
SIMPOZIONUL ANUAL DE ISTORIE
ªI CIVILIZAÞIE BANCARÃ
„CRISTIAN POPIªTEANU“

CU TEMA
„ANIVERSAREA A 135 DE ANI

DE LA ÎNFIINÞAREA
BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI“

Joi, 16 aprilie 2015, în Sala „Mitiþã Constantinescu“ a Bãncii Naþionale a României, s-au
desfãºurat lucrãrile unei noi ediþii, a XXIII-a, a Simpozionului organizat anual de Banca
Naþionalã a României ºi Fundaþia Culturalã Magazin Istoric.

Comunicãrile prezentate au abordat aspecte semnificative ºi mai puþin cunoscute din
istoria „Bãtrânei Doamne“: semnificaþia momentului constituirii Bãncii Naþionale a României
ºi modul cum este preþuitã istoria acestei importante instituþii dupã 135 de ani de existenþã;
procesul de digitizare a Arhivei B.N.R.; personalitatea lui Eugeniu Carada, ctitorul Bãncii
Naþionale; B.N.R. în contextul marilor evenimente din secolul trecut; soarta sucursalelor B.N.R.
în marile momente de cumpãnã ale istoriei; tentativele de recuperare fãcute de polonezi pentru
stocul de aur aflat în depozit la B.N.R. în timpul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial.

În partea a doua a manifestãrii, s-au acordat premiile Fundaþiei Culturale Magazin Istoric
pentru cãrþi de istorie apãrute în anul 2014.

Participanþilor le-a fost prezentat ºi oferit numãrul special al revistei Magazin istoric,
dedicat acþiunilor organizate la Varºovia cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la salvarea
aurului polonez ºi de la Marele refugiu polonez în România.

Ediþia a XXIII-a
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DE LA PUNGA CU BANI
LA PORTOFEL

Simpozionul de istorie ºi civilizaþie bancarã „Cristian Popiºteanu“, una dintre manifestãrile
noastre de suflet, a ajuns la cea de-a XXIII-a ediþie ºi este organizat, ca în fiecare an, cu prilejul
zilei Bãncii Naþionale a României. Noi considerãm cã aceastã datã coincide cu publicarea
Legii de înfiinþare a Bãncii Naþionale în Monitorul Oficial, la 17/29 aprilie 1880.

Ediþia din acest an va face cunoscute publicului lucruri noi despre istoria Bãncii Naþionale
a României, reunite sub tema „Aniversarea a 135 de ani de la înfiinþarea Bãncii Naþionale a
României“.

În continuare, o sã
mã opresc asupra

câtorva momente inedite
legate de efortul de în-
fiinþare ºi funcþionare a
Bãncii Naþionale a Româ-
niei în anul 1880. Aºa cum
veþi vedea, avem acum
un acces modern, mult
mai facil, la bogata ar-
hivã a Bãncii Naþionale
a României ºi e bine ca
publicul sã afle lucrurile
noi pe care le-am desco-
perit.

„Legea pentru înfiin-
þarea unei bãnci de scompt
ºi circulaþiune“ a fost pu-
blicatã în Monitorul Ofi-
cial din 17/29 aprilie 1880.
Intrarea în vigoare a legii
nu a fost însã decât un moment, este adevã-
rat important, pe complicatul drum al în-
fiinþãrii, al organizãrii ºi, mai ales, al func-
þionãrii eficiente a unei instituþii complexe ºi
foarte greu de înþeles atunci. Dupã aproape
douã decenii de dezbateri, marcate de puter-
nice controverse, cu privire la oportunitatea
întemeierii unei bãnci naþionale, în primãvara
anului 1880, într-o succesiune rapidã de
evenimente, era înfiinþatã Banca Naþionalã a
României, definitã ca „bancã de scompt ºi
circulaþiune“.

Anterior zilei de 17 aprilie 1880 (era în
Sãptãmâna Mare a Paºtelui, într-o zi de joi),
s-a manifestat un consistent efort al elitei po-
litice româneºti pentru înfiinþarea Bãncii

Naþionale. Dupã aceastã
datã, s-a înregistrat un alt
efort, acela de organizare
efectivã a noii instituþii.

Cu un prestigiu politic
consolidat de obþinerea
Independenþei Naþionale,
la 27 februarie/10 martie
1880, Ion C. Brãtianu,
preºedintele Consiliului
de Miniºtri, a depus în
Parlament proiectul Legii
constitutive a Bãncii Na-
þionale a României.

Prezentând „Ex-
punerea de mo-

tive“, deputatul Gheorghe
Chiþu sublinia cã „poste-
ritatea va lua cu recunoº-
tinþã act în analele ei cã

România ºi-a dobândit astãzi instituþiunea
unei Bãnci Naþionale, prin propunerea gu-
vernului conservator ºi prin stãruinþele ºi
sforþãrile partidului ºi guvernului liberal.
Aceastã împrejurare onoreazã egal ºi pe cei
care au luat iniþiativa propunerii ºi pe acei care
din propunere au fãcut o realitate“. De ase-
menea, se mai arãta cã „atât principiile
constitutive, cât ºi instrumentele mecanis-
mului trebuincios funcþionãrii ei au fost luate
de noi aproape în totul din legea constitutivã
a Bãncii Naþionale din Belgia, care, într-un
spaþiu relativ scurt, de 30 de ani, a dat acelei
mici, dar fericite þãri, cele mai frumoase ºi mai
strãlucite rezultate“. Banca Belgiei a repre-
zentat modelul de organizare ºi pentru o altã
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bancã, situatã în
cealaltã parte a
lumii, este vorba
despre Banca Ja-
poniei. Este  inte-
resant cã ºi înte-
meietorul Bãncii
Japoniei, ca ºi Ca-
rada, a refuzat sã fie
guvernator.

A u urmat
acþiunile

practice de orga-
nizare concretã a
instituþiei. Foarte
repede au fost an-
gajaþi primii funcþionari ºi au fost publicate
Statutele B.N.R. în Monitorul Oficial, la 25
mai/6 iunie 1880. În 15/27 ºi 16/28 iulie 1880
a avut loc prima Adunare Generalã a
Acþionarilor B.N.R. ºi s-a constituit Societatea
Acþionarilor B.N.R., la care a fost prezent ºi
prim-ministrul Ion C. Brãtianu, care l-a
prezentat acþionarilor pe primul guvernator
Ion I. Câmpineanu (cel al cãrui portret deschide
Galeria guvernatorilor din Palatul B.N.R.
Lipscani), fiul colonelului Ion Câmpineanu.
Ion C. Brãtianu a apelat la el, dupã ce nu reuºise
sã-l convingã pe Eugeniu Carada sã accepte
aceastã demnitate. Carada, un personaj
oarecum conflictual, se certase cu Carol I ºi
fusese în spatele miºcãrii de la Ploieºti, dar, în
vara anului 1880, el era deja la Paris, unde
încerca sã rezolve problema tipãririi primelor
bilete ale B.N.R.

Aceasta a fost marea schimbare adusã prin
crearea B.N.R.: tipãrirea banilor de hârtie, cu
acoperire în metale preþioase. Dacã ar fi sã
comparãm aceastã adevãratã revoluþie
monetarã cu cea din zilele noastre, a fost una
mai puternicã decât introducerea cardului
dupã 1990, deoarece presupunea ca vânzãto-
rul unei mãrfi sã accepte plata acesteia în
bancnote. Atunci când primul negustor de pe
Calea Victoriei a acceptat cele dintâi bilete
ale Bãncii, lumea s-a adunat ca la spectacol.
Este adevãrat cã negustorul s-a grãbit apoi sã
meargã la ghiºeele Bãncii pentru a converti
bancnotele B.N.R. în monete de aur, ceea ce

asigura elementul
de credibilitate, dar
primul pas fusese
fãcut.

 S-a pãstrat în
arhiva noastrã pro-
cesul-verbal al pri-
mei Adunãri Gene-
rale, în cadrul cã-
reia acþionarii au
ales pe cei patru
directori ºi patru
cenzori ai Bãncii
Naþionale, pe care
aveau dreptul sã-i
aleagã, pe lângã cei
doi directori ºi trei

cenzori numiþi de Guvern, ca urmare a
participãrii statului cu o treime la constituirea
capitalului bãncii. Organizarea a douã tururi
de scrutin a determinat prelungirea adunãrii
mult dupã miezul nopþii. Iatã un pasaj din
acel proces-verbal: „Urmând a se proceda la o
a doua votare, deoarece ceilalþi doi directori
ºi cel de-al patrulea cenzor n-au întrunit
majoritatea absolutã, ºi având în vedere cã
ºedinþa, deschisã în ziua de 15 iulie la 9 ore
dimineaþa, a durat pânã azi, 16 iulie, la 4 ore
dimineaþa, s-a dispus a se suspenda ºedinþa
pentru opt ore, anunþându-se redeschiderea
tuturor domnilor acþionari pentru ora 11
dimineaþa“ (probabil erau obosiþi, cãci n-au
calculat corect, între ora 04.00 ºi ora 11.00
sunt doar ºapte ore!).

Dacã în primul tur au fost votaþi
directorii Theodor ªtefãnescu ºi

Theodor Mehedinþeanu ºi cenzorii ªtefan
Ioanid, Menelas Ghermani ºi Emanuel Hillel
Manoah, dupã „despuierea“ celui de-al doilea
scrutin, s-a constatat cã voturile acþionarilor
au fost în favoarea directorilor Emil Costinescu
ºi Dimitrie Bilcescu ºi a cenzorului Constantin
Angelescu. „Prin alegerile de mai sus – se în-
cheie procesul-verbal – complectându-se
partea a III-a a ordinei zilei, domnu guvernator
a ridicat ºedinþa la ora 10 seara“.

Dincolo de aceste amãnunte, care conservã
ritmurile unei alte epoci, avem însã ºi o
descriere de ansamblu a acestui moment în

Casa din Slãviteºti a Petriþei, mama lui Eugeniu Carada



Momentul inaugurãrii ansamblului statuar, în 1924, ºi ansamblul restaurat

ziarul liberalilor, la care lucrase ºi Carada,
Românul, în care se putea citi: „Niciodatã,
pentru nicio întreprindere economicã nu s-au
vãzut întrunite la un loc un aºa mare numãr de
persoane, de la bãrbaþii cei mai avuþi ai þãrii
pânã la omul cel mai sãrac, care a economisit
o micã sumã, ban cu ban“.

Directorii ºi cenzorii aleºi de acþionari
împreunã cu cei desemnaþi de Guvern

s-au întrunit în prima ºedinþã a Consiliului
general la 24 iulie/5 august 1880. Procesul-
verbal întocmit cu acel prilej ne spune ce
probleme s-au aflat pe ordinea de zi, respectiv:
mutarea provizorie a Bãncii, care ocupa câteva
camere închiriate de Senat în clãdirea
Universitãþii, la sediul Creditului Funciar
Rural, din strada Colþei, o clãdire care existã
încã; citirea raportului trimis de Eugeniu
Carada, delegatul Guvernului ºi reprezentantul
B.N.R. la Paris, prin care acesta solicita
autorizaþia de a comanda materialul tipografic
necesar imprimeriei Bãncii. Consiliul a
încuviinþat comanda ºi l-a autorizat pe Carada
sã-ºi continue în strãinãtate misiunea sa.

