”, s. Pârâta, rl. Dubăsari 
inv.124, 19 dos., 1980-1989 

 OPP a fabricii de stat pentru creşterea păsărilor broiler, s. Cocieri, rl. Dubăsari 
inv.126, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice pentru producerea fructelor „Pravda”, s. Cocieri, rl. Dubăsari 
inv.127, 13 dos., 1982-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Ţâbuleuca, rl. Dubăsari 
inv.73, 15 dos., 1945-1956 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum, rl. Dubăsari 
inv.72, 67 dos., 1945-1989 

 OPP a Asociaţiei orăşeneşti de consum, rl. Dubăsari 
inv.89, 22 dos., 1958-1981 
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OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional central, rl. Dubăsari 
inv.105, 63 dos., 1947-1950,1952-1989 

 
OPP a Instituţiilor de Asistenţa socială 
 
 OPP secţiei Asistenţei socială raionale, rl. Dubăsari 
inv.118, 5 dos., 1958-1962 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Dubăsari 
inv.57, 13 dos., 1946-1956 

 OPP a filialei raionale Băncii de Stat, rl. Dubăsari 
inv.117, 20 dos., 1957-1962,1967-1981 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Dubăsari 
inv.55, 13 dos., 1946,1948-1956 

 
 
Comitetul raional Edineţ al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 45, 6021 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-101 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Edineţ 
inv.35, 59 dos., 1944-1962,1965-1984 

 OPP a Comitetului Executiv raional Edineţ 
inv.51, 64 dos., 1944-1956,1958-1983 

 OPP a Consiliului orăşenesc Edineţ 
inv.47, 42 dos., 1946,1948-1959,1962-1977 

 OPP a organizaţiei teritoriale Brătuşeni, rl. Edineţ 
inv.86, 35 dos., 1959-1971 

 OPP a sovietului sătesc Goleni, rl. Edineţ 
inv.103, 10 dos., 1946-1959 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Edineţ 
inv.52, 62 dos., 1944-1950,1953-1955,1957-1959,1961-1981 

 OPP a Judecătoriei şi Procuraturii, rl. Edineţ 
inv.48, 38 dos., 1947-1956,1960-1983 

 OPP a secţiei raionale a Comitetului Securităţii de stat, rl. Edineţ 
inv.40, 26 dos., 1947-1959,1967-1976 

 OPP a Comisariatului militar, rl. Edineţ 
inv.64, 45 dos., 1965-1988 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei gazetei raionale „Lenineţ”, rl. Edineţ  
inv.78, 31 dos., 1951-1983 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Edineţ 
inv.91, 12 dos., 1974-1983 
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 OPP a şcolii medii din Brătuşeni, rl. Edineţ 
inv.38, 45 dos., 1947-1976 

 OPP a şcolii medii nr.1 din or. Edineţ 
inv.53, 43 dos., 1945-1956,1960,1962-1983 

 OPP a tehnicumului agricol din satul Brânzeni, rl. Edineţ 
inv.50, 10 dos., 1947-1956 

 OPP a sovhozului – tehnicum din Brătuşeni, rl. Edineţ 
inv.74, 78 dos., 1961-1988 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de prelucrare a lemnului, rl. Edineţ 
inv.76, 60 dos., 1954-1987 

 OPP a uzinei materialelor de construcţie, or. Kalininsk, rl. Edineţ 
inv.85, 29 dos., 1964-1983 

 OPP a uzinei de reparaţii auto, s. Zăbriceni, rl. Edineţ 
inv.89, 7 dos., 1962-1968 

 OPP a Combinatului industrial raional Edineţ 
inv.92, 38 dos., 1947-1983 

 OPP a fabricii de producere a untului, or. Edineţ 
inv.37, 21 dos., 1967-1983 

 OPP fabricii de vinuri, rl. Edineţ 
inv.83, 17 dos., 1957-1973 

 OPP a fabricii de zahăr, or. Kalininsk, rl. Edineţ 
inv.93, 57 dos., 1962-1988 

 OPP a fabricii de fermentare a tutunului, or. Kalininsk, rl. Edineţ 
inv.36, 46 dos., 1967-1988 

 OPP a fabricii de conserve din or. Kalininsk, rl. Edineţ 
inv.45, 80 dos., 1947-1952,1958-1988 

 OPP a Asociaţiei de producţie „Nerudstrom”, or. Edineţ 
inv.65, 45 dos., 1965-1988 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihozhimia”, rl. Edineţ 
inv.97, 8 dos., 1980-1983 

 OPP a Asociaţiei pentru producerea cărnii de porc, or. Kalininsk, rl. Edineţ 
inv.101, 5 dos., 1980-1983 

 OPP a gospodăriei silvice mecanizate, rl. Edineţ 
inv.82, 25 dos., 1973-1983 

 OPP a combinatului deservirii sociale, rl. Edineţ 
inv.56, 56 dos., 1965,1967-1988 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Edineţ 
inv.42, 20 dos., 1965-1969,1974-1983 

 OPP a staţiei de cale ferată Brătuşeni, rl. Edineţ 
inv.66, 5 dos., 1965-1969 

 OPP a staţiei de cale ferată Rădiul Mare, rl. Edineţ 
inv.104, 8 dos., 1953-1960,1966 

 OPP a bazei de transport auto, rl. Edineţ 
inv.81, 63 dos., 1951-1988 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Asociaţiei de construcţii intercolhoznice, rl. Edineţ 
inv.84, 62 dos., 1959-1987 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.14, s. Brătuşeni, rl. Edineţ 
inv.90, 38 dos., 1962-1983 

 OPP a direcţiei de construcţii  a drumurilor, rl Edineţ 
inv.75, 35 dos., 1965-1983 
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OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Direcţiei agricole, rl. Edineţ 
inv.94, 29 dos., 1965-1983 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselhoztehnica”, rl. Edineţ 
inv.70, 76 dos., 1946-1983 

 OPP a Asociaţiei „Agrocomplex”, or. Edineţ  
inv.88, 21 dos., 1975-1983 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Alexăndreni, rl. Edineţ 
inv.49, 14 dos., 1947-1959 

 OPP a colhozului „Grănicerul Sovietic”, s. Bădragii Vechi, rl. Edineţ 
inv.41, 127 dos., 1948-1959,1961-1988 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Brătuşeni, rl Edineţ 
inv.102, 18 dos., 1951-1960 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Corpaci, rl. Edineţ 
inv.60, 71 dos., 1949-1963,1965-1983 

 OPP a colhozului „Lenin”, or. Edineţ 
inv.44, 150 dos., 1950-1988 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Hlinaia, rl. Edineţ 
inv.55, 55 dos., 1947,1949-1973 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Ruseni, rl. Edineţ 
inv.63, 55 dos., 1948-1955,1958,1961-1963,1965-1983 

 OPP a colhozului „Rodina”, s. Gaşpar, rl. Edineţ 
inv.72, 73 dos., 1951-1983 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Goleni, rl. Edineţ 
inv.68, 57 dos., 1952,1959-1970,1971-1987 

 OPP a colhozului „Voroşilov”, s. Gordineşti, rl. Edineţ 
inv.69, 6 dos.,1951-1956,1962 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Feteşti, rl. Edineţ 
inv.79, 54 dos., 1952-1983 

 OPP a colhozului „Pobeda leninisma”, s. Stolniceni, rl. Edineţ 
inv.57, 20 dos., 1949-1959 

 OPP a colhozului „Pobeda octeabrea”, s. Şofrâncani, rl. Edineţ 
inv.62, 165 dos., 1949-1956,1958-1988 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Târnova, rl. Edineţ 
inv.46, 87 dos., 1947-1959,1965-1988 

 OPP a colhozului „Novâi puti”, s. Terbna, rl. Edineţ 
inv.73, 57 dos., 1951-1979 

 OPP a colhozului „Zarea”, s. Trinca, rl. Edineţ 
inv.77, 72 dos., 1952-1988 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Viişoara, rl. Edineţ 
inv.80, 105 dos., 1951-1988 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Zăbriceni, rl. Edineţ 
inv.61, 150 dos., 1949-1950,1953-1954,1958-1983 

 OPP a sovhozului pentru creşterea păsărilor de prăsilă, s. Bleşteni, rl. Edineţ 
inv.100, 5 dos., 1980-1983 

 OPP a sovhozului „Kotovski”, s. Chiurt, rl. Edineţ 
inv.96, 10 dos., 1979-1983 

 OPP a sovhozului „Edineţ”, rl. Edineţ 
inv.67, 11 dos., 1965-1972 

 OPP a sovhozului „Doina”, s. Hăncăuţi, rl. Edineţ 
inv.95, 10 dos., 1979-1983 

 OPP a sovhozului „Puti c comunizmu”, s. Hlinaia, rl. Edineţ 
inv.87, 30 dos., 1974-1988 

 OPP a sovhozului „Feteşti”, s. Feteşti, rl. Edineţ 
inv.43, 57 dos., 1947-1952,1954-1960,1966-1988 

 OPP a sovhozului „Gordineşti”, s. Gordineşti, rl. Edineţ 
inv.98, 6 dos., 1981-1983 

 OPP a sovhozului „Lopatnic”, s. Lopatnic, rl. Edineţ 
inv.99, 13 dos., 1981-1988 

 OPP a întreprinderilor intercolhoznice de producerea cărnii şi creşterea juncilor, s. Parcova, rl. Edineţ 
inv.58, 105 dos., 1949-1950,1952-1987 
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 OPP a întreprinderii intercolhoznice de creştere a fructelor „30 let pobedî”, s. Cuconeştii Vechi, rl. 
Edineţ 

inv.59, 79 dos., 1949-1961,1963-1987,1989 

 
OPP a Cooperaţiei de Consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Edineţ 
inv.39, 74 dos., 1944-1988 

 
OPP a Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional Edineţ 
inv.71, 53 dos., 1949-1983 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Edineţ 
inv.54, 16 dos., 1944-1958,1960 

 

 
Comitetul raional Făleşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 117, 5536 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-106 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional al PCM Făleşti 
inv.38, 44 dos., 1944-1984 

 OPP a Comitetului Executiv raional Făleşti 
Inv.71, 47 dos., 1946-1975,1975-1989 

 OPP a Consiliului orăşenesc Făleşti 
Inv.74, 23 dos., 1948-1964,1966-1970 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Făleşti 
inv.39, 61 dos., 1944-1983 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Făleşti 
Inv.66, 27 dos., 1947-1950,1952-1975 

 OPP a Comisariatului militar raional Făleşti 
inv.50, 18 dos., 1946-1947,1950-1951,1957-1970 

 

OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei gazetei raionale „Rodina”, or. Făleşti 
Inv.89, 29 dos., 1950,1952-1961,1965-1973,1975-1983 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Făleşti 
inv.53, 17 dos., 1966-1969,1972-1983 

 OPP a şcolii medii nr.3 din Făleşti 
inv.47, 14 dos., 1970-1983 

 OPP a şcolii medii ruse nr.1 din Făleşti 
Inv.68, 41 dos., 1945-1962,1964-1983 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.2 din Făleşti 
Inv.70, 46 dos., 1949-1983 

 OPP a şcolii internat din Făleşti 
Inv.55, 5 dos., 1967-1972 

 OPP a şcolii agricole din Elenovca, rl. Făleşti 
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Inv.79, 13 dos., 1948-1956 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Uzinei de producere a maşinilor, rl. Făleşti 
Inv.102, 15 dos., 1978-1989 

 OPP a Combinatului industrial raional Făleşti 
inv.54, 15 dos., 1967,1970-1983 

 OPP a fabricii de zahăr, rl. Făleşti 
inv.52, 45 dos., 1961-1984 

 OPP fabricii de vinuri, rl. Făleşti 
Inv.56, 23 dos., 1961-1983 

 OPP a fabricii de fermentare a tutunului, rl Făleşti 
Inv.101, 6 dos., 1978-1983 

 OPP a fabricii de prelucrare a seminţelor de porumb, rl. Făleşti 
Inv.103, 4 dos., 1979-1983 

 OPP a fabricii avicole, rl. Făleşti 
Inv.104, 4 dos., 1980-1983 

 OPP a „MPPP Victoria”, s. Navârneţ, rl. Făleşti 
Inv.90, 48 dos., 1948-1958,1965,1967-1989 

 OPP a Asociaţiei de producere „Colhozjivprom”, rl. Făleşti 
Inv.95, 18 dos., 1976-1983 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a agriculturii, rl. Făleşti 
Inv.96, 10 dos., 1976-1983 

 OPP a Asociaţiei „Moldselihozhimia”, rl. Făleşti 
Inv.105, 6 dos., 1980-1983 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Făleşti 
Inv.81, 38 dos., 1948-1983 

 OPP a Combinatului întreprinderilor comunale, rl. Făleşti 
Inv.93, 4 dos., 1975-1977,1979 

 
secţia Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a centrului de telecomunicaţii, rl. Făleşti 
Inv.83, 34 dos., 1946,1949-1960,1962-1970,1972-1983 

 OPP a staţiei de cale ferată Făleşti 
inv.44, 35 dos., 1947-1974,1976,1979-1983 

 OPP a bazei auto nr.8 din Făleşti 
Inv.97, 38 dos., 1957-1989 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.50, rl. Făleşti 
inv.51, 17 dos., 1967-1983 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.7, rl. Făleşti 
Inv.60, 12 dos., 1970-1982 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Asociaţiei „Colhoztrans” a consiliului raional al  colhozurilor, or. Făleşti 
Inv.92, 5 dos., 1976-1977,1979-1981 

 OPP a organizaţiei „Speţrempredpriiatie”, or. Făleşti 
inv.42, 51 dos., 1947-1959,1963-1989 

 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii, rl. Făleşti 
Inv.99, 34 dos., 1959-1978,1980-1989 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei agricole a Comitetului Executiv raional Făleşti 
Inv.98, 10 dos., 1973-1983 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor, or. Făleşti 
Inv.100, 30 dos., 1963-1983 

 OPP a organizaţiei „Moldplodovoşciprom”, rl. Făleşti 
inv.48, 15 dos., 1970-1983 

 OPP a colhozului „B. Glavan”, s. Albineţul Vechi, rl. Făleşti 
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Inv.86, 84 dos., 1947-1950,1952-1958,1965-1989 

 OPP a colhozului „Zorile”, s. Catranâc, rl Făleşti 
inv.45, 13 dos., 1948-1958 

 OPP a colhozului „Malenkov”, s. Cazmeni, rl. Făleşti 
Inv.63, 9 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „Pogranicinic”, s. Călineşti, rl. Făleşti 
Inv.88, 65 dos., 1955-1960,1962-1989 

 OPP colhozului „Puti c comunizmu”, s. Chetrosu, rl. Făleşti 
Inv.76, 58 dos., 1952-1963,1968-1987 

 OPP a colhozului „XXII partsiezd”, s. Ciolacăuca Veche, rl. Făleşti 
Inv.85, 113 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Egorovca, rl. Făleşti 
Inv.73, 91 dos., 1946-1959,1961-1989 

 OPP a colhozului „7 let MSSR”, s. Elenovca, rl. Făleşti 
Inv.69, 16 dos., 1949-1957 

 OPP a colhozului „Puti Lenina”, or. Făleşti 
Inv.80, 195 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Hligeni, rl. Făleşti 
Inv.87, 80 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Horeşti, rl. Făleşti 
Inv.65, 103 dos., 1949-1950,1952-1989 

 OPP a colhozului „Zarea Moldavii”, s. Işcolău, rl. Făleşti 
Inv.78, 75 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Moldovanca”, s. Logojteni, rl. Făleşti 
Inv.57, 29 dos., 1951,1967-1983 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Mărăndeni, rl. Făleşti 
Inv.61, 44 dos., 1949-1983 

 OPP a colhozului „Şevcenko”, s. Natalievca, rl. Făleşti 
inv.41, 106 dos., 1947-1960,1964-1989 

 OPP a colhozului „Puti Ilicea”, s. Obreja Veche, rl. Făleşti 
Inv.58, 54 dos., 1950-1960,1962-1989 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Pârliţa, rl. Făleşti 
Inv.62, 38 dos., 1950-1960,1963-1983 

 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Pompa, rl. Făleşti 
Inv.59, 39 dos., 1949,1951-1957,1965-1983 

 OPP a colhozului „Scânteia”, s. Pruteni, rl. Făleşti 
inv.46, 86 dos., 1947-1952,1956-1960,1962-1989 

 OPP a colhozului „Ciapaev”, s. Risipeni, rl. Făleşti 
Inv.91, 76 dos., 1955-1989 

 OPP a colhozului „50 let Octeabrea”, s. Scumpeia, rl. Făleşti 
Inv.64, 59 dos., 1949-1988 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Taxobeni, rl. Făleşti 
inv.49, 12 dos., 1949-1951,1953-1959 

 OPP a sovhozului „Reuţel”, s. Hileuţi, rl. Făleşti 
inv.40, 67 dos., 1946-1989 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de creştere a juncilor „Patria”, s. Pânzăreni, rl. Făleşti 
Inv.75, 78 dos., 1958-1989 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de creştere a bovinelor „Pobeda”, s. Sărata Veche, rl. Făleşti 
Inv.77, 53 dos., 1951-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Albineţul Vechi, rl. Făleşti 
Inv.84, 12 dos., 1950-1957 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum. rl. Făleşti 
Inv.72, 49 dos., 1946-1975,1978-1989 

 
OPP a Instituţiei medicale  
 
 OPP a spitalului raional Făleşti 
Inv.67, 51 dos., 1947-1983 
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OPP a Instituţiei de alimentaţie publică 
 
 OPP a Direcţiei alimentaţiei publice, rl. Făleşti 
Inv.106, 3 dos., 1981-1983 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a lucrătorilor financiari-bancari, rl. Făleşti 
Inv.82, 37 dos., 1948-1977,1979-1983 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectări, rl. Făleşti 
inv.43, 12 dos., 1946-1956 

 OPP a întreprinderilor de recepţie a pâinii, rl. Făleşti 
Inv.94, 4 dos., 1976-1979 

 
 
Comitetul raional Floreşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 61, 5604 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-120 

 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Floreşti 
inv.66, 73 dos., 1946-1962,1965-1982 

 OPP a Comitetului Executiv raional Floreşti 
inv.45, 61 dos., 1944-1959,1961-1964,1967-1981 

 OPP a Sovietului orăşenesc Floreşti 
inv.67, 22 dos., 1947-1962 

 OPP a satului Ciutuleşti, rl. Floreşti 
inv.54, 9 dos., 1950-1956 

 OPP a satului Lunga, rl. Floreşti 
inv.94, 7 dos., 1951-1956 

 OPP a localităţii Mărculeşti, rl. Floreşti 
inv.96, 11 dos., 1953-1962 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Floreşti 
inv.46, 97 dos., 1944-1960,1963-1986 

 OPP a Comisariatului militar raional Floreşti 
inv.119, 12 dos., 1950-1961 

 
OPP a secţiei  Cultură 
 
 OPP a redacţiei „Crasnoie Znamea ”, rl. Floreşti 
inv.105, 8 dos., 1953-1956,1959-1962 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei învăţământului public, rl. Floreşti 
inv.113,  dos., 1969-1973 

 OPP a şcolii medii ruse din Floreşti 
inv.48, 36 dos., 1951-1961,1968-1981 

 OPP a şcolii medii din Leninsc, rl. Floreşti 
inv.80, 5 dos., 1969-1973 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti din Floreşti 
inv.111, 19 dos., 1971-1981 
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 OPP a şcolii internat medii din Mărculeşti, rl. Floreşti 
Inv120, 19 dos., 1963-1964,1974-1981 

 OPP a şcolii profesional-tehnice orăşeneşti nr.34, rl. Floreşti 
inv.109, 20 dos., 1971-1981 

 OPP a tehnicumului agricol, s. Mărculeşti, rl. Floreşti 
inv.77, 13 dos., 1948-1956 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de sticlă, rl. Floreşti 
inv.62, 76 dos., 1946-1958,1963-1989 

 OPP a uzinei „Comunalinic”, rl. Floreşti 
inv.78, 56 dos., 1949-1946,1967-1981 

 OPP a organizaţiei „Raipromcombinat”, rl. Floreşti 
inv.82, 5 dos., 1969-1973 

 OPP a fabricii de băuturi răcoritoare, s. Coşerniţa, rl. Floreşti 
inv.58, 17 dos., 1946-1957 

 OPP a fabricii de tutun, rl. Floreşti 
inv.60, 85 dos., 1946-1960,1962-1986 

 OPP a fabricii de unt, rl. Floreşti 
inv.84, 28 dos., 1968-1981 

 OPP a fabricii de conserve, rl. Floreşti 
inv.93, 71 dos., 1953-1954,1957-1989 

 OPP a fabricii de vinuri, rl. Floreşti 
inv.104, 33 dos., 1954-1956,1959-1964,1967-1975 

 OPP a fabricii de zahăr din Leninsc, rl. Floreşti 
inv.116, 74 dos., 1955-1963,1965-1989 

 OPP a reţelei electrice raionale, or. Floreşti 
inv.110, 22 dos., 1968-1972,1974-1981 

 OPP a gospodăriei forestiere, s. Cuhureşti, rl. Floreşti 
inv.73, 20 dos., 1947-1956,1958-1960 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Floreşti 
inv.42, 37 dos., 1967-1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a centrului raional de telecomunicaţii, rl. Floreşti 
inv.79, 34 dos., 1966-1981 

 OPP a staţiei Cobâlnea, rl. Floreşti 
inv.114, 9 dos., 1954-1961 

 OPP a staţiei de cale ferată, or. Floreşti 
inv.44, 26 dos., 1944-1960,1968-1970 

 OPP a staţiei Rogojeni, rl. Floreşti 
inv.91, 11 dos., 1952-1960 

 OPP a bazei de transport auto nr.14, rl. Floreşti 
inv.97, 67 dos., 1953-1964,1967-1989 

 OPP a coloanei mecanizate mobile, nr.83, rl. Floreşti 
inv.102, 48 dos., 1953-1960,1963-1964,1968-1981 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţii şi reparaţii nr.13”, rl. Floreşti 
inv.83, 22 dos., 1967-1969,1971-1981 

 OPP a direcţiei de construcţii şi reparaţii, rl. Floreşti 
inv.107, 35 dos., 1956-1960,1967-1969,1971-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Direcţiei agricole a Comitetului Executiv raional Floreşti 
inv.118, 18 dos., 1962-1964,1968-1970,1973-1977 

 OPP a organizaţiei „Mejcolhozstroiupravlenie”, rl Floreşti 
inv.115, 46 dos., 1960-1973,1975-1977,1979-1981 
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 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Floreşti 
inv.47, 60 dos., 1946-1958,1961-1964,1968-1981 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Alexandrovca, rl. Floreşti 
inv.68, 13 dos., 1968-1973 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Alexeevca, rl. Floreşti 
inv.55, 87 dos., 1948-1950,1952-1956,1961-1962,1964-1989 

 OPP a colhozului „Puti c Comunizmu”, s. Băhrineşti, rl. Floreşti 
inv.49, 81 dos., 1950-1959,1961-1962,1965-1989 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Căşunca, rl. Floreşti 
inv.95, 59 dos., 1953-1956,1967-1989 

 OPP a colhozului „S. Lazo”, s. Cerniţa, rl. Floreşti 
inv.69, 18 dos., 1968-1973 

 OPP a colhozului „Viaţa Satului”, s. Ciripcău, rl. Floreşti 
inv.89, 35 dos., 1951-1958,1974-1981 

 OPP a colhozului „Zarea comunizma”, s. Ciutuleşti, rl. Floreşti 
inv.101, 68 dos., 1954-1960,1962,1965-1986 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Coşerniţa, rl. Floreşti 
inv.103, 52 dos., 1954-1965,1967-1981 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Cuhureştii de Jos, rl. Floreşti 
inv.75, 19 dos., 1951-1957 

 OPP a colhozului „I mai”, s. Domulgeni, rl. Floreşti 
inv.86, 53 dos., 1951-1958,1968-1981 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Gura Căinarului, rl. Floreşti 
inv.50, 9 dos., 1949-1956 

 OPP a colhozului „50 let Octeabrea”, s. Gura Camencii, rl Floreşti 
inv.98, 23 dos., 1953-1955,1959-1973 

 OPP a colhozului „Viaţa Satului”, s. Gura Camencii, rl. Floreşti 
inv.108, 40 dos., 1974-1989 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Frumuşica, rl. Floreşti 
inv.52, 85 dos., 1952-1989 

 OPP a colhozului „Octombrie”, s. Iliciovca, rl. Floreşti 
inv.70, 54 dos., 1968-1989 

 OPP a colhozului „Rodina”, s. Ivanovca, rl. Floreşti 
inv.112, 15 dos., 1973-1977 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Luncea, rl. Floreşti 
inv.100, 14 dos., 1952-1960,1964 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Năpadova, rl. Floreşti 
inv.88, 14 dos., 1950-1951,1953-1959 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Nicolaevca, rl. Floreşti 
inv.71, 14 dos., 1951-1956,1974-1975 

 OPP a colhozului „Novaia Jizni”, s. Nicolaevca, rl. Floreşti 
inv.76, 91 dos., 1949-1959,1963-1989 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Pohoarna, rl. Floreşti 
inv.64, 61 dos., 1946-1964,1966-1973 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Prodăneşti, rl. Floreşti 
inv.65, 98 dos., 1947-1960,1962-1964,1968-1989 

 OPP a colhozului „Puti Ilicea”, s. Prajila, rl. Floreşti 
inv.51, 91 dos., 1946-1960,1962-1989 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Putineşti, rl. Floreşti 
inv.53, 89 dos., 1950-1952,1954-1989 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Rădulenii Vechi, rl. Floreşti 
inv.99, 48 dos., 1954-1959,1960-1962,1969-1981 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Roşietici, rl. Floreşti 
inv.57, 64 dos., 1952-1960,1968-1989 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Sevirova, rl. Floreşti 
inv.56, 84 dos., 1951-1964,1967-1989 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Ştefăneşti, rl. Floreşti 
inv.74, 76 dos., 1949-1958,1960-1961,1963-1965,1967-1989 

 OPP a colhozului „Trifăneşti”, s. Trifăneşti, rl. Floreşti 
inv.41, 28 dos., 1967-1970,1974-1981 

 OPP a colhozului „Mir”, s. Vărvărăuca, rl. Floreşti 
inv.92, 26 dos., 1951-1961,1964-1969 

 OPP a sovhozului „Mărculeşti”, rl. Floreşti 
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inv.117, 58 dos., 1961-1981 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de producere a cărnii de vită din localitatea Leninsc, rl. Floreşti 
inv.81, 51 dos., 1969-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Căpreşti, rl. Floreşti 
inv.72, 19 dos., 1949-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Cuhureşti, rl. Floreşti 
inv.85, 16 dos., 1947-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, rl. Floreşti 
inv.59, 11 dos., 1946-1947,1950-1957 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Floreşti 
inv.43, 75 dos., 1944-1964,1967-1981 

 
OPP a instituţiei medicale 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de medicină, or. Floreşti 
inv.63, 62 dos., 1946-1948,1950-1964,1967-1981 

 
OPP ale secţiei Raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Floreşti 
inv.61, 15 dos., 1945-1952,1954-4956 

 OPP a centrului de colectare a cerealelor, s. Unchiteşti, rl. Floreşti 
inv.87, 11 dos., 1951-1962 

 OPP a centrului de colectare cerealelor, rl. Floreşti 
inv.106, 25 dos., 1957-1964,1967,1970-1972,1974-1977,1980-1981 

 
 
Comitetul raional Frunze al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, oraşul Chişinău 
 
F. 276, 18096 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-192 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului central al PCM 
inv.51, 178 dos., 1942-1985 

 OPP a Consiliului de miniştri a RSSM 
inv.52, 113 dos., 1945-1990 

 OPP a Aparatului Comitetului central al ULCTM 
inv.75, 31 dos., 1944-1955 

 OPP a Ministerului planificării de stat a RSSM 
inv.40, 209 dos., 1944-1990 

 OPP a Prezidiului Consiliului Suprem al RSSM 
inv.126, 78 dos., 1945-1987 

 OPP a Comitetului orăşenesc de partid Chişinău 
inv.145, 39 dos., 1946-1969 

 OPP a Comitetului executiv raional Frunze 
inv.101, 43 dos., 1946-1986 

 OPP a Aparatului Comitetului raional Frunze 
inv.67, 30 dos., 1944-1981 

 OPP a Comitetului republican a controlului norodnic, rl. Frunze 
inv.56, 60 dos., 1944-1990 

 OPP a Consiliului Republican al Sindicatelor 
inv.109, 54 dos., 1946-1986 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului de Interne, rl. Frunze 
inv.55, 57 dos., 1944-1981 



 191 

 OPP a secţiei orăşeneşti a Ministerului de Interne. Or. Chişinău 
inv.62a, 91 dos., 1945-1990 

 OPP a Diviziei de miliţie responsabilă de paza organelor de partid 
inv.62, 30 dos., 1944-1968 

 OPP a Direcţiei de miliţie de circumscripţie şi a comitetului executiv de circumscripţie 
inv.100, 18 dos., 1952-1953 

 OPP a închisorii de expediere, rl. Frunze 
inv.110, 16 dos., 1944-1955 

 OPP a Coloniei de corecţie prin muncă nr.4 a MAI, rl. Frunze 
inv.61, 16 dos., 1944-1953 

 OPP a Consiliului republican Moldovenesc „Dinamo”, rl. Frunze 
inv.162, 43 dos., 1958-1966 

 OPP a Ministerului Justiţiei a RSSM 
inv.144, 62 dos., 1944-1959,1971-1985 

 OPP a Judecătoriei Supreme a RSSM 
inv.60, 85 dos., 1944-1986 

 OPP a Judecătoriei poporului, rl. Frunze 
inv.85, 9 dos., 1965-1969 

 OPP a consultaţiei juridice (Colegiul de avocaţi), rl. Frunze 
inv.124, 37 dos., 1945-1969 

 OPP a Comitetului Securităţii de stat pe lângă Sovietul Miniştrilor RSSM 
inv.36, 218 dos., 1944-1981 

 OPP a Comisariatului Militar raional Crasnoarmeisc 
inv.175, 12 dos., 1947-1959 

 OPP a Comitetului republican DOSAAF, rl. Frunze 
inv.76, 66 dos., 1945-1982 

 OPP a Ministerului Afacerilor Externe al RSSM 
inv.59, 7 dos., 1945-1948 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a Ministerului Culturii al RSSM 
inv.158, 76 dos., 1944-1990 

 OPP a Comitetului de stat al Consiliului de Miniştri responsabili de presă 
inv.105, 51 dos., 1945-1985 

 OPP a Editurii „Cartea Moldovenească”, or. Chişinău, rl. Frunze 
inv.49, 81 dos., 1945-1990 

 OPP a Muzeului de istorie al Partidului comunist a Moldovei 
inv.84, 40 dos., 1968-1988 

 OPP a Muzeului de stat de Istorie şi etnografie, rl. Frunze 
inv.157, 33 dos., 1951-1981 

 OPP a Bibliotecii republicane de stat a RSSM „N.C. Krupscaia” 
inv.53, 61 dos., 1945-1981 

 OPP a Bibliotecii „Jdanov”, rl. Frunze 
inv.90, 19 dos., 1963-1981 

 OPP a Bibliotecii republicane „A.S. Puşkin”, rl. Frunze 
inv.181, 8 dos., 1970-1974,1979-1981 

 OPP a Casei de modă din Chişinău, rl. Frunze 
inv.113, 27 dos., 1959-1981 

 OPP a teatrului Moldovenesc de operă şi balet, rl. Frunze 
inv.98, 40 dos., 1962-1986 

 OPP a studioului de cinema „Moldova-film”, or. Chişinău, rl. Frunze 
inv.49a, 66 dos., 1952-1987 

 OPP a cinematografului „Patria”, rl. Frunze 
inv.138, 33 dos., 1949-1980 

 OPP a EREN – ului (VDNH) a RSSM, rl. Frunze 
inv.160, 40 dos., 1956-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Ministerului Învăţământului public a RSSM 
inv.39, 47 dos., 1945-1981 

 OPP a secţiei Moldoveneşti a institutului „Selienergoproiect”, rl. Frunze 
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inv.46, 30 dos., 1965-1986 

 OPP a Institutului de stat de medicină din Chişinău, rl. Frunze 
inv.54, 301 dos., 1945-1988 

 OPP a Institutului de proiectări  „Moldghiproavtodor”, rl. Frunze 
inv.58, 30 dos., 1959-1981 

 OPP a Institutului de cercetări economice şi informaţii tehnico-ştiinţifice, rl. Frunze 
inv.66, 29 dos., 1965-1981 

 OPP a Institutului de cercetări ştiinţifice a şcolilor, rl. Frunze 
inv.73, 45 dos., 1947-1981 

 OPP a Institutului Moldovenesc de cercetări ştiinţifice a igienei şi epidemiologie, rl. Frunze 
inv.104, 62 dos., 1949-1981 

 OPP a Institutului de arte din Chişinău „G. Muzicescu”, rl. Frunze 
inv.123, 73 dos., 1944-1981 

 OPP a Universităţii de stat din Chişinău „V.I.Lenin” decorată cu ordinul Drapelul Roşu al Muncii, rl. 
Frunze 

inv.127, 477 dos., 1946-1987 

 OPP a Institutului pedagogic de stat din Chişinău „I. Creangă”, rl. Frunze 
inv.128, 205 dos., 1944-1988 

 OPP a Institutului de proiectări „Moldghiprostroi”, rl. Frunze 
inv.151, 72 dos., 1947-1986 

 OPP a secţiei Moldoveneşti a Institutului de stat de cercetări ştiinţifice a materialelor şi obiectelor de 
construcţie, rl. Frunze 

inv.154, 3 dos., 1963-1970 

 OPP a Institutului de Istorie pe lângă CC a PCM 
inv.167, 66 dos., 1952-1988 

 OPP a Institutului tehnologic de proiectări în construcţie pe lângă Ministerul industriei materialelor de 
construcţie a RSSM 

inv.172, 39 dos., 1959-1980 

 OPP a Institutului tehnologic de proiectări în construcţie pe lângă Ministerul Industriei Alimentare a 
RSSM 

inv.174, 39 dos., 1970-1986 

 OPP a Direcţiei Serviciului de hidrometeorologie a RSSM 
inv.177, 36 dos., 1947-1953,1956-1981 

 OPP a tehnicumului seral de mecanică şi tehnologie din Chişinău, rl. Frunze 
inv.86, 19 dos., 1963-1981 

 OPP a şcolii republicane de partid pe lângă CC al PCM 
inv.77, 292 dos., 1945-1960 

 OPP a şcolii medii nr.52 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.43, 4 dos., 1965-1969 

 OPP a şcolii medii nr.8 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.74, 14 dos., 1961-1979 

 OPP a şcolii medii nr.37 cu predare în limba rusă din Chişinău, rl. Frunze 
inv.135, 36 dos., 1947-1981 

 OPP a şcolii medii nr.36 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.140, 13 dos., 1949-1968 

 OPP a şcolii medii nr.49 şi a şcolii nr.40 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.143, 10 dos., 1948-1951 

 OPP a şcolii medii nr.56 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.164, 32 dos., 1947-1981 

 OPP a şcolii medii nr.5 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.165, 16 dos., 1950-1968 

 OPP a şcolii medii nr.34 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.166, 36 dos., 1948-1979 

 OPP a şcolii medii nr.59, din Chişinău, rl. Frunze 
inv.180, 13 dos., 1971-1981 

 OPP a şcolii internat nr.1 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.41, 6 dos., 1961-1973 

 OPP a şcolii internat nr.10 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.88, 3 dos., 1965-1969 

 OPP a şcolii internat nr.3 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.170, 6 dos., 1961-1969 

 OPP a şcolii de construcţie nr.2 din Chişinău (ex – FZO nr.8 şi nr.12), rl. Frunze 
inv.72, 21 dos., 1946-1956 
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 OPP a şcolii muzicale de şapte ani din Chişinău, rl. Frunze 
inv.94, 19 dos., 1962-1980 

 OPP a şcolii muzicale de şapte ani din Chişinău, rl. Frunze 
inv.94, 19 dos., 1962-1980 

 OPP a şcolii profesional-tehnice de comerţ şi ştiinţe culinare din Chişinău, rl. Frunze 
inv.133, 31 dos., 1947-1981 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.2 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.150, 29 dos., 1948-1981 

 OPP a Instituţiilor preşcolare din Chişinău, rl. Frunze 
inv.89, 21 dos., 1966-1981 

 OPP a Direcţiei de Geologie pe lângă Consiliul de Miniştri a RSSM 
inv.185, 13 dos., 1970-1981 

 OPP a partidei complexe tematice de geologie, rl. Frunze 
inv.91, 2 dos., 1966-1969 

 OPP a Comitetului de cultură fizică şi sport pe lângă Consiliul de Miniştri a RSSM 
inv.97, 27 dos., 1961-1981 

 OPP a Comitetului republican al Sindicatului lucrătorilor din învăţământ 
inv.159, 31 dos., 1948-1981 

 OPP a Casei tehnicii a Consiliului republican a Societăţilor tehnoco-ştiinţifice 
inv.112, 21 dos., 1969-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Ministerului gospodăriei silvice a RSSM 
inv.69, 26 dos., 1944-1955 

 OPP a gospodăriei silvice mecanizate, rl. Frunze 
inv.44, 29 dos., 1963-1981 

 OPP a Uzinei de beton armat din Chişinău a Ministerului de construcţie a RSSM 
inv.48, 12 dos., 1947-1969 

 OPP a uzinei mecanice-experimentale a Ministerului deservirii sociale a populaţiei a RSSM 
inv.50, 17 dos., 1963-1973 

 OPP a Uzinei de lichioruri şi rachiu, or. Chişinău, rl. Frunze 
inv.121, 52 dos., 1946-1985 

 OPP a Uzinei de reparaţie a automobilelor nr.1 din Chişinău, rl. Frunze 
inv.142, 6 dos., 1965-1969 

 OPP a uzinei de tractoare din Chişinău, rl. Frunze 
inv.156, 320 dos., 1945-1990 

 OPP a uzinei mecanice de reparaţie, rl. Frunze 
inv.169, 21 dos., 1959-1980 

 OPP a Uzinei de reparaţie a tehnicii de calcul, rl. Frunze 
inv.173, 8 dos., 1976-1981 

 OPP a Uzinei de televizoare din Chişinău, rl. Frunze 
inv.191, 8 dos., 1977-1982 

 OPP a Uzinei de construcţie de aparate şi instrumente din Chişinău, rl. Frunze 
inv.192, 2 dos., 1972-1980 

 OPP a combinatului de poligrafie, rl. Frunze 
inv.70, 76 dos., 1946-1986 

 OPP a Combinatului de producere a obiectelor din piele artificială „Kalinin” (ex-Uzina Chimică), rl. 
Frunze 

inv.130, 132 dos., 1947-1987 

 OPP a fabricii de dulciuri „Bucuria”, rl. Frunze 
inv.42, 95 dos., 1946-1990 

 OPP a fabricii materialelor textile ne ţesute, rl. Frunze 
inv.63, 30 dos., 1946-1969 

 OPP a fabricii articolelor de mercerie de piele, rl. Frunze 
inv.64, 77 dos., 1946-1986 

 OPP a fabricii de mobilă nr.2, rl. Frunze 
inv.163, 51 dos., 1965-1986 

 OPP a Asociaţiei de producere a încălţămintei „Zorile”, rl. Frunze 
inv.155, 149 dos., 1946-1988 

 OPP a organizaţiei „Moldvtorcermet”, or. Chişinău, rl. Frunze 
inv.119, 41 dos., 1951-1981 

 OPP a organizaţiei „Moldvinprom”, rl. Frunze 
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inv.178, 3 dos., 1973-1975 

 OPP a Întreprinderii reţelelor electrice centrale, rl. Frunze 
inv.108, 7 dos., 1961-1969 

 OPP a artelului „Bolşevic”, rl. Frunze 
inv.136, 11 dos., 1946-1953 

 OPP a trustului „Moldburvod” (ex – Moldneftegheologhia, oficiul Moldovenesc de cercetări de sonde ), 
rl. Frunze 

inv.71, 28 dos., 1945-1969 

 OPP a organizaţiei „Moldglavuprsnabsbât”, rl. Frunze 
inv.171, 16 dos., 1955-1968 

 OPP a Comitetului republican al Sindicatului lucrătorilor din Industria locală şi a instituţiilor de 
deservire comunală, rl. Frunze 

inv.139, 15 dos., 1951-1952,1954-1960,1969-1974 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a staţiei de cale ferată Ghidighici, staţiei Străşeni 
inv.189, 4 dos., 1964-1973 

 OPP a Direcţiei drumurilor magistrale pentru automobile, rl. Frunze 
inv.182, 5 dos., 1973-1978 

 OPP a Direcţiei de troleibuze (ex - Trustul de tramvaie), rl. Frunze 
inv.68, 109 dos., 1946-1989 

 OPP a bazei de transport auto nr.1 a Ministerului de transport auto a RSSM 
inv.45, 12 dos., 1963-1971 

 OPP a bazei de transport auto nr.31, rl. Frunze 
inv.87, 7 dos., 1966-1971 

 OPP a bazei de transport auto nr.21, rl. Frunze 
inv.120, 8 dos., 1961-1967 

 OPP a Bazei de transport auto a Direcţiei administrative a CC al PCM 
inv.161, 15 dos., 1948-1963 

 OPP a bazei de transport auto nr.30 rl. Frunze 
inv.176, 10 dos., 1955-1961 

 OPP a parcului de taximetri din Chişinău, rl. Frunze 
inv.149, 98 dos., 1953-1969 

 OPP a coloanei de reparaţie a automobilelor nr.2812, rl. Frunze 
inv.168, 62 dos., 1945-1986 

 OPP a coloanei motorizate mobile nr.1 a trustului „Moldpişcestroi”, rl. Frunze 
inv.183, 21 dos., 1963-1979 

 OPP a coloanei motorizate mobile a organizaţiei „Moldenergostroi”, rl. Frunze 
inv.184, 5 dos., 1967-1973 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Ministerului Construcţiilor de stat a RSSM 
inv.57, 32 dos., 1959-1984 

 OPP a organizaţiei „Speţmontajstroi”, rl. Frunze 
inv.36a, 25 dos., 1945-1948 

 OPP a Direcţiei de construcţie nr.1 a trustului „Chişinevstroi” 
inv.38, 2 dos., 1965-1967 

 OPP a Direcţiei de construcţie nr.48 Trustul „Grajdanstroi”, rl. Frunze 
inv.80, 1 dos., 1969 

 OPP a organizaţiei „Mehdorstroi”, rl. Frunze 
inv.81, 81 dos., 1969-1974 

 OPP a Direcţiei Moldoveneşti de administrare şi producere Minmontajspeţstroi a URSS 
inv.82, 72 dos., 1968-1975 

 OPP a trustului „Stroiindustria”, rl. Frunze 
inv.83, 20 dos., 1963-1980 

 OPP a trustului „Selistroi”, rl. Frunze 
inv.92, 4 dos., 1964-1970 

 OPP a trustului interraional de construcţie, rl. Frunze 
inv.93, 14 dos., 1954-1973 

