
SIMPOZIONUL ANUAL DE ISTORIE
ªI CIVILIZAÞIE BANCARÃ
„CRISTIAN POPIªTEANU“

FRONTIERE, INSTITUÞII ªI AUR 
ÎN VREMURI DE RÃZBOI

A XXX-a ediþie a Simpozionului organizat de Banca 
Naþionalã a României ºi Fundaþia Culturalã Magazin Istoric s-a 
desfãºurat în acest an la sediul Bãncii Naþionale a României, 
în Sala „Mitiþã Constantinescu“, în zilele de 7 ºi 8 iunie.

Tema aleasã – „Frontiere, instituþii ºi aur în vremuri de 
rãzboi“ – a oferit prilejul rememorãrii unor situaþii de crizã 
din trecut, ce prezintã similitudini cu evenimentele tragice 
din apropierea graniþelor noastre.

Manifestarea s-a încheiat cu ceremonia decernãrii premiilor 
Fundaþiei Culturale Magazin Istoric (Magazin istoric, nr. 7/2022).



a României“, publicate în Monitorul Oficial, nr. 
70 din 3 aprilie 1991, au consemnat revenirea la 
sistemul financiar-bancar pe douã etaje, specific 
economiei de piaþã. Toate aceste evenimente isto-
rice, dar ºi transformãrile în cultura ºi civilizaþia 
româneascã, au fost surprinse de mai multe ori în 
ediþii semnificative ale simpozionului nostru.

În primii ani post-decembriºti am beneficiat de 
pre zenþa vie, cu prezentãri memorialistice auten-
tice, a unor veterani ai vieþii financiar-bancare 
din România, personalitãþi marcante ale gândirii 

economice româneºti, 
care în anii ’90 au fost 
ºi membri ai Consiliu-
lui de administraþie al 
B.N.R.: academicianul 
Costin C. Kiriþescu ºi 
pro fesorul Constantin 
Ionete.

Vã reamintesc cã 
academicianul Costin 
Kiriþescu ºi-a început 
cariera la Banca Naþio-
nalã, ca debutant, în 
anul 1936, în timpul 
guvernatorului Mitiþã 
Constantinescu. A lucrat 
ulterior, în anii ’40, cu 
guvernatorii Alexandru 

Am început, cum era normal, seria de ma-
nifestãri în cadrul acestui Simpozion cu 

istoria mai veche a Bãncii Naþionale ºi a sistemului 
bancar românesc. Momentele de referinþã au fost 
de fiecare datã bine subliniate. „Legea pentru 
înfiinþarea unei bãnci de scompt ºi circulaþiune“, 
publicatã în Monitorul Oficial al României, nr. 90 
din 1880, prin care ºi-a început activitatea Banca 
Naþionalã a României, la trei ani de la cucerirea 
Independenþei de stat, a marcat din punct de ve-
dere economic ºi financiar încheierea procesului 
de formare a României 
moderne. La fel, „Le-
gea pentru etatizarea 
ºi organizarea B.N.R., 
publicatã în Monitorul 
Oficial, nr. 298/1946, a 
pregãtit transformarea 
B.N.R. în Banca Repu-
blicii Populare Române 
– Bancã de Stat ºi intra-
rea în sistemul financiar- 
bancar comunist. Iar în 
final, „Legea nr. 33 din 
29 martie 1991 privind 
activitatea bancarã“ ºi 
„Legea nr. 34 din 29 
martie 1991 privind Sta-
tutul Bãncii Naþionale 

REDESCOPERIREA ISTORIEI  
ªI CIVILIZAÞIEI BANCARE 

ROMÂNEªTI:
30 DE EDIÞII NEÎNTRERUPTE
La 11 octombrie 1993, Banca Naþionalã a organizat o întrunire 

ºtiinþificã, dedicatã civilizaþiei bancare româneºti, în parteneriat cu revista 
Magazin istoric, condusã atunci de profesorul Cristian Popiºteanu, ºi cu 
Asociaþia Românã a Bãncilor, al cãrei secretar general era Radu Negrea. 
Încã de la început, intenþia noastrã a fost sã transformãm manifestarea 
într-una anualã ºi, cu ajutorul partenerilor noºtri, proiectul s-a realizat. Am 
ajuns la a XXX-a ediþie. Cele 30 de ediþii ale acestei manifestãri fac parte 
din istoria B.N.R. ºi a noului sistem bancar din România.