De altfel, multitudinea aspectelor pre-
supuse de organizarea Bãncii, precum ºi rolul
lui Eugeniu Carada în acest proces pot fi
reconstituite prin coroborarea informaþiilor din
aceste procese-verbale cu cele aflate în co-
respondenþa purtatã între guvernatorul Ion I.
Câmpineanu ºi Eugeniu Carada. Aceastã
corespondenþã s-a pãstrat în Arhiva noastrã,
unde se aflã ºi mai multe facturi pentru plãþile
efectuate de Carada la Paris, acolo unde locuia
pentru moment pe Rue de Gramont nr. 2, la

Hotel du Périgord. Pentru ilustraþie, am ales
douã dintre ele, una de la firma Marinoni, care
a furnizat Bãncii Naþionale douã prese pentru
imprimarea biletelor, ºi cealaltã, de la firma
Foucher Frères pentru furnizarea materialului
tipografic. Carada a cumpãrat tot ce era mai
bun în acea vreme.

A doua zi dupã menþionata ºedinþã a
Consiliului general, la 25 iulie/6

august, guvernatorul Ion I. Câmpineanu i-a
scris lui Eugeniu Carada pentru a-l înºtiinþa
cã au fost aprobate de Consiliul general al
B.N.R. contractele încheiate pentru realizarea
acþiunilor ºi biletelor Bãncii, precum ºi faptul
cã s-a admis imprimarea biletelor de bancã în
þarã. La 2/14 august, Carada se grãbea sã-i
rãspundã lui Câmpineanu. Scrisoarea are patru
file din care am ales câteva pasaje:

„Domnule Guvernatore,
La adresa Domniei Voastre […], am onoarea

a rãspunde cã, onoratu de încrederea ad-
ministraþiunii Bãncei Naþionale a României,
voiu continua a-i da tot concursul meu aicea,
pe câtu timpu va fi trebuinciosu pentru termi-
narea comenzilor de materiale ºi îndrumarea
tuturor lucrãrilor relative la fabricarea biletelor.

În consecinþã, mã grãbesc a vã face
cunoscut cã fabricarea filigranelor se urmeazã
cu toatã celeritatea posibilã la Banca Franciei
ºi cã fabricarea hârtiei se va urma conform
contractului ºi câtu se poate mai repede. În
septembrie vomu începe a avea hârtia de
20 lei gata de expediere […] Construcþiunea
maºinilor pentru imprimerie încã nu va fi
terminatã decâtu pe la noiembrie, cãci, aºa



Sediul Creditului Funciar Rural

precum am arãtatu în raportul meu de la 2 iulie,
aceastã construcþiune cere pentru unele aparate
douã sau trei luni ºi pentru altele chiar mai
mult […] Binevoiþi, Domnule Guvernatore, a
primi asigurarea înaltei mele consideraþiuni.“

La 5/17 septembrie 1880, a avut loc
prima ºedinþã a Consiliului de Ad-

ministraþie al Bãncii, care a luat mai multe
decizii, printre care: înºtiinþarea lui Euge-
niu Carada sã includã printre materialele
tipografice comandate ºi douã serii de cifre
pentru numerotarea biletelor de bancã; ex-
pedierea, la Paris, a semnãturilor tuturor
membrilor Consiliului de administraþie pentru
a fi gravate; executarea, la Paris, a sigiliu-
lui Bãncii, în vederea obþinerii unei forme
îngrijite, adaptate la maºina de timbrat ce urma
sã fie achiziþionatã tot de la Paris. Se decide cã
sigiliul va purta de jur-împrejur inscripþia
„Banca Naþionalã a României“, iar în mijloc o
monogramã cu iniþialele BNAR; întocmirea
unei scrisori prin care i se solicitã lui Euge-
niu Carada urgentarea demersurilor sale vi-
zând fabricarea hârtiei ºi executarea plan-
ºelor ºi a cliºeelor pentru tipãrirea în þarã a
primelor bilete de bancã, precum ºi achi-
ziþionarea cernelurilor necesare; plecarea
la Paris a directorului Th. ªtefãnescu, pen-
tru a studia la faþa locului organizarea Bãncii
Franþei. Profesor de contabilitate la ªcoala
Superioarã Comercialã de Bãieþi din Bucu-
reºti, Theodor ªtefãnescu a fost primul di-
rector al Serviciului contabilitate ºi cel
care a organizat contabilitatea Bãncii Na-
þionale a României dupã model francez.

Se cuvine sã
subliniez câteva
aspecte privind ro-
lul lui Eugeniu Ca-
rada în înfiinþarea
B.N.R. În 1880 ºi
1881, deºi nu era la
Bucureºti, aproape
cã nu este întrunire
a conducerii Bãncii
care sã nu men-
þioneze numele lui
Carada. De aceea,
noi îl considerãm

„pãrintele Bãncii Naþionale“ ºi ne strãduim
sã-i conservãm memoria, atrãgând atenþia
asupra meritelor sale incontestabile. Chiar de
la dispariþia sa, în februarie 1910, cei care l-au
cunoscut au gândit omagierea lui post-mortem
ca pe aceea a unui model, aºa cum rostea
viitorul guvernator I.G. Bibicescu în 1910: „a
trãit Carada o viaþã de muncã cum puþini au
muncit; o viaþã de luptã cum puþini au luptat;
o viaþã de sacrificii cum nu ºtiu sã fie altul ca
sã fi fãcut; ºi toate: viaþã, muncã, luptã ºi sa-
crificii, toate au fost închinate binelui pu-
blic!“. În 1924, a fost inaugurat, în colþul grãdi-
nii Bãncii, la intersecþia strãzilor Lipscani ºi
Eugeniu Carada, ansamblul statuar ce includea
bustul din bronz realizat de sculptorul Ernest
Dubois. În 1937, a fost inaugurat monumentul
de la Craiova, realizat de Mihai Onofrei. Pe
acest monument au fost inscripþionate ºi cele-
brele cuvinte ale lui Carada: „Pentru România
liberã oricând, oricum, cu oricine ºi contra
oricui“.

Instaurarea regimului comunist a dus la
demolarea ºi dispariþia bustului de la

Bucureºti, iar întâlnirea mea cu Eugeniu
Carada a avut loc înainte de 1989, când pro-
fesorul Costin Murgescu m-a trimis sã caut
acest bust. Profesorul Murgescu a fost cel care
l-a redescoperit pe economistul Carada, în
pofida scrierilor puþine ale celui din urmã.

Dupã ce am încercat, fãrã succes, sã iden-
tificãm bustul undeva în Bucureºti, aruncat în
vreun depozit sau în vreo curte, Consiliul de
Administraþie al B.N.R. a hotãrât, în 2007-
2010, sã se realizeze, dupã schiþele originale,

pãstrate în arhiva
B.N.R., restaurarea
întregului ansam-
blu, pe care l-am
inaugurat în anul
2013. Cu acelaºi
prilej, am publicat
ºi volumul Eugeniu
Carada. Corespon-
denþã ºi mãrtu-
rii inedite. Aceste
eforturi au fost pre-
lungite cãtre tânãra
generaþie, mai ales



Arhiva B.N.R., aºa cum aratã astãzi

cã, din nefericire, au
dispãrut atât casa
mamei lui Carada din
Slãviteºti, jud. Vâlcea,
cât ºi casa lui Ca-
rada din Bucureºti, din
strada Pitar Moº. De
aceea, am convenit cu
reprezentanþii Inspec-
toratului ªcolar Vâl-
cea, judeþul de unde
vine familia mamei lui
Carada, Petriþa, sã or-
ganizeze câte un colþ documentar „Eugeniu
Carada“ la câteva ºcoli din judeþ.

Revenind la evenimentele din toamna
anului 1880, pentru cã tipãrirea

primelor bilete ale Bãncii s-a dovedit foarte
laborioasã, la 9/21 septembrie 1880, Consiliul
general a decis aplicarea însemnelor B.N.R.
pe biletele ipotecare aflate în rezerva Ministe-
rului de Finanþe ºi punerea lor în circulaþie ca
bancnote ale Bãncii. Biletele ipotecare fu-
seserã emise pentru finanþarea Rãzboiului de
Independenþã. Pânã la intrarea în circulaþie a
primelor bancnote, acestea au circulat ca
înlocuitori ai biletelor de bancã.

De asemenea, în toamna anului 1880, au
fost luate ºi alte decizii importante, dintre care
am reþinut: dezbaterea ºi aprobarea Regu-
lamentului interior, care reglementa: capitalul
ºi operaþiunile Bãncii; bilanþul ºi bugetul;
atribuþiile Consiliului de Administraþie, ale
Consiliului general, ale Adunãrii generale a
acþionarilor, ale comisarului Guvernului; atri-
buþiile celor ºapte servicii din Centrala B.N.R.
(respectiv: Secretariatul general; Serviciul
scont; Serviciul acþiuni, fonduri publice, depo-
zite ºi împrumuturi; Serviciul fabricarea ºi
contabilitatea biletelor de bancã; Contabili-
tatea generalã; Casieria; Controlul general).
S-au fixat ºi taxele pentru: scont – 5% pe an,
lombard – 6% pe an, avansuri pe bucãþi de aur
ºi argint – 4% pe an.

La 30 noiembrie, ziarul Curierul financiar
anunþa punerea în circulaþie a biletelor ipo-
tecare cu supratipar, iar a doua zi, la 1/13
decembrie 1880, ghiºeele Bãncii au fost
deschise publicului. Entuziast, ziarul Românul

titra: „cifra afacerilor
din aceastã zi a între-
cut, dupã cât ni se asi-
gurã, toate aºteptãrile“.

La 31 decembrie
1880 (stil vechi), în
conformitate cu primul
bilanþ al B.N.R., da-
tele contului de profit
ºi pierderi arãtau, sub
semnãtura directorului
Theodor ªtefãnescu,
cã în luna decembrie

1880, cheltuielile B.N.R. fuseserã de 79.567
lei, iar veniturile de 119.399 lei.

O sã depãºesc graniþa anului 1880, pentru
a spune cã în primele luni ale anului urmãtor
s-au mai întâmplat douã evenimente foarte
importante. Au fost emise primele bilete ale
B.N.R.: biletele de 20, 100 ºi 1.000 lei, tipãrite
în imprimeria instalatã în clãdirea Creditului
Funciar Rural. Ele au intrat treptat în viaþa
cotidianã a românilor. La 1/13 martie 1881
(Craiova ºi Iaºi) ºi la 16/28 martie 1881 (Galaþi
ºi Brãila) au fost deschise primele patru
sucursale.