 OPP a Direcţiei de construcţii pe lângă Ministerul Industriei de lapte şi carne din RSSM 
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inv.102, 6 dos., 1948-1953 

 OPP a Direcţiei de construcţie „Moldsveazistroi”, or. Chişinău, rl frunze 
inv.114, 12 dos., 1964 

 OPP a organizaţiei „Goremstroitrest”, rl. Frunze 
inv.125, 56 dos., 1949-1985 

 OPP a trustului „Santehmontaj”, rl. Frunze 
inv.141, 94 dos., 1946-1986 

 OPP Direcţiei de construcţie a trustului „Chişinevstroi”, rl. Frunze 
inv.146, 4 dos., 1957-1965 

 OPP a Direcţiei de construcţie nr.5, rl. Frunze 
inv.147, 8 dos., 1957-1965 

 OPP a organizaţiei „Iugzapelectrosetistroi”, rl. Frunze 
inv.179, 16 dos., 1969-1973,1975-1977,1979-1981 

 OPP a trustului „Moldelectromintaj”, rl. Frunze 
inv.190, 72 dos., 1975-1988 

 OPP a trustului „Chişinevstroi”, a Direcţiei de construcţie nr.52, nr.1, nr.17, nr.3, nr.5, a bazei de 
transport auto nr.1, a aparatului trustului „Chişinevstroi”, rl. Frunze 

inv.132, 214 dos., 1946-1987 

 OPP a Comitetului de partid al trustului „Otdelstroi”, a Direcţiei de construcţie nr.4, nr.13, nr.51, nr.44, 
a Uzinei de confecţionare a obiectelor de tâmplărie 

inv.134, 41 dos., 1956-1975 

 OPP a trustului „Selistroi”, rl. Frunze 
inv.92, 4 dos., 1964-1970 

 OPP a Direcţiei de construcţii pe lângă Ministerul Industriei de lapte şi carne din RSSM 
inv.102, 6 dos., 1948-1953 

 OPP a Direcţiei de construcţie „Moldsveazistroi”, or. Chişinău, rl frunze 
inv.114, 12 dos., 1964 

 OPP a organizaţiei „Goremstroitrest”, rl. Frunze 
inv.125, 56 dos., 1949-1985 

 OPP a trustului „Santehmontaj”, rl. Frunze 
inv.141, 94 dos., 1946-1986 

 OPP Direcţiei de construcţie a trustului „Chişinevstroi”, rl. Frunze 
inv.146, 4 dos., 1957-1965 

 OPP a Direcţiei de construcţie nr.5, rl. Frunze 
inv.147, 8 dos., 1957-1965 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Ministerului de creştere a animalelor din RSSM 
inv.37, 6 dos., 1946-1947 

 OPP a reprezentantului Consiliului responsabil de problemele colhozurilor, or. Chişinău 
inv.107, 5 dos., 1949-1953 

 OPP a staţiei de protecţiei a plantelor, rl. Frunze 
inv.137, 24 dos., 1946-1967 

 OPP a Consiliului colhozurilor al RSSM 
inv.188, 72 dos., 1973-1989 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului republican de traumatologie, ortopedie şi protezare, rl. Frunze 
inv.65, 23 dos., 1967-1981 

 OPP a spitalului orăşenesc nr. 4, or. Chişinău, rl. Frunze 
inv.103, 71 dos., 1947-1986 

 OPP a spitalului de urgenţă, or. Chişinău, rl. Frunze 
inv.116, 57 dos., 1957-1985 

 OPP a spitalului orăşenesc pentru copii nr.1, rl. Frunze 
inv.117, 27 dos., 1949-1975 

 OPP a spitalului clinic republican de boli infecţioase „T. Ciorbă”, or. Chişinău, rl. Frunze 
inv.118, 24 dos., 1947-1981 

 OPP a Expertizei medico – legale republicane a Ministerului sănătăţii RSSM 
inv.79, 4 dos., 1951-1969 
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OPP ale organizaţiilor obşteşti 
 
 OPP a Uniunii scriitorilor din RSSM 
inv.47, 47 dos., 1948-1984 

 OPP a Uniunii Compozitorilor a RSSM 
inv.115, 21 dos., 1960-1981 

 OPP a Uniunii artiştilor plastici din RSSM 
inv.129, 46 dos., 1946-1981 

 
OPP ale Instituţiilor Ministerului deservirii comunale 
 
 OPP a organizaţiei „Gosgortehnadzor”, rl. Frunze 
inv.122, 3 dos., 1959-1968 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţelor nr.13, rl. Frunze 
inv.96, 21 dos., 1958-1977 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţelor nr.6, rl. Frunze  
inv.152, 31 dos., 1953-1968 

 
OPP ale Instituţiilor de alimentaţie publică 
 
 OPP a Trustului de alimentaţie publică, rl. Frunze 
inv.78, 40 dos., 1967-1990 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a Ministerului Finanţelor a RSSM 
inv.187, 113 dos., 1944-1987 

 OPP a Comitetului de preţuri pe lângă Ministerul Planificării de stat a RSSM 
inv.99, 36 dos., 1966-1990 

 OPP a Comitetului Moldovenesc republican de stat a standardizării 
inv.106, 38 dos., 1947-1981 
 OPP a Băncii Comunale, rl. Frunze 
inv.131, 4 dos., 1945-1959 

 OPP a casei de economii centrale nr.6705, rl. Frunze 
inv.148, 19 dos., 1953-1969 

 OPP a oficiului republican a Băncii de Stat 
inv.153, 80 dos., 1944-1980 

 OPP a secţiei raionale a comerţului alimentar, rl. Frunze 
inv.95, 24 dos., 1969-1980 

 OPP a bazei republicane „Moldtorgodejda”, rl. Frunze 
inv.111, 13 dos., 1965-1973 

 

 
Comitetul raional Glodeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 65, 5217 dos., 1940-1941, 1944-1991, inv.1-108 
 

OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului Raional de partid Glodeni 
inv.39, 55 dos., 1946-1984 

 OPP a Comitetului executiv raional Glodeni 
inv.64, 55 dos., 1944, 1946-1962, 1967-1984 

 OPP teritorială din satul Balatina, rl. Glodeni 
inv.93, 8 dos., 1956-1963 

 OPP teritorială din satul Danul, rl. Glodeni 
inv.48, 17 dos., 1947-1962 

 OPP teritorială din oraşul Glodeni 
inv.68, 2 dos., 1964-1965 

 OPP a sovietului sătesc Obreja Nouă, rl. Glodeni 
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inv.54, 7 dos., 1948-1952 

 OPP a sovietului sătesc Fundurii Noi, rl. Glodeni 
inv.77, 9 dos., 1950-1954 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Glodeni 
inv.41, 48 dos., 1944, 1946-1949, 1953-1962, 1973-1988 

 OPP a judecătoriei, procuraturii şi miliţiei din oraşul Glodeni 
inv.58, 40 dos., 1948-1957, 1961-1963, 1967-1984 

 OPP a Comitetului Securităţii de Stat, rl. Glodeni 
inv.46, 18 dos., 1947-1955, 1960-1965 

 OPP a comisariatului militar raional din Glodeni 
inv.102, 12 dos., 1952-1963 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Leninscaia Iscra” din oraşul Glodeni 
inv.96, 26 dos., 1956-1962, 1967-1984 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale  a învăţământului public din Glodeni 
inv.40, 31 dos., 1967-1984 

 OPP a şcolii medii din satul Balatina, rl. Glodeni 
inv.37, 57 dos., 1946-1984 

 OPP a şcolii medii din satul Cajba, rl. Glodeni 
inv.43, 23 dos., 1969-1984 

 OPP a şcolii medii nr.I din oraşul Glodeni 
inv.52, 18 dos., 1970-1984 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Glodeni 
inv.73, 49 dos., 1950-1984 

 OPP a şcolii medii din satul Hîjdieni, rl. Glodeni 
inv.86, 24 dos., 1968-1970, 1972-1984 

 OPP a şcolii profesional-tehnice din satul Ciuciulea, rl. Glodeni 
inv.95, 30 dos., 1955-1961, 1967-1970, 1975-1984 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.17 din oraşul Glodeni 
inv.55, 16 dos., 1964-1966, 1973-1984 

 OPP a Serviciului raional informativ de calcul, rl. Glodeni 
inv.98, 17 dos., 1972-1984 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de conserve din Glodeni 
inv.44, 41 dos., 1969-1971, 1973-1988 

 OPP a uzinei de conserve din Glodeni 
inv.61, 35 dos., 1949-1952, 1956-1972 

 OPP a uzinei de zahăr din oraşul Glodeni 
inv.105, 24 dos., 1976-1988 

 OPP a uniunii de producţie „Colhoztabacprom” din oraşul Glodeni 
inv.106, 14 dos., 1977-1982 

 OPP a organizaţiei „Colhozjivprom”, rl. Glodeni 
inv.99, 76 dos., 1975-1984 

 OPP a complexului agrar de mecanizare şi electrificare din raionul Glodeni 
inv.101, 17 dos., 1976-1984 

 OPP a gospodăriei de silvicultură din orăşelul Glodeni 
inv.94, 62 dos., 1956-1988 

 OPP a reţelei electrice raionale din oraşul Glodeni 
inv.49, 13 dos., 1970-1971, 1973-1976, 1978-1984 

 OPP a Combinatului deservirii sociale din raionul Glodeni 
inv.83, 26 dos., 1967-1984 
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OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Glodeni 
inv.91, 22 dos., 1967-1984 

 OPP a bazei de transport auto nr.27, rl. Glodeni 
inv.45, 27 dos., 1969-1984 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.89, rl. Glodeni 
inv.36, 24 dos., 1968-1984 

 OPP a Întreprinderii pentru Reparaţii şi Deservire Tehnică din Glodeni 
inv.47, 75 dos., 1946-1965, 1967-1988 

 OPP a uniunii „Colhoztrans” din oraşul Glodeni 
inv.107, 12 dos., 1976-1984 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei de construcţie Nr.57, rl. Glodeni 
inv.97, 9 dos., 1973-1978 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de construcţie din oraşul Glodeni 
inv.104, o dos., 1960-1962, 1967-1988 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a direcţiei agricole a comitetului executiv raional Glodeni 
inv.85, 36 dos., 1976-1984 

 OPP a Direcţiei de producţie agricolă a comitetului executiv raional Glodeni 
inv.84, 23 dos., 1967-1984 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor din oraşul Glodeni 
inv.75, 17 dos., 1973-1984 

 OPP a colhozului „Pogranicinic”, s. Balatina, rl. Glodeni 
inv.92, 80 dos., 1955-1965, 1967-1988 

 OPP a colhozului „Crasnaia Zarea”, s. Buteşti, rl. Glodeni 
inv.87, 12 dos., 1952-1957 

 OPP a colhozului „Kirov”, s.l Cajba, rl. Glodeni 
inv.59, 25 dos., 1948-1963 

 OPP a colhozului „Moldova Socialistă”, s. Ciuciulea, rl. Glodeni 
inv.66, 80 dos., 1950-1985 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Danu, rl. Glodeni 
inv.74, 167 dos., 1951-1985 

 OPP a colhozului „Molotov”, s. Danu, rl. Glodeni 
inv.79, 2 dos., 1951-1952 

 OPP a colhozului „Drumul Nou”, s. Duşmani, rl. Glodeni 
inv.80, 80 dos., 1951-1988 

 OPP a colhozului „Moldova” din satul Hîjdieni, raionul Glodeni 
inv.78, 211 dos., 1949-1988 

 OPP a colhozului „Gagarin”, s. Fundurii Vechi, rl. Glodeni 
inv.81, 402 dos., 1950-1988 

 OPP a colhozului „Kotovski” (Avangard), din oraşul Glodeni 
inv.72, 27 dos., 1951-1969 

 OPP a colhozului „Andreev”, rl. Glodeni 
inv.88, 7 dos., 1951-1954 

 OPP a colhozului „XX partsiezd”, s. Iablonea, rl. Glodeni 
inv.53, 87 dos., 1948-1988 

 OPP a colhozului „Zarea comunizma”, s. Limbenii Noi, rl. Glodeni 
inv.70, 77 dos., 1949-1960, 1963-1988 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Limbenii Vechi, rl. Glodeni 
inv.76, 84 dos., 1949-1988 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Sturzeşti, rl. Glodeni 
inv.57, 88 dos., 1947-1985 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Viişoara, rl. Glodeni 
inv.65, 14 dos., 1951-1958 

 OPP a colhozului „Viaţa nouă”, s. Ustia, rl. Glodeni 
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inv.71, 14 dos., 1951-1969 

 OPP a sovhozului „Lenin”, s. Cobani, rl. Glodeni 
inv.67, 77 dos., 1951-1988 

 OPP a sovhozului-fabrică „Biruinţa”, or. Glodeni 
inv.90, 122 dos., 1950-1988 

 OPP a sovhozului „Kotovski”, s. Sadovoe, rl. Glodeni 
inv.100, 71 dos., 1956-1988 

 OPP a organizaţiei intercolhoznice de creştere a vitelor „Viişoara”, s. Viişoara, rl. Glodeni 
inv.50, 6 dos., 1970-1972, 1974-1975 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de pomicultură „Zorile”, s. Cuhneşti, rl. Glodeni 
inv.69, 83 dos., 1952-1960, 1963-1985 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de creştere a juncilor „Pravda” s. Camenca, rl. Glodeni 
inv.89, 68 dos., 1952-1975, 1979-1985 

 OPP a organizaţiei „Mejcolhozotcorm”, s. Sturzeşti, rl. Glodeni 
inv.51, 3 dos., 1970-1971, 1974 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Balatina, rl. Glodeni 
inv.38, 25 dos., 1947-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Fundurii Vechi, rl. Glodeni 
inv.56, 19 dos., 1948-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii Raionale de Consum din Glodeni 
inv.42, 63 dos., 1946-1962, 1967-1984 

 OPP a uniunii săteşti de consum Balatina, rl. Glodeni 
inv.103, 6 dos., 1956-1961 

 OPP a uniunii săteşti de consum, rl. Glodeni 
inv.82, 10 dos., 1963-1964, 1966-1971 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional din oraşul Glodeni 
inv.63, 69 dos., 1948-1984 

 OPP a spitalului din satul Balatina, rl. Glodeni „Tubdispanser” 
inv.60, 22 dos., 1967-1984 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a lucrătorilor financiari bancari din oraşul Glodeni 
inv.62, 38 dos., 1949-1952, 1954-1960, 1967-1984 

 

 
Comitetul raional Grigoriopol al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 31, 4130 dos., 1923-1989, inv.1-87 
 

OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Grigoriopol 
inv.41, 50 dos., 1944-1958, 1971-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional Grigoriopol 
inv.39, 35 dos., 1944, 1946-1949, 1951-1958, 1971-1981 

 OPP a sovietului orăşenesc Grigoriopol 
inv.79, 26 dos., 1958-1962, 1964-1967, 1969-1981 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului de Interne 
 
 OPP a secţiei raionale Grigoriopol a Ministerului Afacerilor Interne 
inv.40, 50 dos., 1944-1957, 1971-1981 

 OPP a judecăţii şi procuraturii, rl. Grigoriopol 
inv.37, 16 dos., 1944-1957 
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OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei gazetei raionale „Drujba”, rl. Grigoriopol 
inv.67, 17 dos., 1946, 1953-1958, 1972-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public Grigoriopol 
inv.42, 21 dos., 1945-1948, 1952-1958, 1972-1980 

 OPP a şcolii medii nr.11 din Grigoriopol 
inv.32, 22 dos., 1926-1928, 1946-1955 

 OPP a şcolii nr.28 din Grigoriopol 
inv.56, 10 dos., 1950-1957 

 OPP a şcolii medii nr. 4 din Grigoriopol 
inv.63, 29 dos., 1962-1966, 1968-1981 

 OPP a şcolii medii din satul Mălăeşti, rl. Grigoriopol 
inv.70, 19 dos., 1954-1959, 1969-1981 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.6 din Grigoriopol 
inv.80, 43 dos., 1948-1957, 1959, 1963-1966, 1968-1988 

 OPP a sovhozului tehnicum de veterinari din satul Carmanova, rl. Grigoriopol 
inv.35, 101 dos., 1945-1959, 1961-1989 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului alimentar, rl. Grigoriopol 
inv.57, 11 dos., 1949-1956 

 OPP a Combinatului Industrial raional din Grigoriopol 
inv.60, 28 dos., 1948-1956, 1969-1977 

 OPP a fabricii de vinuri din oraşul Grigoriopol 
inv.50, 22 dos., 1946-1958 

 OPP a fabricii de conserve din s. Crasnaia Gorca, rl. Grigoriopol 
inv.68, 64 dos., 1954-1989 

 OPP a minei din satul Crasnaia Gorca, rl. Grigoriopol 
inv.73, 17 dos., 1971-1973, 1975-1981 

 OPP a sovhozului-fabrică „Colosovo”, s. Colosovo, rl. Grigoriopol 
inv.34, 73 dos., 1945-1957, 1963-1989 

 OPP sovhozului-fabrică „Gorki”, rl. Grigoriopol 
inv.46, 37.dos., 1946-1956, 1959-1972 

 OPP a gospodăriei silvice din raionul Grigoriopol 
inv.43, 12 dos., 1950-1957, 1962 

 OPP a combinatului deservirii sociale a populaţiei din Grigoriopol 
inv.71, 10 dos., 1971-1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului de telecomunicaţii din raionul Grigoriopol 
inv.54, 26 dos., 1947-1957, 1971-1980 

 OPP a bazei de transport auto nr.38 din rl. Grigoriopol 
inv.77, 11 dos., 1971-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.93 din or. Grigoriopol 
inv.78, 10 dos., 1972-1981 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a asociaţiei colhoznice de construcţii, or. Grigoriopol 
inv.76, 11 dos., 1971-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Consiliului raional al colhozurilor din Grigoriopol 
inv.72, 10 dos., 1971-1981 
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 OPP a asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, or. Grigoriopol 
inv.75, 11 dos., 1972-1981 

 OPP a colhozului „Avangard”, s. Crasnogorca, rl Grigoriopol 
inv.65, 21 dos., 1951-1959, 1966-1970 

 OPP a sovhozului „Avangard”, s. Crasnogorca, rl. Grigoriopol 
inv.85, 36 dos., 1971-1989 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Delacău, rl. Grigoriopol 
inv.51, 92 dos., 1946-1979 

 OPP a colhozului „Micciurin”, s. Delachău, rl. Grigoriopol 
inv.82, 20 dos., 1980-1989 

 OPP a colhozului „Dzerjinski”, or. Grigoriopol 
inv.83, 18 dos., 1980-1988 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Taslâc, rl. Grigoriopol 
inv.84, 20 dos., 1980-1989 

 OPP a colhozului „Stalin”, rl. Grigoriopol 
inv.86, 13 dos., 1947-1958 

 OPP a colhozului „Kotovski”, rl. Grigoriopol 
inv.87, 12 dos., 1950-1958 
 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Hârtop, rl. Grigoriopol 
inv.48, 57 dos., 1946-1959, 1965-1981 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Mălăeşti, rl. Grigoriopol 
inv.69, 67 dos., 1946-1989 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Speia, rl. Grigoriopol 
inv.64, 71 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Lenin” s. Şipca, rl. Grigoriopol 
inv.58, 90 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Taşlâc, rl. Grigoriopol 
inv.61, 44 dos., 1946-1958, 1963-1979 

 OPP a colhozului „Rodina”, s.Teia, rl. Grigoriopol 
inv.55, 66 dos., 1948-1989 

 OPP a sovhozului „Grigoriopolischii”, s. Glinoe, rl. Grigoriopol 
inv.62, 43 dos., 1963-1966, 1968-1989 

 OPP a sovhozului „Vperiod”, rl. Grigoriopol 
inv.36, 16 dos., 1945-1956 

 OPP a sovhozului „Dzerginski”, or. Grigoriopol 
inv.53, 71 dos., 1947-1980 

 OPP a sovhozului de creştere a păsărilor de prăsilă „Timuşscii”, or. Grigoriopol 
inv.81, 5 dos., 1977-1981 

 OPP a întreprinderii gospodăreşti de producere a fructelor „Moldova”, s. Butor, rl. Grigoriopol 
inv.52, 89 dos., 1926-1927, 1946-1958, 1962-1989 

 OPP a întreprinderii intercolhoznice de creştere a animalelor din satul Vladimirovca Nouă, rl. 
Grigoriopol 

inv.74, 21 dos., 1971-1981 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din localitatea Glicstali, rl. Grigoriopol 
inv.33, 21 dos., 1945-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din  Grigoriopol 
inv.38, 21 dos., 1944-1958 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a uniunii raionale de consum din Grigoriopol 
inv.47, 48 dos., 1946-1962, 1965-1967, 1971-1981 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului din oraşul Grigoriopol 
inv.45, 20 dos., 1947-1957, 1961-1962, 1969-1972 

 
OPP a Instituţiei Ministerului Gospodăriei Comunale 
 
 OPP a gospodăriei comunale din raionul Grigoriopol 
inv.59, 10 dos., 1949-1957 
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OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei raionale financiare din Grigoriopol 
inv.44, 23 dos., 1946-1958 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 

 OPP a împuternicitului raional Ministerul aprovizionării, rl. Grigoriopol 
inv.49, 18 dos., 1946-1955 

 OPP a întreprinderii de colectare a cerealelor din oraşul Grigoriopol 
inv.66, 14 dos., 1958-1981 

 

 
Comitetul Raional Ialoveni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 77, 2230 dos., 1977-1991, inv.1-73 
 

OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Kutuzov 
inv.63, 14 dos., 1977-1981 

 OPP a aparatului comitetului raional de partid Kutuzov 
inv.65, 6 dos., 1977-1979 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului de Interne 
 
 OPP a Secţiei raionale a afacerilor interne Kutuzov 
inv.56, 5 dos., 1977-1981 

 OPP a judecătoriei populare şi procuraturii din orăşelul Kutuzov 
inv.59, 5 dos., 1977-1988 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a gazetei raionale „Puti Octeabrea”, din orăşelul Kutuzov 
inv.70, 4 dos., 1978-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale de învăţământ din orăşelul Kutuzov 
inv.72, 3 dos., 1979-1981 

 OPP gospodăriei experimentale a Institutului Moldovenesc de cercetări ştiinţifice în domeniul agrologiei 
şi agrochimiei „Dimo” din Durleşti rl. Kutuzov 

inv.39, 13 dos., 1967-1977 

 OPP a Institutului de cercetări ştiinţifice pentru elaborarea metodelor biologice de ocrotire a plantelor, 
rl. Kutuzov 

inv.48, 30 dos., 1970-1987 

 OPP a şcolii medii din satul Bardar, rl. Kutuzov 
inv.42, 10 dos., 1972-1981 

 OPP a şcolii medii nr.1 din orăşelul Kutuzov 
inv.62, 5 dos., 1977-1981 

 OPP a şcolii profesional-tehnice săteşti din satul Dănceni, rl. Kutuzov 
inv.71, 4 dos., 1978-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de produse din beton armat din satul Băcioi, rl. Kutuzov 
inv.49, 14 dos., 1961-1981 

 OPP a uzinei chimice din satul Durleşti, rl. Kutuzov 
inv.51, 33 dos., 1964-1973, 1977-1986 
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 OPP a fabricii de vin din satul Bardar, rl. Kutuzov 
inv.47, 34 dos., 1956-1981 

 OPP a întreprinderii de bază a asociaţiei de producţie „Plodorodie” din orăşelul Durleşti, rl. Kutuzov 
inv.28, 43 dos., 1987 

 OPP a întreprinderii de bază a asociaţiei ştiinţifice de producţie „Codru” din orăşelul Codru, rl. Kutuzov 
inv.73, 1 dos., 1984 

 OPP a sovhozului-fabrică „Hansa”, s. Hansa, rl. Kutuzov 
inv.68, 4 dos., 1978-1981 

 OPP a sovhozului-fabrică „Moldova”, s. Moleştii Mici, rl. Ialoveni 
inv.32, 18 dos., 1968-1981 

 OPP a sovhozului-fabrică „Pojăreni”, s. Pojăreni, rl. Kutuzov 
inv.66, 4 dos., 1978-1981 

 OPP a sovhozului-fabrică „Puhoi”, s. Puhoi, rl. Kutuzov 
inv.54, 30 dos., 1972-1990 

 OPP a sovhozului-fabrică „Zorile”, s. Ruseştii Noi, rl. Kutuzov 
inv.60, 14 dos., 1977-1989 

 OPP a sovhozului-fabrică „Frunze”, s. Sângera, rl. Kutuzov 
inv.57, 30 dos., 1969-1985 

 OPP a sovhozului-fabrică „Vierul”, s. Suruceni, rl. Ialoveni 
inv.31, 35 dos., 1968-1982 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producţie „Ialoveni”, din oraşul Ialoveni 
inv.33, 63 dos., 1968-1989 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producţie „Vierul” din orăşelul Codru, rl. Kutuzov 
inv.50, 142 dos., 1945-1989 

 OPP a gospodăriei de producţie experimentale „Lenin”, s. Băcioi, rl. Ialoveni 
inv.45, 45 dos., 1948-1990 

 OPP a Combinatului de deservire socială din satul Durleşti, rl. Kutuzov 
inv.64, 5 dos., 1977-1981 

 
OPP a secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a biroului pentru transport auto nr.3a „Glavupravvinproma” a Ministerului industriei alimentare, 

rl. Kutuzov 
inv.37, 23 dos., 1965-1983 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a asociaţiei intercolhoznice de construcţie din orăşelul Kutuzov 
inv.69, 4 dos., 1978-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Consiliului raional al colhozurilor din Kutuzov 
inv.58, 7 dos., 1977-1981 

 OPP a asociaţiei raionale „Goscomselihoztehnica” din satul Bardar, rl. Kutuzov 
inv.67, 4 dos., 1978-1981 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Alexandrovca, rl. Kutuzov 
inv.43, 59 dos., 1947-1983 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Bardar, rl. Ialoveni 
inv.36, 81 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Costeşti, rl. Ialoveni 
inv.30, 63 dos., 1948-1972 

 OPP a colhozului „Steagul Leninist”, s. Ţipala, rl. Kutuzov 
inv.46, 39 dos., 1949-1981 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s.s. Horeşti şi Zîmbreni, rl. Ialoveni 
inv.38, 59 dos., 1950-1981 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Văsieni, rl. Ialoveni 
inv.40, 54 dos., 1951-1990 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Zâmbreni, rl. Kutuzov 
inv.52, 10 dos., 1969-1981 

 OPP a sovhozului „Dănceni”, s. Dănceni, rl. Ialoveni 
inv.34, 22 dos., 1968-1981 
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 OPP a sovhozului „Viaţa-Nouă”, s. Moleşti, rl. Ialoveni 
inv.29, 14 dos., 1969-1981 

 OPP a sovhozului „Ulima”, s. Ulima, rl. Ialoveni 
inv.44, 23 dos., 1971-1990 

 OPP a sovhozului „Varatic”, s. Varatic, rl. Ialoveni 
inv.53, 16 dos., 1972-1983 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Kutuzov 
inv.55, 5 dos., 1977-1981 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional central din orăşelul Kutuzov 
inv.61, 5 dos., 1977-1981 

 OPP a spitalului psihoneurologic, rl. Kutuzov 
inv.41, 77 dos., 1946-1983, 1986-1987 

 
 
Comitetul raional Kotovski al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 164, 9957 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-125 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Kotovski 
inv.47, 39 dos., 1946-1958,1964-1984 

 OPP a Sovietului orăşenesc din raionul Kotovski 
inv.48, 42 dos., 1947-1979,1981-1983 

 OPP a Comitetului executiv raional Kotovski 
inv.35, 41 dos., 1946-1983 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului de Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Kotovski 
inv.39, 59 dos., 1946-1974,1976-1983 

 OPP a Judecătoriei populare şi procuraturii, rl. Kotovski 
inv.89, 10 dos., 1973-1976,1978-1983 

 OPP a gospodăriei auxiliare a Ministerului afacerilor interne, rl. Kotovski 
inv.94, 11 dos., 1955-1964 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură, rl. Kotovski 
inv.98, 30 dos., 1950-1951,1957-1983 

 OPP a redacţiei gazetei raionale „Zarea comunizma”, rl. Kotovski 
inv.93, 34 dos., 1955-1988 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Kotovski 
inv.81, 12 dos., 1972-1983 

 OPP a şcolii medii nr.1 din satul Cărpineni, rl. Kotovski 
inv.50, 39 dos., 1947-1958,1960-1983 

 OPP a şcolii medii nr.1 din raionul Kotovski 
inv.62, 36 dos., 1951-1983 

 OPP a tehnicumului de construcţii din oraşul Kotovski 
inv.96, 35 dos., 1950-1983 

 OPP a şcolii internat din oraşul Kotovski 
inv.102, 4 dos., 1961-1964 
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 OPP a şcolii de mecanizare din satul Văsieni, şi a şcolii nr.10 din satul Cărpineni, rl. Kotovski 
inv.49, 36 dos., 1946-1975 

 OPP a staţiei maşinilor de calcul automat, rl. Kotovski 
inv.61, 5 dos., 1967-1971 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a filialei uzinei „Sciotmaş” – „50 let SSSR”, or. Kotovski 
inv.113, 7 dos., 1978-1983 

 OPP a fabricii de vinuri din satul Cărpineni, rl. Kotovski 
inv.101, 27 dos., 1954,1958-1983 

 OPP a fabricii de unt din oraşul Kotovski 
inv.106, 18 dos., 1959-1976 

 OPP a fabricii de încălţăminte, rl. Kotovski 
inv.117, 5 dos., 1979-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Buţeni”, s. Buţeni, rl. Kotovski 
inv.91, 14 dos., 1971-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Valea Florii”, s. Cărpineanca, rl. Kotovski 
inv.111, 3 dos., 1981-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Fârlădeni”, s. Fârlădeni, rl. Kotovski 
inv.120, 5 dos., 1981-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Galbena”, rl. Kotovski 
inv.42, 22 dos., 1969-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Mireşti”, or. Kotovski 
inv.114, 7 dos., 1978-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Ivanovca”, rl. Kotovski 
inv.115, 10 dos., 1978-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Biruinţa”, s. Pobeda, rl. Kotovski 
inv.124, 4 dos., 1980-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Pruteni”, s. Pogăneşti, rl. Kotovski 
inv.121, 2 dos., 1982-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Pervomaisc”, s. Pervomaiscoe, rl. Kotovski 
inv.108, 27 dos., 1963-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Luceafărul”, s. Secăreni, rl. Kotovski 
inv.72, 17 dos., 1971-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Codru”, s. Sipoteni, rl. Kotovski 
inv.122, 2 dos., 1982-1983 

 OPP a sovhozului fabrică din satul Sofia, rl. Kotovski 
inv.60, 30 dos., 1967-1989 

 OPP a întreprinderii de producere a cărnii de vită „Cioara”, s. Cioara, rl. Kotovski 
inv.53, 58 dos., 1950-1968,1970-1974,1977-1989 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de producere a cărnii de porc, rl. Kotovski 
inv.99, 21 dos., 1976-1989 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de producere a laptelui, s. Horjeşti, rl. Kotovski 
inv.116, 9 dos., 1979-1983 

 OPP a gospodăriei silvice de stat din raionul Kotovski 
inv.45, 39 dos., 1946-1951,1953-1983 

 OPP a staţiei de ameliorare forestieră, rl. Kotovski 
inv.118, 1 dos., 1979 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Kotovski 
inv.36, 47 dos., 1946-1949,1954-1962,1968-1983 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului raional de telecomunicaţii din oraşul Kotovski 
inv.80, 29 dos., 1951-1959,1963-1983 

 OPP a Direcţiei auto nr.2, rl. Kotovski 
inv.92, 9 dos., 1957-1964 

 OPP a bazei de transport auto nr.32, s. Cărpineni, rl. Kotovski 
inv.109, 8 dos., 1953-1960 

 OPP a bazei de transport auto nr.37, oraşul Kotovski 
inv.110, 31 dos., 1963-1988 
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 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.71, rl. Kotovski 
inv.105, 24 dos., 1959-1962,1964-1983 

 OPP a staţiei de reparaţie a transportului „Moldselihoztehnica”, s. Cărpineni, rl. Kotovski 
inv.52, 20 dos., 1948-1956,1959-1964 

 
OPP a secţiei Construcţie 
 
 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii, rl. Kotovski 
inv.103, 26 dos., 1960-1983 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Consiliului colhozurilor din oraşul Kotovski 
inv.90, 11 dos., 1973-1983 

 OPP a Direcţiei gospodăriei de produse agricole, rl. Kotovski 
inv.104, 10 dos., 1962-1971 

 OPP a Asociaţiei „Moldselihoztehnica”, rl. Kotovski 
inv.44, 18 dos., 1947-1964 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Bobeica, rl. Kotovski 
inv.97, 57 dos., 1949-1950,1954-1989 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Boghiceni, rl. Kotovski 
inv.59, 22 dos., 1967-1973,1975-1983 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Bolocani, rl. Kotovski 
inv.68, 10 dos., 1952-1959 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, „40 let octeabrea”, s. Bozieni, rl. Kotovski 
inv.75, 9 dos., 1951-1958 

 OPP a colhozului „Malenkov”, „Viaţa Nouă”, s. Budeni, rl. Kotovski 
inv.79, 12 dos., 1952-1956,1958 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Bujor, rl. Kotovski 
inv.56, 51 dos., 1951-1960,1962-1974,1976-1989 

 OPP a colhozului „Drumul leninist”, s. Cărpineni, rl. Kotovski 
inv.57, 69 dos., 1949-1952,1954-1989 

 OPP a colhozului „Calea stalinistă”, s. Cighârleni, rl. Kotovski 
inv.66, 14 dos., 1949-1958 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Cotul Morii, rl. Kotovski 
inv.58, 17 dos., 1951-1955,1958-1968 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Crasnoarmeiscoe, rl. Kotovski 
inv.88, 76 dos., 1948-1960,1963-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Dubovca, rl. Kotovski 
inv.112, 19 dos., 1965-1983 

 OPP a colhozului „Zorile” din raionul Kotovski 
inv.76, 9 dos., 1969-1976 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Lăpuşna, rl. Kotovski 
inv.125, 22 dos., 1948-1958 

 OPP a colhozului „28 iunie”, s. Leuşeni, rl. Kotovski 
inv.87, 10 dos., 1954-1958,1961-1962 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Mingir, rl. Kotovski 
inv.69, 64 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Moleşti, rl. Kotovski 
inv.67, 11 dos., 1950-1957 

 OPP a colhozului „Sovetschii Pogranicinic”, s. Nemţeni, rl. Kotovski 
inv.70, 27 dos., 1949-1970 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Paşcani, rl. Kotovski 
inv.86, 16 dos., 1951-1959,1963-1970 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Pobeda, rl. Kotovski 
inv.107, 6 dos., 1974-1979 

 OPP a colhozului „XX partsiezd”, s. Sărata Galbenă, rl. Kotovski 
inv.74, 86 dos., 1948-1988 

 OPP a colhozului „Stalin” („Codrî”), s. Ulma, rl. Kotovski 
inv.77, 26 dos., 1948-1970 

 OPP a sovhozului „Bozieni”, s. Bozieni, rl. Kotovski 
inv.43, 61 dos., 1947-1989 
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 OPP a sovhozului „Kirov”, s. Buţeni, rl. Kotovski 
inv.65, 38 dos., 1950-1970 

 OPP a sovhozului „Gagarin”, s. Cotul Morii, rl. Kotovski 
inv.100, 27 dos., 1969-1989 

 OPP a sovhozului „Victoria”, or. Kotovski 
inv.95, 51 dos., 1952-1959,1961-1989 

 OPP a sovhozului „Lăpuşna”, s. Lăpuşna, rl. Kotovski 
inv.55, 48 dos., 1961-1989 

 OPP a sovhozului „Leuşeni”, s. Leuşeni, rl. Kotovski 
inv.85, 28 dos., 1969-1989 

 OPP a sovhozului „Logăneşti”, s. Logăneşti, rl. Kotovski 
inv.78, 60 dos., 1951-1959,1961-1983 

 OPP a sovhozului „Logăneşti”, s. Logăneşti, rl. Kotovski 
inv.123, 11 dos., 1984-1989 

 OPP a sovhozului „Mereşeni”, s. Mereşeni, rl. Kotovski 
inv.40, 62 dos., 1946-1989 

 OPP a sovhozului „Pravda”, s. Negrea, rl. Kotovski 
inv.82, 13 dos., 1972-1983 

 OPP a sovhozului „Sovetschii Pogranicinic”, s. Nemţeni, rl. Kotovski 
inv.83, 24 dos., 1971-1988 

 OPP a sovhozului „Oneşti”, s. Oneşti, rl. Kotovski 
inv.51, 60 dos., 1946-1956,1958-1989 

 OPP a sovhozului „Paşcani”, s. Paşcani, rl. Kotovski 
inv.84, 19 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului „Stolniceni”, s. Stolniceni, rl. Kotovski 
inv.41, 26 dos., 1969-1989 

 OPP a întreprinderii pentru îngrăşarea vitelor cornute mari, s. Dancu, rl. Kotovski 
inv.71, 4 dos., 1971-1974 

 OPP a fabricii de stat de creştere a păsărilor „50 let octeabrea”, s. Bujor, rl. Kotovski 
inv.119, 3 dos., 1981-1983 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare „Moldselihoztehnica”, rl. Kotovski 
inv.64, 33 dos., 1949-1958,1965-1983 

 
OPP a Cooperaţiei de Consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum Kotovski 
inv.37, 55 dos., 1946-1989 

 
OPP a Instituţiilor medicale 
 
 OPP a secţiei raionale pentru ocrotirea sănătăţii şi spitalului raional, s. Cărpineni, rl. Kotovski 
inv.54, 18 dos., 1947-1949,1951-1952,1954-1955,1957-1964 

 OPP a spitalului raional, rl. Kotovski 
inv.63, 36 dos., 1949-1983 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a lucrătorilor financiari-bancari din localitatea Kotovski 
inv.46, 21 dos., 1947-1964 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării, rl. Kotovski 
inv.38, 12 dos., 1946-1955 

 OPP a Inspectoratului responsabil de colectarea produselor agricole, rl. Kotovski 
inv.73, 5 dos., 1971-1975 
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Comitetul raional Lenin al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, or. Chişinău 
 
F. 586, 25012 dos.,1941,1944-1991, inv.1-269 
 
OPP a organelor de administrare 
 
 OPP a Comitetului raional Lenin, or. Chişinău 
inv.53, 33 dos., 1945,1948,1961-1983 

 OPP a Comitetului executiv raional Lenin, or. Chişinău 
inv.88, 35 dos., 1945,1950-1953,1962-1983 

 OPP a aparatului Comitetului executiv orăşenesc al Consiliului deputaţilor poporului, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.238, 148 dos., 1946-1953,1956-1986 

 OPP a Direcţiei de păstrare a secretelor de stat şi ştampilei pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM, rl. 
Lenin, or. Chişinău 

inv.158, 25 dos., 1944-1955,1961-1973 

 OPP a Comitetului de stat de statistică a RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.70, 87 dos., 1947-1987 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a Ministerului Afacerilor Interne al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.199, 895 dos., 1944-1990 

 OPP a Judecătoriei poporului RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.78, 25 dos., 1949-1953,1955-1982 

 OPP a procuraturii orăşeneşti, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.60, 34 dos., 1945,1951-1983 

 OPP a secţiei raionale de miliţie, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.166, 55 dos., 1945-1962,1966-1970,1972-1983 

 OPP a închisorii nr.1, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.162, 42 dos., 1944-1954,1957-1960,1966-1969,1972-1973 

 OPP a detaşamentului Coloniei de corecţie prin muncă a MAI, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.212, 12 dos., 1947-1948,1950-1954 

 OPP a Unităţii independente militarizate antiincendiare a Ministerului afacerilor interne, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

Inv.120, 10 dos., 1964-1973 

 OPP a Colegiului de avocaţi, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.100, 7 dos., 1965-1969 

 OPP a arbitrajului de stat, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.137, 25 dos., 1959-1983 

 OPP a oficiului actelor stării civile, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.159, 19 dos., 1963-1983 

 OPP a Comisariatului militar raional, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.258, 16 dos., 1947-1962 

 OPP a Comitetului orăşenesc al Asociaţiei Voluntare pentru susţinerea armatei, aviaţiei şi flotei, rl. 
Lenin, or. Chişinău 

inv.169, 29 dos., 1950-1960,1969-1975 

 OPP a societăţii militar-ştiinţifice, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.150, 17 dos., 1965-1973 

 OPP a statului major de protecţiei civilă a RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.228, 75 dos., 1947-1948,1950-1987 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a Direcţiei de arhivă, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.223, 53 dos., 1948-1950,1954-1965,1967-1983 

 OPP a Combinatului de producere al Comitetului de stat al cinematografiei, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.52, 10 dos., 1964-1973 

 OPP a firmei atelier televizat „Goluboi Ecran”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.85, 7 dos., 1965-1969 

 OPP a Cinematografului „Biruinţa”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.96, 2 dos., 1969-1970 
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 OPP a cinematografului „Chişinău”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.248, 5 dos., 1957-1961 

 OPP a Comitetului de stat al RSSM al televiziunii şi radiosifuziunii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.167, 100 dos., 1958-1987 

 OPP a staţiei republicane de radioteleviziune, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.177, 49 dos., 1949-1982 

 OPP a Asociaţiei „Moldgosfilarmonii” şi palatului „Octombrie”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.193, 52 dos., 1946-1953,1961-1981,1983-1987 

 OPP a Editurii CC al PCM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.178, 53 dos., 1947-1962,1967-1987 

 OPP a tipografiei Editurii CC al PCM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.189, 18 dos., 1945-1949,1951-1966 

 OPP a tipografiei nr.16 a editurii „Statistica”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.116, 19 dos., 1963-1964,1966-1968,1970-1972,1974-1983 

 OPP a secţiei orăşeneşti „Soiuzpecati”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.125, 9 dos., 1943-1944,1965-1972 

 OPP a editurii de studiu pedagogic, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.152, 12 dos., 1947-1958 

 OPP a redacţiei ziarului „Moldova Socialistă”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.65, 61 dos., 1944-1983 

 OPP a redacţiei ziarului „Vecernii Chişinev”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.75, 17 dos., 1966-1982 

 OPP a redacţiei jurnalului „Chipăruş”, rl. Lenin, or. Chişinău 
Inv.92, 13 dos., 1963-1975 

 OPP a săptămânalului „Cultura”,rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.93, 6 dos., 1967-1969,1971-1973 

 OPP a jurnalului „Moldova”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.94, 14 dos., 1967-1969,1973-1983 

 OPP a redacţiei jurnalului „Femeia Moldovei”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.99, 30 dos., 1955-1983 

 OPP a redacţiei jurnalului „Învăţătorul Sovietic”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.122, 2 dos., 1968-1969 