1995. „Omul de bancã  
în societatea contemporanã româneascã“; 

de la dreapta: Guvernatorul B.N.R., Mugur Isãrescu, 
Cristian Popiºteanu, redactor-ºef Magazin istoric,  

criticul de artã Radu Varia



Ottulescu, Constantin 
Angelescu, Ion Lapeda-
tu, Constantin Tãtãranu, 
Tiberiu Moºoiu, dar ºi 
cu Aurel Vijoli (1947 – 
1948), ultimul guverna-
tor al B.N.R. înainte de 
transformãrile comu niste 
ºi primul preºedinte al 
Bãncii R.P.R. – Bancã 
de Stat (1948 – 1952), 
pânã când, împreunã 
cu o întreagã echipã de 
pro fesioniºti ai B.N.R., 
a fost arestat pe motiv 
cã a „sabotat reforma bãneascã“ ºi a reprezentat 
„de vierea de dreapta din sistemul financiar-bancar 
românesc“. Contribuþii autentice despre cum func-
þiona B.N.R. ca bancã în perioada comunistã a 
prezentat în faþa noastrã ºi Decebal Urdea, ulti mul 
guvernator al perioadei comuniste, pânã în septem-
brie 1990, ulterior consilier al guvernatorului B.N.R.

Tematica Simpozionului nostru nu s-a oprit 
însã numai la aspectele legate direct de is-

to ria B.N.R. ºi a sistemului bancar românesc, ci s-a 
extins ºi la subiecte adiacente, precum mecenatul 
bancar ºi dezvoltarea artei ºi culturii; arhitecturã ºi 
civilizaþie instituþional-bancarã; reconfigurãri sta-
tale ºi instituþii financiar-bancare în Europa anului 
1918. Mai multe sesiuni de dezbateri au fost dedica-
te Tezaurului Bãncii Naþionale evacuat la Moscova 
ºi rolului B.N.R. în Primul Rãzboi Mondial.

Aºa cum am fãcut de fiecare datã, menþionez ºi 
acum cã, în amintirea colaborãrii atât de benefice 
cu profesorul Cristian Popiºteanu, ca omagiu, din 
anul 1999, reuniunea anualã a sistemului bancar 
românesc poartã numele sãu. În acelaºi timp, 
aducem cuvenitul omagiu ºi profesorului Ioan 
Lãcustã, redactor la Magazin istoric, precum ºi lui 
Radu Negrea, primul secretar general al Asociaþiei 
Române a Bãncilor, care au plecat dintre noi.

Doresc acum sã subliniez contribuþia esenþialã 
a domnului Cristian Pãunescu la aceastã adevãratã 
performanþã: 30 de ediþii neîntrerupte ale Simpozio-
nului nostru. Timp de trei decenii, cu pasiune, con-
secvent, neobosit ºi inventiv, a fost motorul ºi sufletul 
activitãþii de cercetare istoricã din Banca Naþio nalã a 
României. A lucrat la înfiinþarea Muzeului B.N.R., 
a publicat documente referitoare la Tezaurul rãmas 
la Moscova al Bãncii Naþionale a României ºi studii 
cu privire la istoria instituþiei noastre ºi a sistemu-

lui bancar românesc, a 
format colective de ex-
perþi pentru asigurarea 
continuãrii demersului 
de cunoaºtere a istoriei 
noastre instituþionale. 
Am considerat în toþi 
aceºti ani cã legitimi-
tatea oferitã de istorie 
este cea mai consistentã 
temelie a unei instituþii, 
fapt pentru care i-am 
fost în permanenþã alã-
turi.

Se cuvine sã menþio-
nez, în acest moment, ºi echipa de colegi din B.N.R. 
care a contribuit la acest succes ºi în mod deosebit 
pe doamnele Brînduºa Costache, ºef serviciu; Na-
dia Manea, expert principal; Mihaela Tone, expert 
principal, ºi pe domnul Cristian Scãiceanu.

Cu gândul la drumul parcurs împreunã timp 
de 30 de ani, mulþumim colaboratorilor noºtri 
de la revista Magazin istoric, doamnei Florentina 
Dolghin ºi domnilor Marian ªtefan ºi Dorin 
Matei, redactorul-ºef al revistei. Mulþumiri calde 
tuturor colaboratorilor noºtri pe care nu am putut 
sã-i amintesc.

Astãzi, v-am invitat aici sã parcurgem 
împreunã un nou episod al acestui periplu 

prin istoria sistemului bancar din România ºi a 
Bãncii Naþionale.