Astfel, deºi nu trecuse un an de la
publicarea legii de înfiinþare a Bãn-

cii, în martie 1881 instituþia era organizatã,
funcþiona ºi începea sã producã revoluþia
mentalã reprezentatã de înlocuirea monetei
sunãtoare cu biletele de bancã, asigurând, în
acelaºi timp, prin creditul de scont, capitalul
ieftin atât de necesar modernizãrii economiei
româneºti. A fost revoluþionara trecere de la
punga cu bani la portofel (din francezul porte-
feuille), un proces mai amplu decât introdu-
cerea cardului bancar în anii ’90, dar care a
durat mai puþin decât cel din urmã.

Astãzi, când marcãm 135 de ani de la în-
fiinþarea Bãncii Naþionale a României, pu-
tem enumera câteva înfãptuiri menite sã
pãstreze patrimoniul istoric al instituþiei
noastre.

Despre arhiva ºi biblioteca B.N.R.
În anii ’90, condiþiile de pãstrare a docu-

mentelor ºi dotãrile din Arhiva istoricã a B.N.R.
se situau la nivelul anilor ’50. Spaþiul era insu-



ficient, existau chiar
ºi zone insalubre, iar
dotarea tehnicã era
inexistentã.

Pentru con-
servarea a-

cestui tezaur docu-
mentar potrivit exi-
genþelor contempo-
rane, Banca Naþionalã
a fãcut eforturi deo-
sebite. Astfel, depo-
zitele Arhivei B.N.R.
au fost reamenajate ºi
dotate cu mijloace de pãstrare ce asigurã
conservarea în cele mai bune condiþii a patri-
moniului nostru documentar. În plus, în pre-
zent, se deruleazã un amplu program pentru
digitizarea ºi microfilmarea arhivei istorice,
astfel încât acest tezaur documentar sã fie în
egalã mãsurã protejat în faþa deteriorãrii prici-
nuite de trecerea timpului ºi accesibil publicu-
lui interesat de istoria Bãncii centrale ºi a
sistemului bancar din România. Puþine
instituþii se pot mândri cu o astfel de arhivã
atât din perspectiva valorii documentelor, cât
ºi din aceea a condiþiilor moderne de conser-
vare a documentelor ºi de acces la informaþiile
conþinute de acestea.

Biblioteca B.N.R. a cunoscut, de ase-
menea, un semnificativ proces de îmbu-
nãtãþire, dupã ce a fost distrusã în anii ’50 ai
secolului trecut, asemenea multor biblio-
teci din România, când au fost arse nu-
meroase cãrþi valoroase. Astãzi, Biblioteca
este frumoasã ºi accesibilã, fondul sãu de
carte numãrând 18.668 volume. Am des-
fãºurat un întreg efort de recuperare a fon-
dului de carte al vechii biblioteci. Proba-
bil, actuala bibliotecã va deveni una de
carte veche ºi vom organiza o bibliotecã
electronicã. De asemenea, un aspect care
meritã menþionat este legat de faptul cã
ne-am ocupat de apariþia unor lucrãri va-
loroase.

În Biblioteca B.N.R. avem colecþia com-
pletã a lucrãrilor editate între 1938 ºi 1942
sub titlul „Biblioteca monetarã, economicã ºi
financiarã“. În 1992 tradiþia a fost reluatã ºi

am refãcut colecþia
„Biblioteca Bãncii
Naþionale a Româ-
niei“, în care, pânã în
anul 2009, au apãrut
40 de titluri. Anul tre-
cut a fost inauguratã
o nouã serie a acestei
colecþii. Noua serie a
început cu volumul
lui Victor Slãvescu,
Istoricul Bãncii Na-
þionale a României
(1880-1924), iar anul
acesta am inaugurat

evenimentele consacrate celor 135 de ani ai
Bãncii cu Virgil Madgearu, Curs de economie
politicã.

Pentru cã este un moment de bilanþ, doresc
sã menþionez, în final, cã B.N.R. are grijã nu
numai de patrimoniul ei istoric, cultural ºi
imobiliar, ci ºi de patrimoniul natural pe care
l-a moºtenit. Dacã în 2010 am „dat seamã“ cu
privire la refacerea celor trei palate ale Bãncii
ºi a mai multor sucursale, acum, la aniversarea
a 135 de ani, dãm seamã de maniera în care am
conservat Parcul cu platani, din Bucureºti.
Acolo se aflã exemplare aduse din Franþa în
timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Încercãm
sã-i salvãm pe cei bãtrâni, dar, în acelaºi timp,
am iniþiat, împreunã cu doamna Graþiela Ga-
vrilescu, ministrul Mediului, ºi domnul Sorin
Câmpeanu, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii,
o acþiune de plantare a unor arbori noi, pentru
a-i înlocui pe cei care nu mai rezistã. Când a
fost creat, parcul era situat la marginea oraºului.
Azi, a ajuns una dintre puþinele oaze de
verdeaþã, în centrul unei metropole care a fost
odatã plinã de verdeaþã.

Din perspectiva celor 135 de ani, putem
spune cã Banca Naþionalã a României este o
instituþie maturã care a împãrtãºit din plin
destinul naþional ºi, parafrazându-l pe Nicolae
Iorga, am sã adaug cã „pentru a putea trãi în
viitor“, o instituþie „trebuie sã capete conºtiinþa
trecutului sãu“.

Mugur ISÃRESCU,
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României

Sãdirea unor noi arbori în Parcul cu platani



ARHIVA ISTORICÃ DIGITIZATÃ
A BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Banca Naþionalã a României pãstreazã în depozitele arhivei proprii un important fond de
documente rezultate din activitatea institutului de emisiune începând de la înfiinþarea sa în
1880, de la care aniversãm trecerea a 135 de ani. O parte a acestui fond arhivistic prezintã, prin
informaþiile conþinute, interes pentru cercetarea istoricã. Numeroºi cercetãtori solicitã în prezent
posibilitatea de a studia aceste documente, preocupaþi fiind de problematica rezultatã din istoria
Bãncii Naþionale ºi a sistemului bancar din România, ca parte a istoriei noastre naþionale ºi ca
reper în racordarea societãþii româneºti la ritmurile istoriei europene ºi mondiale prin rolul
asumat de institutul de emisiune în modernizarea societãþii.

De-a lungul existenþei sale, Banca
Naþionalã a României a clãdit o

adevãratã tradiþie în protejarea ºi promovarea
valorilor culturale, inclusiv a celor aflate în
patrimoniul propriu, fondul documentar
pãstrat în arhiva institutului de emisiune pu-
tând fi considerat ca un adevãrat al doilea
tezaur al Bãncii. Urmând aceastã tradiþie,
prevederile legislaþiei arhivistice naþionale
referitoare la pãstrarea documentelor cu valoare
deosebitã, precum ºi recomandãrile formulate
la nivel internaþional de forurile europene ºi
mondiale în domeniul arhivisticii, Banca
Naþionalã a României manifestã o grijã
deosebitã pentru conservarea arhivei proprii.
În ultimele douã dece-
nii, arhiva Bãncii a tre-
cut printr-un amplu pro-
ces de modernizare. De-
pozitele destinate pãs-
trãrii documentelor au
fost dotate cu echipa-
mente de arhivare mo-
derne, menite a asigura
pãstrarea fondurilor de
documente în cele mai
bune condiþii.

Aceastã preocupare a
fost generatã în egalã
mãsurã de grija pentru
conservarea documen-
telor, cât ºi de dorinþa de
a se asigura accesul cât
mai larg la informaþiile
cuprinse în arhiva isto-
ricã. Pornind de la aceste

deziderate, în anul 1998 a fost demarat
procesul de constituire a fondului de asigurare
a documentelor cu valoare istoricã din arhiva
B.N.R., prin scanarea ºi microfilmarea acestora.

Au fost cuprinse în acest proiect
documentele create de-a lungul

timpului de structurile de conducere ale
Bãncii Naþionale (Consiliul de Administraþie,
Consiliul general, Consiliul de cenzori, Adu-
narea generalã a acþionarilor). Printre docu-
mentele scanate putem regãsi mãrturii privind
cele mai importante momente din istoria
Bãncii, începând cu deciziile privind stabilirea
nivelului taxei scontului, continuând cu dez-

baterile din anul 1916
referitoare la evacuarea
tezaurului B.N.R. la Mos-
cova, realizarea Unificã-
rii Monetare în primii
ani de dupã Primul Rãz-
boi Mondial, etatizarea
institutului de emisiune
începând cu 1 ianuarie
1947 etc. Au fost, de ase-
menea, digitizate docu-
mentele create de câteva
dintre departamentele
din structura institutu-
lui de emisiune, printre
acestea Secretariatul Bãn-
cii, unde putem regãsi ºi
corespondenþa purtatã în
anul 1880 de Eugeniu
Carada, unul dintre cti-
torii institutului nostru

Actul de fundaþie depus la
temelia Palatului Bãncii Naþionale a României



Ofertã a firmei Bradbury Wilkinson privind
tipãrirea acþiunilor Bãncii Naþionale, octombrie 1880

de emisiune, cu Ion I. Câmpineanu, primul
guvernator al B.N.R. Efortul pentru scanarea
ºi microfilmarea arhivei istorice a cuprins ºi
documentele create în perioada interbelicã de
Serviciul de studii al B.N.R., printre acestea
numãrându-se referate, documentãri, studii
semnate de personalitãþi în domeniul financiar-
bancar, dintre care amintim pe Costin C.
Kiriþescu, autorul lucrãrii Sistemul bãnesc al
leului ºi precursorii lui, precum ºi pe Mihail
Grigore Romaºcanu, cunoscut pentru volumul
dedicat tezaurului României evacuat la
Moscova în anii Primului Rãzboi Mondial.

Pe aceastã cale au fost realizate copii
digitale ºi pe microfilm pentru

aproximativ 40% dintre documentele cu
valoare istoricã pãstrate în arhiva Bãncii
Naþionale. Copiile digitale ale documentelor
din arhiva istoricã a B.N.R. sunt stocate pe
suporturi de date magneto-optice cu duratã
mare de viaþã ºi sunt gestionate cu ajutorul
unei aplicaþii informatice. Aceasta asigurã
accesul rapid la documente, consultarea si-
multanã a aceluiaºi document de cãtre mai
mulþi utilizatori, copierile succesive fãrã
degradarea documentului original, îmbu-
nãtãþirea calitãþii ima-
ginilor rezultate din
scanarea documen-
telor prin intermediul
procesãrii electronice.
Astfel, documente care
în original, din cauza
trecerii timpului, au
devenit greu, iar în
unele cazuri imposibil
de citit, în copia digi-
tizatã sunt accesibile
lecturii. Acesta este
cazul celor peste 1.000
de file cuprinzând co-
pii dupã corespon-
denþa guvernatorului
I.G. Bibicescu din
perioada 1914-1921.

De o importanþã
deosebitã pentru cer-
cetãtor este însã posi-
bilitatea oferitã de

aplicaþia informaticã ce asigurã gestionarea
arhivei istorice digitizate a B.N.R. de a faci-
lita regãsirea informaþiilor cuprinse în docu-
mentele scanate. Aceasta se poate realiza
întrucât fiecãrui document sau dosar digitizat
îi este asociat un set de date care cuprinde pe
lângã reperele necesare identificãrii unitãþii
arhivistice respective (cota arhivisticã) ºi
informaþii privind data emiterii documentului
sau, în cazul unui dosar, intervalul de timp
când au fost create documentele aflate în
acesta, precum ºi cele mai importante probleme
cuprinse în actul sau dosarul respectiv. Pornind
de la aceste descrieri, aplicaþia informaticã
permite regãsirea documentelor în funcþie de
data creãrii, structura emitentã, problematica,
numele persoanelor, instituþiilor etc. la care se
face referire în acestea.