 OPP a redacţiei ziarului „Viaţa Satului”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.138, 15 dos., 1970-1978,1981-1982 

 OPP a redacţiei ziarului „Tinerimea Moldovei”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.141, 17 dos., 1946,1950-1953,1961-1970,1980-1982 

 OPP a jurnalului „Scânteia Leninistă” şi gazetei „Iunâi Lenineţ”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.219, 37 dos., 1946-1982 

 OPP a redacţiei gazetei „Molodioji Moldavii”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.227, 34 dos., 1945-1959,1965-1983 

 OPP a redacţiei ziarului „Colhoznicul Moldovei”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.229, 8 dos., 1952-1959 

 OPP a redacţiei gazetei „Sovetscaia Moldavia”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.232, 51 dos., 1946-1969,1975-1982 

 OPP a redacţiei jurnalului „Comunist Moldavii”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.254, 27 dos., 1959-1985 

 OPP a teatrului republican „Luceafărul”, or. Chişinău, rl. Lenin 
inv.73, 19 dos., 1965-1983 

 OPP a teatrului muzical-dramatic „A.S. Puşkin”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.176, 55 dos., 1946-1967,1969-1983 

 OPP a teatrului dramatic rus „A.P. Cehov”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.208, 35 dos., 1946-1957,1961-1983 

 OPP a Muzeului „G.I. Kotovski”, „S.G. Lazo”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.106, 30 dos., 1949-1950,1952-1953,1958-1984 

 OPP a Combinatului de producere a Ministerului Culturii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.46, 19 dos., 1963-1973 

 OPP a Comitetului de stat al ocrotirii naturii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.126, 16 dos., 1969-1983 

 OPP a Direcţiei republicane privind turismul internaţional, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.81, 26 dos., 1964-1988 

 OPP a Asociaţiei orăşeneşti a Comitetului de stat a turismului URSS, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.266, 14 dos., 1982-1988 

 OPP a parcului orăşenesc de cultură „V.I. Lenin”, rl. Lenin, or. Chişinău 
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inv.194, 4 dos., 1970-1972 

 OPP a parcului central de cultură, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.243, 7 dos., 1957-1978 

 OPP a hotelului „Chişinău”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.121, 10 dos., 1960-1969 

 OPP a Hotelului „Moldova”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.253, 31 dos., 1949-1963,1966-1972,1974-1977 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Comitetului orăşenesc al învăţământului profesional-tehnic, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.226, 48 dos., 1945-1969,1971-1983 

 OPP a Academiei de ştiinţe a RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.64, 491 dos., 1947-1989 

 OPP a Institutului de proiectări „Colhozvinsadproiect”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.87, 41 dos., 1968-1987 

 OPP a Institutului de cercetări ştiinţifice a industriei alimentare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.111, 38 dos., 1964-1982 

 OPP a Institutului de proiectări „Moldagropromproiect”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.112, 49 dos., 1965-1987 

 OPP a Institutului tehnologic de construcţie şi proiectări din Chişinău, rl. Lenin 
inv.113, 31 dos., 1964-1965,1967-1969,1971-1983 

 OPP a institutului de proiectări „Moldghiproselistroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.133, 42 dos., 1959-1983 

 OPP Institutului de cercetări ştiinţifice a resurselor curentului electric, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.134, 33 dos., 1965-1983 

 OPP a Institutului de proiectări „Moldcomunproiect”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.147, 31 dos., 1967-1983 

 OPP a Institutului de proiectări „Moldghiproprom”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.153, 43 dos., 1964-1983 

 OPP a staţiei experimentale moldoveneşti a Institutului de cercetări ştiinţifice a plantelor oleaginoase, rl. 
Lenin, or. Chişinău 

inv.115, 16 dos., 1959-1973 

 OPP a filialei Institutului de proiectări al Uniunii Centrale, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.119, 8 dos., 1967-1973 

 OPP a filialei moldoveneşti a Institutului de cercetări ştiinţifice de conjunctură ,şi cerere, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.146, 14 dos., 1968-1969,1971-1983 

 OPP a Institutului de proiectări tehnologice „Minmebelidrevprom”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.161, 15 dos., 1968-1975 

 OPP a Institutului de cercetări ştiinţifice de construcţiei a aparatelor şi instrumentelor electrice, rl. 
Lenin, or. Chişinău 

inv.184, 5 dos., 1966-1969 

 OPP a Institutului de proiectări, „Moldghiproziom”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.235, 48 dos., 1961-1983 

 OPP a Institutului de cercetări ştiinţifice de oncologie, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.256, 43 dos., 1966-1985 

 OPP a Institutului de cercetări ştiinţifice a economiei şi organizării producţiei agricole, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.261, 28 dos., 1970-1983 

 OPP a filialei Institutului „Magaraci”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.211, 8 dos., 1949-1956 

 OPP a tehnicumului electromecanic din Chişinău 
inv.47, 49 dos., 1959-1983 

 OPP a tehnicumului de construcţii din Chişinău, rl. Lenin 
inv.105, 54 dos., 1948-1953,1960-1983 

 OPP a tehnicumului de educaţiei fizică şi sport, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.186, 47 dos., 1948-1958,1964-1983 

 OPP a tehnicumului de telecomunicaţii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.264, 17 dos., 1975-1983 

 OPP a tehnicumului cooperatist, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.209, 46 dos., 1959-1983 

 OPP a şcolii republicane de arte plastice, rl. Lenin, or. Chişinău 
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inv.44, 36 dos., 1949-1952,1954-1967,1969-1983 

 OPP a şcolii republicane de măiestrie sportivă, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.195, 15 dos., 1969-1983 

 OPP a şcolii profesionale de medicină din Chişinău, rl. Lenin 
inv.55, 39 dos., 1956-1983 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.19, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.157, 40 dos., 1953-1955,1957-1967,1969-1983 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.1, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.173, 47 dos., 1946-1960,1966-1982 

 OPP a şcolii medii speciale de miliţie din Chişinău a MAI a URSS „F.E. Dzerjinski”, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.183, 95 dos., 1944-1985 

 OPP a şcolii internat nr.4 din Chişinău, rl. Lenin 
inv.50, 12 dos., 1951-1953,1960-1965,1967-1969 

 OPP a şcolii medii nr.4 din Chişinău, rl. Lenin 
inv.142, 10 dos., 1968-1969 

 OPP a şcolii medii nr.15, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.163, 49 dos., 1948-1983 

 OPP a şcolii medii nr.17, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.197, 28 dos., 1949-1969 

 OPP a şcolii medii nr.7 din Chişinău, rl. Lenin 
inv.230, 12 dos., 1948,1950,1952-1953,1964-1970 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Chişinău, rl. Lenin 
inv.236, 39 dos., 1949-1953,1959-1983 

 OPP a şcolii medii serale nr.5, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.237, 11 dos., 1960-1970 

 OPP a laboratorului de cercetări ştiinţifice al Ministerului transportului auto, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.269, 23 dos., 1972-1983 

 OPP a centrului de calcul al Comitetului de stat a statisticii al RSSM, rl. Lenin 
inv.114, 43 dos., 1963-1966,1969-1987 

 OPP a Societăţii republicane „Znanie”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.241, 48 dos., 1948-1969,1972-1983 

 OPP a Palatului pionierilor din Chişinău, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.187, 11 dos., 1952-1953,1956-1966,1969-1976 

 OPP a grădiniţei creşă nr.60, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.79, 17 dos., 1962-1973 

 
OPP ale secţiei Sport 
 
 OPP a Consiliul republican al Societăţii sportive benevole „Trudovâe rezervî”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.132, 5 dos., 1968-1973 

 OPP a stadionului republican, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.242, 19 dos., 1955-1973 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Ministerului industriei de mobilă prelucrare a lemnului, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.42, 35 dos., 1965-1983 

 OPP a Ministerului industriei alimentare al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.83, 192 dos., 1944-1957,1965-1985 

 OPP a Ministerului Gospodăriei silvice al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.89, 54 dos., 1961-1966 

 OPP a Ministerului Industriei locale al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.181, 51 dos., 1945-1953,1966-1983 

 OPP a Ministerului Industriei Uşoare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.202, 55 dos., 1944-1954,1966-1983 

 OPP a Ministerului produselor de patiserie al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.204, 90 dos., 1946-1987 

 OPP a Comitetului lucrătorilor Industriei alimentare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.218, 15 dos., 1946-1960 

 OPP a uzinei experimental mecanice, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.151, 32 dos., 1958-1983 
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 OPP a uzinei de pompe „Kotovski” a Asociaţiei de producţie „Moldavghidromaş”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.201, 57 dos., 1946-1955,1963-1970 

 OPP a Combinatului de studiu şi producere al Societăţii surzilor, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.69, 35 dos., 1947-1960,1967-1983 

 OPP a Combinatului industriei alimentare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.172, 12 dos., 1947-1955 

 OPP a Combinatului de producere a vinurilor de şampanie, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.251, 24 dos., 1946-1959 

 OPP a fabricii de mobilă nr.1 din Chişinău, rl. Lenin 
inv.71, 47 dos., 1958-1987 

 OPP a fabricii de cusut individual şi reparaţia încălţămintei, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.205, 36 dos., 1963-1986 

 OPP a fabricii de cusut individual şi reparaţia îmbrăcămintei, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.207, 59 dos., 1947-1953,1955-1985 

 OPP  a Fabricii de cusut „XXIII siezd CPSS”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.221, 72 dos., 1946,1948-1950,1952-1953,1956-1960,1962-1989 

 OPP a Întreprinderii de producţie „Ghidromehanizaţia”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.240, 21 dos., 1959-1972 

 OPP a Asociaţiei meşteşugurilor artistice populare, Fabrica „Confecţia”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.48, 52 dos., 1962-1988 

 OPP a Asociaţiei de prelucrare a pielii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.61, 90 dos., 1946-1986 

 OPP a Asociaţiei produselor tehnice, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.62, 59 dos., 1946-1976,1978-1986 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producţie „Tehnologhia”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.82, 54 dos., 1965-1990 

 OPP a Asociaţiei „Poligrafprom”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.136, 6 dos., 1968-1974 

 OPP a Asociaţiei de producţie „Vibropribor”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.233, 71 dos., 1958-1989 

 OPP a Asociaţiei de producere de tricotaj „Steaua Roşie”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.250, 141 dos., 1946-1989 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producere „Moldavproiectmebeli”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.262, 20 dos., 1976-1985 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producere „Moldefirmasloprom”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.263, 15 dos., 1975-1983 

 OPP a Asociaţiei „Moldvinprom”, rl. Lenin. Or. Chişinău 
inv.265, 30 dos., 1971-1985 

 OPP a trustului de producere a pâinii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.164, 24 dos., 1945-1957 

 OPP a organizaţiei „Moldglavenergo”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.198, 42 dos., 1961-1985 

 OPP a Direcţiei de producţiei a automobilelor din Chişinău, rl. Lenin 
inv.86, 10 dos., 1963-1966 

 OPP a Comitetului republican al Sindicatului lucrătorilor staţiilor electrice şi industriei electrotehnice, 
rl. Lenin, or. Chişinău 

inv.108, 17 dos., 1967-1983 

 OPP a laboratorului republican de prelucrare electrică a materialelor, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.128, 3 dos., 1967-1969 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Ministerului de telecomunicaţii al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.129, 75 dos., 1944-1956,1958-1985 

 OPP a secţiei de comunicaţii speciale a Ministerului de telecomunicaţii al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.188, 17 dos., 1945-1952,1955-1961 

 OPP a Ministerului transportului auto al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.182, 91 dos., 1944-1953,1961-1988 

 OPP a atelierului de reparaţii a automobilelor a Direcţiei administrative a Consiliului de Miniştri a 
RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 

inv.54, 26 dos., 1955-1969,1974-1977,1979-1980 

 OPP a Comitetului de partid al Nodului de la calea ferată Chişinău, rl. Lenin 
inv.63, 74 dos., 1944-1958,1971-1990 
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 OPP a depoului de vagoane a staţiei Chişinău, rl. Lenin 
inv.56, 73 dos., 1944-1989 

 OPP a staţiei Chişinău de la calea ferată, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.57, 115 dos., 1944-1987 

 OPP a depoului de locomotive a staţiei Chişinău, rl. Lenin 
inv.58, 66 dos., 1944-1987 

 OPP a distanţei de semnalizare de la calea ferată moldovenească, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.67, 69 dos., 1946-1987 

 OPP a Distanţei mecanizate a lucrărilor de încărcare descărcare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.49, 36 dos., 1958-1983 

 OPP a Distanţei Chişinău de edificii civile şi de aprovizionare cu apă, rl. Lenin 
inv.203, 36 dos., 1954-1974,1976-1977 

 OPP a Direcţiei căii ferate moldoveneşti, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.131, 582 dos., 1944-1953,1962-1988 

 OPP a Direcţiei de transportări mărfare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.160, 32 dos., 1948-1964,1966-1969,1972-1977 

 OPP a oficiului de expediere cu transport auto, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.117, 4 dos., 1966-1969 

 OPP a coloanei auto nr.2801, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.255, 17 dos., 1963-1971 

 OPP a Întreprinderii de transport internaţional „SovavtoChişinev”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.268, 16 dos., 1981-1988 

 OPP a coloanei motorizate mobile nr.93 a trustului „Elevatormelistroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.196, 1 dos., 1969-1970 

 OPP a telegrafului central, or. Chişinău, rl. Lenin 
inv.76, 32 dos., 1966-1983 

 OPP a agenţiei telegrafice ATEM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.171, 28 dos., 1945-1957,1976-1983 

 OPP a staţiei de telefoane interurbane, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.225, 69 dos., 1946-1959,1961-1986 

 OPP a Asociaţiei de comunicaţii prin poştă, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.80, 52 dos., 1962-1987 

 OPP a Comitetului republican al sindicatului lucrătorilor transportatorilor şi drumarilor, a lucrătorilor 
din telecomunicaţii, rl. Lenin, or. Chişinău 

inv.109, 17 dos., 1967-1983 

 
OPP ale secţiei Construcţie 
 
 OPP a Combinatului de studiu al Ministerului de construcţii al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.124, 7 dos., 1966-1969,1971-1973 

 OPP a Combinatului de studiu al Direcţiei centrale de Construcţii al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.156, 22 dos., 1951-1957,1964-1973 

 OPP a Biroului de construcţii şi cercetări şi elaborare a construcţiilor pompelor electrice de foraj, rl. 
Lenin, or. Chişinău 

inv.51, 6 dos., 1965-1970 

 OPP a Direcţiei nr.3 de construcţie a drumurilor a Ministerului transportului auto, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.43, 26 dos., 1961-1970,1972-1975 

 OPP a Direcţiei de construcţiei şi montaj a sistemelor antiincendiare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.91, 31 dos., 1967-1983 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.51 a trustului „Otdelstroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.104, 1 dos., 1969 

 OPP a direcţiei de construcţii şi reparaţii „Moldstroiremont”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.260, 14 dos., 1971-1981 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.6 a trustului „Grajdanstroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.247, 27 dos., 1952-1967 

 OPP a Direcţiei speciale de construcţii externe, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.139, 1 dos., 1968-1969 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.1 „Gorremontstroitrest”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.148, 2 dos., 1969-1970 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.8 „Promstroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.155, 17 dos., 1953-1956,1958-1966 

 OPP a trustului „Grajdanstroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
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inv.77, 35 dos., 1968-1970,1973-1987 

 OPP a trustului „Moldspeţstroimehanizaţia”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.259, 2 dos., 1971-1973 

 OPP a trustului „Moldbâtremstroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.149, 16 dos., 1968-1969,1971-1983 

 OPP a trustului „Injdorstroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.168, 80 dos., 1946-1990 

 OPP a Asociaţiei de producţiei republicane „Agropromstroi”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.145, 44 dos., 1963-1986 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Ministerului agriculturii al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.180, 214 dos., 1944-1962,1966-1985 

 OPP a Ministerului gospodăriilor de fructe şi legume, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.185, 45 dos., 1947-1956,1963-1969,1972-1985 

 OPP a Asociaţiei republicane „Mejcolhozotcorm”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.74, 18 dos., 1966-1972 

 OPP a organizaţiei „Moldghiproplodovoşciprom”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.252, 46 dos., 1953-1962,1964-1984 

 OPP a trustului republican a gospodăriilor de creştere a păsărilor al Ministerului agriculturii RSSM, rl. 
Lenin, or. Chişinău 

inv.90, 2 dos., 1965-1966 

 OPP a trustului sovhozurilor „Moldsadvinsovhoztresta”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.175, 9 dos., 1948-1956 

 OPP a trustului colhozurilor „Zagotscototcorm”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.190, 21 dos., 1946-1972 

 OPP a Comitetului republican al Sindicatului lucrătorilor complexului agroindustrial, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.144, 36 dos., 1964-1966,1968-1986 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii cooperaţiei de consum, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.231, 78 dos., 1944-1986 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a Ministerului sănătăţii RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.245, 79 dos., 1944-1990 

 OPP a Comitetului republican al lucrătorilor medicali, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.216, 4 dos., 1955-1958 

 OPP a spitalului de la calea ferată, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.68, 60 dos., 1947-1983 

 OPP a spitalului clinic republican pentru copii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.246, 48 dos., 1955-1983 

 OPP a spitalului republican clinic, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.191, 63 dos., 1946-1953,1958-1974,1976-1986 

 OPP a spitalului republican de traumatologie, ortopedie şi protezare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.192, 15 dos., 1951-1966 

 OPP a spitalului clinic republican pentru copii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.246, 48 dos., 1955-1983 

 OPP a spitalului republican clinic, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.191, 63 dos., 1946-1953,1958-1974,1976-1986 

 OPP a spitalului republican de traumatologie, ortopedie şi protezare, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.192, 15 dos., 1951-1966 

 OPP a spitalului nr.4 al Direcţiei Ministerului Sănătăţii, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.217, 51 dos., 1946-1948,1950-1983 

 OPP a policlinicii orăşeneşti de fizioterapie, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.130, 11 dos., 1963-1973 

 OPP a policlinicii republicane de stomatologie, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.206, 35 dos., 1951-1962,1966-1983 
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 OPP a staţiei de transfuzie de sânge, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.170, 28 dos., 1960-1983 

 OPP a staţiei sanitar–epidemiologice orăşeneşti, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.213, 21 dos., 1954-1973 

 OPP a staţiei sanitar–epidemiologice republicane, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.215, 61 dos., 1951-1986 

 OPP a Comitetului Central al Societăţii de Cruce Roşie a RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.72, 18 dos., 1962-1979 

 
OPP ale Instituţiilor de Asistenţă socială 
 
 OPP a Ministerului Gospodăriei Comunale al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.66, 76 dos., 1944-1985 

 OPP a Ministerului deservirii sociale al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.179, 57 dos., 1944-1953,1959-1965,1967-1983 

 OPP a Consiliului gospodăriei poporului RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.257, 100 dos., 1947,1951-1965 

 OPP a staţiei de cercetări normative a Ministerului gospodăriei comunale a RSSM, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.127, 1 dos., 1968-1969 

 OPP a Combinatului de băi şi spălătorii din Chişinău, rl. Lenin 
inv.154, 24 dos., 1946-1974 

 OPP a Societăţii de alimentaţie publică, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.59, 102 dos., 1944-1990 

 OPP a Comitetului republican al Sindicatului lucrătorilor din comerţ şi alimentaţia publică, rl. Lenin, or. 
Chişinău 

inv.84, 7 dos., 1949-1952,1954-1956 

 OPP a expediţiei complexe Moldoveneşti „Ghiprovodhoz”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.118, 10 dos., 1966-1976 

 OPP a Oficiului de exploatare a locuinţelor nr.4, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.101, 8 dos., 1966-1969 

 OPP a Oficiului de exploatare a locuinţelor nr.2, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.102, 37 dos., 1966-1976,1978-1982 

 OPP a Oficiului de exploatare a locuinţelor nr.20, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.103, 10 dos., 1968-1972 

 OPP a Oficiului de exploatare a locuinţelor nr.10, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.220, 43 dos., 1955-1972 

 OPP a Oficiului de exploatare a locuinţelor nr.3, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.239, 24 dos., 1959-1970 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a Ministerului de Comerţ al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.200, 89 dos., 1946-1969,1972-1990 

 OPP a Asociaţiei „Prodtovarî”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.165, 61 dos., 1946-1953,1958-1973,1976-1986 

 OPP a asociaţiei republicane de comercializare a cărţii „Moldcnigtorg”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.174, 61 dos., 1945-1956,1958-1990 

 OPP a Asociaţiei „Promtovarî”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.214, 79 dos., 1944-1986 

 OPP a Asociaţiei orăşeneşti a comerţului cu amănuntul „Odejda”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.267, 11 dos., 1981-1987 

 OPP a Băncii agricole, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.222, 14 dos., 1946-1956,1958-1959 

 OPP a bazei comerciale, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.249, 28 dos., 1950-1955,1960-1981 

 OPP a bazei republicane „Moldgalantereia”, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.224, 24 dos., 1950-1956,1958,1965-1980 

 OPP a Magazinului universal central, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.110, 56 dos., 1946-1953,1960-1987 

 OPP a secţiei moldoveneşti a Inspecţiei de stat de verificare a mărfurilor de export, rl. Lenin, or. 
Chişinău 
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inv.123, 9 dos., 1965-1973 

 
OPP ale organizaţiilor obşteşti 
 
 OPP a fondului artiştilor plastici al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.97, 19 dos., 1968-1981,1983 

 OPP a Uniunii Jurnaliştilor al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.107, 18 dos., 1967-1974,1976-1983 

 OPP a Societăţii vânătorilor şi pescarilor, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.140, 6 dos., 1965-1973 

 OPP a Societăţii orbilor, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.143, 33 dos., 1969-1982,1986-1989 

 

OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Ministerului Colectării al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.244, 12 dos., 1946-1953 

 OPP a Direcţiei „Vtorsârie” al Ministerului Colectării RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.98, 6 dos., 1965-1969 

 OPP a Comitetului de stat privind aprovizionarea material-tehnică, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.135, 40 dos., 1968-1987 

 OPP a magazinului de materiale didactice al Ministerului Colectării RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.95, 6 dos., 1968-1973 

 
OPP a Instituţiilor de Asistenţă socială 
 
 OPP a Comitetului de stat a muncii al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.234, 51 dos., 1947-1982 

 OPP a Ministerului Asigurării Sociale al RSSM, rl. Lenin, or. Chişinău 
inv.45, 71 dos., 1944-1983 
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Comitetul raional Leova al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 252, 6094 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-123 
 
Organele de conducere 
 
 OPP a aparatului Comitetului raional Leova 
inv.46, 80 dos., 1944-1985 

 OPP a Comitetului executiv raional Leova 
inv.36, 70 dos., 1944-1967,1969-1983 

 OPP a Consiliului orăşenesc Leova 
inv.53, 62 dos., 1947-1960,1968-1983 

 OPP a localităţii Cania, rl. Leova 
inv.65, 34 dos., 1946-1968 

 OPP a localităţii Iargara, rl. Leova 
inv.54, 75 dos., 1947-1983 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Leova 
inv.44, 100 dos., 1944-1983 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii, rl. Leova 
inv.106, 11 dos., 1973-1983 

 OPP a Comisariatului militar raional Leova 
inv.97, 11 dos., 1951,1953-1961 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură, rl. Leova 
inv.50, 32 dos., 1968-1983 

 OPP a redacţiilor ziarelor „Na straje”, „Zarea comunizma”, rl. Leova 
inv.55, 41 dos., 1952-1983 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Leova 
inv.67, 37 dos., 1965-1983 

 OPP a tehnicumului de veterinari şi zootehnici, rl. Leova 
inv.51, 22 dos., 1947-1962 

 OPP a şcolii medii din satul Filipeni, rl. Leova 
inv.84, 19 dos., 1971-1983 

 OPP a şcolii medii din Iargara, rl. Leova 
inv.69, 25 dos., 1965-1983 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Leova 
inv.57, 57 dos., 1949-1983 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.2 din Leova 
inv.87, 48 dos., 1965-1989 

 OPP a şcolii medii din Sărata Nouă, rl. Leova 
inv.83, 15 dos., 1971-1983 

 OPP a şcolii internat din Leova 
inv.103, 28 dos., 1962-1983 

 OPP a şcolii săteşti profesional-tehnice nr.15, rl. Leova 
inv.48, 39 dos., 1967-1983 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a combinatului alimentar, or. Leova 
inv.38, 66 dos., 1946-1962,1964-1983 

 OPP a Combinatului de pâine din Leova 
inv.112, 9 dos., 1977-1983 

 OPP a fabricii de unt şi brânzeturi, rl. Leova 
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inv.40, 38 dos., 1945-1955,1958-1972 

 OPP a fabricii de conserve „Priprutschii” din Leova 
inv.104, 25 dos., 1964-1975 

 OPP a fabricii de vinuri din Leova 
inv.95, 13 dos., 1958-1968,1970-1971 

 OPP a sovhozului fabrică „Kalinin”, s. Beştemac, rl. Leova 
inv.90, 48 dos., 1972-1991 

 OPP a sovhozului fabrică „Miciurin”, s. Caracui, rl. Leova 
inv.91, 44 dos., 1971-1988 

 OPP a sovhozului fabrică „Scânteia”, s. Câmpul Drept, rl. Leova 
inv.49, 57 dos., 1968-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Zarea” s. Cneazevca, rl. Leova 
inv.47, 118 dos., 1945-1989 

 OPP a sovhozului fabrică din Iargara, rl. Leova 
inv.105, 18 dos., 1963-1973 

 OPP a sovhozului fabrică „Roza Moldavii”, or. Leova 
inv.59, 96 dos., 1948-1955,1957-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Sărăteni”, rl. Leova 
inv.109, 17 dos., 1977-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Ceadîr”, rl. Leova 
inv.110, 18 dos., 1977-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Cazangic”, rl. Leova 
inv.111, 18 dos., 1976-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Orac”, s. Orac, rl. Leova 
inv.88, 29 dos., 1972-1983 

 OPP a Asociaţiei de producere a cărnii de vită „Tigheci”, rl. Leova 
inv.115, 32 dos., 1977-1990 

 OPP a Asociaţiei raionale „Selihozhimia”, or. Leova 
inv.121, 22 dos., 1980-1989 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a agriculturii „Agrocomplex”, 
 rl. Leova 
inv.101, 29 dos., 1975-1983 

 OPP a reţelelor electrice raionale, rl. Leova 
inv.100, 9 dos., 1975-1983 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de producere a cărnii de porc, s. Iargara, rl. Leova 
inv.102, 42 dos., 1974-1988 

 OPP a gospodăriei silvice din Iargara, rl. Leova 
inv.85, 49 dos., 1952,1954-1957,1959-1983 

 OPP a Combinatului întreprinderilor comunale, rl. Leova 
inv.99, 5 dos., 1975-1978 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a centrului raional de telecomunicaţii, rl. Leova 
inv.52, 53 dos., 1945-1962,1969-1983 

 OPP a staţiei de cale ferată Iargara, rl. Leova 
inv.39, 44 dos., 1944-1948,1952-1956,1961-1962,1967-1983 

 OPP a bazei auto nr.25 din Leova 
inv.94, 48 dos., 1960-1983 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.22 din Leova 
inv.96, 45 dos., 196,1964-1983 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a sectorului nr.1 de construcţii şi reparaţii, rl. Leova 
inv.93, 24 dos., 1960-1983 

 OPP a Asociaţiei intergospodăreşti „Colhozstroi”, rl. Leova 
inv.92, 50 dos., 1958-1964,1966-1983 
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OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Leova 
inv.98, 43 dos., 1962-1983 

 OPP a secţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Leova 
inv.60, 80 dos., 1949-1983 

 OPP a organizaţiei „Moldplodovoşci”, s. Iargara, rl. Leova 
inv.82, 11 dos., 1969-1975 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Leova 
inv.107, 14 dos., 1973-1983 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Caracui, rl. Leova 
inv.81, 36 dos., 1950-1970 

 OPP a colhozului „Molotov”, s. Cazangic, rl. Leova 
inv.80, 11 dos., 1951-1958 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Colibabovca, rl. Leova 
inv.63, 84 dos., 1949-1956,1958-1983 

 OPP a colhozului „Sverdlov”, s. Covurlui, rl. Leova 
inv.62, 15 dos., 1949-1955 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Covurlui, rl. Leova 
inv.108, 14 dos., 1977-1983 

 OPP a colhozului „Novâi puti”, s. Cupcui, rl. Leova 
inv.86, 10 dos., 1951-1958 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Filipeni, rl. Leova 
inv.64, 87 dos., 1949-1967,1969-1989 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Filipeni, rl. Leova 
inv.72, 23 dos., 1949-1958 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Iargara, rl. Leova 
inv.45, 107 dos., 1945-1962,1965-1990 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Iargara, rl. Leova 
inv.75, 21 dos., 1951-1964 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Lărguţa, rl. Leova 
inv.71, 29 dos., 1949-1962,1967-1970 

 OPP a colhozului „Sovetscaia Moldavia”, s. Orac, rl. Leova 
inv.61, 14 dos., 1949-1956 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Tochile–Răducani, rl. Leova 
inv.56, 96 dos., 1950-1990 

 OPP a colhozului „Kuibâşev”, s. Vozniseni, rl. Leova 
inv.58, 106 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Crasnâi pahari”, s. Sărata–Răzeşi, rl. Leova 
inv.76, 11 dos., 1951-1956 

 OPP a colhozului „Crasnoe Znamea”, s. Sorma, rl. Leova 
inv.78, 13 dos., 1950-1958 

 OPP a colhozului „Malenkov–Bulganin”, s. Sărăţica Nouă, rl. Leova 
inv.79, 12 dos., 1951-1957 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Tomai, rl. Leova 
inv.74, 85 dos., 1948-1956,1958-1988 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Tomaiul Nou, rl. Leova 
inv.123, 57 dos., 1948-1957 

 OPP a sovhozului „Viaţa Nouă”, s. Hănăşenii Noi, rl. Leova 
inv.119, 7 dos., 1980-1983 

 OPP a sovhozului „Trandafir”, s. Tomaiul Nou, rl. Leova 
inv.117, 9 dos., 1980-1983 

 OPP a sovhozului „50 let octeabrea”, s. Sărata Nouă, rl. Leova 
inv.41, 107 dos., 1945-1983 

 OPP a elevatorului din satul Iargara, rl. Leova 
inv.73, 25 dos., 1963-1968,1970-1983 

 OPP a Asociaţiei „Moldplodovoşciprom”, s. Iargara, rl. Leova 
inv.114, 8 dos., 1977-1983 

 OPP a Întreprinderii pentru producerea fructelor „Răzeşi”, s. Sărata–Răzeşi, rl. Leova 
inv.118, 8 dos., 1980-1983 

 OPP a fabricii de păsări, s. Vozneseni, rl. Leova 
inv.120, 6 dos., 1980-1983 

 OPP a Asociaţiei de ameliorare, or. Leova 
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inv.122, 6 dos., 1980-1983 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare , s. Cania, rl. Leova 
inv.70, 17 dos., 1948-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, rl. Leova 
inv.43, 42 dos., 1946-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a secţiei raionale „Raipotrebsoiuz”, rl. Leova 
inv.42, 79 dos., 1946-1983 

 OPP a Asociaţiei săteşti a cooperaţiei de consum, s. Cania, rl. Leova 
inv.66, 11 dos., 1965-1966,1969-1974 

 OPP a Asociaţiei săteşti a cooperaţiei de consum, s. Iargara, rl. Leova 
inv.68, 20 dos., 1965-1966,1969-1974,1977-1983 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional Leova 
inv.77, 72 dos., 1948-1983 

 OPP a profilactoriului pentru muncă şi tratament nr.3, rl. Leova 
inv.89, 31 dos., 1969-1983 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor financiari bancari, or. Leova 
inv.37, 60 dos., 1945-1965,1967-1983 

 
 
Comitetul raional Nisporeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 442, 4248 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-98 
 
OPP ale organelor  
 
 OPP a Comitetului raional de partid Nisporeni 
inv.53, 47 dos., 1944-1947,1949-1962,1969-1983 

 OPP a Comitetului executiv raional Nisporeni 
inv.54, 39 dos., 1944,1946-1955,1957-1960,1967-1972,1974-1981,1983 

 OPP a Consiliului orăşenesc Nisporeni 
inv.75, 13 dos., 1970-1972,1974-1983 

 OPP a satului Boldureşti, rl. Nisporeni 
inv.65, 8 dos., 1949-1952 

 OPP a satului Măcăreşti, rl. Nisporeni 
inv.68, 4 dos., 1948-1950 

 OPP a satului Vărzăreşti, rl. Nisporeni 
inv.67, 11 dos., 1946-1954 

 OPP a grupului de candidaţi în membrii de partid din satul Dolna, rl. Nisporeni 
inv.70, 2 dos., 1947-1948 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Nisporeni 
inv.58, 34 dos., 1944-1947,1953-1956,1960,1962-1967,1971-1982 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii, rl. Nisporeni 
inv.57, 24 dos., 1947-1955,1957-1958,1970-1971,1974-1983 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului securităţii de stat, rl. Nisporeni 
inv.42, 11 dos., 1949-1952,1954-1955,1957-1958 
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OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură, rl. Nisporeni 
inv.90, 13 dos., 1972,1975-1983 

 OPP a redacţiei ziarului raional „Sovetschii patriot”, rl. Nisporeni 
inv.55, 30 dos., 1952-1955,1957-1962,1970-1983 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl Nisporeni 
inv.49, 15 dos., 1970-1983 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.1 din Nisporeni 
inv.40, 19 dos., 1967-1983 

 OPP a şcolii medii ruse nr.2 din Nisporeni 
inv.56, 22 dos., 1966-1983 

 OPP a şcolii medii nr.3 din Nisporeni 
inv.96, 26 dos., 1958-1960,1963-1964,1966-1972,1975-1983 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a fabricii de conserve din Nisporeni 
inv.61, 52 dos., 1947-1955,1957-1960,1962-1964,1967-1971,1973-1989 

 OPP a fabricii de vinuri din Nisporeni 
inv.62, 16 dos., 1954-1955,1957,1960-1964,1966-1969 

 OPP a sovhozului fabrică „Bratuleni”, s. Bratuleni, rl. Nisporeni 
inv.88, 31 dos., 1971,1973-1988 

 OPP a sovhozului fabrică „Pobeda”, s. Cristeşti, rl. Nisporeni 
inv.91, 40 dos., 1970-1988 

 OPP a sovhozului fabrică „Iurceni”, s. Iurceni, rl. Nisporeni 
inv.43, 50 dos., 1969-1988 

 OPP a sovhozului fabrică „Mileşti”, s. Mileşti, rl. Nisporeni 
inv.97, 31 dos., 1958,1966-1971,1973-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Drăguşeni”, rl. Nisporeni 
inv.51, 34 dos., 1971-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Şişcani”, s. Şişcani, rl. Nisporeni 
inv.45, 64 dos., 1947-1955,1958-1962,1964,1967-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Vărzăreşti”, s. Vărzăreşti, rl. Nisporeni 
inv.44, 99 dos., 1966-1967,1969-1989 

 OPP a Combinatului întreprinderilor comunale, or. Nisporeni 
inv.39, 7 dos., 1966-1970 

 OPP a combinatului de deservire socială, rl. Nisporeni 
inv.94, 18 dos., 1958-1960,1970-1972,1975-1983 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a reţelelor raionale de telecomunicaţii, rl. Nisporeni 
inv.89, 12 dos., 1972-1983 

 OPP a bazei de transport auto nr.20 din Nisporeni 
inv.93, 24 dos., 1959-1960,1968-1983 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.91, or. Nisporeni 
inv.48, 20 dos., 1970-1983 

 
OPP a secţiei Construcţii 
 
 OPP a Asociaţiei raionale „Mejcolhozstroi”, rl. Nisporeni 
inv.95, 27 dos., 1959,1969-1983 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Direcţiei agricole a comitetului executiv raional Nisporeni 
inv.46, 15 dos., 1967-1974,1982-1983 

 OPP a Uniunii raionale „Mejcolhozotcorm”, s. Soltăneşti, rl. Nisporeni 
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inv.47, 34 dos., 1970-1989 

 OPP a Uniunii raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Nisporeni 
inv.64, 36 dos., 1949-1962,1967-1972,1975-1980,1982-1983 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Nisporeni 
inv.98, 17 dos., 1973-1983 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Bălăneşti, rl. Nisporeni 
inv.80, 52 dos., 1950-1951,1954-1960,1966-1972,1974-1983 

 OPP a colhozului „Sovetschii pogranicinic”, s. Bălăureşti, rl. Nisporeni 
inv.74, 57 dos., 1952-1964,1969-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Boldureşti, rl. Nisporeni 
inv.83, 68 dos., 1950-1988 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Cioreşti, rl. Nisporeni 
inv.38, 38 dos., 1967-1983 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Ciuteşti, rl. Nisporeni 
inv.72, 66 dos., 1950-1959,1961-1964,1967-1989 

 OPP a colhozului „S.Lazo”, s. Ciuciuleni, rl. Nisporeni 
inv.85, 68 dos., 1953-1988 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Cristeşti, rl. Nisporeni 
inv.87, 29 dos., 1953-1955,1961-1962,1964-1970 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Drăguşeni, rl. Nisporeni 
inv.82, 13 dos., 1951-1952,1966-1967,1969-1971 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Grozeşti, rl.Nisporeni 
inv.76, 62 dos., 1951-1964,1967-1972,1975-1989 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Iurceni, rl. Nisporeni 
inv.81, 13 dos., 1952-1960,1962 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Lozovo, rl. Nisporeni 
inv.50, 51 dos., 1950-1964,1966-1971 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Marinici, rl. Nisporeni 
inv.86, 54 dos., 1953-1956,1965-1967,1969-1989 

 OPP a colhozului „Puşchin”, s. Micleuşeni, rl. Nisporeni 
inv.84, 72 dos., 1951-1957,1959-1964,1966-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Mileşti, rl. Nisporeni 
inv.66, 16 dos., 1949-1960 

 OPP a colhozului „Maiac”, or. Nisporeni 
inv.73, 77 dos., 1949-1960,1962-1964,1967-1989 

 OPP a colhozului „Zarea” („Hruşciov”), rl. Nisporeni 
inv.77, 7 dos., 1953-1958 

 OPP a colhozului „Comunist”, rl. Nisporeni 
inv.79, 11 dos., 1951-1960 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Selişte, rl. Nisporeni 
inv.69, 50 dos., 1950-1958,1965-1983 

 OPP a colhozului „Miciurin” ex-colhozul „30 let octeabrea”, s. Turceni, rl. Nisporeni 
inv.71, 12 dos., 1949-1957 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Valea Trestiei, rl. Nisporeni 
inv.92, 11 dos., 1977-1983 

 OPP a colhozului „Slava”, s. Vărzăreşti, rl. Nisporeni 
inv.78, 16 dos., 1951-1964 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Măcăreşti, rl. Nisporeni 
inv.63, 11 dos., 1950-1957 

 
OPP a Cooperaţiei de Consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Nisporeni 
inv.60, 42 dos., 1946-1955,1957-1958,1960,1970-1983 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional din orăşelul Nisporeni 
inv.41, 28 dos., 1967-1968,1970,1972-1983 
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OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a Băncii orăşeneşti din Nisporeni 
inv.52, 14 dos., 1971-1983 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului Ministerului aprovizionării, rl. Nisporeni 
inv.59, 11 dos. 1947,1949-1954,1956 

 

 
Comitetul raional Ocniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 233, 4107 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-108 
 
OPP a le organelor administrative 
 
 OPP a comitetului raional Ocniţa 
inv.35, 28 dos., 1944-1962,1976-1981 

 OPP a Comitetului executiv raional Ocniţa 
inv.36, 45 dos., 1944-1962,1976-1981 

 OPP a orăşelului Ocniţa 
inv.100, 26 dos., 1963-1978 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Ocniţa 
inv.37, 38 dos., 1945-1958,1960-1962,1976,1981 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii raionale Ocniţa 
inv.65, 11 dos., 1949-1957,1962O 

 OPP a secţiei de miliţie de la calea ferată Ocniţa 
inv.28, 26 dos., 1945-1959 

 OPP a fostului comisariat militar, rl. Ocniţa 
inv.68, 10 dos., 1952-1962 

 OPP a staţiei militarizate a staţiei Ocniţa 
inv.52, 13dos., 1947-1958 

 
OPP a secţie Cultură 
 
 OPP a redacţiei gazetei „Novâi puti”, rl. Ocniţa 
inv.67, 20 dos., 1948-1952,1954-1961,1976-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Ocniţa 
inv.79, 14 dos., 1949-1958,1976-1981 

 OPP a tehnicumului agricol din Grinăuţi, rl. Ocniţa 
inv.42, 14 dos., 1946-1958 

 OPP a şcolii medii din Ocniţa 
inv.86, 16 dos., 1967-1981 

 OPP a şcolii medii din localitatea Otaci, rl. Ocniţa 
inv.48, 40 dos., 1947-1971,1976-1981 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.9 din Grinăuţi, rl. Ocniţa 
inv.93, 17 dos., 1965-1967,1970-1981 

 OPP a şcolii profesionale de mecanizare din Ocniţa 
inv.45, 18 dos., 1946-1960 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.22 din Ocniţa 
inv.83, 22 dos., 1966-1981,1989 
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OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei experimentale „Remdetal”, or. Otaci, rl. Ocniţa 
inv.56, 51 dos., 1946,1948-1959,1962-1970,1972-1981 

 OPP a uzinei experimentale de utilaj tehnologic, rl. Ocniţa 
inv.94, 63 dos., 1956-1986,1989 

 OPP a uzinei de fabricare a obiectelor din beton armat din Otaci, rl. Ocniţa 
inv.101, 16 dos., 1964-1971,1979-1982 

 OPP a combinatului de zahăr „Frunze”, s. Gârbova, rl. Ocniţa 
inv.84, 34 dos., 1969-1989 

 OPP a Combinatului de producţie din Ocniţa 
inv.85, 35 dos., 1964-1981 

 OPP a fabricii de extragere a uleiului din localitatea Otaci, rl. Ocniţa 
inv.50, 72 dos., 1947-1989 

 OPP a Asociaţiei interraionale de producţie a industriei din localitatea Otaci, rl. Ocniţa 
inv.69, 35 dos., 1967-1985 

 OPP a Asociaţiei „Colhozjivprom”, s. Lipnic, rl. Ocniţa 
inv.106, 12 dos., 1973,1976-1983 

 OPP a minei din orăşelul Ocniţa 
inv.102, 45 dos., 1962-1989 

 OPP a combinatului deservirii sociale din Otaci, rl. Ocniţa 
inv.74, 49 dos., 1951-1977,1980-1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a comitetului de partid a staţiei Ocniţa 
inv.29, 78 dos., 1944-1958,1970-1981 