Documentele din arhiva istoricã a
Bãncii Naþionale a României, inclu-

siv cele digitizate, sunt accesibile publicu-
lui interesat de trecutul Bãncii centrale în con-
diþiile Legii Arhivelor Naþionale nr. 16/1996.
Cercetarea documentelor pentru realizarea de
studii ºi documentãri având caracter ºtiinþific
se poate realiza în cadrul sãlii de studiu a

arhivei B.N.R., situatã
în imobilul Bãncii Na-
þionale din Bucureºti.
Solicitãrile privind ac-
cesul la arhiva isto-
ricã a institutului de
emisiune pot fi tran-
smise la adresa:
arhiva@bnro.ro. De
asemenea, informaþii
privind documentele
accesibile publicului ºi
condiþiile de cercetare
a acestora se pot regãsi
în pagina web a Bãncii
Naþionale a României
www.bnro.ro la secþiu-
nea Arhiva.

Brînduºa
COSTACHE,

Banca Naþionalã
a României



CARADA, PÃRINTELE
BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

Dacã mã întorc cu gândul la începuturile mele istoriografice, acum 71 de ani, trebuie
sã-mi exprim recunoºtinþa faþã de nepotul lui Mihai Kogãlniceanu, bãrbatul de stat, care purta
ºi el acelaºi nume ºi era fondatorul Fundaþiei ce avea sã editeze în continuare Arhiva Româneascã.
Cãsãtorit cu Olga Brãiloiu, veriºoarã primarã a unui bunic al meu, mi-a pus la dispoziþie
pentru a o publica o scrisoare a unui tânãr român în care se relatau evenimentele revoluþionare
din februarie 1848 desfãºurate la Paris, subliniindu-se de asemenea comportamentul pe care-l
avuseserã tinerii români aflaþi în acel moment în capitala Franþei. A fost primul meu studiu
publicat în Revista Istoricã Românã, în 1945.

De fapt, prin aceastã scrisoare ºi
conþinutul ei mi se deschisese larg o

fereastrã spre o lume aparte, cea a paºoptiºtilor,
fãuritorii României moderne. A fost un contact
direct, nemijlocit, cu ceea ce avea sã fie princi-
palul meu domeniu de activitate istoriograficã.

Lumea aceasta a unor tineri patrioþi,
iubitori ai þãrii lor, dar în acelaºi timp slujitori
ai ideilor înaintate, dezinteresaþi din punct de
vedere material – este drept fiind ºi beneficiarii,
în cea mai mare parte, ai statutului privilegiat
ºi ai bunãstãrii pãrinþilor lor  – a devenit pentru
mine un model ºi un permanent îndemn.

Scrisoarea cu pricina era scrisã de fratele
lui Vasile Alecsandri, dar ea mi-a pus în faþã ºi
tovarãºii de luptã ºi idei ai paºoptiºtilor.
Aceºtia au devenit, în perioada urmãtoare – ºi
pot sã spun întreaga viaþã –, obiectul atenþiei
mele prioritare ca tânãr istoric. Dintre ei m-au
atras cei situaþi pe poziþii radicale, un Bãlcescu,
dar în mare mãsurã fraþii Brãtianu ºi C.A.
Rosetti.

Am urmãrit activitatea radicalilor,
locul lor în procesul atât de com-

plicat ºi complex al fãuririi României, înca-

Fotografie de Lucian Tudose



drarea lor în lumea
politicã a epocii res-
pective, liderii lor, dar
ºi rãsunetul lor ºi de
asemenea tinerii care li
s-au alãturat. Aºa am
ajuns ºi la Eugeniu
Carada, unul dintre
marii constructori in-
stituþionali ai þãrii.

Carada reprezintã
un caz singular. Apa-
rent a fost un mare
izolat faþã de societate,
deºi în realitate el era
prezent pe multe pla-
nuri, dar o fãcea cu
discreþie, din umbrã,
uneori chiar conspi-
rativ. Cu bunicul ma-
cedonean, cu tatãl Ni-
colae, cu mama Petriþa
Slãvitescu aparþinând
boierimii oltene, Ca-
rada s-a afirmat de
tânãr la învãþãturã
la viitorul Liceu „Ca-
rol I“, dar ºi la ºcoala
privatã a lui Raymond, unde ºi-a format
o temeinicã însuºire a limbii ºi culturii
franceze.

La 18 ani a venit la Bucureºti, de unul
singur, dormind ºi în Ciºmigiu, cãci

lipsurile materiale l-au încercat. Dar s-a
implicat din plin în frãmântãrile momentu-
lui. A împlinit 20 de ani în anul încheierii
Tratatului de la Paris din 1856, fiind ºi unul
dintre slujbaºii vremelnici ai Adunãrii Ad-hoc
din 1857. Apoi, în 1857 ºi 1858, s-a gãsit la
Paris, începând, încã înainte de Unire, acti-
vitatea de ziarist ºi pe cea de dramaturg.

Din toamna anului 1859, alãturarea lui
Carada de radicali a fost evidentã. C.A. Rosetti
l-a apreciat ºi l-a însãrcinat sã-l secundeze la
Românul, de care Carada avea sã fie legat lungã
vreme. Este ºi etapa din viaþa sa când el s-a
manifestat ca adversar ºi a conspirat împotriva
domnitorului Cuza. În perioada „monstruoasei
coaliþii“, el a fost redactorul ziarului clandestin

Clopotul ºi n-a pu-
tut evita o temporarã
arestare alãturi de
Rosetti ºi Brãtianu.

A plecat în Franþa,
tot ca uneltitor împo-
triva lui Alexandru
Ioan Cuza, ºi împreunã
din nou cu Ion C. Brã-
tianu ºi cu Anastase
Panu ºi-a evidenþiat
însuºirile de luptãtor
politic. Relaþia sa cu
Brãtianu a devenit
deosebit de strânsã, el
fiind preocupat în
perioada urmãtoare ºi
de formarea tinerilor
fii ai liderului radical.

Acþiunea radi-
calilor po-

trivnicã domnitorului
Unirii, cãruia îi re-
proºau nerespecta-
rea libertãþilor, a fost
încununatã de succes,
cu asentimentul tacit

al celui vizat. A urmat faza a doua, adu-
cerea prinþului strãin preconizat de Adunã-
rile Ad-hoc, depãºindu-se momentul de crizã
cauzat de refuzul domniei de cãtre contele de
Flandra.

Lui Brãtianu i s-a datorat, de data aceasta,
în largã mãsurã, obþinerea consimþãmân-
tului principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen. Totodatã, în prima fazã a
domniei domnitorului Carol, colaborarea
acestuia cu radicalii a fost deosebit de strânsã,
iar Carada a ocupat postul de ºef de cabinet
al ministrului Brãtianu. Dar faza întâi a fost
depãºitã. În 1868 guvernãrilor radicale li s-a
pus capãt la intervenþia Prusiei ºi a lui Na-
poleon al III-lea; din susþinãtori ai noului
domnitor, radicalii au devenit adversarii sãi.

Conspiratorul s-a trezit din nou în Eugeniu
Carada. De data aceasta, de pe poziþii re-
publicane se arãta adversar al principelui, dar,
în acelaºi timp, el îºi intensificase legãturile
cu Mazzini ºi cu revoluþionarii continentului.

Eugeniu Carada în vremea
când era redactor la ziarul Românul



Casa din Craiova unde s-a nãscut

De asemenea, adversar al dualismului austro-
ungar care se perfectase, el s-a implicat în
acþiuni de sprijinire a românilor transilvãneni.
Momentul culminant al acestei faze a fost în
vara anului 1870, în timpul crizei franco-
germane, când se preconizase o miºcare în
ºapte oraºe, prin care se urmãrea rãstur-
narea domnitorului, dar Candiano Popescu,
spirit aventuros, declanºase prematur acþi-
unea, compromiþând-o. Învinuit de a fi în
fruntea acestui complot al Republicii de la
Ploieºti, Carada a fost supus judecãþii Curþii
cu juraþi din Târgoviºte, dar a fost achitat,
având în vedere agitaþia politicã care stãpâ-
nea þara.

În perioada urmãtoare, el a continuat sã
fie mâna dreaptã a lui Brãtianu,

secundându-l credincios ca o umbrã. Va mai
trebui însã sã treacã aproape un deceniu
înainte ca liberalii sã obþinã din nou formarea
guvernului. Carada îºi va urma traseul,
oarecum misterios, consecvent cu sine însuºi,
lecþie pe care i-o dãduse C.A. Rosetti. A fost
prezent când a fost creat Partidul Naþional
Liberal ºi avea sã fie conducãtorul Ocultei, al

grupului conducãtor cu rol diriguitor esenþial.
Totodatã, a continuat sã trãiascã într-o apa-
rentã izolare, refuzând sã fie parlamentar sau
ministru, pãstrându-ºi mai departe, intran-
sigent, poziþiile republicane.

Relaþiile dintre el ºi domnitorul, iar
apoi regele Carol I, pot fi un exemplu

de bunã conduitã. Se respectau reciproc, dar
Carada evita orice funcþie sau sarcinã care i-ar
fi impus relaþia directã cu monarhul, evitând
ºi mersul pe Calea Victoriei prin faþa Palatului
ºi mai mult decât atât, el împiedicând chiar
sã se creeze condiþiile unei întâlniri aparent
întâmplãtoare. La moartea mazzinianului
intransigent, regele a cerut trecerea cortegiului
funerar prin faþa Palatului pentru ca garda sã
poatã da onorul celui dispãrut: gest neîn-
doielnic semnificativ.

La revenirea la putere a liberalilor ºi im-
plicit a radicalilor, Carada ºi-a reluat atribu-
þiile pe lângã prim-ministru, îndeplinind
misiuni în Franþa, stând în preajma sa în vre-
mea rãzboiului de neatârnare ca ºi în cea a
Congresului de la Berlin. Dar, în aceastã parte
a vieþii sale, lui Carada avea sã i se încredinþeze



sarcina principalã,
aceea de organizator
ºi de fapt conducãtor
al Bãncii Naþionale a
României. El demon-
strase însuºirile sale în
domeniul economiei
ºi al creditului ºi, în
acelaºi timp, statu-
tul instituþiei centrale
bancare care i se des-
tina presupunea o li-
bertate de miºcare ºi
acþiune care nu fiinþa
în alte domenii. Era
exact noua direcþie ce
trebuia datã în dece-
niile celei de-a doua
jumãtãþi a vieþii sale.