 OPP a depoului de locomotive a staţiei Ocniţa 
inv.30, 74 dos., 1944-1981 

 OPP a staţiei de cale ferată Ocniţa 
inv.31, 97 dos., 1944-1982,1984-1989 

 OPP a depozitului de combustibil al staţiei Ocniţa 
inv.39, 11 dos., 1946-1955 

 OPP a biroului de informaţii a staţiei Ocniţa 
inv.34, 18 dos., 1944-1958 

 OPP a Distanţei nr.8 a traseului staţiei Ocniţa, rl. Ocniţa 
inv.44, 21 dos., 1944-1960 

 OPP a trenului de reparaţii a staţiei Ocniţa 
inv.78, 7 dos., 1947-1956 

 OPP a rezervei de conductori a staţiei Ocniţa 
inv.62, 10 dos., 1949-1958 

 OPP a punctului de control tehnic a staţiei Ocniţa 
inv.47, 20 dos., 1946-1980 

 OPP a Direcţiei drumurilor auto din Ocniţa 
inv.104, 6 dos., 1976-1979,1981 

 OPP a bazei de transport nr.13, rl. Ocniţa 
inv.71, 49 dos., 1953-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.100 din Ocniţa 
inv.103, 5 dos., 1977-1981 

 
OPP a secţiei Construcţii 
 
 OPP a Asociaţiei colhoznice de construcţii din Ocniţa 
inv.105, 6 dos., 1976-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei raionale de agricultură, rl. Ocniţa 
inv.46, 7 dos., 1946-1951 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Ocniţa 
inv.38, 54 dos., 1946-1958,1960-1962,1964-1965,1967,1970-1981 

 OPP a consiliului colhozurilor din orăşelul Oncniţa 
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inv.107, 6 dos., 1976-1981 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Arioneşti, rl. Ocniţa 
inv.57, 37 dos., 1948-1954,1956-1958,1960-1962,1954-1974 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Bârnova, rl. Ocniţa 
inv.76, 76 dos., 1951-1981 

 OPP a colhozului „II partsiezd CPM”, s. Cepeleuţi, rl. Ocniţa 
inv.63, 60 dos., 1948-1953,1956-1984 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Clocuşna, rl. Ocniţa 
inv.66, 43 dos., 1949-1958,1962-1973,1975-1981 

 OPP a colhozului „Rodina”, s. Codreni, rl. Ocniţa 
inv.73, 49 dos., 1951-1977,1978-1981 

 OPP a colhozului „Zavetî Ilicea”, s. Corescăuţi, rl. Ocniţa 
inv.64, 62 dos., 1947-1952,1954-1960,1963-1981 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Dângeni, rl. Ocniţa 
inv.58, 71 dos., 1948-1971,1975-1982,1984-1989 

 OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Hădărăuţi, rl. Ocniţa 
inv.80, 59 dos., 1951-1961,1964-1986 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Gincăuţi, rl. Ocniţa 
inv.99, 46 dos., 1963-1985 

 OPP a colhozului „Moldova socialistă”, s. Grinăuţi, rl. Ocniţa 
inv.81, 59 dos., 1949-1958,1961-1986 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Lencăuţi, rl. Ocniţa 
inv.75, 65 dos., 1951-1958,1960-1989 

 OPP colhozului „Scânteia”, s. Lippic, rl. Ocniţa 
inv.82, 45 dos., 1950-1951 

 OPP a colhozului „Vatutin”, s. Naslavcea, rl. Ocniţa 
inv.55, 9 dos., 1947-1960,1962-1981 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, rl. Ocniţa 
inv.92, 46 dos., 1957-1981 

 OPP a colhozului „Stalin”, s. Rujniţa, rl. Ocniţa 
inv.32, 17 dos., 1950-1958 

 OPP a colhozului „Maiac”, s. Rujniţa, rl. Ocniţa 
inv.61, 82 dos., 1948-1950,1961-1980,1982-1989 

 OPP a colhozului „XXII partsiezd CPSS”, s. Sauca, rl. Ocniţa 
inv.72, 69 dos., 1949-1977,1980-1989 

 OPP a sovhozului „Mihălăşeni, s. Mihălăşeni, rl. Ocniţa 
inv.108, 27 dos., 1974-1983,1984-1989 

 OPP a Întreprinderii intergospodăreşti de producere a fructelor „Lenin”, s. Calaraşovca, rl. Ocniţa 
inv.95, 60 dos., 1947-1948,1950-1954,1956-1986,1989 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum, rl. Ocniţa 
inv.41, 29 dos., 1946-1962,1976-1981 

 OPP a artelului „18-ia Partconferenţia”, rl. Ocniţa 
inv.88, 3 dos., 1954-1957 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a policlinicii feroviare a staţiei Ocniţa 
inv.60, 14 dos., 1948-1960 

 OPP a policlinicii din orăşelul Ocniţa 
inv.98, 23 dos., 1956-1979 

 
OPP a secţiei finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Ocniţa 
inv.40, 21 dos., 1946-1959,1961-1962 
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OPP ale secţie raionale a Ministerului Colectării 
 

 OPP a secţiei raionale a Comisariatului Norodnic împuternicit de colectări, rl. Ocniţa 
inv.33, 11 dos., 1945-1955 

 OPP a secţiei de aprovizionare a muncitorilor „DN–2”, rl. Ocniţa 
inv.53, 14 dos., 1946-1958 

 OPP a punctului „Zagotzerno”, s Rădiul Mare, rl. Ocniţa 
inv.59, 12 dos., 1946-1955,1957-1958 

 
 
Comitetul raional Octombrie al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, or. Chişinău 

 
F. 486, 14792 dos.,1941,1944-1991, inv.1-217 

 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a aparatului Comitetului raional Octombrie, or. Chişinău 
inv.178, 27 dos., 1946-1947,1950-1957,1965-1977,1979-1981 

 OPP a Comitetului executiv raional Octombrie, or. Chişinău 
inv.46, 52 dos., 1944-1955,1963-1982 

 OPP a Comitetului republican al Sindicatului lucrătorilor din Instituţiile de Stat, rl. Octombrie, or. 
Chişinău 

inv.184, 4 dos., 1954-1957 

 OPP a Direcţiei Centrale a Asigurării de stat a RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.154, 48 dos., 1944-1946,1948-1953,1958-1959,1964-1981 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.47, 59 dos., 1944-1955,1957-1982 

 OPP a judecătoriei poporului, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.142, 15 dos., 1967-1981 

 OPP a Procuraturii RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.39, 57 dos., 1944-1953,1955-1981,1984-1986 

 OPP a Procuraturii de la calea ferată Chişinău, rl. Octombrie 
inv.74, 10 dos., 1947-1955,1957-1959 

 OPP a secţiei de miliţie nr.4, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.106, 11 dos., 1946-1955 

 OPP a secţiei de pază pe lângă MAI, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.104, 14 dos., 1950-1955,1957-1960 

 OPP a pazei interdepartamentale pe lângă secţia raională a MAI, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.97, 24 dos., 1962-1973 

 OPP a Direcţiei drumurilor auto a MAI a RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.76, 19 dos., 1944-1953 

 OPP a secţiei MAI a staţiei Chişinău de la calea ferată Chişinău – Odesa, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.44, 42 dos., 1944-1959 

 OPP a secţiei de miliţie a staţiei de la calea ferată Chişinău, rl. Octombrie 
inv.66, 13 dos., 1944-1946,1953-1955,1966-1967 

 OPP a Divizionului de miliţie de pază a Combinatului de carne, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.206, 5 dos., 1962,1964-1967 

 OPP a diviziei speciale de miliţie, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.190, 16 dos., 1944-1946,1948,1954-1956,1958-1966 

 OPP a Diviziei de miliţiei a pazei trustului de apeduct, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.129, 11 dos., 1950-1956,1958-1959 

 OPP a diviziei departamentale de miliţie de pază a centralelor termice, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.130, 5 dos., 1952-1955 

 OPP a secţiei de miliţie de la calea ferată, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.126, 9 dos., 1952-1953 

 OPP a secţiei speciale a Comitetului Securităţii de Stat pe lângă Consiliul de Miniştri al RSSM, rl. 
Octombrie, or. Chişinău 

inv.202, 6 dos., 1957-1961 
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 OPP a organizaţiei „DOSAAF”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.195, 2 dos., 1959-1966 

 OPP a pazei militarizate a căii ferate moldoveneşti, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.45, 34 dos., 1945-1963 

 OPP a detaşamentului de pază militarizată a staţiei Chişinău de la calea ferată Chişinău – Odesa, rl. 
Octombrie 

inv.124, 17 dos., 1945-1953,1957-1960,1963-1967 

 OPP a statului major a plutonului 1 şi 2 a detaşamentului 16 de pază de la calea ferată Chişinău, rl. 
Octombrie 

inv.116, 17 dos., 1948-1953 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a Comitetului de stat a cinematografiei al Consiliului de miniştri al RSSM, rl. Octombrie, or. 

Chişinău 
inv.71, 22 dos., 1944-1953,1963-1969,1971-1974,1976-1981 

 OPP a Comitetului lucrărilor de publicitate şi fotografie artistică „Chişinău – Foto”, rl. Octombrie, or. 
Chişinău 

inv.78, 30 dos., 1947-1958,1970-1981 

 OPP a tipografiei nr.3 din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.62, 60 dos., 1946-1958,1960-1986 

 OPP a redacţiei ziarului „Gudoc Moldavii”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.181, 14 dos., 1946-1953,1960-1962 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Ministerului Învăţământului superior, mediu şi special al RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.216, 9 dos., 1979-1981 

 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.65, 10 dos., 1946-1952 

 OPP a Filialei Chişinău a Institutului cu frecvenţă liberă a Comerţului Sovietic, rl. Octombrie, or. 
Chişinău 

inv.42, 16 dos., 1960-1974 

 OPP a Institutului „Moldghiprovodhoz”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.43, 43 dos., 1965-1982,1984-1986 

 OPP a secţiei de proiectări complexe a Institutului de proiectări a drumurilor, rl. Octombrie, or. 
Chişinău 

inv.137, 4 dos., 1960-1967 

 OPP a Institutului agricol din Chişinău „Frunze”, rl. Octombrie 
inv.182, 219 dos., 1944-1987 

 OPP a centrului experimental al Institutului de cercetări ştiinţifice a culturilor oleaginoase, rl. 
Octombrie, or. Chişinău 

inv.186, 3 dos., 1956-1958 

 OPP a Institutului de stat de proiectări „Chişinevgorproiect”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.198, 29 dos., 1975-1986 

 OPP a Institutului Politehnic din Chişinău „S. Lazo”, rl. Octombrie 
inv.196, 269 dos., 1958-1987 

 OPP a Institutului de cercetări ştiinţifice de planificări al Planului de Stat al RSSM, rl. Octombrie, or. 
Chişinău 

inv.210, 24 dos., 1970-1981 

 OPP a Institutului de perfecţionare a Învăţătorilor, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.211, 34 dos., 1947-1982 

 OPP a Institutului de proiectări „Moldselihozproiect”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.213, 26 dos., 1971-1980,1983-1987 

 OPP a tehnicumului comerţului sovietic, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.60, 38 dos., 1946-1982 

 OPP a tehnicumului de statistică, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.86, 10 dos., 1947-1956 

 OPP e tehnicumului de economie şi finanţe, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.139, 40 dos., 1968-1987 

 OP a tehnicumului tehnologic din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.140, 22 dos., 1967-1981 
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 OPP a şcolii medii agricole de pregătire a Preşedinţilor de colhoz, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.123, 11 dos., 1949-1955 

 OPP a şcolii medii nr.1 de cale ferată, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.50, 24 dos., 1945-1950,1952-1962 

 OPP a şcolii medii nr.33, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.79, 15 dos., 1949,1953-1970 

 OPP a şcolii medii nr.20, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.69, 8 dos., 1952-1953,1961-1973 

 OPP a şcolii medie nr.11, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.144, 13 dos., 1969-1982 

 OPP a şcolii medii ruso–moldoveneşti nr.8, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.145, 11 dos., 1967-1982 

 OPP a şcolii medii muzicale „E. Coca”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.146, 37 dos., 1950-1953,1956-1982 

 OPP a şcolii medie nr.9 din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.163, 9 dos., 1948-1966 

 OPP a şcolii profesional-tehnice nr.1 din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.105, 15 dos., 1948-1955 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Ministerului Industriei Materialelor de construcţii, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.100, 60 dos., 1944-1960,1965-1982 

 OPP a Ministerului Industriei de prelucrare a cărnii şi laptelui, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.72, 42 dos., 1945-1953,1966-1981 

 OPP a Ministerului de Meliorare şi gospodărie acvatică a RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.88, 29 dos., 1964-1982 

 OPP a uzinei experimentale a Ministerului Industriei locale a RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.150, 13 dos., 1969-1974 

 OPP a uzinei de unt, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.56, 20 dos., 1946-1967 

 OPP a uzinei articolelor din lemn nr.3 a trustului „Otdelstroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.92, 12 dos., 1966-1969,1972-1974,1976-1981 

 OPP a uzinei materialelor de finisare a lucrărilor de construcţie, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.94, 29 dos., 1958-1981 

 OPP a uzinei experimentale „Kalinin”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.99, 39 dos., 1945-1982,1985-1986 

 OPP a uzinei „Electrotocipribor”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.103, 10 dos., 1959-1970 

 OPP a uzinei „Electromaşina”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.110, 45 dos., 1953-1979,1981,1983-1986 

 OPP a uzinei de ambalajuri a Uniunii cooperaţiei de consum, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.128, 6 dos., 1949-1955 

 OPP a uzinei „Medpribor”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.138, 23 dos., 1961-1975 

 OPP a uzinei „Mezon”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.155, 61 dos., 1969-1987 

 OPP a uzinei articolelor din beton armat nr.2 din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.159, 46 dos., 1946-1961,1969-1973,1975-1982 

 OPP a uzinei de prelucrare a peştelui, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.162, 11 dos., 1951-1956,1958-1962 

 OPP a uzinei articolelor din Beton armat nr.1 din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.165, 42 dos., 1954-1975 

 OPP a uzinei „Moldtorgoborudovanie”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.168, 3 dos., 1961-1966,1968-1969 

 OPP a Uniunii Industriei alimentare, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.102, 8 dos., 1949-1954 

 OPP a Combinatului republican industrial i de studiu, or. Chişinău, rl. Octombrie 
inv.96, 8 dos., 1967-1975 

 OPP a Combinatului Industrial „Nod–5”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.111, 3 dos., 1953-1967 

OPP a Combinatului „Moldtorgmontaj”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.113, 4 dos., 1960-1966 
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 OPP a Combinatului industrial al trustului ospătăriilor şi restaurantelor, or. Chişinău, rl. Octombrie 
inv.115, 10 dos., 1949-1956 

 OPP a Combinatului produselor de panificaţie nr.2, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.125, 19 dos., 1948,1950-1970 

 OPP a Combinatului de prelucrare a lemnului „Moldselistroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.136, 15 dos., 1946-1955 

 OPP a fabricii de confecţionare a oglinzilor, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.93, 19 dos., 1957-1962,1964-1979 

 OPP a fabricii de mobilă nr.6, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.112, 54 dos., 1959-1986 

 OPP a fabricii de jucării, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.117, 26 dos., 1946-1967,1969-1976 

 OPP a fabricii de carton ondulat şi ambalaj din carton, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.152, 29 dos., 1968-1977,1979-1983 

 OPP a fabricii de cusut „Bolşevic”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.179, 20 dos., 1954-1959,1963-1971 

 OPP a fabricii de mănuşi, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.192, 11 dos., 1956-1961 

 OPP a fabricii de blănuri din Chişinău, or. Chişinău 
inv.208, 7 dos., 1953-1959 

 OPP a fabricii de tricotaje din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.209, 15 dos., 1953-1964 

 OPP a Întreprinderii industriale de reparaţii „Moldenergoremont”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.199, 15 dos., 1975-1989 

 OPP a trustului „Moldavtabacsîrio”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.48, 13 dos., 1946-1954 

 OPP a trustului „Moldmaslosârprom”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.83, 16 dos., 1946-1956 

 OPP a organizaţiei „Moldhimsbât”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.166, 16 dos., 1952-1967 

 OPP a bazei de materie primă a pielii, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.193, 6 dos., 1954-1959 

 OPP a bazei de reparaţie şi laminare, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.54, 15 dos., 1946-1955 

 OPP a atelierelor mecanice din Industria de prelucrare a cărnii şi laptelui, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.40, 1 dos., 1962-1967 

 OPP a Direcţiei reţelelor termice, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.98, 13 dos., 1966-1974 

 OPP a sectorului energetic, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.173, 11 dos., 1961-1966 

 OPP a reţelelor electrice din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.164, 63 dos., 1956-1962,1967-1987 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a secţiei serviciului de deplasări a căii ferate Chişinău, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.49, 5 dos., 1945-1947 

 OPP a distanţei a 7-a de telecomunicaţii a căii ferate Chişinău, rl. Octombrie 
inv.57, 13 dos., 1946-1953 

 OPP a secţiei de transportare a poştei de la calea ferată Chişinău, rl. Octombrie 
inv.61, 32 dos., 1946-1965 

 OPP a rezervei conductorilor de tren a staţiei Chişinău, rl. Octombrie 
inv.70, 34 dos., 1945-1960 

 OPP a Direcţiei lucrărilor de construcţie şi reparaţii a căii ferate Chişinău, rl. Octombrie 
inv.89, 9 dos., 1944-1948 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.818 şi a bazei de transport auto nr.14, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.95, 28 dos., 1967-1981 

 OPP a aparatului de revizori a staţiei de la calea ferată Chişinău, rl. Octombrie 
inv.107, 15 dos., 1948-1957 

 OPP a trenului de reparaţii a căii ferate, or. Chişinău, rl. Octombrie 
inv.135, 10 dos., 1948-1956 

 OPP a oficiului de expediere cu transportul a staţiei de cale ferată Chişinău, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.161, 8 dos., 1948-1954 
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 OPP a Distanţei de cale ferată nr.25, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.172, 17 dos., 1945-1955 

 OPP a secţiei Moldoveneşti a căii ferate Chişinău – Odesa, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.177, 25 dos., 1948-1974 

 OPP a staţiei de cale ferată Revaca, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.183, 10 dos., 1952-1958,1960-1967 

 OPP a Direcţiei republicane de autodrumuri, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.201, 4 dos., 1975-1978 

 OPP a trustului de construcţie a drumurilor a Direcţiei Centrale de autodrumuri pe lângă Consiliul de 
Miniştri al RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 

inv.91, 15 dos., 1963-1970,1972-1978 

 OPP a trustului auto „Soiuzselihozzagottrans”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.147, 17 dos., 1945-1961 

 OPP a Asociaţiei de producere a Întreprinderilor auto „Chişinevtrans”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.214, 77 dos., 1970-1980,1982-1987 

 OPP a bazei auto a Ministerului aprovizionării al RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.38, 12 dos., 1967-1978 

 OPP a bazei de transport auto nr.2 a trustului „Selistroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.41, 2 dos., 1966-1968 

 OPP a bazei de transport auto a trustului „Moldselectrosetistroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.197, 1 dos., 1975 

 OPP a Inspectoratului auto de stat, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.169, 6 dos., 1958-1967 

 OPP a clădirii cutiei poştale nr.3, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.58, 10 dos., 1946-1955 

 OPP a reţelelor telefonice orăşeneşti, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.114, 38 dos., 1958-1959,1962-1986 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Ministerului de Construcţii al RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.153, 76 dos., 1945-1957,1961-1981 

 OPP a Direcţiei de construcţie şi montaj nr.1 „Moldelectrosetistroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.67, 21 dos., 1965-1976,1978-1980 

 OPP a Direcţiei de construcţii şi montaj „Iugprodstroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.77, 12 dos., 1946-1955 

 OPP a Direcţiei de construcţie şi montaj nr.18, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.109, 7 dos., 1949-1955 

 OPP a Direcţiei unificate de construcţie a raionului industrial Ciocana Nouă, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.151, 1 dos., 1965-1970 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.7 a trustului „Speţfundamentstroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.158, 93 dos., 1965-1988 

 OPP a Direcţiei de construcţii a locuinţelor din panouri, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.174, 4 dos., 1963-1969 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.2 a trustului „Moldspeţstroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.176, 1 dos., 1961-1965 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.10 a trustului „Promstroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.189, 2 dos., 1964-1966 

 OPP a trustului „Moldelectrosetistroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.90, 12 dos., 1963-1982 

 OPP a trustului „Promstroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.157, 92 dos., 1946-1988 

 OPP a trustului „Moldmeliovodstroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.194, 10 dos., 1964-1971 

 OPP a trustului „Moldpişcestroi”, or. Chişinău, rl. Octombrie 
inv.200, 2 dos., 1975 

 OPP a sectorului de construcţii nr.1, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.171, 14 dos., 1945-1958 

 OPP a Biroului special de construcţii, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.217, 25 dos., 1960-1969,1971-1976 

 OPP a Oficiului republican „Moldlesstroitorg”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.205, 12 dos., 1945-1946,1953-1962 

 OPP a oficiului de construcţie a podurilor, rl. Octombrie, or. Chişinău 
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inv.133, 12 dos., 1947,1949-1958 

 OPP a organizaţiei „Moldmeasostroi”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.81, 10 dos., 1946-1953 

 OPP a organizaţiei „Moldlegpromstroimontaj”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.59, 13 dos., 1946-1955 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Ministerului agriculturii al RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.156, 43 dos., 1948-1954 

 OPP a Combinatului de creştere a păsărilor, lr. Octombrie, or. Chişinău 
inv.80, 18 dos., 1946-1955 

 OPP a bazei republicane „Moldselihoztehnica”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.64, 14 dos., 1946-1955,1967 

 OPP a trustului sovhozurilor de pepinieră şi semincere, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.37, 7 dos., 1965-1968 

 OPP a trustului de hidromeliorare, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.55, 7 dos., 1946-1951,1954 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a bazei republicane „Moldcoopsnab”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.36, 4 dos., 1963-1966 

 OPP a organizaţiei „Glavmaslotorg”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.63, 10 dos., 1946-1949,1954 

 OPP a oficiului republican „Moldmeasorâbtorg”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.121, 47 dos., 1947-1959 

 OPP a bazei „Moldobuvitorg”, or. Chişinău, rl. Octombrie 
inv.131, 30 dos., 1951-1977 

 OPP a bazei „Moldtextilitorg”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.188, 23 dos., 1953-1962,1967-1973,1975-1982 

 OPP organizaţiei „Moldglavselihozsnab” – „Moldglavtorgmaş”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.191, 8 dos., 1956-1961 

 OPP a organizaţiei „Moldzoovetsnab”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.203, 7 dos., 1952-1967 

 OPP a artelului „Biruinţa”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.84, 11 dos., 1948-1949,1951-1957 

 OPP a artelului „Cojcombinat”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.118, 22 dos., 1948-1962 

 OPP a artelului „9 mai”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.134, 8 dos., 1949-1956 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului orăşenesc nr.3, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.122, 57 dos., 1951-1988 

 OPP a spitalului orăşenesc nr.5, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.170, 9 dos., 1949-1955 

 OPP a spitalului orăşenesc pentru copii nr.2, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.207, 4 dos., 1953-1955,1958-1966 

 OPP a maternităţii republicane, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.120, 31 dos., 1950-1955,1957-1970 

 OPP a staţiei sanitar–epidemiologice din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.187, 13 dos., 1954-1957,1959-1966 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Gospodăriei Comunale 
 
 OPP a Direcţiei Gospodăriei locativ–comunale şi Combinatului Deservirii Sociale a Ministerului 

Gospodăriei Comunale al RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.160, 23 dos., 1969-1986 

 OPP a trustului republican al Ministerului gospodăriei comunale, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.101, 19 dos., 1966-1978 
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 OPP a Direcţiei Chişinău a gospodăriei sistemelor de canalizare, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.51, 68 dos., 1946-1967,1969-1986 

 OPP a Direcţiei de gazificare, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.87, 31 dos., 1963-1981 

 OPP a bazei de petrol, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.108, 10 dos., 1951-1956,1962-1967 

 OPP a Întreprinderii speciale „Energogazoocistca”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.215, 12 dos., 1977-1987 

 OPP a trustului interraional a gospodăriei de distribuire a Gazelor din Chişinău, rl. Octombrie 
inv.167, 13 dos., 1953-1955,1970-1974 

 OPP a Direcţiei de exploatare a locuinţelor nr.21, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.148, 18 dos., 1969-1982 

 OPP a Oficiului de exploatare a locuinţelor, rl. Octombrie, or-. Chişinău 
inv.185, 26 dos., 1955-1959,1961-1969 

 OPP a Oficiului de exploatare a locuinţelor nr.11, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.204, 32 dos., 1957-1973 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale de finanţe Octombrie, or. Chişinău 
inv.53, 13 dos., 1946-1954 

 OPP a secţiei Băncii de stat, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.132, 1 dos., 1958-1966,1981 

 OPP a oficiului republican a Băncii de construcţie, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.127, 31 dos., 1951-1981 

 OPP a direcţiei caselor de economii de stat, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.75, 51 dos., 1945-1981 

 OPP a secţiei raionale a comerţului alimentar, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.141, 40 dos., 1963-1982 

 OPP a Direcţiei de desfacere a lemnului, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.73, 14 dos., 1946-1955 

 OPP a bazei de comercializare a lemnului, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.175, 11 dos., 1952-1966 

 OPP a magazinului pentru militari nr.56, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.212, 28 dos., 1948-1963 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Combinatului întreprinderilor auxiliare al Ministerului Colectării al RSSM, rl. Octombrie, or. 

Chişinău 
inv.119, 12 dos., 1963-1969 

 OPP a Direcţiei de aprovizionare şi desfacere a produselor petroliere pe lângă Consiliul de Miniştri al 
RSSM, rl. Octombrie, or. Chişinău 

inv.149, 52 dos., 1945-1983 

 OPP a Depozitului central de materiale, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.52, 303 dos., 1945-1962 

 OPP a Inspectoratului teritorial a rezervelor de stat, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.180, 25 dos., 1945-1954,1958-1966 

 
OPP privind Alimentaţia publică 
 
 OPP a Asociaţiei de alimentaţiei publică, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.143, 25 dos., 1969-1978,1985-1988 

 OPP a restaurantului de la staţia căii ferate Chişinău, rl. Octombrie 
inv.82, 16 dos., 1947-1961 

 OPP a oficiului republican „Moldbacaleia”, rl. Octombrie, or. Chişinău 
inv.85, 24 dos., 1946-1952,1954-1956,1961-1969 
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Comitetul raional Orhei al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 40, 7825 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-164 
 
OPP a organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Orhei 
inv.41, 45 dos., 1947-1980 

 OPP a Comitetului executiv raional Orhei 
inv.42, 48 dos., 1944-1980 

 OPP a fondului unificat al organizaţiilor primare de partid judeţene, rl. Orhei 
inv.43, 35 dos., 1944-1947 

 OPP a Sovietului orăşenesc Orhei 
inv.57, 43 dos., 1945-1968 

 OPP a Consiliului sătesc Slobodca, rl. Orhei 
inv.71, 12 dos., 1948-1956 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Orhei 
inv.61, 43 dos., 1945-1964,1981 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii, rl. Orhei 
inv.51, 23 dos., 1946-1962 

 OPP a penitenciarului nr.5, rl. Orhei 
inv.46, 22 dos., 1944-1956 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului securităţii de stat, rl. Orhei 
inv.44, 21 dos., 1944-1947 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei gazetei raionale „Za comunism”, or. Orhei 
inv.52, 26 dos., 1945-1970 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale de învăţământ Orhei 
inv.83, 30 dos., 1950-1952,1964 

 OPP a sovhozului tehnicum, s. Cucuruzeni, rl. Orhei 
inv.132, 48 dos., 1945-1985 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.2 din Orhei 
inv.47, 3 dos., 1964-1966 

 OPP a şcolii medii ruseşti nr.1, din Orhei 
inv.74, 46 dos., 1947-1980 

 OPP a şcolii medii nr.1 din satul Susleni, rl. Orhei 
inv.130, 16 dos., 1971-1981 

 OPP a şcolii specializate săteşti nr.1, s. Curchi, rl. Orhei 
inv.110, 8 dos., 1952-1959 

 OPP a şcolii pedagogice din Orhei 
inv.69, 48 dos., 1948-1981 

 OPP a şcolii de medicină din Orhei 
inv.103, 27 dos., 1963-1981 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.12, rl. Orhei 
inv.114, 47 dos., 1954-1981 

 OPP a staţiei de calcul automat, rl. Orhei 
inv.105, 12 dos., 1969-1976 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Uzinei de armatură, rl. Orhei 
inv.138, 60 dos., 1959-1989 

 OPP a uzinei materialelor de construcţii din Orhei 
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inv.145, 4 dos., 1961-1964 

 OPP a uzinei de construcţiei a maşinilor, rl. Orhei 
inv.153, 40 dos., 1972-1989 

 OPP a sovhozului uzină „Clişova”, s. Clişova, rl. Orhei 
inv.155, 16 dos., 1976-1981 

 OPP a sovhozului uzină „Teleşeu”, s. Teleşeu, rl. Orhei 
inv.162, 2 dos., 1983 

 OPP a sovhozului uzină „Vatici”, s. Vatici, rl. Orhei 
inv.152, 20 dos., 1972-1981 

 OPP a Combinatului de vinuri din Orhei 
inv.49, 20 dos., 1945-1962 

 OPP a Combinatului de prelucrare a produselor lactate din Orhei 
inv.53, 46 dos., 1946-1980 

 OPP a Combinatului de pâine, rl. Orhei 
inv.140, 30 dos., 1959-1981 

 OPP a Combinatului de bere din Orhei 
inv.141, 36 dos., 1957-1981 

 OPP a poligonului de fabricare a obiectelor din beton armat, or. Orhei 
inv.143, 1 dos., 1964 

 OPP a fabricii de mobilă din Orhei 
inv.144, 39 dos., 1963-1981 

 OPP a fabricii de fermentare a tutunului, rl. Orhei 
inv.66, 72 dos., 1947-1985 

 OPP a fabricii de covoare din Orhei 
inv.89, 55 dos., 1951-1985 

 OPP a fabricii de confecţii şi galanterie, rl. Orhei 
inv.85, 73 dos., 1950-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Maiac”, s. Ghetlovo rl. Orhei 
inv.127, 28 dos., 1971-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Gloria”, s. Lucăşeuca, rl. Orhei 
inv.99, 43 dos., 1970-1988 

 OPP a sovhozului fabrică „Orhei”, s. Luceafărul, rl. Orhei 
inv.67, 90 dos., 1947-1980,1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Morozeni”, s. Morozeni, rl. Orhei 
inv.126, 29 dos., 1971-1981 

 OPP a sovhozului fabrică, s. Teleşeu, rl. Orhei 
inv.92, 57 dos., 1949-1982 

 OPP a sovhozului fabrică „Peresecina”, s. Peresecina, rl. Orhei 
inv.128, 65 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Ceapaev”, s. Puţintei, rl. Orhei 
inv.129, 36 dos., 1971-1985 

 OPP a sovhozului fabrică „Zoprile”, s. Zorile, rl. Orhei 
inv.118, 8 dos., 1951-1958 

 OPP a sovhozului fabrică „Zorile”, s. Zorile, rl. Orhei 
inv.108, 28 dos., 1969-1981 

 OPP a Asociaţiei raionale „Lespromhoz”, rl. Orhei 
inv.58, 15 dos., 1946-1961 

 OPP a Asociaţiei raionale „Raipişcecombinata”, rl. Orhei 
inv.68, 13 dos., 1947-1959 

 OPP a Asociaţiei raionale „Minplodovoşcihoz”, rl. Orhei 
inv.97, 60 dos., 1951-1985 

 OPP a Asociaţiei raionale „Colhozjivprom”, s. Stepsoci, rl. Orhei 
inv.98, 34 dos., 1969-1985 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare din Stepsoci, rl. Orhei 
inv.160, 5 dos., 1978-1981 

 OPP a asociaţiei „Progres”, s. Păhărniceni 
inv.158, 22 dos., 1975-1985 

 OPP a Asociaţiei de producere a nutreţurilor, s. Stepsoci, rl. Orhei 
inv.157, 4 dos., 1977-1981 

 OPP a Direcţiei carierelor de piatră, rl. Orhei 
inv.139, 39 dos., 1959-1981 

 OPP a gospodăriei silvice de stat, rl. Orhei 
inv.82, 35 dos., 1950-1962 
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 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Orhei 
inv.133, 5 dos., 1956-1960 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Orhei 
inv.60, 62 dos., 1946-1980 

 OPP a Combinatului de deservire socială din Orhei 
inv.151, 2 dos., 1963-1964 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Direcţiei de exploatare şi construcţiei a drumurilor nr.4, rl. Orhei 
inv.65, 42 dos., 1947-1976 

 OPP a Direcţiei de reparaţii şi transport, rl. Orhei 
inv.150, 14 dos., 1961-1972 

 OPP a nodului raional de telecomunicaţii, rl. Orhei 
inv.50, 38 dos., 1965-1980 

 OPP a secţiei de reparaţii a automobilelor, s. Berezlogi, rl. Orhei 
inv.63, 14 dos., 1947-1963 

 OPP a coloanei auto nr.6 din Orhei 
inv.59, 62 dos., 1946-1980 

 OPP a coloanei auto 2811 din Orhei 
inv.137, 41 dos., 1958-1985 

 OPP a organizaţiei „Avtorota” nr.2, rl. Orhei 
inv.72, 13 dos., 1948-1960 

 OPP a filialei nr.2 a organizaţiei „Moldavtoremont”, rl. Orhei 
inv.149, 33 dos., 1962-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.15, rl. Orhei 
inv.106, 20 dos., 1969-1976 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.2 din Orhei 
inv.100, 21 dos., 1967-1976 

 OPP a coloanei mecanice mobile nr.61, rl. Orhei 
inv.147, 36 dos., 1967-1981 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii, or. Orhei 
inv.142, 47 dos., 1959-1981 

 OPP a sectorului de reparaţii şi construcţii, rl. Orhei 
inv.107, 9 dos., 1951-1968 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.24, rl. Orhei 
inv.54, 64 dos., 1945-1980 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Orhei 
inv.56, 62 dos., 1946-1980 

 OPP a organizaţiei „Gorcomhoz”, or. Orhei 
inv.64, 14 dos., 1947-1954 

 OPP a Direcţiei raionale a gospodăriei săteşti, rl. Orhei 
inv.70, 14 dos., 1948-1966 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Orhei 
inv.159, 7 dos., 1948-1981 

 OPP a colhozului „I Mai”, s. Bolohani, rl. Orhei 
inv.40, 9 dos., 1949-1955 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Bravicea, rl. Orhei 
inv.115, 85 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Leninschii comsomol”, s. Brăneşti, rl. Orhei 
inv.80, 5 dos., 1949-1950,1952 

 OPP a colhozului „Gagarin”, s. Berezlogi, rl. Orhei 
inv.121, 63 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Bieşti, rl. Orhei 
inv.163, 70 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Bulăeşti, rl. Orhei 
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inv.123, 49 dos., 1952-1989 

 OPP a colhozului „Jdanov” şi a sovietului sătesc Camenca, rl. Orhei 
inv.81, 5 dos., 1949-1952 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Ciocâlteni, rl. Orhei 
inv.88, 26 dos., 1949-1962 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Ciocâlteni, rl. Orhei 
inv.117, 129 dos., 1952-1989 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Chiperceni, rl. Orhei 
inv.122, 72 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Cucuruzeni, rl. Orhei 
inv.120, 16 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Maiac”, s Ghetlovo, rl. Orhei 
inv.109, 25 dos., 1952-1970 

 OPP a colhozului „Nistru”, s. Jora de Mijloc, rl. Orhei 
inv.125, 39 dos., 1971-1986 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Jora de Sus, rl. Orhei 
inv.93, 45 dos., 1950-1970 

 OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Isacova, rl. Orhei 
inv.91, 117 dos., 1949-1984 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Lazo, rl. Orhei 
inv.84, 56 dos., 1949-1977 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Lucaşeuca, rl. Orhei 
inv.113, 26 dos., 1953-1969 

 OPP a colhozului „Moldavia”, s. Mălăieşti, rl. Orhei 
inv.77, 10 dos., 1942-1952 

 OPP a colhozului „Voroşilov”, s. Mârzeşti, rl. Orhei 
inv.124, 5 dos., 1952-1955 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Mitoc, rl. Orhei 
inv.116, 7 dos., 1950-1956 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Morezeni, rl. Orhei 
inv.104, 16 dos., 1965-1970 

 OPP a colhozului „Malenkov”, s. Nicolaev, rl. Orhei 
inv.78, 7 dos., 1950-1952,1954 

 OPP a colhozului „Bolşevic”, s. Păhărniceni, rl. Orhei 
inv.86, 5 dos., 1950-1952 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Peresecina, rl. Orhei 
inv.131, 30 dos., 1953-1970 

 OPP a colhozului „Dzerjinski”, s. Pohrebeni, rl. Orhei 
inv.135, 88 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Puţintei, rl. Orhei 
inv.136, 21 dos., 1954-1970 

 OPP a colhozului „Crasnaia Zvezda”, s. Samanî, rl. Orhei 
inv.75, 6 dos., 1949-1957 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Selişte, rl. Orhei 
inv.79, 6 dos., 1950-1952 

 OPP a colhozului „Ilici”, s. Stepsoci, rl. Orhei 
inv.95, 22 dos., 1950-1969 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Susleni, rl. Orhei 
inv.164, 96 dos., 1951-1969 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Trebujeni, rl. Orhei 
inv.134, 55 dos., 1955-1985 

 OPP a colhozului „Andreev”, s. Turceni, rl. Orhei 
inv.87, 8 dos., 1950-1954 

 OPP a sovhozului „Biruinţa”, s. Bolohani, rl. Orhei 
inv.111, 59 dos., 1963-1986 

 OPP a sovhozului „Serghei Lazo”, s. Lazo, rl. Orhei 
inv.161, 23 dos., 1978-1989 

 OPP a sovhozului de prăsilă din satul Mălăieşti, rl. Orhei 
inv.45, 50 dos., 1964-1980 

 OPP a sovhozului „Luceafărul”, s. Mitocul Vechi, rl. Orhei 
inv.101, 29 dos., 1965-1975 

 OPP a sovhozului „Ivancea”, rl. Orhei 
inv.90, 82 dos., 1947-1987 
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 OPP a sovhozului „Patria”, s. Vişcăuţi, rl. Orhei 
inv.156, 4 dos., 1979-1981 

 OPP a staţiei experimentale de selecţie a tutunului, s. Ivancea, rl. Orhei 
inv.76, 14 dos., 1950-1958 

 OPP a Asociaţiei raionale „Melipredpriatie”, rl. Orhei 
inv.112, 46 dos., 1953-1981 

 OPP a sediului raional „Moldplodovoşci”, rl. Orhei 
inv.146, 4 dos., 1967-1968 

 OPP a Direcţiei sistemului de irigare din Orhei 
inv.154, 6 dos., 1971-1973 

 OPP a Staţiei de maşini şi tractoare din Chiperceni, rl. Orhei 
inv.119, 12 dos., 1947-1956 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum din Orhei 
inv.73, 64 dos., 1948-1980 

 OPP a artelului „Kotovski”, or. Orhei 
inv.55, 15 dos., 1946-1956 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional Orhei 
inv.96, 58 dos., 1950-1985 

 OPP a spitalului de psihiatrie nr.2 din Curchi, rl. Orhei 
inv.148, 15 dos., 1964-1970 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Orhei 
inv.102, 15 dos., 1963-1969 

 OPP a Direcţiei orăşeneşti de comerţ, rl. Orhei 
inv.48, 59 dos., 1945-1980 

 
OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Orhei 
inv.62, 13 dos., 1945-1956 

 OPP a punctului de recepţie a pâinii, rl. Orhei 
inv.94, 11 dos., 1952-1964 

 

 
Comitetul raional Rezina al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 38, 4801 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-109 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Rezina 
inv.41, 47 dos., 1944-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional, rl. Rezina 
inv.35, 55 dos., 1944-1981 

 OPP a Sovietului orăşenesc Rezina 
inv.37, 43 dos., 1946-1981 

 OPP a satului Alcedar, rl. Rezina 
inv.49, 16 dos., 1946-1959 

 OPP a satului Parcani (Lipceni), rl. Rezina 
inv.60, 25 dos., 1949-1960 
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OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţe 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Rezina 
inv.42, 62 dos., 1944-1989 
 OPP a Judecătoriei şi procuraturii, rl. Rezina 
inv.43, 14 dos., 1944-1955 

 OPP a secţiei raionale a Comisariatului Norodnic a Securităţii de Stat, or. Rezina 
inv.40, 15 dos., 1945-1954 

 OPP a Comisariatului militar raional Rezina 
inv.99, 24 dos., 1944-1967 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură, rl. Rezina 
inv.72, 22 dos., 1952-1981 

 OPP a redacţiei ziarului „Dnestrovschii maiac”, or. Rezina 
inv.87, 30 dos., 1951-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Rezina 
inv.55, 20 dos., 1967-1981 

 OPP a tehnicumului agricol din Saharna, rl. Rezina 
inv.46, 19 dos., 1946-1959 

 OPP a şcolii medii din Cineşeuţi, rl. Rezina 
inv.85, 10 dos., 1972-1981 

 OPP a şcolii medii din Rezina 
inv.66, 38 dos., 1947-1981 

 OPP a şcolii de surdomuţi din Cineşeuţi, rl. Rezina 
inv.38, 28 dos., 1946-1960,1971 

 OPP a şcolii de mecanizare din Rezina 
inv.51, 18 dos., 1946-1955 

 OPP  a şcolii profesional speciale nr.1 din Saharna, rl. Rezina 
inv.107, 2 dos., 1980-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului raional industrial, or. Rezina 
inv.79, 13 dos., 1970-1981 

 OPP a fabricii de unt, or. Rezina 
inv.36, 37 dos., 1946-1970 

 OPP a fabricii de confecţionare a materialelor de construcţie, rl. Rezina 
inv.62, 29 dos., 1948-1971 

 OPP a fabricii de vinuri din Rezina 
inv.108, 38 dos., 1948-1981 

 OPP a fabricii de ciment, rl. Rezina 
inv.100, 16 dos., 1978-1989 

 OPP a Întreprinderii de mecanizare şi electrificare a agriculturii, rl. Rezina 
inv.101, 8 dos., 1978-1981 

 OPP a întreprinderii de producere a nutreţurilor „Nistru”, s. Ciorna, rl. Rezina 
inv.102, 6 dos., 1979-1982 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de producere a cărnii de vită, rl. Rezina 
inv.97, 7 dos., 1965-1989 

 OPP a carierei de piatră din Saharna, rl. Rezina 
inv.50, 18 dos., 1946-1961 

 OPP a carierei de piatră din satul Lipceni, rl. Rezina 
inv.96, 1 dos., 1965 

 OPP a carierei „Haricov”, rl. Rezina 
inv.67, 1 dos., 1967 

 OPP a reţelelor electrice raionale, rl. Rezina 
inv.86, 3 dos., 1971-1973 

 OPP a Combinatului întreprinderilor comunale, rl. Rezina 
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inv.90, 20 dos., 1957-1981 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Rezina 
inv.65, 43 dos., 1948-1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Centrului raional de telecomunicaţii, rl. Rezina 
inv.45, 18 dos., 1965-1981 

 OPP a staţiei de cale ferată Şoldăneşti, rl. Rezina 
inv.44, 34 dos., 1944-1972 

 OPP a bazei de transport auto nr.22, or. Rezina 
inv.95, 19 dos., 1963-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.84, rl. Rezina 
inv.98, 20 dos., 1965-1981 

 
OPP a secţiei Construcţii 
 
 OPP a  Asociaţiei raionale „Colhozstroiobiedinenie”, rl. Rezina 
inv.91, 28 dos., 1959-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei agricole a Comitetului executiv raional Rezina 
inv.106, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a întreprinderii „Moldselihoztehnica”, s. Cineşeuţi, rl. Rezina 
inv.74, 41 dos., 1950-1981 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Rezina 
inv.92, 28 dos., 1962-1981 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Buşovca, rl. Rezina 
inv.83, 36 dos., 1954-1981 

 OPP a colhozului „Sverdlov”, s. Cineşeuţi, rl. Rezina 
inv.73, 38 dos., 1950-1978 

 OPP a colhozului „Gorkii”, s. Ciorna, rl. Rezina 
inv.57, 16 dos., 1950-1963 

 OPP a colhozului „XIX partsiezd”, s. Climăuţi, rl. Rezina 
inv.77, 11 dos., 1951-1959 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Cuizăuca, rl. Rezina 
inv.80, 59 dos., 1951-1981 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Curleni, rl. Rezina 
inv.88, 65 dos., 1954-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Echimăuţi, rl. Rezina 
inv.59, 16 dos., 1967-1981 

 OPP a colhozului „Pobeda octeabrea”, s. Horodişte, rl. Rezina 
inv.63, 43 dos., 1967-1989 

 OPP a colhozului „Patria”, s. Ignăţei, rl Rezina 
inv.84, 65 dos., 1945-1989 

 OPP a colhozului „28 iunie”, s. Mateuţi, rl. Rezina 
inv.71, 55 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „25 let MSSR”, s. Pripeceni, rl. Rezina 
inv.75, 18 dos., 1950-1958 

 OPP a colhozului „Kotovski”, rl. Rezina 
inv.53, 29 dos., 1966-1981 

 OPP a colhozului „Zorile”, s. Sârcova, rl. Rezina 
inv.64, 23 dos., 1967-1981 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Stohnaia, rl. Rezina 
inv.76, 18 dos., 1946-1958 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Şestaci, rl. Rezina 
inv.78, 11 dos., 1950-1958 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Şoldăneşti, rl. Rezina 
inv.68, 28 dos., 1949-1969 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Şoldăneşti, rl. Rezina 
inv.109, 37 dos., 1951-1977 
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 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Trifeşti, rl. Rezina 
inv.54, 60 dos., 1952-1989 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Trifeşti, rl. Rezina 
inv.81, 89 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Kutuzov”, s. Ţahnăuţi, rl. Rezina 
inv.56, 95 dos., 1949-1989 

 OPP a sovhozului „Serghei Lazo”, s. Cogâlniceni, rl. Rezina 
inv.89, 39 dos., 1952-1989 

 OPP a sovhozului „Sverdlov”, s. Cinişeuţi, rl. Rezina 
inv.103, 4 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului „Tabacovod”, s. Gordineşti, rl. Rezina 
inv.105, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului „Avangard”, s. Pripiceni, rl. Rezina 
inv.104, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului „Solonceni”, rl. Rezina 
inv.93, 24 dos., 1963-1981 

 OPP a sovhozului specializat „Rezina”, or. Rezina 
inv.94, 12 dos., 1964-1972 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de creştere a juncilor „Progres”, s. Saharna, rl. Rezina 
inv.61, 35 dos., 1949-1989 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldplodovoşci”, rl. Rezina 
inv.70, 5 dos., 1965-1969 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Cineşeuţi, rl. Rezina 
inv.48, 22 dos., 1946-1958 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Otaci rl. Rezina 
inv.82, 938 dos., 1950-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, or. Rezina 
inv.39, 50 dos., 1945-1981 

 OPP a cooperaţiei săteşti de consum, s. Răspopeni, rl. Rezina 
inv.69, 9 dos., 1949-1960 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional central Rezina 
inv.58, 43 dos., 1950-1989 

 OPP a spitalului invalizilor celui de-al doilea război mondial, s. Saharna, rl. Rezina 
inv.34, 52 dos., 1946-1970,1972-1977 

 
OPP ale secţiei finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Rezina 
inv.47, 8 dos., 1961-1969 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Rezina 
inv.52, 14 dos., 1946-1955 

 
 
Comitetul raional Râbniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 3, 6291 dos., 1920-1941,1944-1989, inv.1-142 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Râbniţa 
inv.120, 31 dos., 1945-1946,1950-1953,1955-1956,1958-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional, rl. Râbniţa 
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inv.45, 41 dos., 1944-1962,1966-1981 

 OPP a Comitetului executiv orăşenesc Râbniţa 
inv.57, 28 dos., 1945-1958,1962-1981 

 OPP a satului Cobasna, rl. Râbniţa 
inv.73, 14 dos., 1945-1958 

 OPP a satului Crasnenicoie, rl. Râbniţa 
inv.46, 41 dos., 1946-1956,1958-1959,1961-1985 

 OPP a satului Erjova, rl. Râbniţa 
inv.96, 9 dos., 1948-1951,1953-1958 

 OPP a satului Jura, rl. Râbniţa 
inv.41, 14 dos., 1945-1956,1967-1968 

 OPP a satului Plopi, rl. Râbniţa 
inv.63, 11 dos., 1945-1956 

 OPP a satului Vărăncău, rl. Râbniţa 
inv.43, 20 dos., 1944-1958,1966-1968 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Râbniţa 
inv.49, 56 dos., 1946-1950,1952-1984 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii, or. Râbniţa 
inv.58, 31 dos., 1944-1959,1963-1981 

 OPP a secţiei de miliţie de la calea ferată Râbniţa 
inv.121, 9 dos., 1948,1955-1962 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului securităţii de stat, rl. Râbniţa 
inv.87, 18 dos., 1944-1953 

 OPP a Comisariatului militar orăşenesc Râbniţa 
inv.89, 10 dos., 1951,1956-1963,1965-1967 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a secţiei raionale de cultură, rl. Râbniţa 
inv.34, 1 dos., 1967-1968 

 OPP a redacţiei gazetei „Leninscoie Znamea”, or. Râbniţa 
inv.117, 30 dos., 1947-1960,1965,1967-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti a învăţământului public, or. Râbniţa 
inv.77, 2 dos., 1964-1968 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Râbniţa 
inv.124, 6 dos., 1964-1972 

 OPP a şcolii medii ruse nr.3 din Râbniţa 
inv.78, 13 dos., 1945-1956 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Râbniţa 
inv.86, 15 dos., 1966-1981 

 OPP a şcolii internat „A.S. Macarenco”, or. Râbniţa 
inv.90, 12 dos., 1961-1975 

 OPP a şcolii profesional tehnice medii nr.33, rl. Râbniţa 
inv.135, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.4 din Râbniţa 
inv.106, 1 dos., 1966-1967 

 OPP a şcolii de construcţii nr.11 din Râbniuţa 
inv.59, 15 dos., 1963-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de var din localitatea Vărăncău, rl. Râbniţa 
inv.37, 12 dos., 1949-1959 

 OPP a Uzinei de pompe din Râbniţa 
inv.71, 38 dos., 1947-1958,1961-1989 

 OPP a uzinei de confecţionare a materialelor de construcţii, rl. Râbniţa 
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inv.116, 23 dos., 1946-1959,1964-1971 

 OPP a uzinei de fabricare a obiectelor din beton armat, or. Râbniţa 
inv.126, 17 dos., 1961-1981 

 OPP a uzinei metalurgice din Râbniţa 
inv.141, 3 dos., 1983-1989 

 OPP a Combinatului de zahăr şi spirt, rl. Râbniţa 
inv.36, 60 dos., 1936,1945-1959,1961-1987 

 OPP a Combinatului de pâine din Râbniţa 
inv.51, 22 dos., 1946-1968 

 OPP a Combinatului de ciment şi ardezie din Râbniţa 
inv.92, 32 dos., 1961-1989 

 OPP a Combinatului de vinuri din Râbniţa 
inv.113, 35 dos., 1946,1949-1956,1958-1959,1962-1987 

 OPP a Combinatului de pâine, or. Râbniţa 
inv.131, 6 dos., 1976-1981 

 OPP a fabricii de tricotaje şi lenjerie, rl. Râbniţa 
inv.33, 38 dos., 1967-1989 

 OPP a fabricii de unt din Râbniţa 
inv.115, 28 dos., 1950-1962,1964-1970,1972-1981 

 OPP a fabricii de materii neţesute, or. Râbniţa 
inv.137, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Progres”, s. Andreevca, rl. Râbniţa 
inv.139, 1 dos., 1981 

 OPP a Asociaţiei „Raiselihozhimia”, or. Râbniţa 
inv.136, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a produselor agricole, rl. Râbniţa 
inv.129, 6 dos., 1976-1981 

 OPP a organizaţiei „Sahcameni”, rl. Râbniţa 
inv.76, 27 dos., 1946-1951,1953-1961 

 OPP a Direcţiei da carieră din oraşul Râbniţa 
inv.91, 3 dos., 1964-1968 

 OPP a sectorului de exploatare a râurilor din Râbniţa 
inv.118, 26 dos., 1923-1981 

 OPP a Combinatului întreprinderilor comunale, or. Râbniţa 
inv.110, 3 dos., 1964-1968 

 OPP a combinatului deservirii sociale, rl. Râbniţa 
inv.112, 22 dos., 1946-1959,1961-1969,1972-1984 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului de telecomunicaţii din oraşul Râbniţa 
inv.61, 2 dos., 1965-1968 

 OPP a staţiei de reparaţie tehnică din oraşul Râbniţa 
inv.54, 37 dos., 1945-1957,1959-1962,1965-1970,1972-1975 

 OPP a staţiei de cale ferată din oraşul Râbniţa 
inv.42, 47 dos., 1944-1981 

 OPP a staţiei de cale ferată Cobasna, rl. Râbniţa 
inv.111, 2 dos., 1960-1968 

 OPP a Asociaţiei de producţie „Râbniţtrans”, combinatul auto nr.2, rl. Râbniţa 
inv.119, 36 dos., 1952-1989 

 OPP a parcului de autobuze şi taximetri nr.4 din Râbniţa 
inv.122, 24 dos., 1956-1958,1960-1981 

 OPP a bazei de transport auto nr.29, or. Râbniţa 
inv.123, 8 dos., 1957-1970 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.68 „Selistroi”, rl. Râbniţa 
inv.108, 6 dos., 1966-1972 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.62 din Râbniţa 
inv.85, 1 dos., 1966-1967 
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OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a trustului „Selistroi”, rl. Râbniţa 
inv.55, 6 dos., 1966-1970 

 OPP a trustului „Metalurgstroi”, or. Râbniţa 
inv.140, 8 dos., 1982-1989 

 OPP a Direcţii de construcţii şi reparaţii a drumurilor, or. Râbniţa 
inv.80, 25 dos., 1949-1958,1963-1981 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.15 din Râbniţa 
inv.125, 32 dos., 1958-1985 

 OPP a Asociaţiei intergospodăreşti de construcţii, or. Râbniţa 
inv.81, 14 dos., 1960-1968,1971-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Asociaţiei raionale „Mejcolhozotcorm”, rl. Râbniţa 
inv.40, 29 dos., 1965-1981 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Râbniţa 
inv.93, 14 dos., 1965-1971,1973-1981 

 OPP a colhozului „Comintern”, s. Andreeva, rl. Râbniţa 
inv.103, 10 dos., 1948-1958 

 OPP a colhozului „Iscra”, s. Beloci, rl. Râbniţa 
inv.65, 36 dos., 1946-1981 

 OPP a colhozului „I maia”, s. Broşteni, rl. Râbniţa 
inv.84, 24 dos., 1948-1956,1967-1981 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Butuceni, rl. Râbniţa 
inv.82, 9 dos., 1948-1953,1955-1958 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Butuceni, rl. Râbniţa 
inv.39, 19 dos., 1967-1981 

 OPP a colhozului „Avangard”, s. Cobasna, rl. Râbniţa 
inv.105, 49 dos., 1946-1947,1950-1962,1965-1989 

 OPP a colhozului „Rodina”, s. Erjova, rl. Râbniţa 
inv.95, 58 dos., 1947-1986 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Ghidirim, rl. Râbniţa 
inv.47, 33 dos., 1945-1970 

 OPP a colhozului „Maiac”, s. Jura, rl. Râbniţa 
inv.109, 40 dos., 1950-1958,1962-1989 

 OPP a colhozului „Ucraina”, s. Haraba, rl. Râbniţa 
inv.101, 44 dos., 1946-1981 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Lenin, rl. Râbniţa 
inv.74, 27 dos., 1946-1957,1968-1981 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Mihailovca, rl. Râbniţa 
inv.68, 15 dos., 1967-1981 

 OPP a colhozului „Leninschii Puti”, s. Mihailovca, rl. Râbniţa 
inv.88, 7 dos., 1948-1949,1952-1956 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Mocra, rl. Râbniţa 
inv.67, 6 dos., 1947-1956 

 OPP a colhozului „Feodor Antoseac”, s. Mocra, rl. Râbniţa 
inv.48, 49 dos., 1945-1957,1963-1970,1972-1989 

 OPP a colhozului „Kuibâşev”, s. Molochişul Mic, rl. Râbniţa 
inv.70, 10 dos., 1945-1955,1957-1958 

 OPP a colhozului „Crasnâi octeabri”, Molochişul Mare, rl. Râbniţa 
inv.56, 38 dos., 1945-1960,1962-1981 

 OPP a colhozului „Kaganovici” (Kirov), s. Plopi, rl. Râbniţa 
inv.98, 9 dos., 1948-1953 

 OPP a colhozului „Zavetâ Lenina”, s. Plopi, rl. Râbniţa 
inv.99, 28 dos., 1950-1980 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Popenchi, rl. Râbniţa 
inv.60, 44 dos., 1946-1989 

 OPP a colhozului „Moldova Roşie”, rl. Râbniţa 
inv.44, 7 dos., 1945-1950 

 OPP a colhozului „Drujba”, rl. Râbniţa 
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inv.104, 11 dos., 1948-1958,1968-1969 

 OPP a colhozului „Dnestrovski”, s. Stroienţî, rl. Râbniţa 
inv.35, 14 dos., 1968-1981 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Vadul Turcului, rl. Râbniţa 
inv.94, 43 dos., 1946-1955,1958-1959,1961-1981 

 OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Vărăncău, rl. Râbniţa 
inv.107, 43 dos., 1950-1957,1960-1989 

 OPP a colhozului „Crasnâi octeabri”, s. Vărăncău, rl. Râbniţa 
inv.83, 4 dos., 1948-1949 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Zuzuleni, rl. Râbniţa 
inv.75, 12 dos., 1946-1958 

 OPP a sovhozului „Rossia”, s. Molochişul Mic, rl. Râbniţa 
inv.138, 1 dos., 1981 

 OPP a sovhozului „Zavetî Lenina”, s. Plopi, rl. Râbniţa 
inv.142, 7 dos., 1981-1987 

 OPP a sovhozului „Oplot soţializma”, s. Ploti, rl. Râbniţa 
inv.97, 42 dos., 1945-1957,1959-1989 

 OPP a sovhozului de păsări, rl. Râbniţa 
inv.133, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului „Ulmu”, s. Ulmu, rl. Râbniţa 
inv.100, 47 dos., 1945-1959,1961-1989 

 OPP a fabricii de păsări broiler, s. Crasnenicoe, rl. Râbniţa 
inv.132, 9 dos., 1978-1989 

 OPP a Întreprinderii intergospodăreştide creştere a juncilor „Dzerjinski”, s. Ofatinţi, rl. Râbniţa 
inv.102, 40 dos., 1946-1962,1965-1989 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de producere a fructelor, s. Ghidirim, rl. Râbniţa 
inv.128, 21 dos., 1971-1989 

 OPP a Direcţiei Sistemelor de irigare, s. Ofatinţi, rl. Râbniţa 
inv.130, 6 dos., 1976-1981 

 OPP a Asociaţiei de ameliorare a solurilor, or. Râbniţa 
inv.134, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Cobasna, rl. Râbniţa 
inv.50, 12 dos., 1945-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Vărăncău, rl. Râbniţa 
inv.52, 15 dos., 1945-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum, rl. Râbniţa 
inv.66, 41 dos., 1946-1959,1965-1981 

 OPP a artelului „Cooptorg”, or. Râbniţa 
inv.69, 10 dos., 1946-1954 

 OPP a artelului industrial „Zavetî Lenina”, rl. Râbniţa 
inv.64, 13 dos., 1946-1957 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional central, or. Râbniţa 
inv.62, 43 dos., 1945-1985 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei orăşeneşti de comerţ, or. Râbniţa 
inv.38, 56 dos., 1945-1989 

 OPP a depozitului silvic comercial, or. Râbniţa 
inv.79, 17 dos., 1948-1963 

 OPP a inspectoratului de stat responsabil de procurarea produselor agricole şi materie primă, rl. 
Râbniţa 

inv.127, 2 dos., 1961-1962 
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OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Râbniţa 
inv.53, 14 dos., 1945-1953,1955 

 OPP a bazei „Zagotzerno”, rl. Râbniţa 
inv.72, 21 dos., 1947-1953,1955-1968 

 OPP a Asociaţiei „Zagotzerno”, s. Cobasna, rl. Râbniţa 
inv.114, 9 dos., 1948-1956 

 

 
Comitetul raional Râşcani al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 67, 4102 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-105 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Râşcani 
inv.48, 42 dos., 1944-1975,1980-1984 

 OPP a Comitetului executiv raional Râşcani 
inv.52, 45 dos., 1944-1983 

 OPP a sovietului sătesc a localităţii Râşcani, rl. Râşcani 
inv.78, 11 dos., 1958-1962,1964-1969 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Râşcani 
inv.60, 52 dos., 1947-1955,1957-1988 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale, rl. Râşcani 
inv.54, 29 dos., 1948-1957,1965-1983 

 OPP a Comisariatului militar raional Râşcani 
inv.57, 19 dos., 1952-1972 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a gazetei raionale „Iscra”, rl. Râşcani 
inv.72, 33 dos., 1953-1967,1969-1988 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Râşcani 
inv.91, 19 dos., 1965-1983 

 OPP a sovhozului tehnicum din Râşcani 
inv.53, 102 dos., 1948-1989 

 OPP a şcolii medii din satul Ochiul Alb, rl. Râşcani 
inv.37, 2 dos., 1968-1969 

 OPP a şcolii medii nr.1 din satul Pelenia, rl. Râşcani 
inv.40, 1 dos., 1969 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.1, rl. Râşcani 
inv.92, 18 dos., 1965-1983 

 OPP a şcolii medii ruseşti nr.2 din Râşcani 
inv.59, 38 dos., 1947-1959,1961-1983 

 OPP a şcolii medii din satul Zăicani, rl. Râşcani 
inv.39, 1 dos., 1968-1969 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de confecţionare a materialelor de construcţii, or. Râşcani 
inv.46, 15 dos., 1968-1983 

 OPP a Combinatului industrial raional din Râşcani 
inv.35, 3 dos., 1967-1969 

 OPP a fabricii de vinuri din localitatea Râşcani 
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inv.97, 14 dos., 1961-1974 

 OPP a fabricii de brânzeturi din Râşcani 
inv.87, 11 dos., 1973-1983 

 OPP a asociaţiei ştiinţifice de producţie „Selecţia”, rl. Râşcani 
inv.38, 92 dos., 1945-1989 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a agriculturii, rl. Râşcani 
inv.99, 3 dos., 1980-1983 

 OPP a reţelelor electrice, rl. Râşcani 
inv.36, 3 dos., 1967,1969 

 OPP a Combinatului deservirii sociale, rl. Râşcani 
inv.56, 33 dos., 1947-1954,1956-1983 

 OPP a Combinatului întreprinderilor comunale, rl. Râşcani 
inv.75, 16 dos., 1954-1958,1960-1969 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Centrului de telecomunicaţii, or. Râşcani 
inv.69, 21 dos., 1964-1983 

 OPP a bazei auto nr.17 din Râşcani 
inv.86, 22 dos., 1962-1983 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.5, or. Râşcani 
inv.41, 16 dos., 1969-1983 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.65 din localitatea Râşcani 
inv.89, 15 dos., 1965-1969,1973-1976,1979-1983 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii din Râşcani 
inv.77, 28 dos., 1957-1969,1973-1983 

 OPP a sectorului de reparaţii şi construcţii din localitatea Râşcani 
inv.88, 6 dos., 1964-1969 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Asociaţiei „Moldselihoztehnica”, s. Recea, rl. Râşcani 
inv.49, 40 dos., 1946-1969,1974-1983 

 OPP a Consiliului colhozurilor din localitatea Râşcani 
inv.90, 21 dos., 1964-1983 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Aluniş, rl. Râşcani 
inv.81, 36 dos., 1952-1965,1967-1983 

 OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Balanul Vechi, rl. Râşcani 
inv.47, 45 dos., 1950-1983 

 OPP a colhozului „Pentru pace”, s. Boroşeni, rl. Râşcani 
inv.70, 23 dos., 1950-1958,1961-1972 

 OPP a colhozului „Pogranicnic”, s. Brăneşti, rl. Râşcani 
inv.96, 28 dos., 1965-1989 

 OPP a colhozului „Kalinin”, Cucueţii Noi, rl. Râşcani 
inv.71, 6 dos., 1950-1955 

 OPP a colhozului „Rasvet”, s. Duruitoarea, rl. Râşcani 
inv.95, 25 dos., 1965-1989 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Gălăşeni, rl. Râşcani 
inv.82, 46 dos., 1955-1988 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Grinăuţi, rl. Râşcani 
inv.94, 24 dos., 1965-1983 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Leadoveni, rl. Râşcani 
inv.74, 51 dos., 1950-1988 

 OPP a colhozului „Biruitorul”, s. Mihăpileni 
inv.58, 60 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Puti Ilicea”, s Pârjota, rl. Râşcani 
inv.63, 17 dos., 1950-1963 

 OPP a colhozului „Scânteia”, s. Pârjota, rl. Râşcani 
inv.66, 66 dos., 1950-1988 
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 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Pelenia, rl. Râşcani 
inv.61, 138 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Crasnoe Znamea”, s. Petruşeni, rl. Râşcani 
inv.79, 85 dos., 1955-1989 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Pociumbeni, rl. Râşcani 
inv.85, 52 dos., 1960-1962,1964-1988 

 OPP a colhozului „Bolşevic”, s. Racaria, rl. Râşcani 
inv.73, 48 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, or. Râşcani 
inv.65, 50 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Pravda” din localitatea Râşcani 
inv.105, 16 dos., 1949-1962 

 OPP a colhozului „Puti Ilicea”, s. Recea, rl. Râşcani 
inv.62, 17 dos., 1949-1961 

 OPP a colhozului „Molodaia Gvardia”, s. Şumna, rl. Râşcani 
inv.84, 29 dos., 1954-1958,1960-1962,1964-1973,1975-1983 

 OPP a colhozului „Calea Leninistă”, s. Zăicani, rl. Râşcani 
inv.83, 40 dos., 1959-1988 

 OPP a sovhozului „Gloria”, s. Hiliuţi, rl. Râşcani 
inv.101, 9 dos., 1980-1988 

 OPP a sovhozului „Horodişte”, s. Horodişte, rl. Râşcani 
inv.102, 4 dos., 1980-1983 

 OPP a sovhozului „Râşcani”, or. Râşcani 
inv.68, 24 dos., 1963-1983 

 OPP a sovhozului „Puti Ilicea”, s. Recea, rl. Râşcani 
inv.104, 43 dos., 1961-1989 

 OPP a sovhozului „Voshod”, s. Şaptebani, rl. Râşcani 
inv.100, 10 dos., 1980-1988 

 OPP a Asociaţiei „Moldplodovoşci”, or. Râşcani 
inv.43, 1 dos., 1968-1969 

 OPP a Asociaţiei „Mejcolhozotcorm” de creştere a vitelor cornute mari, s. Ciubara, rl. Râşcani 
inv.44, 4 dos., 1969-1972 

 OPP a Asociaţiei „Mejcolhozotcorm”, or. Râşcani 
inv.45, 12 dos., 1968-1969,1975-1983 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de producere a cărnii de vită „Maiac”, s. Văsileuţi, rl. Râşcani 
inv.64, 44 dos., 1950-1976,1978-1988 

 OPP a Întreprinderii intergospodăreşti de producere a fructelor, „Biruinţa”, s. Varatic, rl. Râşcani 
inv.80, 53 dos., 1959-1989 

 OPP a întreprinderii intergospodăreşti de creştere a juncilor, s. Boroşeni, rl. Râşcani 
inv.98, 10 dos., 1979-1988 

 OPP a fabricii de stat avicole, s. Leadoveni, rl. Râşcani 
inv.103, 4 dos., 1980-1983 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Mihăileni, rl. Râşcani 
inv.55, 12 dos., 1948-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Petruşeni, rl. Râşcani 
inv.76, 4 dos., 1955-1958 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum, rl. Râşcani 
inv.51, 48 dos., 1946-1983 

 OPP a cooperativei de consum din Râşcani 
inv.42, 2 dos., 1968-1969 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional Râşcani 
inv.67, 37 dos., 1949-1983 
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OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a lucrătorilor financiar–bancari, rl. Râşcani 
inv.93, 5 dos., 1964,1966-1969 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Râşcani 
inv.50, 9 dos., 1946-1955 

 
 
Comitetul raional Sângerei (Lazovsc) al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 47, 4471 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-113 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Lazovsc 
inv.44, 33 dos., 1944-1961,1965-1966,1971-1972 

 OPP a Comitetului executiv al sovietului de deputaţi, rl. Lazovsc 
inv.45, 60 dos., 1944-1964,1970-1981 

 OPP a satului Copăceni, rl. Sângerei 
inv.54, 5 dos., 1949-1950 

 OPP a satului Nicolaevca, rl. Lazovsc 
inv.43, 17 dos., 1946-1950,1955,1972-1975 

 OPP a satului Pepeni, rl. Sângerei 
inv.53, 11 dos., 1948-1956 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Lazovsc 
inv.49, 43 dos., 1944-1971,1977-1979 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Lazovsc 
inv.92, 10 dos., 1973-1981 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Sângerei 
inv.48, 15 dos., 1967-1969 

 OPP a Comisariatului militar raional Lazovsc 
inv.97, 7 dos., 1956-1962 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Leninschii Puti”, rl. Lazovsc 
inv.58, 19 dos., 1962-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Direcţiei învăţământului public, rl. Lazovsc 
inv.70, 29 dos., 1965-1981 

 OPP a şcolii medii din satul Lazo, rl. Lazovsc 
inv.96, 5 dos., 1957-1959,1963-1964 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Lazovsc 
inv.46, 5 dos., 1946-1947 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Sângerei 
inv.71, 37 dos., 1949-1971,1974-1981 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.21 din satul Alexăndreni, rl. Lazovsc 
inv.93, 3 dos., 1974-1977 

 OPP a şcolii profesional tehnice speciale nr.11 din satul Valea Norocului, rl. Lazovsc 
inv.94, 8 dos., 1974-1981 
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OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului Industrial raional, s. Alexăndreni, rl. Lazoivsc 
inv.39, 4 dos., 1966-1969 

 OPP a fabricii de vinuri din oraşul Sângerei 
inv.91, 61 dos., 1954-1989 

 OPP a fabricii de zahăr din Alexăndreni, rl. Lazovsc 
inv.100, 42 dos., 1964-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Coşcodeni”, s. Căşcodeni, rl. Lazovsc 
inv.113, 21 dos., 1980-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Dumbrăviţa”, s. Dumbrăviţa, rl. Lazovsc 
inv.110, 21 dos., 1980-1983 

 OPP a fabricii sovhoz „Raduga”, rl. Lazovsc 
inv.109, 6 dos., 1980-1982 

 OPP a Întreprinderii intergospodăreşti de producere a cărnii de vită, „Victoria”, s. Heciul Nou, rl. 
Lazovsc 

inv.112, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a Întreprinderii „Colhozjivprom”, s. Mărineşti, rl. Lazovsc 
inv.99, 45 dos., 1974-1989 

 OPP a Întreprinderii de colectare şi realizare „Moldplodovoşciprom”, rl. Lazovsc 
inv.90, 20 dos., 1973-1980 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihozhimia”, rl. Lazovsc 
inv.108, 1 dos., 1980 

 OPP a Asociaţiei raionale de mecanizare şi electrificare a agriculturii, rl. Lazovsc 
inv.111, 6 dos., 1979-1981 

 OPP a Combinatului deservirii sociale, rl. Lazovsc 
inv.51, 31 dos., 1950-1959,1966-1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului republican de telecomunicaţii, rl. Sângerei 
inv.89, 32 dos., 1950-1961,1963-1981 

 OPP a staţiei de cale ferată din Alexăndreni, rl. Lazovsc 
inv.38a, 27 dos., 1964-1972,1975-1981 

 OPP a bazei de transport auto nr.35, rl. Lazovsc 
inv.72, 42 dos., 1962-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.81,k s. Biruinţa, rl. Lazovsc 
inv.57, 27 dos., 1965-1980 

 OPP a coloanei mobile mecanizate, s. Alexăndreni, rl. Lazovsc 
inv.107, 6 dos., 1979-1981 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii, or. Lazovsc 
inv.50, 59 dos., 1960-1988 

 OPP a Direcţiei de construcţii şi reparaţii „Remstroiupravlenie”, rl. Lazovsc 
inv.61, 24 dos., 1960-1971,1974-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Direcţiei agricole a Comitetului executiv Lazovsc 
inv.56, 32 dos., 1963-1967,1973-1982 

 OPP a Direcţiei agricole a Comitetului executiv raional Lazovsc 
inv.98, 9 dos., 1974-1982 

 OPP a Asociaţiei raionale „Raiselihozotdel” a Comitetului executiv raional Lazovsc 
inv.47, 15 dos., 1946-1953 

 OPP a Asociaţiei „Moldselihoztehnica”, or. Biruinţa, rl. Lazovsc 
inv.69, 9 dos., 1966-1973 

 OPP a Asociaţiei „Moldselihoztehnica”, s. Grigorovca, rl. Lazovsc 
inv.42, 46 dos., 1947-1958,1964-1983 

 OPP a colhozului „XXI siezd CPSS”, s. Alexăndreni, rl. Lazovsc 
inv.41, 87 dos., 1946-1986 
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 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Belicenii Vechi rl. Lazovsc 
inv.68, 74 dos., 1950-1959,1963-1964,1969-1989 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Belicenii Noi, rl. Lazovsc 
inv.80, 64 dos., 1951-1972,1974-1975,1978-1986 

 OPP a colhozului „Kirov”, s. Chirileni, rl. Lazovsc 
inv.83, 17 dos., 1951-1958,1963-1964 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Chişcăreni, rl. Lazovsc 
inv.75, 96 dos., 1949-1968,1970-1987 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Copăceni, rl. Sângerei 
inv.84, 26 dos., 1951-1958 

 OPP a colhozului „XX siezd CPSS”, s. Copăceni, rl. Lazovsc 
inv.66, 65 dos., 1951-1969,1972-1975,1977-1980,1984-1989 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Coşcodeni, rl. Lazovsc 
inv.77, 46 dos., 1953-1979 

 OPP a colhozului „Dzerjinski”, s. Cotiujenii Mici, rl. Lazovsc 
inv.87, 34 dos., 1952-1956,1971-1983 

 OPP a colhozului „Iscra” (Pobeda), s. Cubolta, rl. Lazovsc 
inv.40, 63 dos., 1971-1986 

 OPP a colhozului „Zarea”, s. Dobruşa Veche, rl. Lazovsc 
inv.78, 24 dos., 1950-1961,1964-1965,1967,1970-1971 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Drăgăneşti, rl. Lazovsc 
inv.55, 86 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Dumbrăviţa, rl. Lazovsc 
inv.76, 48 dos., 1949-1959,1962-1963,1972-1983 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Ezăreni, rl. Lazovsc 
inv.85, 51 dos., 1951-1983 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Grigorovca, rl. Sângerei 
inv.63, 8 dos., 1950-1953 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Heciul Nou, rl. Lazovsc 
inv.79, 39 dos., 1949-1959,1961-1969,1971-1973 

 OPP a colhozului „Malencov”, s. Lipovanca, rl. Sângerei 
inv.81, 7 dos., 1952-1955 

 OPP a colhozului „Miciurin”, or. Lazovsc 
inv.64, 94 dos., 1948-1970,1972-1989 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Pepeni, rl. Lazovsc 
inv.67, 70 dos., 1951-1958,1969-1979,1980-1987 

 OPP a colhozului „XXIII siezd CPSS”, s. Prepeliţa, rl. Lazovsc 
inv.88, 37 dos., 1951-1957,1966-1974,1976-1981,1983 

 OPP a colhozului „Bolşevic”, s. Rădoaia, rl. Lazovsc 
inv.82, 67 dos., 1949-1983 

 OPP a colhozului „II siazd CP(b)M”, s. Sângereii Noi, rl. Sângerei 
inv.65, 18 dos., 1948-1959 

 OPP a sovhozului „Bălăşeşti”, s. Bălăşeşti, rl. Lazovsc 
inv.105, 4 dos., 1978-1979 

 OPP a sovhozului „Doina”, s. Bursuceni, rl. Lazovsc 
inv.104, 14 dos., 1978-1983 

 OPP a sovhozului „Zorile”, s. Ciuciueni, rl. Lazovsc 
inv.103, 12 dos., 1978-1982 

 OPP a sovhozului „Zarea”, s. Dobruja, rl. Lazovsc 
inv.86, 18 dos., 1972-1979,1982-1984 

 OPP a sovhozului din localitatea Drăgăneşti, rl. Lazovsc 
inv.60, 26 dos., 1946-1955,1964-1979 

 OPP a sovhozului „Reut”, s. Elizavetovca, rl. Lazovsc 
inv.101, 28 dos., 1964-1973,1980-1984 

 OPP a sovhozului „Bălţi”, rl. Lazovsc 
inv.102, 20 dos., 1965-1982 

 OPP a sovhozului „Mihailovca”, s. Mihailovca, rl. Lazovsc 
inv.106, 10 dos., 1978-1982 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare nr.2 din satul Chişcăreni, rl. Sângerei 
inv.74, 13 dos., 1950-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare nr.1 din satul Coşcodeni, rl. Sângerei 
inv.73, 18 dos., 1948-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Drăgăneşti, rl. Sângerei 



 251 

inv.52, 11 dos., 1949-1956 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii cooperaţiei de consum, rl. Lazovsc 
inv.62, 67 dos., 1947,1949—1982 

 
OPP a Instituţiei medicale  
 
 OPP a spitalului raional s. Sângereii Vechi, rl. Lazovsc 
inv.95, 43 dos., 1956-1981 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional a Ministerului aprovizionării, rl. Sângerei 
inv.59, 17 dos., 1947-1952 

 
 
Comitetul raional Slobozia (Tiraspol) al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 60, 6255 dos., 1920-1989, inv.1-119 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Slobozia 
inv.66, 35 dos., 1945-1981 

 OPP a Comitetului executiv raional Slobozia 
inv.42, 40 dos., 1946-1982 

 OPP a satului Blijnii Hutor, rl. Tiraspol 
inv.63, 16 dos., 1947-1961 

 OPP a satului Chiţcani,rl. Slobozia 
inv.43, 53 dos., 1946-1976 

 OPP a satului Mălăieşti, rl. Tiraspol 
inv.59, 15 dos., 1945-1958 

 OPP a satului Novo-Crasnoe, rl. Tiraspol 
inv.36, 8 dos., 1931-1937 

 OPP a satului Parcani, rl. Tiraspol 
inv.32, 35 dos., 1925-1967 

 OPP a orăşelului Slobozia 
inv.101, 33 dos., 1958-1989 

 OPP a satului Speia, rl. Tiraspol 
inv.58, 15 dos., 1945-1958 

 OPP a satului Sucleia, rl. Tiraspol 
inv.88, 20 dos., 1945-1968 

 OPP a satului Teia, rl. Tiraspol 
inv.91, 11 dos., 1947-1955 

 OPP a satului Ternovca, rl. Tiraspol 
inv.39, 17 dos., 1924-1958 

 OPP a satului Zacrepostnaia – Slobodca, rl. Tiraspol 
inv.69, 16 dos., 1945-1961 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Slobozia 
inv.84, 36 dos., 1947-1989 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Slobozia 
inv.85, 35 dos., 1949-1982 
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OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Znamea Pobedî”, (Leninscoie Znamea), „Dnestrovscaia Pravda”, rl. Tiraspol 
inv.94, 12 dos., 1954-1968 

 OPP a redacţiei raionale a ziarului „Seliscaia Novi”, rl. Slobozia 
inv.112, 10 dos., 1972-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl, Slobozia 
inv.104, 13 dos., 1970-1981 

 OPP a sovhozului tehnicum „Frunze”, orăşelul Novo-Tiraspol, rl. Slobozia 
inv.40, 65 dos., 1932-1986 

 OPP a şcolii medii nr.1 din Chiţcani, rl. Slobozia 
inv.100, 29 dos., 1952-1981 

 OPP a şcolii medii din satul Crasnoe, rl. Slobozia 
inv.107, 20 dos., 1963-1981 

 OPP a şcolii medii din Kolcotovo–Balcovsc, rl. Tiraspol 
inv.73, 13 dos., 1946-1956 

 OPP a şcolii medii din Parcani, rl. Tiraspol 
inv.72, 20 dos., 1949-1968 

 OPP şcolii medii nr.1 din Slobozia 
inv.53, 43 dos., 1947-1989 

 OPP a şcolii internat din satul Hlinoe, rl. Tiraspol 
inv.110, 4 dos., 1965-1968 

 OPP a şcolii internat din satul Parcani, rl. Slobozia 
inv.98, 24 dos., 1957-1981 

 OPP a şcolii medii profesional tehnice săteşti nr.29, s. Caragaş, rl. Slobozia 
inv.116, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a şcolii mecanizate din Slobozia, rl. Tiraspol 
inv.55, 3 dos., 1966-1968 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de producere a betonului armat, s. Sucleia, rl. Slobozia 
inv.108, 9 dos., 1964-1972 

 OPP a uzinei de cărămidă, rl. Tiraspol 
inv.86, 14 dos., 1948-1960 

 OPP a Combinatului industrial raional, rl. Tiraspol 
inv.52, 9 dos., 1952-1959 

 OPP a fabricii „Octeabri”, s. Crasnoe, rl. Slobozia 
inv.30, 72 dos., 1945-1989 

 OPP a fabricii de vinuri din satul Hlinoe, rl. Tiraspol 
inv.47, 18 dos., 1946-1962 

 OPP a Asociaţiei ştiinţifice de producţie „Dnestr”, s. Sucleia, rl. Slobozia 
inv.48, 79 dos., 1945-1987 

 OPP a Întreprinderii intergospodăreşti de producere a cărnii şi creştere a juncilor, s. Frunze, rl. Slobozia 
inv.41, 54 dos., 1934-1987 

 OPP a Uniunii pentru mecanizarea şi electrificarea a producţiei agricole, rl. Slobozia 
inv.118, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a Direcţiei sistemelor de irigare, s. Sucleia, rl. Slobozia 
inv.50, 43 dos., 1946-1987 

 OPP a Combinatului deservirii sociale, rl. Tiraspol 
inv.95,  dos., 1947-1968 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Asociaţiei raionale „Colhoztrans”, rl. Slobozia 
inv.117, 5 dos., 1979-1981 

 OPP a bazei de transport auto „Moldplodovoşci”, rl. Slobozia 
inv.109, 29 dos., 1965-1982 

 OPP a atelierului de maşini şi tractoare, rl. Tiraspol 
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inv.61, 5 dos., 1947-1951 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.4, s. Ciobruci, rl. Tiraspol 
inv.54, 5 dos., 1966-1970 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.64 din Slobozia 
inv.56, 17 dos., 1966-1981 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.12, rl. Slobozia 
inv.46, 38 dos., 1950-1981 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.13, rl. Slobozia 
inv.111, 9 dos., 1964-1972 

 OPP a coloanei mobile mecanizate de construcţie nr.15, s. Sucleia, rl. Slobozia 
inv.96, 14 dos., 1970-1982 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.11, s. Sucleea, rl. Slobozia 
inv.33, 47 dos., 1930-1971 

 
OPP a secţiei Construcţii 
 
 OPP a Asociaţiei raionale „Mejcolhozstroi”, rl. Slobozia 
inv.102, 34 dos., 1957-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Asociaţiei „Gosselihoztehnica”, s. Slobozia, rl. Slobozia 
inv.45, 55 dos., 1932-1982 

 OPP a Asociaţiei interraionale „Goscomselihoztehnica”, rl. Slobozia 
inv.115, 2 dos., 1971-1981 

 OPP a Consiliului Colhozurilor, rl. Slobozia 
inv.105, 20 dos., 1962-1981 

 OPP a colhozului „12 let octeabrea”, s. Adrianovca Nouă, rl. Tiraspol 
inv.34, 9 dos., 1929-1934 

 OPP a colhozului „Dzerjinski”, s. Balca, rl. Tiraspol 
inv.71, 16 dos., 1947-1958 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Blijnii Hutor, rl. Slobozia 
inv.62, 66 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „40 let octeabrea”, s. Caragaş, rl. Tiraspol 
inv.119, 4 dos., 1963-1964 

 OPP a colhozului „Crasnâi Sadovod”, s. Chiţcani, rl. Slobozia 
inv.80, 67 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Ciobruci, rl. Slobozia 
inv.77, 84 dos., 1946-1989 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Copanca, rl. Slobozia 
inv.83, 58 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Corotna, rl. Slobozia 
inv.79, 57 dos., 1947-1989 

 OPP a sovhozului „Moldova”, s. Cremenciug, rl. Slobozia 
inv.82, 63 dos., 1945-1985 

 OPP a colhozului „Pamiati Ilicea”, s. Gâsca, rl. Slobozia 
inv.81, 12 dos., 1941-1981 

 OPP a colhozului „Cervonâi oraci”, s. Grebenci, rl. Tiraspol 
inv.38, 15 dos., 1931-1934 

 OPP a colhozului „Zarea Comunizma”, s. Hlinoie, rl. Slobozia 
inv.75, 77 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Nezavertailovca, rl. Slobozia 
inv.78, 75 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Rasvet”, s. Novo-Kotovsc, rl. Tiraspol 
inv.67, 24 dos., 1946-1970 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Parcani, rl. Slobozia 
inv.92, 76 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „XVIII partsiezd”, s. Parcani, rl. Tiraspol 
inv.60, 6 dos., 1946-1951 