Din pricina repu-
blicanismului sãu a
refuzat funcþia de gu-
vernator pe care Brã-
tianu i-o destinase,
considerându-l cel mai înzestrat pentru a o
ocupa. Dar, cu toate acestea, în realitate, timp
de trei decenii, el a fost conducãtorul Bãn-
cii Naþionale a României, preconizatã în
programul de la 1848 ºi care ajunsese sã fie
instituitã prin Legea din 17/29 aprilie 1880.
Mai mult decât atât, Carada a fost ºi or-
ganizatorul, cel care a ºtiut cu pricepere sã
creeze bazele instituþionale ale Bãncii ºi
totodatã sã-i afirme locul în cadrul orga-
nizatoric al statului modern.

Carada a achiziþionat hârtia pentru
imprimarea bancnotelor, ca ºi ma-

ºinile de imprimat ºi în 1882 a contractat cu
antreprenorul Albert Galleron ridicarea edi-
ficiului noii instituþii, care va fi înãlþat dupã
planurile arhitectului Nicolae Cerchez, între
1884 ºi 1890.

Tot Carada a organizat funcþionarea Bãncii
Naþionale, asigurându-i maximum de eficienþã
ºi ridicându-i nivelul la parametrii cores-
punzãtori. El a fost în mod efectiv un pãrinte
al Bãncii, al lucrãtorilor din cadrul ei ºi prin
activitatea pe care i-a asigurat-o ºi prin cali-
tatea acesteia meritã recunoºtinþa românilor.

Eugeniu Carada a
fost o personalitate cu
totul aparte, un izolat
totdeauna prezent, dar
cu discreþie, îmbrãcat
în acelaºi fel, urmând
zilnic acelaºi traseu,
nefolosind trãsura,
neavând relaþii soci-
ale. Dar, totodatã, el
era un patriot dedicat
cauzei naþionale, aju-
tând cu dãruire pe
românii transilvani,
efectuând chiar de-
plasãri primejdioase
dincolo de munþi ºi
sprijinind constant pe
fraþii de dincolo în
domeniul cultural, in-
clusiv tineri la studii,
ori plãtind amenzile
ziarelor. O atitudine
similarã a avut ºi faþã

de basarabeni ºi în special faþã de Constan-
tin Stere.

Acest patriot dãruit, pasionat al cauzei
naþionale, constructor al statului mo-

dern român, fondator ºi constructor al Bãn-
cii Naþionale a României, a ocupat o poziþie
de excepþie printre bãrbaþii fãuritori ai þãrii,
trãind în locuinþa din str. Colþei nr. 56, iar
apoi în casa pe care ºi-a ridicat-o pe strada
Pitar Moº.

Prezent în destinele neamului sãu, în
aparenta sa izolare, Carada a ieºit de pe
scena politicã la 12/24 februarie 1910,
încheindu-ºi existenþa fãrã a lãsa vreun
urmaº, cãci, dupã cum constatã Nicolae
Iorga, „nu se va afla un urmaº al virtuþilor sale,
de simplicitate, renunþare, credinþã ºi hãr-
nicie“. Carada rãmâne un exemplu ºi un mo-
del, cãruia îi datorãm întregul nostru res-
pect ºi profundã preþuire ºi sã ne dorim sã se
întruchipeze din nou oameni de dimensi-
unile ºi însuºirile lui în încercata noastrã
societate.

Academician Dan BERINDEI

Faþada casei lui Carada din strada Pitar Moº



IMPLICAÞII ECONOMICE
ALE PARTICIPÃRII ROMÂNIEI
LA RÃZBOAIELE MONDIALE.

ROLUL B.N.R.

Revenirea suveranilor, la 1 Decembrie 1918, în Bucureºti

Istoria se repetã? Împlinirea unui numãr semnificativ de ani de la evenimente importante
din istoria þãrii sau a Europei ºi a lumii – 135 de ani de la crearea B.N.R.; 70 de ani de la
sfârºitul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial; 100 de ani de la Marele Rãzboi – ne oferã prilejul
sã meditãm la faptele trecutului ºi sã ne punem întrebãri, multe încã fãrã rãspunsuri
satisfãcãtoare, inclusiv dacã istoria se repetã.

Despre implicaþiile economice ale
participãrii României la rãzboaiele

mondiale, despre implicarea B.N.R. s-a scris
foarte mult. Noi folosim acest prilej mai curând
ca un pretext pentru o temã de actualitate:
România este pregãtitã sã înfrunte o „furtunã“
asemãnãtoare celor douã conflagraþii mon-
diale, care dã tot mai multe semne, chiar în
preajma graniþelor þãrii?

Tot mai multe voci – în spaþiul politic,
public, academic etc. – vorbesc despre
revenirea la „Rãzboiul Rece“ sau, mai grav, la

o logicã a confruntãrii specificã secolelor XIX-
XX. Între primii autori care au scris despre
„noul Rãzboi Rece“ a fost Gilbert Achcar,
în anul 1999. Am preluat ideea ºi, pornind
de la cartea lui Neagu Djuvara (Rãzboiul de
ºaptezeci ºi ºapte de ani ºi premisele hege-
moniei americane. 1914-1991, Bucureºti,
2008), am propus sintagma „Al Doilea Rãz-
boi de 100 de ani“ (1914-2014) într-o lu-
crare prezentatã la Simpozionul de la Uni-
versitatea „Babeº-Bolyai“, din iunie 2014. În
timpul documentãrii am gãsit articolul



Sonde de petrol la Moreni

jurnalistului ame-
rican Barry Cassel-
man, care folosise
formula anterior
menþionatã în anul
2012.

A r g u m e n t u l
principal pentru
aceastã perspec-
tivã este cã anii
2008-2014 (cu cri-
zele din Georgia ºi
Ucraina) marchea-
zã întoarcerea la o
„logicã a confruntãrii“, specificã ani-
lor premergãtori lui 1914. De altfel, încã din
anii ’90, unii analiºti apreciau cã Europa
ar putea reveni, din punctul de vedere al
disputelor politice, la „modelul perioadei
interbelice“.

Am propus, în consecinþã, urmãtoarea
etapizare, preluând în parte seg-

mentele cronologice consacrate, pe care le
integrãm sintagmei menþionate ºi la care
adãugãm altele noi: Primul Rãzboi Mon-
dial (1914-1918); „Armistiþiul“ interbelic
(1918-1939); Al Doilea Rãzboi Mondial
(1939-1945); Rãzboiul Rece (1945-1990/
1991); „Armistiþiul“ post-Rãzboi Rece (1990/
1991-2008/2014); Al Doilea Rãzboi Rece
(2008/2014-?).

Fireºte, pentru a rãspunde titlului, vom
acorda ponderea necesarã implicaþiilor
economice ºi rolului B.N.R. în cele douã
rãzboaie mondiale, urmând ca la concluzii sã
comentãm situaþia actualã.

„Fãrã B.N.R. nu se putea face rãzboiul...“
La declanºarea Marelui Rãzboi, în vara anu-
lui 1914, România era o þarã micã – cu o
suprafaþã de 137.000 km2 ºi o populaþie de
aproximativ ºapte milioane de locuitori –,
situatã între Imperiul Austro-Ungar, cu o
graniþã comunã de aproximativ 1.300 km, ºi
Imperiul Rus, cu o graniþã de aproximativ 900
km. Deºi între Independenþã ºi anul 1914 se
realizaserã progrese spectaculoase – se
ajunsese la aproape 3.000 km cale feratã (cu
gãri, depozite, poduri etc.), se constituise o
flotã fluvialã pe Dunãre ºi o flotã maritimã, se

modernizaserã por-
turile, se crease o
„industrie  mare“
(mecanizatã), in-
clusiv în domeniul
petrolier, iar ur-
banizarea era în
tendinþe ascen-
dente, încât Bucu-
reºtiul începuse sã
fie numit „Micul
Paris“ – þara nu era
pregãtitã pentru
Marele Rãzboi, nici

psihologic, dar mai ales economic. România
era o þarã cu o economie preponderent agrarã
ºi doar câteva întreprinderi puteau produce
armament.

Evoluþia evenimentelor este bine cunos-
cutã. Menþionãm doar câteva dintre impli-
caþiile care au afectat economia þãrii în anii
1914-1918: emisiunea de bilete fãcutã de
administraþia militarã germanã; punerea în
vigoare anticipatã a Tratatului de la Bucureºti;
distrugerea industriei petroliere; pagube
suferite din partea Aliaþilor (valoarea Casei de
Depuneri ºi stocul de aur al B.N.R.); depozitele
B.N.R. din bãncile germane; pagubele suferite
de civili ºi de stat estimate la 72 miliarde lei
aur, din care Conferinþa de Pace a recunoscut
doar aproximativ 31 miliarde lei aur.

În acest context, ce rol a avut B.N.R. în
susþinerea efortului de rãzboi al þãrii ?

Urmare a stãrii de excepþionalitate, a trebuit
sã-ºi schimbe întreaga politicã stabilitã prin
Statut. ªi în sintezã aceasta a însemnat: acor-
darea de împrumuturi statului; scãderea pânã
la 33% a acoperirii în stoc metalic; includerea
în stocul metalic a portofoliului strãin; scãderea
dobânzii la împrumuturile pentru stat de la 4%
în 1914... la 1% în 1919!

Evident, pentru dotarea armatei ºi ducerea
rãzboiului au fost necesare cheltuieli uriaºe în
raport cu perioada de pace. B.N.R. a acordat
nouã împrumuturi statului: patru în perioada
neutralitãþii (1914-1916) ºi cinci în perioada
1916-1918.

În concluzie, la finalul rãzboiului, în
noiembrie 1918, suma creditului acordat sta-



Propaganda lui Carol al II-lea asigura populaþia
cã România era pregãtitã sã îºi apere graniþele

tului român era de 1,654 miliarde lei, dintre
care guvernul utilizase efectiv 1,596 miliarde
lei. „Aceste cifre justificã atât aprecierea
contemporanilor, potrivit cãreia, «fãrã B.N.R.
nu se putea face rãzboiul», cât ºi pe aceea a
conducerii instituþiei, dupã care Banca Na-
þionalã ieºea dintr-un rãzboi care, în afarã de
speranþã, distrusese totul, cu un prestigiu spo-
rit ºi destul de solidã“, cum scriau Cristian
Pãunescu, Mihaela Tone ºi Nadia Manea în
volumul al doilea al sintezei consacrate istoriei
B.N.R.

B.N.R. salveazã tezaurul þãrii ºi pe cel al
Poloniei de nemþi, dar ºi de ruºi... Dupã 20 de
ani de la încheierea Marelui Rãzboi, se
declanºeazã Al Doilea Rãzboi Mondial. Care
era stadiul economiei þãrii ºi al dotãrii arma-
tei? Legislaþia adoptatã de guvernele libe-
rale a favorizat consolidarea industriei ºi a
capitalului autohton. În anul 1938, industria
(împreunã cu transporturile) contribuia cu
peste 30% la crearea venitului naþional ºi
asigura aproximativ 80% dintre produsele
necesare consumului intern. Progrese im-
portante au fost înregistrate în transporturi;
locomotivele ºi automotoarele româneºti erau
competitive pe plan european; la fel, aviaþia
civilã se putea compara cu ale altor þãri
europene, care aveau un nivel superior de
dezvoltare economicã.