 OPP a colhozului „XX partsiezd”, or. Slobozia, rl. Slobozia 
inv.49, 72 dos., 1946-1982 

 OPP a colhozului „I mai”, or. Slobozia 
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inv.76, 57 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Sverdlov”, s. Sucleia, rl. Slobozia 
inv.93, 67 dos., 1946-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Ternovca, rl. Slobozia 
inv.57, 71 dos., 1946-1989 

 OPP a colhozului „Rasvet”, s. Vladimirovca, rl. Slobozia 
inv.64, 63 dos., 1946-1989 

 OPP a colhozului „Crasnâi perecop”, s. Zacrepostnaia-Slobodca, rl. Tiraspol 
inv.37, 4 dos., 1933-1950 

 OPP a sovhozului „40 let octeabrea”, s. Caragaş, rl. Tiraspol 
inv.51, 26 dos., 1947-1961 

 OPP a sovhozului „Dnestr”, s. Caragaşi, rl. Slobozia 
inv.103, 37 dos., 1965-1989 

 OPP a sovhozului „Kotovski”, a staţiei Cuciurgani, rl. Tiraspol 
inv.35, 1 dos., 1928 

 OPP a Biroului raional „Moldplodovoşci”, rl. Slobozia 
inv.106, 22 dos., 1963-1982 

 OPP a livezii intercolhoznice „Pameati Ilicea”, s. Pervomaisc, rl. Slobozia 
inv.97, 33 dos., 1971-1989 

 OPP a Asociaţiei de producţie pentru ameliorare, rl. Slobozia 
inv.113, 14 dos., 1974-1981 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare, s. Mălăieşti, rl. Tiraspol 
inv.68, 23 dos., 1932-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Slobozia, rl. Tiraspol 
inv.31, 21 dos., 1945-1959 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare „10 let Moldavii”, rl. Tiraspol 
inv.87, 10 dos., 1946-1954 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum „Raipotrebsoiuz”, rl. Slobozia 
inv.74, 39 dos., 1946-1982 

 
OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a spitalului raional Slobozia 
inv.99, 31 dos., 1955-1982 

 OPP a Întreprinderii producţie „Vetpreparat”, rl. Slobozia 
inv.114, 10 dos., 1973-1982 

 
OPP a secţiei finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale financiare, rl. Slobozia 
inv.90, 13 dos., 1969-1981 

 
OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Tiraspol 
inv.70, 11 dos., 1948-1956 

 OPP a Asociaţiei raionale „Selihozsnab”, rl. Tiraspol 
inv.65, 8 dos., 1947-1952 

 OPP a staţiei raionale de aprovizionare, rl. Slobozia 
inv.89, 13 dos., 1969-1981 
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Comitetul raional Şoldăneşti (Cernenco) al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 229, 1970 dos., 1946-1991, inv.1-41 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a aparatului Comitetului raional Şoldăneşti 
inv.40, 3 dos., 1980-1982 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii din Cobâlnea, rl. Şoldăneşti 
inv.32, 9 dos., 1972-1980 

 OPP a şcolii medii din Cuşmirca, rl. Şoldăneşti 
inv.28, 14 dos., 1968-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei construcţiilor din beton armat, rl. Şoldăneşti 
inv.34, 34 dos., 1965-1989 

 OPP a fabricii de fermentare a tutunului din Şoldăneşti 
inv.22, 39 dos., 1947-1981 

 OPP a Asociaţiei raionale „Gosspeţleshoz”, rl. Şoldăneşti 
inv.17, 28 dos., 1946-1967,1971,1978-1989 

 OPP a Asociaţiei intergopspodăreşti de producere a nutreţurilor ,s. Cotiujeni, rl. Şoldăneşti 
inv.27, 94 dos., 1949-1970,1974-1989 

 
OPP a secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a depoului staţiei Şoldăneşti 
inv.35, 24 dos., 1965-1981,1984-1989 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a colhozului „Comunist”, s. Alcedar, rl. Şoldăneşti 
inv.19, 107 dos., 1950-1981 

 OPP a colhozului „Tkacenco”, s. Cobâlnea, rl. Şoldăneşti 
inv.25, 62 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Cuşmirca, rl. Şoldăneşti 
inv.26, 58 dos., 1952-1989 

 OPP a colhozului „XXII siezd CPSS”, s. Mihuleni, rl. Şoldăneşti 
inv.24, 62 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Olişcani, rl. Şoldăneşti 
inv.31, 56 dos., 1946-1981 

 OPP a sovhozului „Iscra”, s. Răceşti, rl Şoldăneşti 
inv.29, 55 dos., 1953-1989 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Răspopeni, rl. Şoldăneşti 
inv.33, 107 dos., 1953-1989 

 OPP a colhozului „Şevcenco”, s. Samaşcani, rl. Şoldăneşti 
inv.20, 55 dos., 1951-1981 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Vadul Raşcova, rl. Şodăneşti 
inv.18, 71 dos., 1947-1969,1971-1989 

 OPP a sovhozului „Ceapaev”, s. Căuzeni, rl. Şoldăneşti 
inv.37, 5 dos., 1978-1981 

 OPP a sovhozului „XXV siezd CPSS”, s. Poiana, rl. Şoldăneşti 
inv.39, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a sovhozului „Sovetscaia Moldavia”, s. Şestaci, rl. Şoldăneşti 
inv.38, 3 dos., 1980-1981 

 OPP a sovhozului „Pohoarna”, rl. Şoldăneşti 
inv.36, 12 dos., 1978-1989 

 OPP a sovhozului „Şoldăneşti”, rl. Şoldăneşti 
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inv.41, 7 dos., 1978-1981 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a punctului de colectare a pâinii, rl. Şoldăneşti 
inv.23, 18 dos., 1947-1969,1974-1981 

 
 
Comitetul raional Soroca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 121, 5817 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-137 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Soroca 
inv.75, 43 dos., 1946-1957,1960-1962,1967-1983 

 OPP a Comitetului executiv raional Soroca 
inv.60, 54 dos., 1944-1962,1965-1982 

 OPP a Comitetului executiv orăşenesc Soroca 
inv.46, 55 dos., 1946-1960,1962-1982 

 OPP a satului Volovo, rl. Soroca 
inv.61, 672 dos., 1950-1953 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Soroca 
inv.52, 87 dos., 1946-1960,1963-1989 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii, rl. Soroca 
inv.56, 28 dos., 1946,1948-1950,1952-1982 

 OPP a Comisariatului militar raional Soroca 
inv.122, 13 dos., 1951-1963 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Puti Ilicea”, or. Soroca 
inv.50, 19 dos., 1946-1961,1965-1968,1978-1982 

 OPP a tipografiei de stat din Soroca 
inv.88, 14 dos., 1963-1977 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Institutului pedagogic din Soroca 
inv.69, 18 dos., 1949-1954 

 OPP a sovhozului tehnicum din Soroca 
inv.47, 76 dos., 1945-1957,1964-1989 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti din Soroca 
inv.53, 30 dos., 1949-1953,1955-1982 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Soroca 
inv.71, 35 dos., 1944-1947,1949-1982 

 OPP a şcolii internat specializate din Soloneţ, rl. Soroca 
inv.40, 13 dos., 1966-1972,1976-1977  

 OPP a şcolii pedagogice „Boris Glavan” din Soroca 
inv.103, 45 dos., 1947,1954-1961,1963-1966,1968-1982 
 OPP a şcolii de medicină din Soroca 
inv.104, 18 dos., 1950-1960,1963-1975 

 OPP a şcolii operatorilor de cinema din Soroca 
inv.87, 26 dos., 1950-1964,1968-1982 

 OPP a şcolii de culturalizare din Soroca 
inv.82, 45 dos., 1946-1958,1961-1982 

 OPP a şcolii cooperatiste din Soroca 
inv.62, 54 dos., 1946-1982 
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 OPP a Întreprinderilor de învăţământ şi producţie a societăţii orbilor, rl. Soroca 
inv.123, 2 dos., 1961-1962 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de confecţionare a materialelor de construcţie, or. Soroca 
inv.124, 39 dos., 1955-1982 
 OPP a Combinatului de pâine din Soroca 
inv.44, 22 dos., 1947-1965,1969-1977 

 OPP a Combinatului de carne din Soroca 
inv.54, 13 dos., 1948-1966 

 OPP a fabricii de bere din Soroca 
inv.55, 30 dos., 1946,1948-1961,1968-1982 

 OPP a fabricii de cusut din Soroca 
inv.74, 18 dos., 1948-1954,1961-1970 

 OPP a fabricii de cusut nr.4 din Soroca 
inv.63, 83 dos., 1946-1986 

 OPP a fabricii de conserve din Soroca 
inv.83, 56 dos., 1951-1962,1964-1988 

 OPP a fabricii de unt din Soroca 
inv.90, 4 dos., 1951-1954 

 OPP a fabricii de vinuri din Soroca 
inv.106, 28 dos., 1946-1949,1952-1955,1958-1962,1968-1974 

 OPP a fabricii „Metaloizdelie”, or. Soroca 
inv.120, 47 dos., 1959-1986 
 OPP a fabricii de mecanizare şi automatizare, or. Soroca 
inv.121, 30 dos., 1975-1989 
 OPP a fabricii „Electropribor”, or. Soroca 
inv.125, 53 dos., 1960-1963,1966-1989 

 OPP a fabricii articolelor de tricotaj, rl. Soroca 
inv.136, 25 dos., 1980-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Boris Glavan”, s. Holoşniţa, rl. Soroca 
inv.101, 35 dos., 1970-1982 

 OPP a Asociaţiei intergospodăreşti de producţie „Moldselihozhimia”, or. Soroca 
inv.135, 3 dos., 1980-1982 
 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a producţiei agricole, or. Soroca 
inv.128, 22 dos., 1974-1982 

 OPP a staţiei electrice din oraşul Soroca 
inv.80, 10 dos., 1951-1957 

 OPP a gospodăriei mecanizate forestiere, rl. Soroca 
inv.58, 44 dos., 1946-1961,1963-1983 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Soroca 
inv.70, 55 dos., 1945-1955,1957-1958,1961-1962,1965-1982 

 OPP a Combinatului de deservire sociale, rl. Soroca 
inv.92, 46 dos., 1946-19869,1971-1982 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Soroca 
inv.105, 32 dos., 1967-1982 

 OPP a oficiului poştal nr.29/6, or. Soroca 
inv.48, 43 dos., 1967-1989 

 OPP a aeroportului din oraşul Soroca 
inv.107, 4 dos., 1955-1956,1958-1962 

 OPP a Direcţiei de exploatare a drumurilor nr.4, rl. Soroca 
inv.102, 14 dos., 1947-1964 
 OPP a asociaţiei raionale „Colhoztrans”, rl. Soroca 
inv.132, 2 dos., 1979-1980 

 OPP a parcului de autobuze şi taximetru, or. Soroca 
inv.49, 58 dos., 1946-1956,1963-1964,1966-1989 

 OPP a bazei de transport auto nr.11, or. Soroca 
inv.84, 54 dos., 1946-1962,1968-1982 
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 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.55 „Moldselistroi”, rl. Soroca 
inv.79, 40 dos., 1950,1952-1962,1967-1982 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.90, or. Soroca 
inv.42, 4 dos., 19695-1973 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Asociaţiei „Mejcolhozstroi”, or. Soroca 
inv.35, 30 dos., 1966-1982 

 OPP a oficiului de construcţii şi reparaţii din Soroca 
inv.67, 27 dos., 1951-1960,1963-1982 

 OPP a Direcţiei de construcţie nr.58, or. Soroca 
inv.126, 18 dos., 1973-1982 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei agricole a Comitetului executiv Soroca 
inv.129, 18 dos., 1974-1982 

 OPP a inspectoratului raional agrar, rl. Soroca 
inv.51, 13 dos., 1946-1953,1958-1960 

 OPP a Asociaţiei „Moldselihoztehnica”, s. Stoicani, rl. Soroca 
inv.36, 38 dos., 1946-1951,1953-1958,1961-1968,1971-1982 

 OPP a Consiliului colhozurilor din oraşul Soroca 
inv.38, 17 dos., 1966-1971,1973-1982 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Bădiceni, rl. Soroca 
inv.37, 56 dos., 1950-1960,1966-1989 

 OPP a colhozului „Comunist”, s. Băxani, rl. Soroca 
inv.94, 47 dos., 1951-1961,1963-1982 

 OPP a colhozului „Femeia Moldovei”, s. Bulboci, rl. Soroca 
inv.98, 27 dos., 1951-1961,1964-1970 

 OPP a colhozului „Znamea”, s. Căinarii Vechi, rl. Soroca 
inv.93, 78 dos., 1948-1961,1966-1989 

 OPP a colhozului „Avangard”, s. Cosăuţi, rl. Soroca 
inv.73, 59 dos., 1946-1979 

 OPP a colhozului „Malencov”, s. Dărcăuţi, rl. Soroca 
inv.97, 7 dos., 1951-1956 

 OPP a colhozului „Avrora”, s. Dărcăuţi, rl. Soroca 
inv.118, 47 dos., 1955-1961,1965-1986 
 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Dubna, rl. Soroca 
inv.100, 24 dos., 1971-1982 

 OPP a colhozului „Puti Lenina”, s. Iarova, rl. Soroca 
inv.99, 78 dos., 1947-1960,1970-1989 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Holoşniţa, rl. Soroca 
inv.114, 15 dos., 1951-1957,1959-1962,1969 
 OPP a colhozului „30 let Sovetscoi armii”, s. Hristici, rl. Soroca 
inv.91, 12 dos., 1948-1957 

 OPP a colhozului „I mai”, s. Oclanda, rl. Soroca 
inv.117, 5 dos., 1958-1962 

 OPP a colhozului „Comsomoleţ”, s. Oclanda, rl. Soroca 
inv.96, 54 dos., 1950-1960,1964-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Ocolina, rl. Soroca 
inv.111, 10 dos., 1948-1959 
 OPP a colhozului „Luci”, s. Pârliţa, rl. Soroca 
inv.72, 60 dos., 1949-1962,1964-1986 

 OPP a colhozului „Zvezda”, s. Racovăţ, rl. Soroca 
inv.66, 52 dos., 1949-1956,1963-1986 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Redi-Creşnovăţ, rl. Soroca 
inv.57, 20 dos., 1949-1956,1963-1968 

 OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Redi–Cerşnovăţ, rl. Soroca 
inv.115, 55 dos., 1949-1962,1969-1989 
 OPP a colhozului „Rodina”, s. Rubleniţa, rl. Soroca 
inv.64, 5 dos., 1951-1954,1961-1966 
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 OPP a colhozului „Rodina”, s. Rubleniţa, rl. Soroca 
inv.81, 60 dos., 1949-1960,1962-1989 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Schineni, rl. Soroca 
inv.95, 58 dos., 1951-1959,1967-1989 

 OPP a colhozului „Octombrie”, s. Slobozia-Cremene, rl. Soroca 
inv.76, 53 dos., 1950-1952,1954-1959,1963-1986 

 OPP a colhozului „Moldova Socialistă”, s. Slobozia-Vărăncău, rl. Soroca 
inv.78, 8 dos., 1951-1957,1958 

 OPP a colhozului „Bolşevic”, rl. Soroca 
inv.116, 9 dos., 1952-1961 

 OPP a colhozului „Puti Lenina”, s. Şeptelici, rl. Soroca 
inv.110, 8 dos., 1952-1959 
 OPP a colhozului „Stalin”, s. Trifăuţi, rl. Soroca 
inv.65, 8 dos., 1947-1953,1955-1960 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Vărăncău, rl. Soroca 
inv.137, 15 dos., 1949-1958 
 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Vădeni, rl. Soroca 
inv.113, 6 dos., 1953-1960 

 OPP a sovhozului „Bolboci”, s. Bolboci, rl. Soroca 
inv.127, 31 dos., 1973-1986 

 OPP a sovhozului „Dumbrăveni”, s. Dumbrăveni, rl. Soroca 
inv.108, 59 dos., 1946-1959,1963-1989 
 OPP a sovhozului „Ovoşcevod”, s. Egoreni, rl. Soroca 
inv.34, 45 dos., 1967-1989 

 OPP a sovhozului „Nistru”, s. Ocolina, rl. Soroca 
inv.133, 8 dos., 1979-1982 
 OPP a sovhozului „Parcani”, s. Parcani, rl. Soroca 
inv.134, 6 dos., 1980-1982 
 OPP a sovhozului „Progres”, rl. Soroca 
inv.89, 18 dos., 1946-1959 

 OPP a sovhozului din satul Şolcani, rl. Soroca 
inv.41, 25 dos., 1967-1968,1970-1982 

 OPP a sovhozului „Miciurin”, s. Vasilcău, rl. Soroca 
inv.86, 62 dos., 1951-1959,1961-1962,1967-1989 

 OPP a sovhozului „Voloviţa”, s. Voloviţa, rl. Soroca 
inv.131, 8 dos., 1979-1982 
 OPP a Asociaţiei raionale „Mejcolhozotcorm”, or. Soroca 
inv.39, 28 dos., 1965-1971,1974-1983 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Soroca 
inv.43, 29 dos., 1945-1958 

 OPP a staţiei de maşini li tractoare din satul Voloviţa, rl. Soroca 
inv.45, 16 dos., 1948-1957 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum, or. Soroca 
inv.85, 38 dos., 1946-1948,1950-1962,1967-1978,1981-1982 

 OPP a artelului „Crasnâi Octeabri”, rl. Soroca 
inv.59, 10 dos., 1947-1954 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional Soroca 
inv.68, 64 dos., 1946-1989 

 
OPP a Instituţiei de alimentaţie publică 
 
 OPP a trustului de alimentaţie publică, or. Soroca 
inv.130, 16 dos., 1974-1982 
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OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a Întreprinderii comerciale orăşeneşti Soroca 
inv.109, 64 dos., 1946-1959,1963-1989 
 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Soroca 
inv.112, 12 dos., 1946-1956 
 
 
Comitetul raional Sovietic al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, or. Chişinău 
 
F. 72, 7133 dos.,1945-1991, inv.1-82 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv al Consiliului raional de deputaţi ai poporului, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.77, 11 dos., 1977-1981 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.76, 17 dos., 1977-1985 

 
OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a editurii „Lumina”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.35, 20 dos., 1966,1968-1969,1971-1978 

 OPP a oficiului central de închiriere a filmelor, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.49, 19 dos., 1947-1974 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Institutului moldovenesc de cercetări ştiinţifice a tuberculozei, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.55, 52 dos., 1975-1985 

 OPP a tehnicumului industrial-economic, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.42, 35 dos., 1966-1987 

 OPP a tehnicumului industrial-pedagogic, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.43, 26 dos., 1966-1976,1978-1985 

 OPP a tehnicumului de autodrumuri din Chişinău, rl. Sovietic 
inv.61, 62 dos., 1947-1958,1964,1987 

 OPP a şcolii medii nr.32, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.45, 21 dos., 1966-1983 

 OPP a şcolii internat nr.2, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.47, 24 dos., 1966-1983 

 OPP a şcolii profesionale de medicină din Chişinău, rl. Sovietic 
inv.80, 9 dos., 1977-1983 

 OPP a şcolii muzicale „Ştefan Neaga”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.46, 39 dos., 1965-1985 

 OPP a şcolii profesional tehnice orăşeneşti nr.3, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.28, 46 dos., 1960-1985 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei „Culitpribor”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.29, 31 dos., 1965-1974,1976-1985 

 OPP a uzinei „Microprovod”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.32, 52 dos., 1958-1987 

 OPP a uzinei maşinilor de calcul „50 let SSSR”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.33, 106 dos., 1964-1988 
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 OPP a uzinei „Signal” din Chişinău, rl. Sovietic 
inv.63, 182 dos., 1961-1986 

 OPP a uzinei experimentale din Chişinău „Etalon”, rl. Sovietic 
inv.57, 41 dos., 1965-1985 

 OPP a uzinei de producere a concentratelor alimentare, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.51, 56 dos., 1948-1983 

 OPP a uzinei de reparaţie a şinelor, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.53, 29 dos., 1948-1949,1952-1953,1963-1979 

 OPP a uzinei de giuvaeruri din Chişinău, rl. Sovietic 
inv.72, 32 dos., 1975-1987 

 OPP a uzinei aviaţiei civile nr.425, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.78, 20 dos., 1978-1987 

 OPP a Combinatului de carne, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.31, 78 dos., 1945-1987 

 OPP a Combinatului de mobilă „Codru”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.36, 45 dos., 1962-1977,1979-1987 

 OPP a Combinatului de instalaţii frigorifere, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.50, 46 dos., 1963-1987 

 OPP a Combinatului de pâine din Chişinău, rl. Sovietic 
inv.60, 85 dos., 1946-1966,1968-1987 

 OPP a Combinatului de covoare „Floare”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.82, 14 dos., 1979-1987 

 OPP a Combinatului „Pişcepromoformlenie”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.74, 15 dos., 1977-1983 

 OPP a fabricii experimentale „Bâtmebeli”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.34, 46 dos., 1946-1983 

 OPP a fabricii „Bâttricotaj”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.65, 40 dos., 1953,1961-1965,1977-1987 

 OPP a Asociaţiei „Moloco”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.62, 47 dos., 1951-1986 

 OPP a filialei nr.2 din Chişinău a Asociaţiei întreprinderilor chimice, rl. Sovietic 
inv.58, 23 dos., 1960-1973,1975-1977,1979,1981-1983 

 OPP a Asociaţiei meşteşugurilor populare „Artizana”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.52, 53 dos., 1955-1987 

 OPP a asociaţiei republicane „Confort”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.69, 27 dos., 1972-1974,1976-1977,1980-1985 

 OPP a Întreprinderii republicane „Universal”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.38, 33 dos., 1963-1968,1975-1986 

 OPP a organizaţiei „Lesostroidetali”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.70, 20 dos., 1971-1975,1978-1985 

 OPP a Direcţiei gospodăriei piscicole, rl Sovietic, or. Chişinău 
inv.39, 27 dos., 1964-1965,1975-1987 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Direcţiei aviaţiei civile, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.56, 194 dos., 1942-1986 

 OPP a coloanei de automobile nr.2808, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.68, 40 dos., 1960-1961,1964-1973,1976-1987 

 OPP a Combinatului de automobile nr.4, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.75, 31 dos., 1977-1987 

 OPP a parcului de autobuze nr.2, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.66, 69 dos., 1946-1959,1965-1977,1979-1987 

 OPP a coloanei motorizate mobile nr.1, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.44, 17 dos., 1965-1973 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a trustului „Orgstroi”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.30, 35 dos., 1966-1971,1974-1984 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.135, rl. Sovietic, ort. Chişinău 
inv.37, 15 dos., 1959-1970 



 262 

 OPP a Direcţiei trustului „Moldprodmontaj”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.54, 66 dos., 1964-1987 

 OPP a Direcţiei de producere a gospodăriei locative, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.79, 15 dos., 1978-1985 

 OPP a Combinatului nr.2 de construcţie a locuinţelor, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.71, 53 dos., 1974-1987 

 
OPP a secţiei Agricultură 
 
 OPP a Asociaţiei republicane „Moldselihoztehnica”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.64, 63 dos., 1946-1950,1952-1953,1961-1985 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului clinic nr.1 din Chişinău, rl. Sovietic 
inv.67, 48 dos., 1961-1985 

 

OPP a Instituţiei de alimentaţie publică 
 
 OPP a Asociaţiei de alimentaţie publică, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.81, 20 dos., 1977-1986 

 
OPP ale Instituţiilor de deservire comunală 
 
 OPP a staţiei orăşeneşti de dezinfectare, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.48, 9 dos., 1965-1973 

 OPP a Direcţiei de exploatare a locuinţelor nr.18,rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.41, 56 dos., 1963-1987 

 OPP a oficiului de exploatare a locuinţei nr.1, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.59, 35 dos., 1954-1970 

 
secţia Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a Asociaţiei „Prodtovarî”, rl. Sovietic, or. Chişinău 
inv.73, 26 dos., 1977-1987 

 
 
Comitetul raional Străşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 218, 4845 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-120 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului executiv raional Străşeni 
inv.39, 43 dos., 1944-1960,1965-1981 

 OPP a Comitetului raional Străşeni 
inv.40, 55 dos., 1944-1959,1965-1982 

 OPP a satului Ciuciueni, rl. Străşeni 
inv.52, 9 dos., 1946-1954 

 OPP a satului Durleşti, rl. Străşeni 
inv.92, 9 dos., 1957-1963,1965 

 OPP a satului Lozovo, rl. Străşeni 
inv.53, 8 dos., 1947-1954 

 OPP a satului Vorniceni, rl. Străşeni 
inv.51, 10 dos., 1945-1953 

 
OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Afacerilor Interne 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Străşeni 
inv.38, 73 dos., 1944-1962,1965-1973,1975-1986 
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 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale din Străşeni 
inv.91, 13 dos., 1957-1960,1965-1975 

 

OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei „Mirnâi trud”, rl. Străşeni 
inv.107, 16 dos., 1965-1980 

 
OPP ale secţiei  Învăţământ 
 
 OPP a sovhozului tehnicum de viticultură, s. Cojuşna, rl. Străşeni 
inv.119, 25 dos., 1977-1986 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti din Străşeni 
inv.103, 32 dos., 1962-1981 

 OPP a şcolii medii ruse din Străşeni 
inv.77, 18 dos., 1951-1967 

 OPP a şcolilor din satul Durleşti, rl. Străşeni 
inv.48, 25 dos., 1947-1953,1955-1960,1962-1967 

 OPP a şcolii internat din Străşeni 
inv.110, 17 dos., 1963,1966-1981 

 OPP a şcolii silvice din Străşeni 
inv.58, 9 dos., 1948-1956 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a uzinei de confecţionare a articolelor pentru construcţie, rl. Străşeni 
inv.93, 42 dos., 1959-1981 

 OPP a uzinei „Complctholodmaş”, rl. Străşeni 
inv.120, 13 dos., 1981-1986 

 OPP a fabricii de vinuri din Ialoveni, rl. Străşeni 
inv.81, 9 dos., 1955-1962 

 OPP a fabricii de vinuri din Străşeni 
inv.63, 27 dos., 1946-1955,1958-1967,1970 

 OPP a fabricii de ciorapi din Străşeni 
inv.97, 55 dos., 1960-1986 

 OPP a fabricii de vinuri din Truşeni, rl. Străşeni 
inv.87, 28 dos., 1953-1957,1959-1972 

 OPP a fabricii de vinuri din Vorniceni, rl. Străşeni 
inv.84, 6 dos., 1955-1960 

 OPP a sovhozului fabrică „Codreanca”, s. Codreanca, rl. Străşeni 
inv.115, 28 dos., 1972-1980,1982-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Lenin”, s. Găleşti, rl. Străşeni 
inv.75, 18 dos., 1971-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Ghidighici”, s. Ghidighici, rl. Străşeni 
inv.64, 41 dos., 1967-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Lozova”, s. Lozova, rl. Străşeni 
inv.96, 81 dos., 1972-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Vinogradnâi”, s. Negreşti, rl. Străşeni 
inv.118, 13 dos., 1974-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Codru”, s. Pănăşeşti, rl. Străşeni 
inv.100, 20 dos., 1971-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Tkacenco”, s. Sireţ, rl. Străşeni 
inv.99, 44 dos., 1971-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Scoreni”, rl. Străşeni 
inv.45, 44 dos., 1968-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Romaneşti”, rl. Străşeni 
inv.41, 90 dos., 1946-1959,1963-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Străşeni”, rl. Străşeni 
inv.61, 44 dos., 1967-1971,1973-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Oneşti”, rl. Străşeni 
inv.65, 40 dos., 1967-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Tătăreşti”, rl. Străşeni 
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inv.72, 34 dos., 1969-1983 

 OPP a sovhozului fabrică „Roşcani”, rl. Străşeni 
inv.73, 24 dos., 1968-1982 

 OPP a sovhozului fabrică „Căpriana”, rl. Străşeni 
inv.80, 14 dos., 1970-1972,1974-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Truşeni”, rl. Străşeni 
inv.116, 30 dos., 1977-1988 

 OPP a sovhozului fabrică „Puti c comunizmu”, s. Voinova, rl. Străşeni 
inv.117, 10 dos., 1977-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Ţvetuşceaia Moldavia”, s. Vorniceni, rl. Străşeni 
inv.67, 69 dos., 1947-1986 

 OPP a sovhozului fabrică „Zubreşti”, s. Zubreşti, rl. Străşeni 
inv.98, 1 dos., 1973 

 OPP a direcţiei carierelor de piatră, s. Ghidighici, rl. Străşeni 
inv.47, 38 dos., 1948-1970 

 OPP a Direcţiei carierelor din Ialoveni, rl. Străşeni 
inv.112, 6 dos., 1965-1970 

 OPP a carierei din satul Micăuţi, rl. Străşeni 
inv.102, 12 dos., 1963-1971 

 OPP a minei de calcar, s. Mileştii Mici, rl. Străşeni 
inv.101, 16 dos., 1960-1972 

 OPP a Morii de stat nr.63, rl. Străşeni 
inv.89, 8 dos., 1955-1962 

 OPP a gospodăriei silvice mecanizate, rl. Străşeni 
inv.55, 58 dos., 1950-1980 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Străşeni 
inv.82, 32 dos., 1948,1953-1960,1965-1979 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Străşeni 
inv.113, 13 dos., 1962-1968,1971-1976 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a Centrului raional de telecomunicaţii, rl. Străşeni 
inv.94, 5 dos., 1958-1960,1965-1967 

 OPP a staţiei de cale ferată Ghidighici, rl. Străşeni 
inv.104, 1 dos., 1964 

 OPP a staţiei de cale ferată Străşeni 
inv.54, 38 dos., 1945-1981 

 OPP a bazei auto „Moldplodovoşci”, rl. Străşeni 
inv.106, 6 dos., 1965-1967 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.70, rl. Străşeni 
inv.90, 22 dos., 1957-1965,1967-1975 

 OPP a coloanei mobile mecanizate nr.3 de montare a tehnicii sanitare, rl. Străşeni 
inv.109, 6 dos., 1965-1970 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Direcţiei de construcţii nr.818, rl. Străşeni 
inv.44, 8 dos., 1959-1965 

 OPP a Asociaţiei intercolhoznice de construcţii, rl. Străşeni 
inv.95, 16 dos., 1958-1960,1965-1973 

 OPP a sectorului de reparaţii şi construcţii, rl. Străşeni 
inv.108, 6 dos., 1965-1970 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Direcţiei raionale agricole, rl. Străşeni 
inv.50, 29 dos., 1947-1951,1965-1974,1976-1981 

 OPP a secţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Străşeni 
inv.68, 54 dos., 1947-1977 

 OPP a colhozului „XXII siezd CPSS”, s. Codreanca, rl. Străşeni 
inv.85, 31 dos., 1955-1972 
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 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Cojuşna, rl. Străşeni 
inv.71, 61 dos., 1948-1950,1952-1976 

 OPP a colhozului „Kalinin”, s. Drăguleni, rl. Străşeni 
inv.88, 5 dos., 1955-1959 

 OPP a colhozului „Moldova Socialistă”, s. Ialoveni, rl. Străşeni 
inv.74, 48 dos., 1948-1968 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Oneşti, rl. Străşeni 
inv.86, 23 dos., 1954-1959,1961-1967 

 OPP a colhozului „Codru”, s. Pănăşeşti, rl. Străşeni 
inv.57, 37 dos., 1948-1959,1962-1970 

 OPP a colhozului „Rosia”, s. Rădeni, rl. Străşeni 
inv.66, 9 dos., 1950-1955,1957-1959 

 OPP a colhozului „Drumul Leninist”, s. Recea, rl. Străşeni 
inv.83, 36 dos., 1955-1959,1961-1972 

 OPP a colhozului „8 martie”, s. Scoreni, rl. Străşeni 
inv.49, 24 dos., 1948-1951,1953-1967 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Sireţ, rl. Străşeni 
inv.59, 37 dos., 1948-1957,1963-1970 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă” din Străşeni 
inv.78, 58 dos., 1946-1972 

 OPP a colhozului „XXI partsiezd”, s. Suruceni, rl. Străşeni 
inv.70, 29 dos., 1949-1950,1952-1956,1958-1968 

 OPP a colhozului „Miciurin”, s. Truşeni, rl. Străşeni 
inv.46, 61 dos., 1947-1977 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Voinova, rl. Străşeni 
inv.69, 47 dos., 1950-1976 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Vorniceni, rl. Străşeni 
inv.76, 12 dos., 1951-1960 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Zubreşti, rl. Străşeni 
inv.56, 37 dos., 1949-1956,1958-1971 

 OPP a sovhozului de creştere a animalelor de prăsilă, s. Micăuţi, rl. Străşeni 
inv.105, 41 dos., 1964-1986 

 OPP a gospodăriei centrale de stat de creştere a animalelor de prăsilă, s. Micăuţi, rl. Străşeni 
inv.79, 11 dos., 1969-1971,1973-1980 

 OPP a Asociaţiei „Moldplodovoşci”, rl. Străşeni 
inv.111, 19 dos., 1965-1968,1970-1980 

 OPP a fabricii de creştere a păsărilor, s. Bâcovăţ, rl. Străşeni 
inv.37, 13 dos., 1967-1973,1984-1986 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale de consum Străşeni 
inv.42, 55 dos., 1945-1971,1973-1986 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional Străşeni 
inv.60, 35 dos., 1950-1981 

 
OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei raionale de finanţe, rl. Străşeni 
inv.62, 41 dos., 1946-1981 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Străşeni 
inv.43, 12 dos., 1945-1954 
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Comitetul raional Suvorov (Ştefan Vodă) al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 80, 4442 dos., 1948-1991, inv.1-91 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Suvorov 
inv.30, 29 dos., 1965-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional Suvorov 
inv.31, 31 dos., 1965-1981 

 OPP a satului Olăneşti, rl. Suvorov 
inv.74, 28 dos., 1949,1952-1957,1960,1962,1964-1971 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a miliţiei, Judecătoriei şi procuraturii, rl. Suvorov 
inv.50, 37 dos., 1965-1981 

 OPP a Comisariatului militar raional Suvorov 
inv.32, 2 dos., 1965-1966 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei gazetei raionale „Crasnaia Zvezda”, or. Suvorov 
inv.46, 31 dos., 1965-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Suvorov 
inv.54, 29 dos., 1966-1981 

 OPP a şcolii prfesional tehnice săteşti nr.21 (nr.68), rl. Suvorov 
inv.89, 8 dos., 1980-1986 

 OPP a şcolii medii din Olăneşti, rl. Suvorov 
inv.49, 31 dos., 1964-1981 

 OPP a şcolii medii din oraşul Suvorov 
inv.37, 25 dos., 1969-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a sovhozului fabrică din Ciobruci, rl. Suvorov 
inv.77, 33 dos., 1971-1989 

 OPP a fabricii de conserve, s. Olăneşti, rl. Ştefan Vodă 
inv.52, 39 dos., 1966-1973,1975-1991 

 OPP a sovhozului fabrică „Voroşilov”, s. Popovca, rl. Suvorov 
inv.61, 29 dos., 1970-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Kotovski”, s. Stepanovca, rl. Suvorov 
inv.90, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Serghei Lazo”, or. Suvorov 
inv.83, 3 dos., 1979-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Lomachin”, rl. Suvorov 
inv.84, 2 dos., 1979-1980 

 OPP a asociaţiei raionale „Colhozzernoprom”, or. Suvorov 
inv.81, 17 dos., 1975-1981 

 OPP a Asociaţiei raionale „Colhozjivprom”, or. Suvorov 
inv.82, 31 dos., 1975-1989 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihozhimia”, or. Suvorov 
inv.85, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a Asociaţiei de producţie „Moldvinprom”, s. Purcari, rl. Suvorov 
inv.68, 27 dos., 1976-1980 

 OPP a reţelelor electrice raionale Suvorov 
inv.88, 2 dos., 1980-1981 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Suvorov 
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inv.43, 14 dos., 1965-1967,1973-1977 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului raional de comunicaţii, rl. Suvorov 
inv.45, 30 dos., 1965-1981 

 OPP a bazei de transport auto nr.7, rl. Suvorov 
inv.38, 22 dos., 1968,1971-1981 

 OPP a asociaţiei raionale „Colhoztrans”, or. Suvorov 
inv.80, 14 dos., 1974-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.98, rl. Suvorov 
inv.53, 32 dos., 1965-1981 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.24, or. Suvorov 
inv.87, 2 dos., 1980-1981 

 
OPP a secţiei Construcţii 
 
 OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii, or. Suvorov 
inv.42, 32 dos., 1965-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei agricultură a Comitetului executiv raional Suvorov 
inv.78, 14 dos., 1974-1981 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, s. Olăneşti, rl. Suvorov 
inv.35, 48 dos., 1947-1957,1963-1966,1968,1972-1981 

 OPP a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Suvorov 
inv.48, 31 dos., 1965-1981 

 OPP a colhozului „Puti Lenina”, s. Brezoaia, rl. Suvorov 
inv.76, 41 dos., 1961-1981 

 OPP a colhozului „XX partsiezd”, s. Caplani, rl. Suvorov 
inv.72, 63 dos., 1953-1954,1956-1986 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Carahasani, rl. Suvorov 
inv.57, 62 dos., 1949-1952,1957,1959-1962,1964-1989 

 OPP a colhozului „I mai”, s. Ciobruci, rl. Suvorov 
inv.70, 22 dos., 1950-1962,1958-1970 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Copceac, rl. Suvorov 
inv.67, 59 dos., 1950-1954,1965-1989 

 OPP a colhozului (sovhozului) „Kirov”, s. Crocmaz, rl. Suvorov 
inv.73, 70 dos., 1950-1957,1961-1986 

 OPP a colhozului „Moldova”, s. Ermoclia, rl. Suvorov 
inv.63, 69 dos., 1949-1962,1964-1990 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Feşteliţa, rl. Ştefan Vodă 
inv.62, 66 dos., 1951-1991 

 OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Olăneşti, rl. Suvorov 
inv.71, 74 dos., 1951-1990 

 OPP a colhozului „Leninschii Puti”, s. Palanca, rl. Suvorov 
inv.55, 62 dos., 1948-1980 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Purcari, rl. Suvorov 
inv.56, 33 dos., 1949-1955,1957,1959-1962,1964-1970 

 OPP a colhozului „Nistru”, s. Răscăieţi, rl. Suvorov 
inv.59, 25 dos., 1948-1949,1951-1957,1959,1961-1962,1965-1969 

 OPP a colhozului „Rasvet”, s. Semionovca, rl. Suvorov 
inv.65, 60 dos., 1948-1949,1951-1952,1954-1981 

 OPP a colhozului „Progres”, s. Slobozia, rl. Suvorov 
inv.40, 56 dos., 1965-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Stepanovca, rl. Suvorov 
inv.69, 51 dos., 1951-1962,1966-1979 

 OPP a colhozului „Iscra”, s. Tudorova, rl. Suvorov 
inv.36, 76 dos., 1948-1957,1959-1962,1965-1989 

 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Volontirovca, rl. Suvorov 
inv.66, 56 dos., 1950-1953,1958-1962,1965-1989 
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 OPP a sovhozului „Zarea”, s. Antonovca, rl. Suvorov 
inv.58, 68 dos., 1948-1957,1965-1989 

 OPP a sovhozului „Leontievo”, s. Grădiniţa, rl. Suvorov 
inv.33, 73 dos., 1946-1959,1961-1990 

 OPP a sovhozului din Răscăieţi, rl. Suvorov 
inv.75, 37 dos., 1970-1986 

 OPP a sovhozului „Pobeda”, or. Suvorov 
inv.64, 44 dos., 1948-1952,1956-1968,1970-1981 

 OPP a sovhozului „Miciurin”, s. Talmaz, rl. Suvorov 
inv.39, 76 dos., 1950-1990 

 OPP a sovhozului „Purcari”, s. Viişoara, rl. Suvorov 
inv.34, 71 dos., 1946-1957,1959-1960,1962-1977,1980-1989 

 OPP a Asociaţiei raionale „Agrocomplex”, or. Suvorov 
inv.79, 7 dos., 1975-1977 

 OPP a fabricii de păsări, s. Volontirovca, rl. Suvorov 
inv.86, 2 dos., 1980-1981 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Asociaţiei raionale de consum, rl. Suvorov 
inv.41, 28 dos., 1965-1966,1968-1981 

 OPP a Asociaţiei săteşti de consum, s. Olăneşti, rl. Suvorov 
inv.44, 11 dos., 1966-1971 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului din Olăneşti, rl. Suvorov 
inv.47, 38 dos., 1963-1981 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 

 OPP a secţiei raionale de finanţe, rl. Suvorov 
inv.51, 30 dos., 1965-1969,1971-1981 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării  
 
 OPP a punctului de recepţie a pâinii, s. Olăneşti, rl. Suvorov 
inv.60, 9 dos., 1949-1950,1954-1955,1959-1963 
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Comitetul raional Taraclia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 28, 3016 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-63 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional de partid Taraclia 
inv.16, 29 dos., 1944-1962,1981-1985 

 OPP a Comitetului executiv raional Taraclia 
inv.17, 34 dos., 1945-1962,1980-1990 

 OPP a satului Aluatu, rl. Taraclia 
inv.38, 14 dos., 1957-1959 

 OPP a satului Congaz, rl. Taraclia 
inv.51, 5 dos., 1956-1959 

 OPP a satului Copceac, rl. Taraclia 
inv.28, 16 dos., 1947-1957 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Taraclia 
inv.18, 14 dos., 1945-1946,1951-1956,1960-1962 

 OPP a judecătoriei şi procuraturii raionale Taraclia 
inv.27, 18 dos., 1947-1962 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Taraclia 
inv.19, 12 dos., 1945-1952 

 OPP a Comisariatului militar raional Taraclia 
inv.55, 22 dos., 1944-1961 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului raional „Zarea Moldavii”, rl. Taraclia 
inv.50, 5 dos., 1957-1960 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a sovhozului tehnicum, or. Svetlâi, rl. Taraclia 
inv.23, 80 dos., 1945-1990 

 OPP a şcolii medii din Cairaclia, rl. Taraclia 
inv.29, 10 dos., 1967-1978 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Taraclia 
inv.41, 12 dos., 1965,1967-1981 

 OPP a şcolii de mecanizare din satul Sofievca, rl. Taraclia 
inv.26, 10 dos., 1946-1957 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a combinatului Industrial raional Taraclia 
inv.48, 8 dos., 1946-1947,1956-1961 

 OPP a Combinatului de prelucrare a lemnului, rl. Taraclia 
inv.56, 17 dos., 1964-1981 

 OPP a fabricii de vinuri din Taraclia 
inv.53, 20 dos., 1959-1972 

 OPP a sovhozului fabrică „I mai”, s. Albota de Jos, rl. Taraclia 
inv.44, 65 dos., 1949-1952,1956-1990 

 OPP a sovhozului fabrică „Struguraş”, s. Aluatu, rl. Taraclia 
inv.59, 12 dos., 1978-1990 

 OPP a sovhozului de producere a vinului „Borceac”, s. Biruinţa, rl. Taraclia 
inv.46, 11 dos., 1951-1959 

 OPP a sovhozului fabrică „Biruinţa”, s. Biruinţa, rl. Taraclia 
inv.58, 47 dos., 1967-1990 

 OPP a sovhozului fabrică „Viişoara”, s. Carbalia, rl. Taraclia 
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inv.61, 1 dos., 1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Cialâc”, s. Cialâc, rl. Taraclia 
inv.60, 6 dos., 1978-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Musaid”, s. Musaid, rl. Taraclia 
inv.30, 22 dos., 1969-1978,1980-1981,1986-1990 

 OPP a sovhozului fabrică „Rumeanţevo”, s. Salcia, rl. Taraclia 
inv.63, 1 dos., 1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Ciumai”, s. Vinogradovca, rl. Taraclia 
inv.24, 108 dos., 1945-1990 

 OPP a Asociaţiei intergospodăreşti „Colhozjivprom”, or. Taraclia 
inv.62, 10 dos., 1981-1990 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Taraclia 
inv.49, 6 dos., 1956-1960 

 OPP a coloanei de transport auto nr.2 rl. Taraclia 
inv.14, 8 dos., 1966-1968,1979-1981 

 OPP a bazei de transport auto „Iujmelivodstroi”, rl. Taraclia 
inv.54, 3 dos., 1976-1978 

 OPP a coloanei mecanizate mobile nr.86, or. Taraclia 
inv.13a, 22 dos., 1967-19881,1986-1990 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a trustului „Iugvodstroi”, or. Taraclia 
inv.15, 26 dos., 1968-1988 

 OPP a atelierului interraional de reparaţii, or. Taraclia 
inv.40, 9 dos., 1950-1957 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei agricultură raionale, rl. Taraclia 
inv.42, 5 dos., 1949-1953 

 OPP a Asociaţiei raionale a „Goscomselihoztehnica”, or. Taraclia 
inv.20, 64 dos., 195461964,1970-1974,1977-1990 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Aluatu, rl. Taraclia 
inv.36, 11 dos., 1950-1956 

 OPP a colhozului „Kalinin”, or. Taraclia 
inv.37, 21 dos., 1950-1962 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Budăi, rl. Taraclia 
inv.47, 38 dos., 1952-1990 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Cairaclia, rl. Taraclia 
inv.39, 63 dos., 1950-1990 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Congaz, rl. Taraclia 
inv.45, 18 dos., 1949-1961 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Copceac, rl. Taraclia 
inv.32, 22 dos., 1950-1962 

 OPP a colhozului „Pobeda”, s. Copceac, rl. Taraclia 
inv.34, 212 dos., 1947-1989 

 OPP a colhozului „Rodina”, or. Tarclia 
inv.33, 118 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Kirov”, s Taraclia, rl. Taraclia 
inv.35, 17 dos., 1950-1962 

 OPP a sovhozului „Albota”, Albota de Sus, rl. Taraclia 
inv.25, 86 dos., 1945-1989 

 OPP a sovhozului „Stepnoi”, s. Balabanu, rl. Taraclia 
inv.57, 15 dos., 1964-1981 

 OPP a sovhozului „Taraclia”, s. Novoseolovca, rl. Taraclia 
inv.52, 49 dos., 1958-1990 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Congaz, rl. Taraclia 
inv.43, 20 dos., 1946-1958 
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OPP a secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a secţiei raionale de finanţe, rl. Taraclia 
inv.21, 21 dos., 19465-1962 

 
OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Taraclia 
inv.22, 13 dos., 1946-1953,1955 

 OPP a punctului de recepţie a pâinii, rl. Taraclia 
inv.31, 20 dos., 1947-1964 

 
 
Comitetul raional Teleneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 42, 4858 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-96 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Comitetului raional Teleneşti 
inv.43, 26 dos., 1944,1947-1957,1962,1980-1982 

 OPP a Comitetului executiv raional Teleneşti 
inv.41, 60 dos., 1946-1962,1967-1981 

 OPP a sovietului orăşenesc Teleneşti 
inv.56, 8 dos., 1950-1951,1963-1964 

 OPP a sovietului sătesc, Vadul Leca, rl. Teleneşti 
inv.53, 6 dos., 1950-1952 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Teleneşti 
inv.47, 30 dos., 1944-1949,1954-1959,1976-1986 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Teleneşti 
inv.82, 27 dos., 1951,1954-1962,1967-1981 

 OPP a secţiei raionale a Ministerului securităţii de stat, rl. Teleneşti 
inv.52, 12 dos., 1947-1953 

 OPP a Comisariatului militar raional, rl. Teleneşti 
inv.88, 11 dos., 1949-1963 

 

OPP a secţiei Cultură 
 
 OPP a redacţiei ziarului „Comunisticescoe slovo”, rl. Teleneşti 
inv.90, 11 dos., 1975-1981 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a şcolii medii din Teleneşti 
inv.49, 34 dos., 1950-1972,1977 

 OPP a şcolii medii moldoveneşti din Teleneşti 
inv.93, 8 dos., 1974-1981 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Combinatului raional de industrie, rl. Teleneşti 
inv.85, 8 dos., 1953-1960 

 OPP a sovhozului uzină din satul Budăi, rl. Teleneşti 
inv.68, 51 dos., 1967-1971,1975-1983 

 OPP a fabricii de vinuri, rl. Teleneşti 
inv.51, 12 dos., 1948,1951-1953 

 OPP a fabricii de unt şi caşcaval din Teleneşti 
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inv.81, 46 dos., 1953-1981 

 OPP a sovhozului fabrică „Suvorov”, s. Hirişeni, rl. Teleneşti 
inv.77, 47 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Ghiliceni”, s. Ghiliceni, rl. Teleneşti 
inv.78, 49 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Leuşeni”, s. Leuşeni, rl. Teleneşti 
inv.76, 42 dos., 1971-1989 

 OPP a sovhozului fabrică „Boris Glavan”, s. Suhuluceni, rl. Teleneşti 
inv.80, 90 dos., 1971-1989 

 OPP a organizaţiei „Colhozjivprom”, or. Teleneşti 
inv.74, 33 dos., 1968-1981 

 OPP a Întreprinderii intergospodăreşti de producere a cărnii de vită „Ordăşei”, rl. Teleneşti 
inv.96, 6 dos., 1979-1981 

 OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a agriculturii, or. Teleneşti 
inv.95, 12 dos., 1978-1982 

 OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Teleneşti 
inv.57, 24 dos., 1967-1973,1977,1981 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a bazei de transport auto nr.34, or. Teleneşti 
inv.91, 17 dos., 1974-1981 

 OPP a coloanei mecanizate nr.88, rl. Teleneşti 
inv.73, 17 dos., 1969-1973,1978-1981 

 
OPP a secţiei Construcţii 
 
 OPP a organizaţiei „Mejcolhozstroi”, rl. Teleneşti 
inv.94, 7 dos., 1978-1981 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a secţiei agricole a Comitetului executiv raional, Teleneşti 
inv.92, 12 dos., 1974-1981 

 OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Teleneşti 
inv.42, 55 dos., 1948-1959,1962-1963,1966-1981 

 OPP a secţiei raionale a Consiliului colhozurilor, rl. Teleneşti 
inv.45, 33 dos., 1950-1954,1967-1975,1979 

 OPP a colhozului „Lenin”, s. Băneşti, rl. Teleneşti 
inv.32, 43 dos., 1950-1959,1969-1981 

 OPP a colhozului „Pogranicinic”, s. Brânzeni, rl. Teleneşti 
inv.86, 71 dos., 1952-1960,1963-1977 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, s. Budăi, rl. Teleneşti 
inv.64, 19 dos., 1950-1961 

 OPP a colhozului „Rasvet”, s. Căzăneşti, rl. Teleneşti 
inv.34, 85 dos., 1950-1989 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Clişovo, rl. Teleneşti 
inv.37, 8 dos., 1951-1957 

 OPP a colhozului „Jdanov”, s. Chiţcani, rl. Teleneşti 
inv.50, 105 dos., 1949-1989 

 OPP a colhozului „Pravda”, s. Chiştelniţa, rl. Teleneşti 
inv.87, 84 dos., 1951-1952,1955-1964,1967-1989 

 OPP a colhozului „Calea Leninistă”, s. Cornova, rl. Teleneşti 
inv.70, 7 dos., 1954-1960,1961 

 OPP a colhozului „Frunze”, s. Crăsnăşeni, rl. Teleneşti 
inv.61, 77 dos., 1951-1971 

 OPP a colhozului „Puşkin”, s. Ineşti, rl. Teleneşti 
inv.65, 9 dos., 1952-1958 

 OPP a colhozului „Kotovski”, s. Ghiliceni, rl. Teleneşti 
inv.69, 71 dos., 1952-1960,1967-1971 

 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Hirişeni, rl. Teleneşti 
inv.83, 31 dos., 1951-1970 
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 OPP a colhozului „Suvorov”, s. Hirova, rl. Teleneşti 
inv.59, 12 dos., 1951-1958 

 OPP a colhozului „Codru”, s. Leuşeni, rl. Teleneşti 
inv.36, 40 dos., 1950-1970 

 OPP a colhozului „XXII Partsiezd”, s. Mândreşti, rl. Teleneşti 
inv.89, 110 dos., 1957-1989 

 OPP a colhozului „Leninschii Puti”, s. Negureni, rl. Teleneşti 
inv.84, 77 dos., 1953-1981 

 OPP a colhozului „Maiac”, s. Ordăşei, rl. Teleneşti 
inv.60, 69 dos., 1967-1981 

 OPP a colhozului „Victoria”, s. Sărătenii Vechi, rl. Teleneşti 
inv.54, 108 dos., 1949-1952,1966-1989 

 OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, s. Scorţeni, rl. Teleneşti 
inv.79, 47 dos., 1954-1964,1967-1975,1978-1981 

 OPP a colhozului „Boris Glavan”, s. Suhuluceni, rl. Teleneşti 
inv.62, 65 dos., 1951-1971 

 OPP a colhozului „Znamea”, s. Târşiţei, rl. Teleneşti 
inv.39, 99 dos., 1948-1989 

 OPP a colhozului „Drumul Nou”, s. Ţânţăreni, rl. Teleneşti 
inv.67, 10 dos., 1952-1960 

 OPP a colhozului „Dimitrov”, or. Teleneşti 
inv.35, 104 dos., 1951-1989 

 OPP a colhozului „Frunze”, rl. Teleneşti 
inv.71, 8 dos., 1953-1960 

 OPP a colhozului „Ceapaev”, rl. Teleneşti 
inv.72, 7 dos., 1954-1958 

 OPP a colhozului „Tkacenco”, s. Verejeni, rl. Teleneşti 
inv.63, 92 dos., 1952-1959,1963,1965-1989 

 OPP a colhozului „Drujba”, s. Zăgăicani, rl. Teleneşti 
inv.66, 24 dos., 1952-1959,1970-1975 

 OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Zgărdeşti, rl. Teleneşti 
inv.58, 44 dos., 1968-1981 

 OPP a sovhozului „Căzăneşti”, s. Căzăneşti, rl. Teleneşti 
inv.44, 19 dos., 1947-1963 

 OPP a sovhozului „Crăsnăşeni”, s. Crăsnăşeni, rl. Teleneşti 
inv.75, 36 dos., 1971-1977,1980-1989 

 OPP a sovhozului „Codru Nou”, s. Ţânţărenii Vechi, rl. Teleneşti 
Inv.55, 99 dos., 1947-1954,1963-1964,1966-1989 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Căzăneşti, rl. Teleneşti 
inv.40, 15 dos., 1948-1957 

 OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Samaşcani, rl. Teleneşti 
inv.38, 14 dos., 1948-1958 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii raionale a cooperaţiei de consum, rl. Teleneşti 
inv.48, 59 dos., 1948-1965,1967-1981 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
 OPP a spitalului raional Teleneşti 
inv.46, 39 dos., 1949-1964,1966-1976,1980-1981 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Teleneşti 
inv.33, 12 dos., 1948-1956 
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Comitetul orăşenesc Tiraspol al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 32, 26262 dos., 1921-1940,1944-1987 inv.1-245 
 
OPP ale organelor administrative 
 
 OPP a Sovietului Comisarilor Norodnici şi Comitetului executiv central al RASSM, or. Tiraspol 
inv.49, 37 dos., 1927-1938 

 OPP a Comitetului Regional al PC(b)U, or. Tiraspol 
inv.117, 14 dos., 1933-1939 

 OPP a Comitetului executiv orăşenesc, or, Tiraspol 
inv.104, 120 dos., 1931-1939,1944-1961,1964-1987 

 OPP a Comitetului orăşenesc de partid Tiraspol 
inv.35, 51 dos., 1944-1952 

 OPP a Direcţiei politice de stat, or. Tiraspol 
inv.103, 4 dos., 1932-1934 

 OPP a secţiei Odesa a Societăţii pentru ajutorarea emigranţilor politici pe teritoriul URSS 
inv.56, 4 dos., 1921-1925 

 OPP a Comisariatului Norodnic al muncii, or. Tiraspol 
inv.50, 7 dos., 1927-1929 

 OPP a Consiliului moldovenesc al Sindicatelor din RASSM, or. Tiraspol 
inv.88, 15 dos., 1931-1938 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
 OPP a secţiei administrative a Comisariatului Norodnic al afacerilor interne, or. Tiraspol 
inv.118, 17 dos., 1937-1939 

 OPP a secţiei orăşeneşti a Ministerului afacerilor interne, or. Tiraspol 
inv.120, 93 dos., 1944-1949,1953-1987 

 OPP a penitenciarului din Tiraspol 
inv.37, 8 dos., 1934-1940 

 OPP a penitenciarului nr.3, or. Tiraspol 
inv.123, 20 dos., 1944-1954 

 OPP a coloniei de reeducare prin muncă nr.2, or. Tiraspol 
inv.163, 57 dos., 1947-1973 

 OPP a punctului de adopţie a copiilor a Ministerului afacerilor interne, or. Tiraspol 
inv.124, 7 dos., 1946-1951 

 OPP a Comisariatului Norodnic al Justiţiei RASSM, or. Tiraspol 
inv.39, 33 dos., 1925-1936 

 OPP a Judecătoriei Supreme a RASSM, or. Tiraspol 
inv.38, 10 dos., 1934-1939 

 OPP a procuraturii RASSM, or. Tiraspol 
inv.40, 4 dos., 1937-1939 

 OPP a Judecătoriei şi procuraturii orăşeneşti Tiraspol 
inv.122, 47 dos., 1944-1954,1956-1983 

 OPP a secţiei orăşeneşti a Ministerului securităţii de stat, or. Tiraspol 
inv.116, 63 dos., 1929-1930,1933-1940,1944-1955,1968-1969 

 OPP a secţiei orăşeneşti de miliţie (grupa 1,2)a Ministerului securităţii de stat, or. Tiraspol 
inv.189, 32 dos., 1921-1922,1931-1939,1951-1954 

 OPP a secţiei pazei extradepartamentale, or. Tiraspol 
inv.234, 58 dos., 1960-1969,1971-1987 

 OPP a Comisariatului militar orăşenesc, or. Tiraspol 
inv.232, 26 dos., 1949-1967 

 OPP a Comitetului orăşenesc DOSAAF, or. Tiraspol 
inv.84, 29 dos., 1932-1939,1955-1962 

 OPP a statului major al Centrului de apărare antiaeriană locală, or. Tiraspol 
inv.126, 17 dos., 1945-1955 

 OPP a detaşamentului de grăniceri nr.25, or. Tiraspol 
inv.55, 1 dos., 1928 
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OPP ale secţiei Cultură 
 
 OPP a Direcţiei artelor, or. Tiraspol 
inv.90, 14 dos., 1936-1940 

 OPP a Comitetului de radiodifuziune, or. Tiraspol 
inv.85, 5 dos., 1933-1939 

 OPP a organizaţiei „Glavlit” a RASSM, or. Tiraspol 
inv.65, 5 dos., 1938-1940 

 OPP a tipografiei din oraşul Tiraspol 
inv.62, 132 dos., 1927-1986 

 OPP a gazetei „Dnestruvscaia pravda”, or. Tiraspol 
inv.157, 28 dos., 1947-1963,1973-1982 

 OPP a bibliotecii centrale pentru copii, or. Tiraspol 
inv.34, 3 dos., 1925-1940 

 OPP a teatrului orăşenesc, or. Tiraspol 
inv.240, 5 dos., 1963-1968 

 OPP a cinematografului „Tkacenco”, or. Tiraspol 
inv.136, 19 dos., 1946-1962 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
 OPP a Comisariatului Norodnic al învăţământului RASSM, or. Tiraspol 
inv.44, 33 dos., 1926-1939 

 OPP a secţiei orăşeneşti a învăţământului public, or. Tiraspol 
inv.110, 20 dos., 1934-1936,1945-1955 

 OPP a cursurilor pentru propagandişti pe lângă Comitetul Regional al PC(b)U, or. Tiraspol 
inv.107, 5 dos., 1931-1933,1936-1938 

 OPP a şcolii sovietice regionale de partid, or. Tiraspol 
inv.46, 2 dos., 1926 

 OPP a şcolii sovietice de partid, or. Tiraspol 
inv.167, 50 dos., 1948-1955,1957-1961 

 OPP a Institutului agricol din Tiraspol 
inv.79, 20 dos., 1931-1939 

 OPP a Institutului învăţământului public, or. Tiraspol 
inv.97, 28 dos., 1931-1939 

 OPP a filialei moldoveneşti a Institutului pentru instruirea în masă a activului de partid, or. Tiraspol 
inv.98, 4 dos., 1935-1938 

 OPP a Institutului de construcţie, or. Tiraspol 
inv.101, 351 dos., 1930-1939,1955-1987 

 OPP a Institutului pedagogic din Tiraspol 
inv.138, 207 dos., 1933-1939,1944-1987 

 OPP a tehnicumului electric, or. Tiraspol 
inv.51, 2 dos., 1931-1932 

 OPP a tehnicumului agricol, or. Tiraspol 
inv.108, 15 dos., 1931-1939,1946-1951 

 OPP a tehnicumului industriei alimentare, or. Titaspol 
inv.177, 37 dos., 1965-1968,1970-1983 

 OPP a şcolii pedagogice din Tiraspol 
inv.156, 13 dos., 1946-1954 

 OPP a şcolii de medicină, or. Tiraspol 
inv.181, 51 dos., 1949-1983 

 OPP a şcolii muzicale din Tiraspol 
inv.198, 8 dos., 1951-1958 

 OPP a şcolii superioare agricole comuniste, or. Tiraspol 
inv.82, 70 dos., 1931-1939 

 OPP a şcolii medii nr.18, or. Tiraspol 
inv.73, 6 dos., 1970-1972 

 OPP a şcolii medii nr.11 din Tiraspol 
inv.61, 7 dos., 1937-1939 

 OPP a şcolii nr.10 din Tiraspol 
inv.140, 5 dos., 1946-1948,1954-1955 

 OPP a şcolii nr.11 din Tiraspol 
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inv.141, 5 dos., 1946-1949 

 OPP a şcolii medii nr.2 din Tiraspol 
inv.154, 32 dos., 1947-1969 

 OPP a şcolii medii nr.3 din Tiraspol 
inv.155, 32 dos., 1947-1974 

 OPP a şcolii medii nr.7 din Tiraspol 
inv.187, 13 dos., 1950-1967 

 OPP a şcolii medii nr.6 din Tiraspol 
inv.193, 56 dos., 1949-1955,1957-1983 

 OPP a şcolii medii nr.11 din Tiraspol 
inv.197, 23 dos., 1952-1966 

 OPP a şcolii medii nr.10 din Tiraspol 
inv.230, 17 dos., 1959-1969 

 OPP a şcolii orăşeneşti profesional tehnice nr.5, or. Tiraspol 
inv.166, 22 dos., 1947-1959,1961 

 OPP a şcolii profesional tehnice nr.7, or. Tiraspol 
inv.239, 6 dos., 1960-1965 

 OPP a şcolii auto din Tiraspol 
inv.225, 5 dos., 1958-1962 

 OPP a şcolii serale nr.1, or. Tiraspol 
inv.220, 9 dos., 1955-1966 

 OPP a şcolii serale nr.2 din Tiraspol 
inv.207, 5 dos., 1957-1962 

 OPP a şcolii internat nr.1 din Tiraspol 
inv.241, 38 dos., 1960-1983 

 OPP a şcolii sportive pentru copii, or. Tiraspol 
inv.213, 4 dos., 1956-1959 

 OPP a casei pedagogului, or. Tiraspol 
inv.102, 10 dos., 1938-1940,1955-1962 

 OPP a maternităţii din Tiraspol 
inv.186, 22 dos., 1950-1962 

 OPP a casei de copii nr.1 din Tiraspol 
inv.159, 10 dos., 1947-1951 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
 OPP a Comisariatului Norodnic al Industriei alimentare, or. Tiraspol 
inv.47, 5 dos., 1938-1940 

 OPP a uzinei de turnătorie „S:M. Kirov”, or. Tiraspol 
inv.45, 131 dos., 1925-1926,1930-1939,1948-1987 

 OPP a Uzinei de fabricare a obiectelor din metal, or. Tiraspol 
inv.106, 55 dos., 1926,1938-1939,1946-1956,1966-1987 

 OPP a uzinei „Moldavizolit”, or. Tiraspol 
inv.179, 72 dos., 1960,1987 

 OPP a uzinei „Electromaş”, or. Tiraspol 
inv.200, 92 dos., 1952-1955,1957-1987 

 OPP a uzinei de producere a articolelor din beton armat, or. Tiraspol 
inv.224, 46 dos., 1959,1962,1964-1983 

 OPP a uzinei „Metalolitografia”,or. Tiraspol 
inv.228, 64 dos., 1959-1987 

 OPP a Uzinei chimice din Tiraspol 
inv.209, 21 dos., 1956-1967 

 OPP a uzinei de remorci auto, or. Tiraspol 
inv.236, 40 dos., 1963-1987 

 OPP a uzinei de aparate electrice, or. Tiraspol 
inv.222, 66 dos., 1958-1986 

 OPP a Combinatului de prelucrare a lemnului, or. Tiraspol 
inv.75, 104 dos., 1934-1939,1945,1987 

 OPP a Combinatului de pâine, or. Tiraspol 
inv.92, 99 dos., 1936-1983 

 OPP a Combinatului de finisare a lemnului, or. Tiraspol 
inv.172, 7 dos., 1948-1954 

 OPP a Combinatului pentru surdomuţi, or. Tiraspol 
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inv.168, 15 dos., 1948-1962 

 OPP a Combinatului de prelucrare a cărnii, or. Tiraspol 
inv.142, 80 dos., 1945-1987 

 OPP a Combinatului de păsări din Tiraspol 
inv.143, 26 dos., 1945-1961 

 OPP a Combinatului orăşenesc alimentar, or. Tiraspol 
inv.131, 27 dos., 1946-1961 

 OPP a Combinatului produselor de panificaţie, or. Tiraspol 
inv.243, 17 dos., 1974-1983 

 OPP a Combinatului întreprinderilor de producţie, or. Tiraspol 
inv.211, 35 dos., 1955-1967,1972-1974 

 OPP a fabricii de conserve „Tkacenco”, or. Tiraspol 
inv.48, 108 dos., 1924,1974-1979 

 OPP a fabricii de mobilă nr.6, or. Tiraspol 
inv.57, 64 dos., 1953,1986-1987 

 OPP a fabricii de conserve „I mai”, or. Tiraspol 
inv.53, 196 dos., 1922-1925,1929-1939,1944-1946,1948-1974 

 OPP a fabricii de spirt din Tiraspol 
inv.95, 8 dos., 1930-1938 

 OPP a fabricii de cărămidă din Tiraspol 
inv.93, 95 dos., 1929-1939,1945-1949,1950-1987 

 OPP a fabricii de macaroane, or. Tiraspol 
inv.70, 10 dos., 1933-1940 

 OPP a fabricii de tricotaj, or. Tiraspol 
inv.192, 10 dos., 1952-1959 

 OPP a fabricii de conserve pomicole, or. Tiraspol 
inv.194, 67 dos., 1950-1978 

 OPP a fabricii de tors „Kotovski”, or. Tiraspol 
inv.185, 62 dos., 1950-1983 

 OPP a fabricii orăşeneşti de lapte, or. Tiraspol 
inv.173, 68 dos., 1936-1940,1946-1983 

 OPP a fabricii de producere a materialelor de ambalat sticla, or. Tiraspol 
inv.175, 73 dos., 1953-1986 

 OPP a fabricii de nutreţuri combinate, or. Tiraspol 
inv.160, 21 dos., 1947-1967 

 OPP a fabricii de sucuri, or. Tiraspol 
inv.146, 58 dos., 1946-1954,1956-1974 

 OPP a fabricii de peşte, or. Tiraspol 
inv.147, 23 dos., 1945-1957 

 OPP a fabricii de vinuri şi coniacuri, or. Tiraspol 
inv.149, 103 dos., 1945-1986 

 OPP a fabricii de confecţii nr.4, or. Tiraspol 
inv.151, 27 dos., 1945-1958 

 OPP a fabricii pentru confecţionarea hainelor şi încălţămintei, or. Tiraspol 
inv.221, 62 dos., 1958-1987 

 OPP a fabricii de covoare, or. Tiraspol 
inv.223, 9 dos., 1956-1963 

 OPP a fabricii de mobilă nr.4, or. Tiraspol 
inv.218, 70 dos., 1955-1987 

 OPP a trustului de vinuri, or. Tiraspol 
inv.66, 6 dos., 1935,1939-1940,1946 

 OPP a trustului industrial de conserve şi alimentare, or. Tiraspol 
inv.36, 62 dos., 1933-1959 

 OPP a Asociaţiei de producţie a ţesăturilor de bumbac, or. Tiraspol 
inv.60, 39 dos., 1972-1987 

 OPP a Asociaţiei de confecţii „40 let VLCSM”, or. Tiraspol 
inv.150, 110 dos., 1945,1987 

 OPP a Asociaţiei agro-industriale , or. Tiraspol 
inv.233, 130 dos., 1972-1987 

 OPP a organizaţiei „Ghidromehanizaţia”, or. Tiraspol 
inv.43, 55 dos., 1953-1954,1956-1961,1963-1968,1970-1983 

 OPP a organizaţiei „Promsoiuz” din RASSM, or. Tiraspol 
inv.99, 51 dos., 1929-1939 
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 OPP a organizaţiei „Moldlespromhoz”, or. Tiraspol 
inv.74, 10 dos., 1934-1939 

 OPP a organizaţiei „Bâcicovschie razrabotchi”, or. Tiraspol 
inv.174, 36 dos., 1946-1965 

 OPP a organizaţiei „Mejraipromsoiuz”, or. Tiraspol 
inv.134, 20 dos., 1945-1950 

 OPP a atelierelor instructive şi de producţie a societăţii orbilor, or. Tiraspol 
inv.182, 9 dos., 1953-1962 

 OPP a Direcţiei reţelelor electrice, or. Tiraspol 
inv.214, 13 dos., 1956-1962,1968-1969 

 OPP a organizaţiei GRAS, or. Tiraspol 
inv.235, 94 dos., 1961-1987 

 OPP a staţiei termoelectrice, or. Tiraspol 
inv.52, 47 dos., 1931-1939,1945-1956 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
 OPP a nodului de comunicaţii, or. Tiraspol 
inv.87, 102 dos., 1933-1940,1945-1987 

 OPP a căii ferate cu ecartament îngust, or. Tiraspol 
inv.89, 11 dos., 1933-1939 

 OPP a staţiei de cale ferată, or. Tiraspol 
inv.63, 131 dos., 1928 

 OPP a Direcţiei de troleibuze, or. Tiraspol 
inv.176, 48 dos., 1967,1987 

 OPP a Direcţiei auto din Tiraspol 
inv.69, 8 dos., 1964-1967 

 OPP a companiei auto nr.3, or. Tiraspol 
inv.139, 12 dos., 1946,1948-1951,1953-1954,1956 

 OPP a oficiului de transport auto nr.9, or. Tiraspol 
inv.144, 10 dos., 1945-1952 

 OPP a staţiei de excavatoare, or. Tiraspol 
inv.115, 2 dos., 1936 

 OPP a staţiei auto pentru încărcarea mărfurilor, or. Tiraspol 
inv.180, 14 dos., 1949-1962 

 OPP a Asociaţiei de producţiei „Avtopoliv”, or. Tiraspol 
inv.178, 43 dos., 1968-1987 

 OPP a Asociaţiei de producţiei „Tiraspoltrans”, or. Tiraspol 
inv.227, 162 dos., 1959,1961-1987 

 OPP a bazei de transport auto nr.16, or. Tiraspol 
inv.196, 31 dos., 1951-1959,1961-1972 

 OPP a bazei de transport auto nr.23, or. Tiraspol 
inv.226, 29 dos., 1959-1962,1964-1973 

 OPP a coloanei de transport auto nr.1, or. Tiraspol 
inv.205, 17 dos., 1970-1971,1973-1979 

 OPP a coloanei auto nr.2809, or. Tiraspol 
inv.188, 81 dos., 1950-1964,1966-1986 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
 OPP a Direcţiei de construcţii a Ministerului pentru construcţii civile, or. Tiraspol 
inv.119, 19 dos., 1945-1954 

 OPP a Direcţiei de reparaţii şi construcţii, or. Tiraspol 
inv.191, 26 dos., 1951-1966,1968-1969 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.27, or. Tiraspol 
inv.42, 24 dos., 1953-1954,1956-1966 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.2, or. Tiraspol 
inv.112, 24 dos., 1955-1969 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.29, or. Tiraspol 
inv.145, 42 dos., 1945-1954,1960-1967,1972-1974 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.28, or. Tiraspol 
inv.146, 58 dos., 1946-1954,1956-1974 
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 OPP a Direcţiei „Moldelectromontaj”, or. Tiraspol 
inv.202, 11 dos., 1970-1974 

 OPP a Direcţiei de construcţii şi montaj a GRAS, or. Tiraspol 
inv.244, 7 dos., 1980-1982,1984-1985 

 OPP a Direcţiei „Moldsantehmontaj”, or. Tiraspol 
inv.204, 13 dos., 1970-1974 

 OPP a sectorului de construcţii nr.1 a Direcţiei industriei locale, or. Tiraspol 
inv.208, 6 dos., 1957-1963 

 OPP a Direcţiei „Moldprodmontaj”, or. Tiraspol 
inv.215, 16 dos., 1957-1958,1970-1974 

 OPP a Direcţiei specializate de construcţii nr.44, or. Tiraspol 
inv.217, 11 dos., 1958-1965 

 OPP a Direcţiei specializate de construcţii nr.31, or. Tiraspol 
inv.229, 24 dos., 1959,1961-1967,1972-1974 

 OPP a Direcţiei de construcţii nr.30, or. Tiraspol 
inv.237, 24 dos., 1960-1967,1972-1974 

 OPP organizaţiei „Gorjilstroi”, or. Tiraspol 
inv.62, 9 dos., 1931-1936 

 OPP a Combinatului de construcţii a caselor 
inv.245, 7 dos., 1984-1987 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
 OPP a Comisariatului Norodnic al agriculturii RASSM, or. Tiraspol 
inv.77, 40 dos., 1928,1939 

 OPP a staţiei agricole experimentale, or. Tiraspol 
inv.71, 9 dos., 1936-1939 

 OPP de la elevatorul din Tiraspol 
inv.113, 3 dos., 1933-1934 

 OPP a organizaţiei „Moldsovhoztrest”, or. Tiraspol 
inv.114, 3 dos., 1935-1937 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
 OPP a Uniunii moldoveneşti a Cooperaţiei de consum, or. Tiraspol 
inv.100, 19 dos., 1929-1931,1939 

 OPP a Cooperativei centrale muncitoreşti, or. Tiraspol 
inv.96, 23 dos., 1929-1935 

 OPP a organizaţiei „Molcoopinsoiuz”, or. Tiraspol 
inv.94, 14 dos., 1932-1939 

 OPP a organizaţiei „Mejraicoopinsoiuz”, or. Tiraspol 
inv.132, 17 dos., 1945-1953 

 OPP a organizaţiei „Custveiprom”, or. Tiraspol 
inv.133, 13 dos., 1946-1956 

 OPP a artelului „Custşveiprom”, or. Tiraspol 
inv.68, 5 dos., 1938-1939 

 OPP a artelului „Crasnâi Gorneac”, or. Tiraspol 
inv.111, 6 dos., 1934-1937,1955 

 OPP a artelului „Trudcombinat”, or. Tiraspol 
inv.121, 30 dos., 1946-1962 

 OPP a artelului „20 let MIUDa”, or. Tiraspol 
inv.152, 2 dos., 1953-1954 

 OPP a artelului „Trudcoj”, or. Tiraspol 
inv.158, 4 dos., 1951-1954 

 OPP a artelului „Conferinţa XVIII de partid”, or. Tiraspol 
inv.161, 11 dos., 1947-1955 

 OPP a artelului „16 ani ai Moldovei”, or. Tiraspol 
inv.162, 15 dos., 1947-1955 

 OPP a artelului „Şirpotrebcombinat”, or. Tiraspol 
inv.183, 6 dos., 1950-1955 

 OPP a artelului „Pobeda”, or. Tiraspol 
inv.190, 7 dos., 1950-1955 
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OPP ale Instituţiilor medicale 
 
 OPP a Comisariatului Norodnic pentru ocrotirea sănătăţii, or. Tiraspol 
inv.67, 14 dos., 1930-1939 

 OPP a secţiei orăşeneşti a ocrotirii sănătăţii, or. Tiraspol 
inv.125, 12 dos., 1945-1949 

 OPP a spitalului orăşenesc Tiraspol 
inv.129, 81 dos., 1946-1954,1956-1986 

 OPP a spitalului pentru copii, or. Tiraspol 
inv.216, 26 dos., 1956-1969 

 OPP a staţiei sanitaro – epidemiologice, or. Tiraspol 
inv.195, 19 dos., 1952-1962 

 
OPP ale Instituţiilor de deservire comunală 
 
 OPP a Direcţiei orăşeneşti de exploatare a locuinţelor, or. Tiraspol 
inv.170, 10 dos., 1948-1954 

 OPP a Direcţiei pentru exploatarea gospodăriei locative, or. Tiraspol 
inv.72, 27 dos., 1973 

 OPP a Direcţiei gospodăriei locative comunale, or. Tiraspol 
inv.242, 26 dos., 1973-1983 

 OPP a sectorului de exploatare a locuinţelor nr.1, or. Tiraspol 
inv.212, 10 dos., 1965-1969 

 OPP a sectorului de exploatare a locuinţelor nr.2, or. Tiraspol 
inv.206, 19 dos., 1952-1967 

 OPP a sectorului de exploatare a locuinţelor nr.3, or. Tiraspol 
inv.210, 24 dos., 1955-1964,1966-1967,1969 

 OPP a Combinatului de deservire socială, or. Tiraspol 
inv.130, 76 dos., 1945-1983 

 OPP a gospodăriei comunale orăşeneşti, or. Tiraspol 
inv.76, 41 dos., 1933-1939,1945-1955,1958-1962 

 OPP a bazei de petrol, or. Tiraspol 
inv.164, 16 dos., 1946-1951,1953,1957-1962 

 OPP a trustului „Vodocanal”, or. Tiraspol 
inv.171, 19 dos., 1948-1958 

 OPP a Direcţiei sistemelor nistrene, or. Tiraspol 
inv.199, 4 dos., 1952-1955 

 
OPP ale Instituţiilor de alimentaţie publică 
 
 OPP a direcţiei comerciale orăşeneşti a alimentării, or. Tiraspol 
inv.203, 23 dos., 1970-1979 

 OPP a trustului ospătăriilor şi restaurantelor, or. Tiraspol 
inv.238, 51 dos., 1962-1963,1965-1973 

 OPP a restaurantului „Dnestr”, or. Tiraspol 
inv.169, 9 dos., 1948-1949,1954-1960 

 OPP a magazinului „Gastronom”, or. Tiraspol 
inv.165, 8 dos., 1947-1953,1955-1956 

 OPP a pieţei colhoznice, or. Tiraspol 
inv.184, 16 dos., 1949-1962 
 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
 OPP a Comisariatului Norodnic al finanţelor, or. Tiraspol 
inv.54, 23 dos., 1927-1939 

 OPP a Direcţiei orăşeneşti a comerţului, or. Tiraspol 
inv.153, 138 dos., 1946-1987 

 OPP a secţiei orăşeneşti financiare, or. Tiraspol 
inv.127, 27 dos., 1945,1955,1958-1965 

 OPP a secţiei orăşeneşti a comerţului, or. Tiraspol 
inv.128, 33 dos., 1933-1939,1944-1948,1954 
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 OPP a secţiei băncii de stat, or. Tiraspol 
inv.91, 44 dos., 1932,1934-1939,1941-1962 

 OPP a băncii de construcţii, or. Tiraspol 
inv.41, 10 dos., 1953-1954,1956-1962 

 OPP a băncii agricole, or. Tiraspol 
inv.105, 2 dos., 1936-1937 

 OPP a depozitului de comercializare a lemnului, or. Tiraspol 
inv.58, 11 dos., 1953-1962 

 OPP a bazei de realizare a produselor din pâine, or. Tiraspol 
inv.201, 26 dos., 1946-1950,1952-1967 

 OPP a organizaţiei „Voentorg”, or. Tiraspol 
inv.137, 11 dos., 1946-1952 

 OPP a secţiei „Voentorg”, or. Tiraspol 
inv.64, 12 dos., 1933-1939 

 
OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 
 OPP a împuternicitului comitetului pentru colectări, or. Tiraspol 
inv.86, 5 dos., 1936-1939 

 OPP a organizaţiei „Moldsnabotdel”, or. Tiraspol 
inv.78, 10 dos., 1933-1940 

 OPP a oficiului moldovenesc „Zagotscot”, or. Tiraspol 
inv.80, 12 dos., 1934-1940 

 OPP a organizaţiei „Avtotractorosbât”, or. Tiraspol 
inv.109, 8 dos., 1934-1939 

 OPP a organizaţiei „Molduprsnabsbât”, or. Tiraspol 
inv.219, 7 dos., 1956-1962 

 

 
Comitetul raional Ungheni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 46, 5761 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-148 
 
OPP ale organelor administrative 
 
OPP a Comitetului raional de partid Ungheni 
inv.31, 48 dos., 1944-1984 

OPP a Comitetului executiv raional, Ungheni 
inv.36, 41 dos., 1944-1983 

OPP a orăşelului Corneşti, rl. Ungheni 
inv.116, 15 dos., 1949,1956-1969 

OPP a sovietului sătesc Pârliţa, rl. Ungheni 
inv.60, 16 dos., 1948-1959 

OPP a sovietului sătesc Sculeni, rl. Ungheni 
inv.81, 27 dos., 1946-1960 

OPP a sovietului orăşenesc Ungheni 
inv.63, 32 dos., 1948-1968,1972-1982 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Afacerilor Interne, rl. Ungheni 
inv.35, 35 dos., 1944-1983 

OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Ungheni 
inv.68, 27 dos., 1948-1958,1965-1983 

OPP a secţiei de miliţie de la calea ferată Ungheni 
inv.107, 10 dos., 1954-1964 

OPP a vămii de stat, rl. Ungheni 
inv.37, 47 dos., 1945-1983 

OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat, rl. Ungheni 
inv.47, 27 dos., 1947-1952,1954-1955,1957-1974 

OPP a secţiei Comitetului securităţii de stat de la calea ferată Ungheni 
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inv.34, 14 dos., 1945-1959 

OPP a Comisariatului militar raional Ungheni 
inv.55, 4 dos., 1967-1970 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
OPP a gazetei raionale „Octeabri” rl. Ungheni 
inv.91, 35 dos., 1951-1983 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Ungheni 
inv.72, 19 dos., 1965-1981 

OPP a şcolii medii din satul Cetireni, rl. Ungheni 
inv.46, 9 dos., 1947-1955 

OPP a şcolii medii nr.10 a căii ferate Ungheni 
inv.64, 28 dos., 1948-1974 

OPP a şcolii medii moldoveneşti nr.1, rl. Ungheni 
inv.93, 25 dos., 1951-1982 

OPP a şcolii internat din Ungheni 
inv.51, 12 dos., 1966-1969,1973-1980 

OPP a şcolii profesional tehnice nr.25 din Ungheni 
inv.133, 2 dos., 1973-1974 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
OPP a uzinei de pâine, rl. Ungheni 
inv.62, 19 dos., 1964-1982 

OPP a uzinei biochimice, rl. Ungheni 
inv.121, 33 dos., 1959-1979,1982-1988 

OPP a uzinei de conserve, rl. Ungheni 
inv.122, 25 dos., 1974,1976-1989 

OPP a uzinei de ape minerale, rl. Ungheni 
inv.126, 2 dos., 1963-1964 

OPP a Combinatului de carne din Ungheni 
inv.48, 17 dos., 1967-1983 

OPP a Combinatului raional de industrie, rl. Ungheni 
inv.117, 25 dos., 1959-1983 

OPP a combinatului de covoare din Ungheni 
inv.146, 15 dos., 1981-1989 

OPP a fabricii de prelucrare a produselor lactate, rl. Ungheni 
inv.30, 24 dos., 1945-1950,1955,1959,1968-1983 

OPP a fabricii de ceramică decorativă, or. Ungheni 
inv.52, 23 dos., 1969-1970,1972-1985,1987-1989 

OPP a fabricii de uscat fructe, rl. Ungheni 
inv.54, 1 dos., 1968-1969 

OPP a fabricii de vinificaţie, s. Pârliţa, rl. Ungheni 
inv.114, 18 dos., 1956-1972 

OPP a sovhozului fabrică „Viaţa Nouă”, s. Bocenii Noi, rl. Ungheni 
inv.59, 27 dos., 1949-1972 

OPP a sovhozului fabrică „Codru”, or. Corneşti, rl. Ungheni 
inv.125, 42 dos., 1961-1988 

OPP a sovhozului fabrică „Efironos”, s. Floreni, rl. Ungheni 
inv.104, 18 dos., 1948-1957,1963-1969 

OPP a sovhozului fabrică „Năpădeni”, s. Năpădeni, rl. Ungheni 
inv.111, 20 dos., 1968-1980 

OPP a Asociaţiei intergospodăreşti de producere a nutreţurilor, s. Petreşti, rl. Ungheni 
inv.74, 62 dos., 1949-1989 

OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihozhimia”, rl. Ungheni 
inv.141, 4 dos., 1980-1983 

OPP a Asociaţiei intergospodăreşti de producţie „Octombrie”, s. Semeni, rl. Ungheni 
inv.138, 14 dos., 1978-1989 
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OPP a reţelelor electrice raionale Ungheni 
inv.135, 9 dos., 1973-1981 

OPP a Staţiei de ameliorare a pădurii, rl. Ungheni 
inv.49, 2 dos., 1968-1969 

OPP a staţiei de exploatare geologică, rl. Ungheni 
inv.66, 4 dos., 1949-1952 

OPP a Combinatului de deservire socială, rl. Ungheni 
inv.67, 40 dos., 1949-1983 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
OPP a Centrului raional de telecomunicaţii, rl. Ungheni 
inv.41, 34 dos., 1946-1969,1971-1976,1978-1980 