Totuºi, România era în continuare
dependentã la importul de maºini

unelte, de produse industriale de înaltã teh-
nicitate, inclusiv de armament. Deºi devenise
o þarã agrar-industrialã, peste 75% din popu-
laþie lucra încã în
agriculturã.

Prin raportare la
marile puteri eco-
nomice ºi militare
ale Europei, Româ-
nia anului 1939 nu
diferea prea mult de
cea din anul 1914.
Era în continuare
prea micã ºi prea
puþin dotatã pentru
o conflagraþie mon-
dialã. Consecinþele

se vor vedea în anii urmãtori ºi – într-o anumitã
mãsurã – pânã astãzi.

Între implicaþiile economice ale par-
ticipãrii României la Al Doilea Rãzboi

Mondial se aflã: urmãrile rapturilor teritoriale
din vara anului 1940, care au însemnat pier-
derea a aproximativ 1/3 din teritoriu, 1/3 din
populaþie, 1/3 din impozite ºi 1/3 din resursele
economice; efortul economic pentru Cam-
pania din Est, dar ºi din Vest; statutul de stat
învins ºi în consecinþã despãgubiri de rãzboi
impuse prin Convenþia de Armistiþiu ºi Tratatul
de Pace de la Paris, care au avut caracterul unui
dictat economic. Suma plãtitã U.R.S.S. (300
milioane dolari) ca despãgubire de rãzboi – la
paritatea dolarului din perioada anterioarã
declanºãrii conflagraþiei – a fost de 4-6 ori mai
mare!; confiscarea aurului primit de la Ger-
mania pentru petrolul ºi grâul exportat, având
în vedere cã provenea din... capturi de la aliaþi
(Belgia); activele germane din România reve-
neau Rusiei, creându-se apoi Sovromurile
(întreprinderi mixte sovieto-române), care au
jefuit þara un deceniu; Aliaþii (mai ales
U.R.S.S.) îºi asigurau un statut de învingãtori
în toate problemele economice.

În privinþa rolului B.N.R. în anii celui de
Al Doilea Rãzboi Mondial, menþionãm o
apreciere concluzivã a guvernatorului Mugur
Isãrescu: „Chiar ºi în perioada rãzboiului,
Banca Naþionalã a continuat sã îºi desfãºoare
activitatea în parametri normali, acþionând
pentru sprijinirea statului ºi pentru sporirea
rezervei de aur“. Ea este susþinutã de încheierea
lui Victor Axenciuc, care arãta: „Capitalul

B.N.R. rãmâne la
aceeaºi mãrime din
1929 pânã în 1946,
iar creºterea rezer-
velor nu poate com-
pensa deprecierea
catastrofalã. B.N.R.
fiind însã o insti-
tuþie bancarã de tip
deosebit, înþelegea
cã forþa sa era re-
prezentatã nu de
cifrele capitalului
sau a rezervelor, ci



„Micul Paris“ în transformare;
Bulevardul Brãtianu în anii ’30

de depozitul de me-
tal nobil; la sfârºi-
tul perioadei acesta
ajungea la aproape
200 de tone“.

În sintezã, im-
plicarea B.N.R. în
efortul economic
generat de rãzboi
cuprinde ºi uriaºele
dificultãþi în cola-
borarea cu Ger-
mania ºi apoi cu
U.R.S.S. privind,
spre exemplu, echivalenþa preþurilor ºi cursul
de schimb; implicarea Bãncii în sprijinirea
românilor din Pind, în februarie 1941, a gre-
cilor, ca urmare a crizei alimentare ºi umanitare
din Atena ºi a românilor din Serbia, din 1941
ºi 1942; transferul, asigurarea ºi restituirea
aurului polonez; salvarea tezaurului B.N.R.,
de aproximativ 190 de tone, la Mânãstirea
Tismana.

Vine din nou „Furtuna“... Þara este
pregãtitã? Dar B.N.R.? Experienþa istoricã din
ultimul secol aratã cã în momentele de cum-
pãnã România a fost surprinsã nepregãtitã sau
slab pregãtitã. În ultimul sfert de secol, deºi
þara a aderat la NATO ºi UE, diplomaþia noastrã
a dat dovadã de slãbiciune, incoerenþã, lipsã
de atitudine ºi susþinere unitarã din partea
forþelor politice. O comparaþie cu Ungaria,
Polonia, Bulgaria este suficientã.

În prezent, România are nevoie imperios
de „un nou proiect naþional“. Trebuie

sã conºtientizãm cã suntem þara cea mai mare
din sud-estul Europei ºi cã problema grani-
þelor sale nu va mai fi niciodatã negociatã.
Conferinþele ºi tratatele internaþionale, ca ºi
sacrificiile a peste 1.500.000 de români în cele
douã rãzboaie mondiale ar trebui sã o apere de
orice ameninþare.

Este necesarã solidarizarea tuturor partide-
lor politice, a societãþii civile, a opiniei publice
în privinþa intereselor naþionale. România tre-
buie sã fructifice situarea într-un spaþiu de inter-
ferenþã între Est ºi Vest, între Nord ºi Sud, putând
deveni un model pentru estul ºi sud-estul Eu-
ropei. Spre exemplu, un model poate fi maniera

în care s-a instituþio-
nalizat raportul ma-
joritari-minoritari.

România poate
avea un rol impor-
tant în politica UE
ºi NATO în privinþa
Estului – unde eve-
nimentele sunt în
plinã desfãºurare
–, mai ales cã în ul-
tima perioadã doar
Polonia ºi România
îºi respectã angaja-

mentele luate la intrarea în NATO ºi UE.
Diplomaþia româneascã ar trebui sã fie mai

activã ºi mai atentã la diversele „axe“ afirmate
public sau mai puþin vizibile: Moscova-
Washington, Moscova-Berlin, Moscova-
Budapesta, Moscova-Beijing, Moscova-Sofia,
Moscova-Belgrad ºi altele.

De asemenea, o atenþie sporitã trebuie
acordatã ºi relaþiei cu Chiºinãul, care,

chiar în perioadele cu declaraþii proeuropene
ºi proromâneºti, a manifestat ezitãri pe „dru-
mul“ de la Est la Vest.

România trebuie sã fie mai sensibilã decât
alte þãri la evenimentele recente, pentru cã:
suntem vecini ai Rusiei de 300 de ani, suntem
„pãþiþi“ (13 invazii) ºi am avut mereu vecini
doritori sã speculeze o astfel de conjuncturã.

NATO nu ne poate apãra de „rãzboiul“
neconvenþional sau cel psihologic: manipu-
larea (pe diferite cãi ºi cu variate mijloace)
unor forþe politice, a ONG-urilor, a media, a
opiniei publice etc.

România trebuie sã evalueze cu prudenþã
atitudinea Occidentului, care are poziþii dife-
rite – nu doar de nuanþã – în raport cu actuala
crizã, inclusiv la nivelul þãrilor (poate ºi ca
rezultat, în afara intereselor economice, al
factorilor enumeraþi mai sus).

Opþiunea proamericanã trebuie afirmatã
rãspicat, consecvent ºi respectatã dupã „mani-
erele“ occidentale, nu balcanice.

Prof.univ.dr. Gheorghe IACOB,
Prorector al Universitãþii

„Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi



SUCURSALELE  ªI  AGENÞIILE  B.N.R.
ÎNTRE  INSTRUCÞIUNILE

ADMINISTRAÞIEI  CENTRALE
ªI  DRAMELE  ISTORIEI

Cei 135 de ani de existenþã ai Bãncii Naþionale pot fi reconstituiþi într-o manierã interesantã
ºi din perspectiva sucursalelor ºi a agenþiilor sale, care sunt menþionate în documente drept
sedii. De-a lungul timpului, pe de o parte, acestea s-au aflat într-o foarte strânsã dependenþã faþã
de administraþia centralã, iar pe de altã parte, toate evenimentele dramatice care au afectat
istoria naþionalã în secolul al XX-lea au reprezentat momente de încercare pentru multe dintre
ele. Administraþia centralã era aceea care stabilea regulamentele de operaþiuni ale sediilor,
aproba lista prezentatorilor la scont ºi limita creditului de scont, dispunea angajarea sau
transferul personalului. Când situaþia o impunea, instrucþiunile de la Bucureºti veneau sã
completeze cu noi detalii etapele birocraþiei bancare. În plus, trimestrial, sediile erau inspectate
de un membru al Consiliului general al B.N.R. Documente inedite din Arhiva B.N.R., cercetate
în ultima vreme pentru elaborarea albumului Sucursalele ºi agenþiile Bãncii Naþionale a României,
au permis completarea tabloului consecinþelor suportate în timpul Primului Rãzboi Mondial
de sediile Bãncii cu urmãrile dramatice ale pierderilor teritoriale din vara anului 1940, ale
bombardamentelor din 1943-1944, ale retragerii din primãvara-vara anului 1944, ale
evenimentelor de la 23 august 1944, precum ºi ale instalãrii regimului comunist.

Guvernatorul B.N.R. Mihail Oromolu
alãturi de toþi directorii sucursalelor ºi agenþiilor Bãncii,

la inaugurarea ansamblului statuar Carada, 1924

Începutul reþelei de sucursale ºi agenþii
a Bãncii Naþionale este reprezentat

de art. 3 din Legea de înfiinþare a unei bãnci
de scompt ºi circulaþiune, care prevedea:
„Ea [B.N.R. – n.n.] va institui câte o sucursalã
în fiecare capitalã de judeþ ºi în toate
localitãþile din þarã unde trebuinþa va cere.
Acum, imediat, va înfiinþa sucursale în Iaºi,
Galaþi, Brãila ºi
Craiova“. Aceastã
mãsurã urmãrea
atingerea a trei
obiective: rãspân-
direa în teritoriu a
noilor mijloace de
platã (biletele Bãn-
cii, care urma sã
înlocuiascã moneta
metalicã sau „sunã-
toare“); efectuarea
serviciului de tre-
zorerie; acordarea
creditului ieftin,
prin intermediul

scontului, nu numai în Bucureºti, ci ºi în afara
acestuia.

Înfiinþarea unei sucursale ºi, mai târziu,
a unei agenþii presupunea îndeplinirea a trei
condiþii minimale: angajarea personalu-
lui instruit pentru a efectua operaþiuni ban-
care specifice Bãncii Naþionale; existenþa
unui imobil în care sã funcþioneze sucur-

sala; asigurarea
unui buget pen-
tru începerea acti-
vitãþii.

Pentru în-
dep l in i -

rea acestor con-
diþii, încã din toam-
na anului 1880,
Consiliul de Admi-
nistraþie al B.N.R.
a luat primele mã-
suri, astfel încât
primele patru su-
cursale sã-ºi poatã



... Craiova...