OPP a nodului de cale ferată Ungheni 
inv.29, 30 dos., 1944-1958 

OPP a depoului de locomotive, rl. Ungheni 
inv.32, 54 dos., 1944-1945,1947-1957,1959-1989 

OPP a Districtului de cale ferată nr.6, rl. Ungheni 
inv.33, 22 dos., 1944-1964 

OPP a staţiei de cale ferată Ungheni 
inv.38, 69 dos., 1944-1969,1971-1989 

OPP a punctului de control tehnic de la calea ferată Ungheni 
inv.39, 35 dos., 1946-1976,1980-1983 

OPP a staţiei de cale ferată Pârliţa, rl. Ungheni 
inv.123, 1 dos., 1974 

OPP a Asociaţiei orăşeneşti a Direcţiei de construcţii şi reparaţii rutiere, rl. Ungheni 
inv.44, 14 dos., 1947-1953,1957-1962 

OPP a sectorului de construcţii rutiere nr.9, rl. Ungheni 
inv.134, 9 dos., 1973-1983 

OPP a parcului de autobuze şi taximetre nr.1, rl. Ungheni 
inv.140, 2 dos., 1979-1981 

OPP a bazei de transport auto nr.4, rl. Ungheni 
inv.127, 16 dos., 1961-1974,1978-1979 

OPP a coloanei mecanizate mobile nr.82, rl. Ungheni 
inv.92, 30 dos., 1951-1974,1977-1982 

OPP a coloanei mecanizate mobile nr.12 din Ungheni 
inv.131, 18 dos., 1968-1983 

OPP a portului fluvial Ungheni 
inv.145, 2 dos., 1978-1981 

 
OPP ale secţiei Construcţii 
 
OPP a Direcţiei raionale de reparaţii şi construcţii, rl. Ungheni 
inv.50, 15 dos., 1967-1981 

OPP a Direcţiei intercolhoznice de construcţii, rl. Ungheni 
inv.120, 25 dos., 1960,1965-1982 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
OPP a Direcţiei agricole a Comitetului executiv raional Ungheni 
inv.139, 9 dos., 1974-1989 

OPP a Asociaţiei raionale „Moldselihoztehnica”, rl. Ungheni 
inv.118, 14 dos., 1960,1964-1973 

OPP a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Ungheni 
inv.124, 18 dos., 1962,1965-1970,1973-1983 

OPP a colhozului „Puti Ilicea”, s. Alexeuca, rl. Ungheni 
inv.76, 10 dos., 1948-1958 

OPP a colhozului „Kirov”, s. Bereşti, rl. Ungheni 
inv.98, 8 dos., 1952-1959 

OPP a colhozului „Kotovski”, s. Bumbăta, rl. Ungheni 
inv.85, 13 dos., 1948-1958 

OPP a colhozului „Maiac”, s. Cerepcanii Noi, rl. Ungheni 
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inv.83, 10 dos., 1949-1989 

OPP a colhozului „Moldova Socialistă”, s. Cetireni, rl. Ungheni 
inv.78, 9 dos., 1950-1958 

OPP a colhozului „Leninschii comsomol”, s. Chirileni, rl. Ungheni 
inv.80, 73 dos., 1949-1956 

OPP a colhozului „XXIV siezd CPSS”, s. Condrăteşti, rl. Ungheni 
inv.61, 36 dos., 1949-1972 

OPP a colhozului „Puti c comunizmu”, s. Condrăteşti, rl. Ungheni 
inv.89, 12 dos., 1949-1958 

OPP a colhozului „Jdanov”, s. Corneşti, rl. Ungheni 
inv.88, 15 dos., 1948-1960 

OPP a colhozului „Zorile Moldovei”, s. Coşeni, rl. Ungheni 
inv.99, 6 dos., 1952,1954-1958 

OPP a colhozului „Sovetschii Pogranicinic”, s. Dănuţeni, rl. Ungheni 
inv.77, 13 dos., 1947,1949-1959 

OPP a colhozului „50 let octeabrea”, s. Floriţoaia Veche, rl. Ungheni 
inv.75, 64 dos., 1948-1989 

OPP a colhozului „Stalin”, s. Gherman, rl. Ungheni 
inv.82, 12 dos., 1949-1956 

OPP a colhozului „Rodina”, s. Măcăreşti, rl. Ungheni 
inv.106, 25 dos., 1953-1976 

OPP a colhozului „Stalin”, s. Mirenii Vechi, rl. Ungheni 
inv.79, 7 dos., 1949,1953-1958 

OPP a colhozului „Stalin”, s. Năpădeni, rl. Ungheni 
inv.87, 14 dos., 1948-1958 

OPP a colhozului „Kalinin”, s. Negurenii Noi, rl. Ungheni 
inv.100, 40 dos., 1953-1989 

OPP a colhozului „Dimitrov”, s. Pârliţa, rl. Ungheni 
inv.71, 15 dos., 1948-1959 

OPP a colhozului „Lenin”, s. Pârliţa, rl. Ungheni 
inv.86, 49 dos., 1949-1988 

OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Rădenii Vechi, rl. Ungheni 
inv.58, 44 dos., 1948-1958,1963-1977,1979-1981 

OPP a colhozului „I mai”, s. Risipeni, rl. Ungheni 
inv.109, 17 dos., 1951-1959 

OPP a colhozului „Pogranicinic”, s. Sculeni, rl. Ungheni 
inv.90, 36 dos., 1950-1970 

OPP a colhozului „Serghei Lazo”, s. Semeni, rl. Ungheni 
inv.108, 7 dos., 1952-1959 

OPP a colhozului „Pobeda”, s. Stolniceni, rl. Ungheni 
inv.105, 12 dos., 1949-1958 

OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Todireşti, rl. Ungheni 
inv.97, 45 dos., 1951-1959,1967-1989 

OPP a colhozului „Viaţa Nouă”, rl. Ungheni 
inv.84, 9 dos., 1951-1958 

OPP a colhozului „Pobeda”, s. Unteşti, rl. Ungheni 
inv.96, 8 dos., 1951-1958 

OPP a colhozului „Zavetî Lenina”, s. Valea Mare, rl. Ungheni 
inv.95, 10 dos., 1951-1960 

OPP a colhozului „Puşkin”, s. Vulpeşti, rl. Ungheni 
inv.69, 10 dos., 1949-1951,1953-1959 

OPP a sovhozului „Viaţa Nouă”, s. Boghenii Vechi, rl. Ungheni 
inv.113, 22 dos., 1971-1974,1977-1989 

OPP a sovhozului „Corneşti” de creştere a animalelor de prăsilă, s. Bumbăta, rl. Ungheni 
inv.73, 9 dos., 1964-1972 

OPP a sovhozului „XXIV siezd CPSS”, s. Condrăteşti, rl. Ungheni 
inv.130, 33 dos., 1974-1989 

OPP a sovhozului „Kotovski”, s. Floriţoaia Veche, rl. Ungheni 
inv.102, 22 dos., 1971-1988 

OPP a sovhozului „Ungheni”, s. Manoileşti, rl. Ungheni 
inv.128, 11 dos., 1965-1974 

OPP a sovhozului de creştere a păsărilor de rasă, s. Pârliţa, rl. Ungheni 
inv.53, 9 dos., 1969-1981 
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OPP a sovhozului „Rădeni”, s. Rădeni, rl. Ungheni 
inv.136, 12 dos., 1978-1989 

OPP a sovhozului „Pogranicinic”, s. Sculeni, rl. Ungheni 
inv.110, 35 dos., 1971-1989 

OPP a sovhozului „Sineşti”, s. Sineşti, rl. Ungheni 
inv.112, 19 dos., 1971-1977,1979-1986 

OPP a sovhozului „Corneşti”, rl. Ungheni 
inv.57, 19 dos., 1946-1959 

OPP a sovhozului „Costuleni”, rl. Ungheni 
inv.137, 23 dos., 1974-1989 

OPP a sovhozului „Buciumeni”, rl. Ungheni 
inv.144, 6 dos., 1978-1983 

OPP a sovhozului „Avangard”, rl. Ungheni 
inv.148, 2 dos., 1969-1970 

OPP a sovhozului „Prut”, s. Valea Mare, rl. Ungheni 
inv.129, 23 dos., 1961-1989 

OPP a Direcţiei sistemelor de irigare, rl. Ungheni 
inv.143, 2 dos., 1976-1981 

OPP a expediţiei de antigrindină, orăşelul Corneşti, rl. Ungheni 
inv.101, 8 dos., 1969-1976 

OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Corneşti, rl. Ungheni 
inv.56, 20 dos., 1946-1959 

OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Ungheni 
inv.70, 15 dos., 1948-1958 

 
OPP ale Cooperaţiei de consum 
 
OPP a Uniunii raionale de consum, rl. Ungheni 
inv.40, 38 dos., 1946-1962,1965-1983 

OPP a artelului „Kotovski”, rl. Ungheni 
inv.65, 10 dos., 1948-1958 

 
OPP a Instituţiei medicale 
 
OPP a spitalului raional Ungheni 
inv.42, 38 dos., 1947-1983 

OPP a sanatoriului pentru copii de tratare a tuberculozei, or. Corneşti, rl. Ungheni 
inv.119, 10 dos., 1958-1962,1973-1981 

 
OPP a Instituţiei de deservire comunală 
 
OPP a Combinatului de deservire comunală, rl. Ungheni 
inv.115, 14 dos., 1957-1964,1975-1981 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
OPP secţiei raionale de finanţe, rl. Ungheni 
inv.45, 15 dos., 1947-1962 

OPP a bazei de comerţ cu produse de import „Prodimporttorg”, rl. Ungheni 
inv.103, 10 dos., 1972-1981 

OPP a întreprinderilor de comerţ mixt, rl. Ungheni 
inv.132, 13 dos., 1973-1983 

 
OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării 
 

OPP a Împuternicitului raional al Ministerului Colectării, rl. Ungheni 
inv.43, 10 dos., 1947-1955 

OPP a întreprinderii de recepţie a cerealelor, rl. Ungheni 
inv.142, 7 dos., 1977-1983 
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Comitetul raional Vulcăneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid 
 
F. 25, 4120 dos., 1940-1941,1944-1991 inv.1-111 
 
OPP ale organelor administrative 
 
OPP a Comitetului raional Vulcăneşti 
inv.40, 41 dos., 1946-1984 

OPP a Comitetului executiv raional Vulcăneşti 
inv.39, 42 dos., 1945-1962,1965-1982 

OPP a Consiliului de deputaţi ai poporului, rl. Vulcăneşti 
inv.99, 5 dos., 1979-1983 

 
OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă 
 
OPP a secţiei raionale a Ministerului afacerilor interne, rl. Vulcăneşti 
inv.36, 47 dos., 1944-1946,1948-1983 

OPP a Judecătoriei şi procuraturii raionale Vulcăneşti 
inv.41, 24 dos., 1946-1950,1962,1965-1972,1974-1983 

OPP a Comisariatului militar raional Vulcăneşti 
inv.60, 6 dos., 1960-1965 

 
OPP a secţiei Cultură 
 
OPP a redacţiei ziarelor raionale „Crasnâi Octeabri”, „Puti c comunizmu”, rl. Vulcăneşti 
inv.80, 31 dos., 1948-1951,1953-1962,1965-1983 

 
OPP ale secţiei Învăţământ 
 
OPP a secţiei raionale a învăţământului public, rl. Vulcăneşti 
inv.45, 21 dos., 1969-1973,1975-1989 

OPP a şcolii medii din satul Câmpeni, rl. Vulcăneşti 
inv.55, 14 dos., 1970-1983 

OPP a şcolii medii din satul Cimişchioi, rl. Vulcăneşti 
inv.76, 23 dos., 1952-1958,1969,1971-1983 

OPP a şcolii medii din Giurgiuleşti, rl. Vulcăneşti 
inv.47, 15 dos., 1969-1983 

OPP a şcolii medii din Slobozia Mare, rl. Vulcăneşti 
inv.57, 14 dos., 1970-1983 

OPP a şcolii medii din satul Văleni, rl. Vulcăneşti 
inv.56, 14 dos., 1970-1983 

OPP a şcolii medii nr.1 din Vulcăneşti 
inv.46, 15 dos., 1969-1983 

OPP a şcolii medii nr.1 din Vulcăneşti 
inv.65, 36 dos., 1947,1950-1983 

OPP a şcolii profesional tehnice nr.28 din Vulcăneşti 
inv.35, 8 dos., 1968-1971,1975-1976 

OPP a şcolii medii profesional tehnice nr.20 din Vulcăneşti 
inv.90, 9 dos., 1975-1983 

 
OPP ale secţiei Industrie 
 
OPP a Combinatului agroindustrial, rl. Vulcăneşti 
inv.100, 16 dos., 1981-1989 

OPP a fabricii de vinuri din satul Etulia, rl. Vulcăneşti 
inv.34, 11 dos., 1968-1978 

OPP a fabricii de vinuri din Vulcăneşti 
inv.83, 21 dos., 1955-1978 

OPP a fabricii de unt şi brânzeturi, rl. Vulcăneşti 
inv.87, 19 dos., 1960-1962,1966-1983 

OPP a sovhozului fabrică „Sovetschii Prut”, s. Câşliţa Prut, rl. Vulcăneşti 
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inv.107, 17 dos., 1981-1989 

OPP a sovhozului fabrică „60 let SSSR”, s. Cimişchioi, rl. Vulcăneşti 
inv.109, 16 dos., 1981-1989 

OPP a sovhozului fabrică „40 let Octeabrea”, s. Găvănoasa, rl. Vulcăneşti 
inv.105, 16 dos., 1981-1989 

OPP a sovhozului fabrică „Sovetschii Dunai”, s. Giurgiuleşti, rl. Vulcăneşti 
inv.110, 16 dos., 1981-1989 

OPP a sovhozului fabrică „Octombrie”, s. Iujnoe, rl. Vulcăneşti 
inv.102, 2 dos., 1982-1984 

OPP a sovhozului fabrică „Moldova”, s. Slobozia Mare, rl. Vulcăneşti 
inv.108, 14 dos., 1982-1989 

OPP a sovhozului fabrică „Leninscoe Znamea”, s. Vadul lui Isac, rl. Vulcăneşti 
inv.106, 15 dos., 1981-1988 

OPP  a oficiului „Moldplodovoşciprom”, rl. Vulcăneşti 
inv.51, 14 dos., 1969-1972,1974-1983 

OPP a Asociaţiei de mecanizare şi electrificare a producţiei agricole, rl. Vulcăneşti 
inv.98, 7 dos., 1977-1983 

OPP a staţiei electrice de 400 kv. or. Vulcăneşti 
inv.88, 9 dos., 1974-1983 

OPP a reţelelor electrice, rl. Vulcăneşti 
inv.58, 14 dos., 1970-1983 

OPP a Combinatului deservirii sociale, rl. Vulcăneşti 
inv.43, 22 dos., 1946-1949,1961-1964,1969-1983 

 
OPP ale secţiei Transport şi telecomunicaţii 
 
OPP a oficiului raional de telecomunicaţii, rl. Vulcăneşti 
inv.52, 15 dos., 1969-1983 

OPP a staţiei de cale ferată Etulia, rl. Vulcăneşti 
inv.38, 28 dos., 1946,1951-1964,1967,1969-1983 

OPP a staţiei de cale ferată Greceni, rl. Vulcăneşti 
inv.93, 12 dos., 1963-1976 

OPP a staţiei de cale ferată Vulcăneşti 
inv.48, 14 dos., 1969-1972,1974-1983 

OPP a sectorului de construcţie rutieră nr.1, rl. Vulcăneşti 
inv.78, 12 dos., 1971-1973,1975-1983 

OPP a clubului de automobilişti şi motociclişti, rl. Vulcăneşti 
inv.53, 15 dos., 1969-1983 

OPP a bazei de transport auto nr.2, rl. Vulcăneşti 
inv.91, 21 dos., 1964-1983 

OPP a coloanei mecanizate mobile nr.8, rl. Vulcăneşti 
inv.49, 15 dos., 1969-1983 

OPP a coloanei mobile mecanizate nr.77, rl. Vulcăneşti 
inv.92, 19 dos., 1964,1966-1983 

 
OPP a secţiei Construcţii 
 
OPP a Direcţiei de construcţii „Mejcolhozstroi”, rl. Vulcăneşti 
inv.86, 21 dos., 1960-1983 

 
OPP ale secţiei Agricultură 
 
OPP a Direcţiei gospodăriei săteşti a Comitetului executiv raional Vulcăneşti 
inv.89, 20 dos., 1962,1965-1983 

OPP a secţiei gospodăriei săteşti a Comitetului executiv raional, rl. Vulcăneşti 
inv.97, 8 dos., 1976-1983 

OPP a Asociaţiei raionale „Mejcolhozotcorm”, rl. Vulcăneşti 
inv.54, 34 dos., 1970-1973,1975-1989 

OPP a Asociaţiei de ameliorare a Consiliului raional al colhozurilor, rl. Vulcăneşti 
inv.95, 1 dos., 1976 

OPP a colhozului „Leninschii Puti”, s. Brâza, rl. Vulcăneşti 
inv.66, 37 dos., 1951-1980 
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OPP a colhozului „XXII Partsiezd” s. Burlăceni, rl. Vulcăneşti 
inv.69, 13 dos., 1947-1948,1950-1961 

OPP a colhozului „30 let octeabrea”, s. Cimişchioi, rl. Vulcăneşti 
inv.81, 41 dos., 1948-1980 

OPP a colhozului „Sovetschii Prut”, s. Chişliţa Prut, rl. Vulcăneşti 
inv.73, 35 dos., 1951-1980 

OPP a colhozului „Sovetschii pogranicinic”, s. Colibaş, rl. Vulcăneşti 
inv.71, 60 dos., 1949-1989 

OPP a colhozului „Karl Marx”, s. Etulia, rl. Vulcăneşti 
inv.84, 56 dos., 1948-1989 

OPP a colhozului „40 let Octeabrea”, s. Găvănoasa, rl. Vulcăneşti 
inv.67, 38 dos., 1949-1980 

OPP a colhozului „Sovetschii Dunai”, s. Giurgiuleşti, rl. Vulcăneşti 
inv.82, 38 dos., 1950-1980 

OPP a colhozului „Biruinţa”, s. Hadjî Abdul, rl. Vulcăneşti 
inv.70, 54 dos., 1950-1989 

OPP a colhozului „Stalinscaia Pobeda”, s. Hadji Abdul, rl. Vulcăneşti 
inv.72, 5 dos., 1950-1953 

OPP a colhozului „Ilici”, s. Musaid, rl. Vulcăneşti 
inv.79, 40 dos., 1952-1983 

OPP a colhozului „Moldova”, s. Slobozia Mare, rl. Vulcăneşti 
inv.74, 42 dos., 1948-1949,1951-1981 

OPP a colhozului „Leninscoe Znamea”, s. Vadul lui Isac, rl. Vulcăneşti 
inv.68, 47 dos., 1949-1980 

OPP a colhozului „Kotovski”, s. Văleni, rl. Vulcăneşti 
inv.64, 38 dos., 1947,1949-1978 

OPP a colhozului „Gigant”, rl. Vulcăneşti 
inv.62, 63 dos., 1949-1986 

OPP a sovhozului „Leninschii Puti”, s. Brânza, rl. Vulcăneşti 
inv.104, 15 dos., 1981-1988 

OPP a sovhozului „Văleni”, s. Văleni, rl. Vulcăneşti 
inv.103, 25 dos., 1979-1989 

OPP a sovhozului „Vulcăneşti”, rl. Vulcăneşti 
inv.94, 8 dos., 1965-1973 

OPP a sovhozului „Pobeda”, rl. Vulcăneşti 
inv.37, 52 dos., 1945-1946,1948-1983 

OPP a Întreprinderii intergospodăreşti de creştere a juncilor, s. Slobozia Mare, rl. Vulcăneşti 
inv.101, 13 dos., 1981-1988 

OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Cimişchioi, rl. Vulcăneşti 
inv.61, 21 dos., 1948-1958 

OPP a staţiei de maşini şi tractoare din satul Colibaşi, rl. Vulcăneşti 
inv.63, 19 dos., 1948-1957 

OPP a staţiei de maşini şi tractoare din Vulcăneşti 
inv.42, 39 dos., 1946-1983 

 
OPP a Cooperaţiei de consum 
 
OPP a Uniunii raionale de consum, or. Vulcăneşti 
inv.44, 40 dos., 1946-1987 

 
OPP ale Instituţiilor comunale 
 
OPP a spitalului raional Vulcăneşti 
inv.77, 30 dos., 1950-1975,1977-1983 

OPP a sanatoriului „Dermenji”, s. Budăi, rl. Vulcăneşti 
inv.111, 6 dos., 1967-1974 

 
OPP ale Instituţiilor de deservire comunală 
 
OPP a Combinatului întreprinderilor comunale, or. Vulcăneşti 
inv.59, 5 dos., 1970-1972,1975-1976 

OPP a bazei de petrol, rl. Vulcăneşti 
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inv.50, 14 dos., 1969-1972,1974-1983 

OPP a staţiei de gaz din Vulcăneşti 
inv.96, 8 dos., 1976-1983 

 
OPP ale secţiei Finanţe şi comerţ 
 
OPP a secţiei raionale finanţe, rl. Vulcăneşti 
inv.75, 32 dos., 1947-1962,1964-1972,1974-1983 

 
OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării 
 
OPP a punctului de recepţie a pâinii, rl. Vulcăneşti 
inv.85, 21 dos., 1958-1964,1967-1972,1974-1983 
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	Comitetul raional Râbniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F.3,  6291  dos., 1920-1941,1944-1989,  inventare 1-142,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.67, 4102 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-105,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.38, 4801 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-109,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.47, 4471 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-113,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.60, 6255 dos., 1920-1989,  inventare 1-119,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.121, 5859 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-137,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetelor raionale ale PCM
	F.72, 7133 dos., 1945-1991, inventare 1-82,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.218, 4845  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-120,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.229, 1970  dos., 1946-1991, inventare 1-41, listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.80, 4442  dos., 1948-1991, inventare 1-91,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.28, 3016 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-63, , listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetelor raionale ale PCM
	F.42, 4858  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-96,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.46, 5761 dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-147,  listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului Comitetului raional al PCM
	F.25, 4120  dos., 1940-1941,1944-1991, inventare 1-111,, listele întrebărilor examinate la conferinţe, plenare şi şedinţele biroului  Comitetului raional al PCM

	F.278, dos., 1940-1990, inventare 1 – 25
	În corespundere cu decizia biroului Comitetului Central al ULCT a URSS din august 1940 Comitetul regional Moldovenesc al ULCT din Ucraina a fost reorganizat în Uniunea Leninist Comunistă a Tineretului din Moldova, iar în conformitate cu decizia Parlam...
	Comitetul de circumscripţie Cahul al ULCTM
	COMITETELE RAIONALE ALE ULCTM (abrogate în anii 1956-1963)
	Comitetul raional Baimaclia al ULCTM (1940-1956)
	F.1947, 144  dos., 1944-1956, inventar

	Comitetul raional Bălţi al ULCTM (1940-1963)
	F.2185, 338  dos., 1945-1963, inventar
	F.741, 424  dos., 1944-1962, inventar
	F.585, 270  dos., 1944-1956, inventar
	F.240, 613  dos., 1944-1959, inventar
	F.223, 110  dos., 1944-1955, inventar
	F.720, 150  dos., 1944-1963, inventar
	F.2335, 133  dos., 1944-1956, inventar
	F.508, 366  dos., 1944-1957, inventar
	F.506, 303  dos., 1944-1956, inventar
	F.1654, 134  dos., 1945-1956, inventar
	F.507, 375  dos., 1944-1956, inventar
	F.236, 133  dos., 1944-1957, inventar
	F.116, 276  dos., 1944-1963, inventar
	F.2170, 390  dos., 1946-1959, inventar
	F.2770, 361 dos., 1944-1962, inventar
	F.279, 129  dos., 1944-1956, inventar
	F.534, 576  dos., 1944-1956, inventar
	F.199, 271  dos., 1924-1958, inventar
	F.312, 79  dos., 1944-1956, inventar
	F.2769, 543  dos., 1944-1959, inventar
	F.174, 306  dos., 1944-1956, inventar
	F.587, 185  dos., 1944-1957, inventar
	F.1988, 150  dos., 1944-1955, inventar
	F.235, 174  dos., 1944-1956, inventar
	F.122, 2638 dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.2133, 2286 dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.584, 562 dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.1143, 2132 dos., 1930-1962; 1965-1989,  inventare 1-7
	F.2453, 984  dos., 1944-1962; 1964-1988,  inventare 1-6
	F.495, 334  dos., 1944-1957; 1985-1990,  inventare 1-3
	F.1614, 1339  dos., 1945-1962; 1965-1988,  inventare 1-6
	F.433, 853  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6
	F.212, 1245  dos., 1944-1988,  inventare 1-6
	F.441, 1191  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6
	F.1671, 1176  dos., 1944-1963; 1965-1990,  inventare 1-6
	F.1670, 1164  dos., 1944-1962; 1967-1989,  inventare 1-6
	F.308, 633  dos., 1977-1989,  inventare 1-3
	F.4867, 102  dos., 1985-1988,  inventar
	F.74, 804  dos., 1965-1989,  inventare 1-5
	F.719, 1092  dos., 1944-1962; 1967-1990,  inventare 1-5
	F.24, 1297  dos., 1923-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.582, 1126  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.946, 1330 dos., 1944-1962; 1965-1990,  inventare 1-6

	Comitetul raional Floreşti al ULCTM (1940-1991)
	F.268, 1092  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6
	F.539, 1481  dos., 1944-1959; 1965-1988,  inventare 1-6
	F243, 1486  dos., 1944-1963; 1967-1990,  inventare 1-6
	F.124, 1389  dos., 1921-1958; 1971-1988, inventare 1-5
	F.440, 1377  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6
	F.1006, 1541  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.2007, 719  dos., 1945-1988,  inventare 1-6
	F.2397, 990  dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6
	F.291, 1201  dos., 1944-1963; 1967-1989,  inventare 1-6
	F.599, 801  dos., 1944-1962; 1975-1988,  inventare 1-6
	F.1985, 1602 dos., 1944-1990,  inventare 1-6
	F.2600, 1812  dos., 1945-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.242, 1599  dos., 1923-1962; 1965-1990  inventare 1-6
	F.2127, 1149  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.2128, 870 dos., 1944-1962; 1965-1990,  inventare 1-6
	F.1539, 1450  dos., 1924-1936; 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.645, 1223 dos., 1944-1962; 1965-1988,  inventare 1-6
	F.103, 741 dos., 1977-1989,  inventare 1-3
	F.219, 1078  dos., 1944-1988,  inventare 1-6
	F.81, 845 dos., 1964-1990,  inventare 1-5
	F.107, 232 dos., 1980-1989,  inventare 1-2
	F.213, 449  dos., 1944-1989,  inventare 1-3
	F.583, 1687  dos., 1944-1962; 1967-1990,  inventare 1-6
	F.277, 1555  dos., 1944-1962; 1965-1989,  inventare 1-6
	F.496, 1295  dos., 1944-1962; 1965-1990,  inventare 1-6

	Comitetul ULCTM al uzinei “Signal” or. Chişinău
	F.4865, 5 dos., 1986-1988, inventar

	TRANSPORT
	CONSTRUCŢII
	AGRICULTURĂ
	ÎNVĂŢĂMÂNT
	COMERŢ
	ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

	F.P-3029, 3319dos., 1945-1990, inventare 1-2

	Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor din Medicină, or. Chişinău
	F.P-3259, 138 dos., 1959-1980, inventar

	Federaţia Sindicatului lucrătorilor din Industria Chimică şi Resurse energetice din Republica Moldova
	F.P-3255, 360 dos., 1951-1996, inventar

	Comitetul de grup al Sindicatului lucrătorilor Întreprinderilor comunale, or. Chişinău
	F.P-3242, 134 dos., 1952,1955-1978, inventare 1-2

	Comitetul Sindical orăşenesc al lucrătorilor din Învăţământ, Şcoli superioare şi Instituţii ştiinţifice, or. Chişinău
	F.P-3306, 88 dos., 1946-1977, inventar
	F.P-3276, 356 dos., 1958-1992, inventar
	F.P-3221, 1239 dos., 1961-2001, inventare 1-2
	F.P-3039, 793 dos., 1946-1990, inventar
	F.P-3062, 1847 dos., 1945-1997, inventare 1-2
	F.P-3053, 760 dos., 1951-1990, inventare 1-2
	F.P-3040, 922 dos., 1946-1998, inventare 1,3
	F.P-3063, 145 dos., 1945-1953, inventare 1-2
	F.P-2961, 1643 dos., 1946-1996, inventare 1-4
	F.82, 32 dos., 1989-1995, inventar
	F.P-2833, 470 dos., 1960-2000, inventar
	F.P-2734, 364 dos., 1961-1985, inventare 1,3
	F.P-2630, 54 dos., 1970-1974, inventar
	F.P-2507, 683 dos., 1966-1998, inventare 1-2
	F.P-2507A, 194 dos., 1977-1988, inventar
	F.53, 61 dos., 1981-1983, inventar
	F.54, 97 dos., 1980-2000, inventar
	F.58, 722 dos., 1944-1997, inventar
	F.P-1970, 22 dos., 1948-1949, inventar
	F.P-2356, 897 dos., 1945-1956;1966-1995, inventare 1-3
	F.21, 228 dos., 1985-1990, inventar
	F.P-2992, 3052 dos., 1947-1986, inventare 1-5
	F.P-3008, 1162 dos., 1952-1996, inventare 1-2
	F.P-2973, 1051 dos., 1944-1999, inventare 1,1a
	F.P-3015, 1961 dos., 1944-1991, inventare 1-2
	F.P-3072, 1741 dos., 1951-1995, inventare 1-2
	F.P-3103, 4938 dos., 1945-1986, inventare 1-2
	F.P-3131, 66 dos., 1953-1957, inventare 1-2
	F.P-3094, 71 dos., 1947-1957, inventar
	F.P-3093, 763 dos., 1947-2001, inventare1-2
	F.85, 63 dos., 1996-2005, inventar
	Uniunea Teatrală din Moldova
	F.P-3318, 404 dos., 1958-1991, inventare 1-3
	Uniunea Jurnaliştilor din Moldova
	Studioul de creaţie „Fotojurnalist”
	F.P-2556, 51 dos.,1967-1977, inventar
	F.P-2773, 350 dos., 1958-1989, inventar

	Uniunea Arhitecţilor din Moldova
	F.P-2905, 635 dos., 1944-1990. inventare 1,3

	Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova
	F.P-2941, 692 dos., 1946-1990, inventare 1,3

	Asociaţia Muzicală al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova
	F.P-2923, 162 dos., 1958-1990, inventar

	F.57, 149 dos., 1944-1995, inventar
	Uniunea Scriitorilor din Moldova
	F.P-2955, 698 dos., 1944-2001, inventare 1-3
	F.P-3325, 164 dos., 1946-2004, inventar

	Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
	F.P-2906, 604 dos., 1940-1941,1943-1991, inventare 1,3

	Societatea „Ştiinţa” a Republicii Moldova
	F.P-3174, 1998 dos., 1948-1991, inventare 1-9
	F.55, 218 dos., 1975-1993, inventare 1-2
	Casa Republicană de Creaţie Populară
	F.P-2561, 123 dos., 1968-1986, inventar
	F.70, 109 dos., 1972-1997, inventar
	F.P-1976, 662 dos., 1949-1954;1958-1992, inventare 1-2
	F.P-3012, 567 dos., 1948-1983, inventar
	F.P-2405, 155 dos., 1969-1981;1989-2003, inventare 1-2p
	F.P-2569, 37 dos., 1966-1974, inventar
	F.P-2576, 52 dos., 1967-1981, inventar
	F.P-2654, 60 dos., 1965;1968-1981, inventar
	F.P-2695, 229 dos., 1964-1982, inventar
	F.P-2755, 80 dos., 1960-1980, inventar
	F.P-2778, 563 dos., 1960-1994, inventare 1,1л
	F.P-2916, 172 dos., 1958-1982, inventar
	F.P-2693, 52 dos., 1965-1978, inventar
	F.P-3037, 702 dos., 1958-1996, inventare 1,1нт
	F.2, 145 dos., 1970-1982, inventar
	F.P-3032, 327 dos., 1955-1990, inventar
	F.P-3181, 366 dos., 1951-1991, inventar
	F.P-3130, 155 dos., 1957-1982, inventar
	F.P-3210, 441 dos., 1954-1992, inventare1,1a
	F.P-3216, 481 dos., 1954-1988, inventare1,2
	F.P-3260, 95 dos., 1959-1983, inventar
	F.P-3278, 34 dos., 1958,1960-1962,1965-1971, inventar
	F. R-2603, 19 dos., 1949-1955, inventar

	F. R-2662, 44 dos., 1946-1957, inventare 1-2
	F. R-2762, 164 dos., 1944-1958, inventare 1-2

	Consiliul Republican Moldovenesc al Asociaţiei Sportive Voluntare “Spartac” a fost înfiinţată în mai-iunie 1944 în conformitate cu decizia Prezidiului Consiliului Unional al Societăţii “Spartac” având ca scop organizarea activităţilor de cultură fizic...
	F. R-2847, 140 dos., 1948-1957, inventare 1-2

	F.P-3182, 375 dos., 1948-1996, inventar
	Uniunea Societăţilor Cooperaţiei de Consum a RSS Moldova „MOLDCOOP”
	F.P-3057, 3755 dos., 1944-1990, inventare 1,1a

	Consiliul Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM
	F.P-3010, 2283 dos., 1944-1957, inventare 1-17
	F.P-2741, 20 dos., 1944-1947, inventare 1-2
	F.P-2384, 92 dos., 1944-1956, inventare 1-2
	F.P-2640, 15 dos., 1944-1950,1952-1954, inventare 1-2
	F.P-2631, 17 dos., 1944-1948, inventare 1-2
	Uniunea interraională a cooperativelor meşteşugăreşti din Soroca
	F.P-1662, 9 dos., 1946-1951, inventar
	F.P-2470, 99 dos., 1947-1956, inventare 1-2
	F.P-2509, 60 dos., 1944,1947-1954, inventare 1-2
	Societatea rurală a cooperaţiei de consum a satului Horodişte, judeţul Soroca
	F.P-1700, 1 dos., 1941, inventar
	COOPERATIVE


	Cooperativa „Pişceproduct” a Consiliului Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM, or. Chişinău
	Cooperativa „Pişcevic” a Consiliului Cooperativelor meşteşugăreşti a RSSM, or. Chişinău
	F.P-3042, 887 dos., 1945-1990, inventare 1,1a
	F.83, 42 dos., 1990-1995, inventar
	F.30, 53 dos., 1985-1990, inventar
	F.P-3084, 830 dos., 1946-1991, inventare 1,1a,3
	F.P-3081, 894 dos., 1944-1999, inventare 1,1a
	F.84, 9 dos., 1990-2001, inventar
	Societatea Moldovenească de Prietenie şi Relaţii Culturale cu Ţările Lumii
	F.P-2717, 621 dos., 1958-1987, inventar
	F.56, 29 dos., 1980-1985, inventar
	F.P-2814, 91 dos., 1955-1985, inventar
	F.P-1889, 401 dos., 1950-1955, inventare 1-36;38-43
	F.P-3324, 119 dos., 1956-1982, inventar
	FONDURI PERSONALE
	Lista organizaţiilor primare de partid subordonate CR ale PCM


	Comitetul raional Baimaclia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 26, 725 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-21
	OPP a secţiei Finanţe şi comerţ

	OPP a secţiei raionale Ministerul Colectării

	Comitetul raional Bălţi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 147, 1582 dos. 1940-1941,1944-1963, inv.1-19
	OPP ale secţiei raionale a Ministerul Colectării

	Comitetul raional Bender al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 14, 982 dos. 1940-1941,1944-1962, inv.1-21

	Comitetul raional Bolotino al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 66, 664 dos. 1941,1944-1956, inv.1-22

	Comitetul raional Brătuşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 68, 1047 dos. 1940-1941,1944-1959, inv.1-23

	Comitetul raional Bravicea al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 115, 621 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-20
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Cărpineni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 36, 573 dos. 1940-1941,1944-1962, inv.1-14
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă


	Comitetul raional Chiperceni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 37, 468 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-7
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Chişcăreni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 265, 588 dos. 1940-1941,1944-1957, inv.1-13
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Chişinău al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 280, 751 dos. 1940-1941,1944-1957, inv.1-14
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Congaz al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 27, 784 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-12
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Corneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 266, 590 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-9
	OPP ale organelor de conducere
	OPP a Cooperaţiei de consum


	Comitetul raional Cotiujeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 114, 547 dos. 1940-1941,1944-1957, inv.1-9
	OPP ale organelor administrative
	OPP a Cooperaţiei de consum


	Comitetul raional Lipcani al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 146, 881 dos. 1941,1944-196, inv.1-24
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Olăneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 253, 607 dos. 1944-1959, inv.1-12
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Otaci al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 64, 940 dos. 1940-1941,1944-1963, inv.1-22
	OPP ale organelor de conducere


	Comitetul raional Răspopeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 39, 477 dos. 1940-1941,1944-1955, inv.1-8
	OPP a Cooperaţiei de Consum


	Comitetul raional Sculeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 62, 552 dos. 1940-1956, inv.1-8
	OPP a Cooperaţia de consum


	Comitetul raional Slobozia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 35, 1210 dos. 1921-1939,1941,1944-1958, inv.1-18
	OPP a secţiei raionale ale Ministerului Colectării


	Comitetul raional Susleni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 267, 359 dos. 1941,1944-1956, inv.1-11

	Comitetul raional Târnova al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 44, 767 dos. 1940-1941,1944-1959, inv.1-15
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Vadul lui Vodă al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 33, 491 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-9

	Comitetul raional Vertiujeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 48, 694 dos. 1940-1941,1944-1958, inv.1-22

	Comitetul raional Volontirovca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 16, 523 dos. 1940-1941,1944-1956, inv.1-9
	F. 63, 719 dos. 1941,1944-1956, inv.1-12
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Securităţii de Stat
	OPP a instituţiei medicale
	Lista organizaţiilor primare de partid subordonate CR ale PCM



	Comitetul raional Anenii Noi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 15, 3861 dos. 1940,1944-1991, inv.1-111
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei Construcţii
	OPP ale secţiei Agricultură

	OPP a instituţiei medicale
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul orăşenesc Bălţi al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 43, 12002 dos.,1940-1941,1944-1991, inv.1-183
	OPP ale Cooperaţiei de Consum
	OPP ale Instituţiilor medicale
	OPP a Instituţiilor Ministerului Deservirii Comunale


	Comitetul raional Basarabeasca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 22, 3818 dos. 1940-1941,1944-1991, inv.1-83
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă

	OPP ale secţiei Agricultură
	OPP ale Cooperaţiei de consum
	OPP ale Instituţiilor medicale



	Comitetul orăşenesc Bender al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 13, 10851 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-213
	OPP ale organelor de conducere


	Comitetul raional Briceni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 113, 4620 dos., 1940-1941,1944-1991,inv.1-96
	OPP ale organelor administrative


	OPP ale organelor administrative
	Comitetul raional Căinari al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 19, 1672 dos.,1940-1941,1944-1991, inv.1-28
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării

	F. 34, 4805 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-117
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării


	F. 226, 1978 dos.,1946-1991, inv.1-50
	OPP ale organelor administrative

	Comitetul raional Căuşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 17, 4291 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-107
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării

	F. 29, 4588 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-103
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării

	F. 23, 4984 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-99
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Ciocana al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, or. Chişinău
	F. 4875, 2489 dos.,1944-1991, inv.1-32
	OPP ale secţiei Învăţământ

	F. 18, 3943 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-106
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Criuleni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 69, 4087 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-114
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Donduşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 165, 4156 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-107
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Drochia al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 112, 5035 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-99
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Dubăsari al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 123, 6130 dos.,1922-1941,1944-1989, inv.1-129
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Edineţ al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 45, 6021 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-101
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiilor raionale ale Ministerelor de forţă
	OPP a Cooperaţiei de Consum
	OPP a Instituţiilor medicale


	Comitetul raional Făleşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 117, 5536 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-106
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Floreşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 61, 5604 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-120
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei Raionale ale Ministerului Colectării



	Comitetul raional Frunze al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, oraşul Chişinău
	F. 276, 18096 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-192
	OPP ale organelor administrative
	F. 65, 5217 dos., 1940-1941, 1944-1991, inv.1-108
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Kotovski al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 164, 9957 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-125
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării

	F. 586, 25012 dos.,1941,1944-1991, inv.1-269
	OPP a organelor de administrare
	OPP ale organizaţiilor obşteşti
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării


	F. 252, 6094 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-123
	Organele de conducere


	Comitetul raional Nisporeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 442, 4248 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-98
	OPP ale organelor
	OPP a Cooperaţiei de Consum
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Ocniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 233, 4107 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-108
	OPP a le organelor administrative
	OPP ale secţie raionale a Ministerului Colectării

	F. 486, 14792 dos.,1941,1944-1991, inv.1-217
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Gospodăriei Comunale
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării
	OPP privind Alimentaţia publică

	F. 40, 7825 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-164
	OPP a organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării


	Comitetul raional Rezina al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 38, 4801 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-109
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Râbniţa al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 3, 6291 dos., 1920-1941,1944-1989, inv.1-142
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării


	Comitetul raional Râşcani al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 67, 4102 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-105
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării

	F. 47, 4471 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-113
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Slobozia (Tiraspol) al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 60, 6255 dos., 1920-1989, inv.1-119
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării

	F. 229, 1970 dos., 1946-1991, inv.1-41
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Soroca al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 121, 5817 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-137
	OPP ale organelor administrative
	OPP a Instituţiei medicale
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Sovietic al PCM şi organizaţiile lui primare de partid, or. Chişinău
	F. 72, 7133 dos.,1945-1991, inv.1-82
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul raional Străşeni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 218, 4845 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-120
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Suvorov (Ştefan Vodă) al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 80, 4442 dos., 1948-1991, inv.1-91
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării

	F. 28, 3016 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-63
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale a Ministerului Colectării


	Comitetul raional Teleneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 42, 4858 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-96
	OPP ale organelor administrative


	Comitetul orăşenesc Tiraspol al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 32, 26262 dos., 1921-1940,1944-1987 inv.1-245
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării


	Comitetul raional Ungheni al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 46, 5761 dos., 1940-1941,1944-1991, inv.1-148
	OPP ale organelor administrative
	OPP ale secţiei raionale ale Ministerului Colectării


	Comitetul raional Vulcăneşti al PCM şi organizaţiile lui primare de partid
	F. 25, 4120 dos., 1940-1941,1944-1991 inv.1-111
	OPP ale organelor administrative
	OPP a secţiei raionale a Ministerului Colectării