Clãdirile sucursalelor Brãila...

deschide porþile
cât mai curând.
Mai întâi au fost
angajaþi cei patru
directori ºi primii
funcþionari („im-
piegaþi“ sau „a-
genþi“), a cãror
„remunera þ iune
[…] va începe de la
funcþionarea sucur-
salei“, pânã atunci
cei angajaþi fiind
chemaþi în „Admi-
nistraþiunea cen-
tralã a Bãncii, pen-
tru a studia ºi pentru a funcþiona dupã
îndatoririle ce li se vor pune“. În acelaºi timp,
a fost pusã în circulaþie suma de 2.800.000 lei,
pentru ca sediile sã aibã stocul necesar de
bilete, a fost stabilit bugetul celor patru
sucursale, în valoare de 150.000 lei, ºi „statul
de lefurile“ funcþionarilor (un director avea
1.000 de lei/lunã); au fost închiriate imobile
care trebuia sã îndeplineascã câteva condiþii:
sã fie situate în centrul oraºului, sã aibã o
arhitecturã care sã asigure prestigiul institu-
þiei ºi sã permitã desfãºurarea operaþiunilor de
bancã.

Adoptarea ºi intrarea în vigoare a
Regulamentului interior al sucur-

salelor a permis deschiderea acestora la 1/13
martie 1881 (Iaºi ºi Craiova), respectiv la 16/
28 martie acelaºi an (Brãila ºi Galaþi). Încã
din primele luni de funcþionare, trei dintre
sucursale au avut o activitate profitabilã,
realizând un venit
net de 134.503 lei
la sfârºitul anului
1881. La Craiova,
ca urmare a unei
recolte agricole
slabe ºi a lipsei
exportului, activi-
tatea sucursalei a
fost sub aºteptãri,
iar cheltuielile au
fost mai mari decât
profitul.

Acþiunea de în-
fiinþare a prime-
lor sucursale ale
Bãncii a continuat
însã cu achiziþio-
narea unor terenuri
în cele patru oraºe,
în vederea construi-
rii unor sedii cu
adevãrat adecvate
desfãºurãrii ope-
raþiunilor bancare.
În toamna anului
1888, a avut loc
recepþia finalã a
sediilor din Iaºi,

Galaþi ºi Brãila, cel de la Craiova fiind ºi el în
faza finalã.

În anul 1890, a început extinderea reþelei
teritoriale a B.N.R., prin înfiinþa-

rea primelor cinci agenþii (Botoºani, Bârlad,
Focºani, Ploieºti ºi Turnu Severin), odatã cu
aprobarea Regulamentului agenþiilor. Dacã
primele patru ºi-au deschis într-adevãr por-
þile în cursul anului 1890, Agenþia de la
Turnu Severin a început sã funcþioneze abia
în 1892. Spre deosebire de sucursale, agenþiile
efectuau un numãr mai mic de operaþiuni
bancare, aveau un personal mai redus (doar un
agent, un contabil ºi un casier), iar analiza
cererilor de scont cãdea în sarcina Comitetului
de scont. În cazul sucursalelor, personalul era
alcãtuit din: un director, un contabil, un casier,
un impiegat ºi un om de serviciu, iar solicitãrile
de scont intrau în atribuþiile Consiliului de
Administraþie.

Pânã în 1914,
înfiinþarea agen-
þiilor a continuat
ritmic, astfel cã, pe
lângã cele patru
sucursale, au apãrut
ºi 29 de agenþii. În
afara celor cinci
deja menþionate,
ºi-au mai deschis
ghiºeele cele de la:
Constanþa (1893),
Buzãu, Bacãu, Pi-



teºti (1894), Turnu
Mãgurele, Caracal
ºi Roman (1897),
Dorohoi, Piatra-
Neamþ, Tulcea
(1898), Giurgiu,
Târgu Jiu ºi Râm-
nicu Sãrat (1899),
Râmnicu Vâlcea ºi
Târgoviºte (1902),
Fãlticeni (1903),
Slatina ºi Tecuci
(1905), Cãlãraºi,
Câmpulung Mus-
cel, Huºi ºi Vaslui (1906), Bazargic ºi Silistra
(1913).

Intrarea României în Primul Rãzboi
Mondial, în august 1916, a adus în

scurt timp prima dramã de proporþii cu care
s-au confruntat sediile Bãncii, agenþiile din
Dobrogea ºi Oltenia fiind cele dintâi afec-
tate. Dupã înfrângerea de la Turtucaia, agen-
þiile de la Silistra ºi Bazargic au fost evacuate
la Constanþa. Apoi, toate trei au ajuns la
Bucureºti, dupã care Agenþia Constanþa a fost
autorizatã sã funcþioneze la Tulcea. Agenþia
Turnu Mãgurele a fost mutatã la Roºiori de
Vede, iar Agenþia Giurgiu a funcþionat la
Comana, unde avea doar un funcþionar,
contabilul Ion Drãgãnescu. Între timp, Agen-
þia Târgu Jiu a fost transferatã la Craiova ºi,
apoi, ambele la Bucureºti. Tot aici au fost eva-
cuate ºi agenþiile Turnu Severin, Râmnicu
Vâlcea, Slatina, Giurgiu ºi Câmpulung Mus-
cel. Agenþiile de la Caracal, Piteºti, Cãlãraºi,
Târgoviºte ºi Plo-
ieºti au fost ºi ele
afectate de opera-
þiunile militare, dar
nu au fost evacuate.
De altfel, evacuarea
nu s-a dovedit cea
mai bunã soluþie,
cãci sediul Bãncii
din Bucureºti a fost
sechestrat de auto-
ritãþile germane de
ocupaþie, valorile
agenþiilor având

aceeaºi soartã. Ul-
terior, agenþiile din
teritoriul ocupat au
fost deschise pentru
a lucra, cu fondu-
rile ºi funcþionarii
Bãncii Naþionale,
în numele Casei
germane de împru-
mut pentru agricul-
torii din România.

La sfârºitul anu-
lui 1916, valorile
agenþiilor din Mol-

dova au început sã fie transportate la Iaºi,
primele fiind cele de la Sucursala Galaþi ºi de
la  Agenþia Tulcea. În vara anului 1917, aceste
valori au fost încãrcate în al doilea transport
cãtre Moscova, cu excepþia celor de la Agenþia
Piatra Neamþ, al cãror transport n-a ajuns la
timp la Iaºi. Pe lângã acestea, sediile au suferit
ºi pierderi umane. Dintre cei 21 de funcþionari
ai Bãncii morþi pe front, opt au fost din Galaþi,
Constanþa, Târgu Jiu, Ploieºti ºi Focºani.

Dupã Primul Rãzboi Mondial, Banca
Naþionalã a României ºi-a extins

sucursalele ºi agenþiile pe întreg teritoriul
României Mari, între 1919 ºi 1930 fiind înfiin-
þate încã 37 de agenþii, ajungându-se la un to-
tal de 70, dupã cum urmeazã: Chiºinãu, Cer-
nãuþi, Braºov, Cluj, Oradea, Sibiu ºi Timiºoara
(1919), Arad, Satu Mare ºi Târgu Mureº
(1920), Lugoj, Sighet, Sighiºoara, ªimleul
Silvaniei, Bãlþi, Ismail (1921), Cetatea Albã
(1922), Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc,

Deva (1926), Rã-
dãuþi, Suceava ºi
Tighina (1927),
Bistriþa (1929), Ca-
hul, Dej, Diciosân-
martin (Târnãveni),
Hotin, Miercurea
Ciuc, Odorhei, Ora-
viþa, Orhei, Sfân-
tu Gheorghe, So-
roca, Turda, Zalãu
(1930).

Încã din primii
ani de funcþionare,

... Iaºi...

...Galaþi...



... ºi interiorul agenþiei Focºani

unele agenþii, în special din Transilvania, au
avut un volum mare al operaþiunilor, depãºind
pe acela al sucursalelor din Vechiul Regat. În
aceste condiþii, la 26 mai 1927, Consiliul
general al B.N.R. a hotãrât ca „cinci agenþe,
clasa I“, respectiv cele de la Cluj, Sibiu, Timi-
ºoara, dar ºi cele din Chiºinãu ºi Cernãuþi sã
fie transformate în sucursale.

Peste câþiva ani Marea Crizã Econo-
micã avea sã afecteze activitatea

sucursalelor ºi a agenþiilor B.N.R. Potrivit unui
material întocmit de Serviciul studii din B.N.R.
ºi care se referea la „miºcarea principalelor
operaþiuni ale sediilor“ în anul 1935, cele mai
mari beneficii au fost obþinute de sucursalele
Cluj, Timiºoara, Sibiu, Cernãuþi, Galaþi. Erau
însã ºi sedii care au înregistrat pierderi, cele
mai mari fiind la Focºani, ªimleul Silvaniei,
Târgoviºte ºi Giurgiu. În pofida acestor pier-
deri, conducerea Bãncii nu a decis desfiin-
þarea niciunui sediu, considerând cã misiunea
institutului de emisiune era aceea de a fi repre-
zentat în toate judeþele þãrii.

Anul 1940 a marcat dramatic situaþia
sucursalelor ºi a agenþiilor Bãncii Naþionale.
Dintre cele 70 de sedii, 24 ºi-au încetat acti-
vitatea. Revenirea la sediile din Basarabia ºi
Bucovina dupã intrarea României în rãzboiul
contra U.R.S.S. (iunie 1941) a fost urmatã ºi
de înfiinþarea, pentru scurt timp, a douã noi
sedii ale Bãncii Naþionale, la Storojineþ ºi Chi-
lia. Apropierea frontului de graniþele rãsãritene
ale României ºi experienþa retragerii intem-
pestive din vara  anului 1940 au determinat

elaborarea unui plan de retragere, care, potrivit
unui document din noiembrie 1943, urma „sã
se declanºeze dupã dorinþa noastrã ºi sã asigure
evacuarea valorilor ºi tezaurelor B.N.R. aflate
în regiunea Nord (Bucovina – Moldova) ºi Est
(Basarabia – Dobrogea)“. La 18 martie 1944,
erau înscrise pentru evacuare 637 persoane,
dintre care 421 reprezentau membrii familiilor
funcþionarilor B.N.R. Tensiunea evacuãrii
sediilor din Est ºi Nord a fost dublatã de bom-
bardamentele Aliaþilor asupra României, care,
mai ales în primãvara anului 1944, au afectat
ºi imobilele sediilor Bãncii, astfel încât la
Agenþia Turnu Severin, operaþiunile se desfã-
ºurau în curte.

Evenimentele de la 23 august 1944 au
pus multe agenþii în situaþii foarte

grele. Evacuatã la Râmnicu Sãrat, în urma
deciziei directorului pe fondul zvonurilor alar-
miste, lipsitã de sprijinul autoritãþilor locale,
Agenþia Focºani a avut o primã întâlnire cu
Armata Roºie, care i-a confiscat toate valorile.
La rândul sãu, deºi conform planului de evacu-
are Agenþia Roman trebuia sã meargã la Piteºti,
autoduba acesteia a ajuns la Cãlãraºi.

Dupã revenirea Ardealului de Nord-Vest la
România, Banca Naþionalã mai avea 58 de se-
dii (47 de agenþii ºi 11 sucursale), care aveau
sã suporte în curând presiunea instalãrii regi-
mului comunist.

Nadia MANEA,
Cristian PÃUNESCU,

Banca Naþionalã a României



TENTATIVE DE RECUPERARE
A AURULUI POLONEZ

DE LA B.N.R.
Episodul aurului polonez depus în 1939, dupã ce Polonia fusese atacatã de Germania ºi

U.R.S.S., în depozit la B.N.R. este semnificativ pentru istoria B.N.R., pentru istoria modului în
care funcþioneazã instituþiile statului român de multe ori ºi pentru a înþelege ce anume face
diferenþa între modul de funcþionare al B.N.R. ºi alte instituþii.

Ambasadorul Poloniei, Roger Raczynski,
pleacã de la Palatul Regal,

dupã prezentarea scrisorilor de acreditare

Sã rememorãm rapid faptele. În timpul
transportãrii tezaurului Bank Polski,

pe teritoriul Poloniei, cãtre graniþa cu Româ-
nia, armata polonezã opreºte un numãr de lãzi
cu aur pentru cheltuieli curente. Ceea ce a
rãmas necheltuit (2,7 t aur fin), intrã pe
teritoriul României la 19 septembrie, potrivit
relatãrii ofiþerului român de jandarmi Darie
Costache, care, din ordinul subsecretarului de
Stat din Ministerul de Interne Gavrilã Mari-
nescu (Magazin istoric, nr. 9/1982), a însoþit
convoiul. La 23 septem-
brie coloana de maºini
ajunge în pãdurea Bãneasa
ºi noaptea, câte o maºinã
pe rând, ajunge la fostul
sediu al Bãncii Marmo-
rosch Blank, unde aurul
este descãrcat.

B.N.R. a precizat de la
început cã Bank Polski
poate dispune de bunurile
sale pe teritoriul Româ-
niei, dar scoaterea din þarã
a aurului depindea de acor-
dul guvernului. Un astfel
de acord nu a mai venit,
pentru cã protestele ger-
mane – dupã ce principala
cantitate de aur a Bank
Polski pãrãsise România –
fuseserã extrem de dure,
iar la 21 septembrie 1939
prim-ministrul României
care permisese evacuarea
tezaurului polonez ºi pri-
mise conducerea statului
vecin pe teritoriul þãrii, Ar-

mand Cãlinescu, fusese asasinat. Drept urmare,
polonezii au încercat sã scoatã aurul depus în
subsolul de la Marmorosch Blank pe ascuns.
Tentativa a eºuat, ne spune un document polo-
nez, pentru cã unul dintre cei care fãceau un
inventar al bunurilor depuse (se aflau acolo ºi
alte obiecte ale Bank Polski, în afarã de aur) a
scãpat un lingou pe jos ºi a fost observat.

Ambasadorul polonez la Bucureºti, Roger
Raczynski, a încercat sã negocieze cu ministrul
Afacerilor Strãine, Grigore Gafencu. Miroslaw

Arciszewski, delegatul
guvernului polonez pen-
tru refugiaþi, a purtat ne-
gocieri ºi cu Mitiþã Con-
stantinescu, guvernatorul
B.N.R. Acesta a subliniat
dorinþa Bãncii de a se
scoate cât mai grabnic
activele Bank Polski
dincolo de graniþele þãrii,
dar a arãtat cã problema
era una politicã ºi ulti-
mul cuvânt îl avea gu-
vernul. Sfatul lui era ca
ambasadorul sã se înþe-
leagã cu premierul ºi cu
ministrul Afacerilor Strã-
ine. Au urmat ºi alte ase-
menea discuþii în cursul
lunii octombrie, dar fãrã
vreun rezultat.

La 10 octombrie
1939, ºi la cere-

rea pãrþii române, aurul
respectiv a cãpãtat sta-
tutul de depozit depus la



Sediul Marmorosch Blank

B.N.R.. Partea românã a afirmat cã el era menit
sã acopere cheltuielile fãcute cu refugiaþii
polonezi.

În perioada urmãtoare, partea polonezã
ºi-a fixat douã scopuri alternative. Fie

reuºea sã scoatã aurul din depozit, fie, în cazul
unui insucces, reuºea sã creeze o situaþie
juridicã ce ar fi dat ºanse pentru revendicarea
depozitului de la B.N.R. la un anumit moment,
cel puþin sub forma restituirii daunelor ºi a
pierderilor. Într-un asemenea caz, urma sã se
cearã predarea aurului în scopul plasãrii lui în
altã parte pe teritoriul României, adicã, evident,
în clãdirea Ambasadei Poloniei de la Bucureºti.
Nu se cerea acordul pentru scoaterea aurului
peste graniþã, pentru cã polonezii erau con-
ºtienþi cã ar fi întâmpinat un refuz.

S-a conturat la un moment dat ºi ideea
vânzãrii aurului cãtre englezi, care ar fi avut
posibilitatea apoi sã îl scoatã din România ºi
sã îl restituie polonezilor. Ideea nu a depãºit
stadiul de proiect, iar unii polonezi au fost
foarte critici la adresa englezilor, mai ales
faþã de ministrul Marii Britanii la Bucureºti,
Reginald Hoare.

În luna aprilie s-a conturat soluþia ame-
ricanã. La 20 aprilie Bank Polski înºtiinþa
B.N.R. cã a vândut aurul cãtre Comisia Hoover
pentru ajutorarea celor înfometaþi din Polonia
(Polish Food Commission sau Hoover
Commission). Reprezentantul acestei orga-

nizaþii, Frederick Dorsey Stephens, sosea la
25 aprilie la Bucureºti. A încercat sã înmâneze
o scrisoare autoritãþilor române, dar fiind în
preajma Paºtelui, nu a avut cui. Totuºi, la 26
aprilie reuºea sã obþinã o întâlnire cu ministrul
Afacerilor Strãine, Grigore Gafencu. Acesta îl
asigura cã hotãrârea îi aparþinea lui Mi-
tiþã Constantinescu, care era ºi guvernator al
B.N.R., ºi ministru de Finanþe. Doar cã acesta
îºi luase un concediu mai lung. Plimbat din-
tr-o parte în alta, entuziasmul americanului
s-a diminuat rapid.

La 6 mai 1940, prin Jurnalul Consiliului
de Miniºtri nr. 1.048 se dispunea

blocarea ºi reþinerea de cãtre Banca Naþionalã
a României a depozitului de aur fãcut de Bank
Polski, cu titlu de garanþie pentru achitarea
sumelor pe care guvernul Poloniei le datora
pentru întreþinerea refugiaþilor. B.N.R. se afla
într-o dublã calitate: de depozitarã a celor 51
lãdiþe ºi de mandatarã a statului român pentru
executarea Decretului-lege nr. 3.203/1938
privind controlul circulaþiei metalelor pre-
þioase. La 19 mai, la Ministerul român al
Afacerilor Strãine se înregistra un nou protest
german. Berlinul cerea sã îi fie predatã acea
cantitate de aur.

B.N.R. a rãspuns oficial cererilor lui Dor-
sey la 29 mai: conform Jurnalului Consi-
liului de Miniºtri nr. 1.048, nu poate da curs
cererii.



Gavrilã Marinescu, pe când era doar colonel

La 10 iunie, Arciszew-
ski are o întâlnire cu
guvernatorul Mitiþã Con-
stantinescu, care l-a asi-
gurat cã aurul aflat în
depozit la Banca Naþio-
nalã a României „consti-
tuie proprietatea incon-
testabilã a lui Bank Pol-
ski, cã guvernul României
nu are nici cea mai micã
intenþie sã considere acest
depozit o garanþie supli-
mentarã a cheltuielilor
suportate de România
legate de refugiaþii po-
lonezi, cã el personal este
gata sã predea imediat
depozitul menþionat, dar
nu ºtie cum se vor raporta
la aceastã problemã mi-
nistrul Afacerilor Strãine ºi
guvernul României.“

Premierul Ion Gi-
gurtu îi declara

apoi ambasadorului polonez: l-am blocat ca
sã nu ajungã la germani. Arciszewski era ºi el
de acord cã românii s-ar fi expus unor mari
pericole. La 24 iunie, un grup de miniºtri
români (nota din Arhiva M.A.S. român nu îi
nominalizeazã) sugereazã lui Dorsey negocieri
directe cu germanii. La sfârºitul lunii iunie,
când devenise evident cã negocierile cu partea
românã erau un eºec, Stephens Dorsey pãrã-
seºte Bucureºtiul.

Supuse unor noi presiuni germane, autori-
tãþile române cer un aviz Consiliului juridic
M.A.S. Rãspunsul este cã aurul aflat în depozit
la B.N.R. nu poate fi blocat de autoritãþile
române. Se comunicã acest lucru B.N.R., care
cere un rãspuns scris. Acesta vine ºi conþine în
plus, faþã de avizul Consiliului juridic,
precizarea cã B.N.R. este singura responsabilã
de soarta depozitului polonez, dar nu are voie
sã îl dea!

La 20 iulie soseºte la Bucureºti John
Hartigan, care anunþã cã ar fi venit, din partea
Comisiei Hoover pentru ajutorarea celor
înfometaþi din Polonia, sã negocieze preluarea

aurului, cu acordul Mi-
nisterului de Externe ger-
man. Îl pãcãleºte pe am-
basador ºi îl convinge sã
foloseascã staþia de radio-
emisie a misiunii de la
Bucureºti pentru a lua
legãtura cu Londra.

Urmãtoarea vizitã a lui
Hartigan a fost la ministrul
Afacerilor Strãine Manoi-
lescu, pe care l-a întrebat
dacã România recunoaºte
guvernul din exil al Repu-
blicii Polone, dar nu a
adus în discuþie problema
aurului polonez. Manoi-
lescu a evitat un rãspuns
clar, subliniind cã depo-
zitul de aur nu are nimic
în comun cu problema
raportului cu guvernul
polonez în exil. Hartigan
a mers ºi la ministrul Eco-
nomiei Naþionale Gheor-
ghe Leon, cãruia i-a pus

aceeaºi întrebare. Ministrul i-a rãspuns cã nu
era o problemã de competenþa sa. În cursul
ambelor vizite, Hartigan „ºi-a exprimat
indignarea cã Ambasada Poloniei dispunea în
România de propria staþie de radio“. Pânã la
urmã a devenit evident cã el încerca sã
stabileascã statutul depozitului de la B.N.R.
ºi atitudinea realã a guvernului român. Fãrã a
exista dovezi clare, s-a presupus cã acþiona de
fapt în interesul Berlinului.

Cu aceasta, lua sfârºit orice încercare
de recuperare în mod amiabil a aurului

aflat în depozit la B.N.R. ºi se treceea la tenta-
tiva de recuperare pe cale legalã. În decembrie
1940, Banca Naþionalã a României era înºtiin-
þatã cã soldurile sale din S.U.A. fuseserã poprite.

Procesul s-a desfãºurat pe toatã durata
rãzboiului ºi s-a soluþionat prin acordul pãrþilor
dupã ce România s-a alãturat Aliaþilor, la 23
august 1944. Aurul polonez s-a întors intact
acasã în septembrie 1947.

Dorin MATEI