Tema ediþiei din acest an, „Frontiere, instituþii 
ºi aur în vremuri de rãzboi“, reflectã condiþiile cu 
totul speciale în care se desfãºoarã Simpozionul 
„Cristian Popiºteanu“. În primul rând, este vorba 

1998. „Renaºterea unei instituþii  
ºi a unei profesii: banca ºi bancherul“; 

de la dreapta: Bogdan Baltazar,  
preºedintele B.R.D. – Groupe Société Générale, 

Elena Petculescu, preºedinta Banc Post,  
ºi Radu Negrea, secretarul general  
al Asociaþiei Române a Bãncilor

1997. „Mecenatul bancar ºi dezvoltarea artelor  
ºi culturii“; 

de la dreapta: Cristian Popiºteanu,  
Mugur Isãrescu, academician Virgil Cândea



de pandemia de Covid 19, care a afectat întreaga 
planetã, provocând pierderi importante de vieþi 
omeneºti, o presiune fãrã precedent asupra insti-
tuþiilor sanitare ºi a personalului medical, costuri 
enorme ºi sechele dramatice. În al doilea rând, la 
frontierele noastre se desfãºoarã de peste 100 de 
zile agresiunea militarã neprovocatã a Federaþiei 
Ruse asupra unui stat independent, ce are ca re-
zultat morþi, rãniþi, refugiaþi, distrugeri materiale 
ºi crizã economicã. România ºi-a deschis graniþele 
pentru peste un milion de cetãþeni ucraineni care 
au fugit ºi fug de ororile rãzboiului, oferindu-le 
cazare, masã, ºcolarizare, într-un cuvânt omenie 
pentru cei aflaþi la necaz.

S-a vorbit foarte puþin sau chiar deloc în aceste 
trei luni de zile despre faptul cã masivul exod ucrai-
nean poate fi comparat cu marele refugiu polonez 
din septembrie 1939, când în România ºi-au gãsit 
adãpost aproximativ 100.000 de polonezi, în frunte 
cu preºedintele, membri ai Guvernului, ofiþeri ºi 
ostaºi polonezi. Atunci, în 1939, Banca Naþionalã 
a României a jucat un rol important în salvarea 
tezaurului de aur al Bank Polski (83 t aur care au 
traversat þara noastrã), în pãstrarea ºi restituirea 
celor 2,7 tone de aur care au rãmas la Bucureºti, 
apoi au fost ascunse la Tismana, precum ºi prin 
preschimbarea în lei a zloþilor polonezi, o monetã 
care nu mai avea putere circulatorie, în urma 
prãbuºirii statului emitent.

Atât aceste subiecte cât ºi altele adiacente 
vor fi abordate, pe parcursul a douã zile 

ale simpozionului, de invitaþii noºtri cu prezentãri 
documentate ºi pline de semnificaþii.

În comunicãrile trecute în program se va trata 
ºi agresiunea U.R.S.S. împotriva României din 
anul 1940, ultimatumul sovietic, evacuarea se-
diilor B.N.R., a funcþionarilor ºi valorilor acestora, 
refugiul unei pãrþi din populaþia româneascã din 
Basarabia.

Sunt sigur cã atât comunicãrile, cât ºi dezbate-
rile care vor urma vor fi de mare interes.

Academician Mugur ISÃRESCU,
Guvernatorul B.N.R.

CUVÂNT DE SALUT
Simpozionul anual al Bãncii Naþionale a României (proiectat acum 

între 7 – 8 iunie 2022) a intrat demult în tradiþie ºi se bucurã de un prestigiu 
extraordinar nu doar în cadrul opiniei publice româneºti, ci ºi în lumea 
ºtiinþificã internã ºi internaþionalã.

Faptul se datoreazã seriozitãþii instituþiei 
organizatoare, colaboratorilor de mare 

presti giu, precum ºi nivelului ridicat al comunicã-
rilor ºtiinþifice prezentate.

Tema aleasã de aceastã datã – „Frontiere, insti-
tuþii ºi aur în vremuri de rãzboi“ – se potriveºte 
deopotrivã situaþiei de crizã pe care o trãim astãzi 
ºi evenimentelor de acum peste un secol, când 
valorile în aur ale Bãncii Naþionale a României, 
prin mijlocirea unor instituþii monarhice care se 
credeau foarte solide ºi peste anumite frontiere 

dovedite ca fiind labile, nerespectate ºi modificate, 
ne-au fost confiscate de rapacele vecin. Este vorba 
despre acelaºi vecin care rãvãºeºte acum Ucraina, 
care ameninþã Republica Moldova ºi care stârneºte 
mari îngrijorãri în România.

Academia Românã salutã acest simpozion, par-
ticipã la desfãºurarea sa, se împãrtãºeºte pe deplin 
din ideile sale ºi doreºte deplin succes lucrãrilor sale.

Academician Ioan-Aurel POP,
Preºedintele Academiei Române

2014. „Cristian Popiºteanu – ziarist ºi istoric“;  
de la dreapta: academician Dan Berindei,  

Cristian Pãunescu, consilier al Guvernatorului B.N.R., 
academician Rãzvan Theodorescu,  

ambasador Mihnea Constantinescu, Marian ªtefan



Din perspectiva româneascã, vecinãtatea 
esticã a constituit mereu o sursã de 

primejdii ºi invazii. Armatele ruseºti au invadat 
Principatele Române ºi România modernã de 
12 ori în intervalul 1711 – 1944. De 12 ori! 
De 10 ori fãrã consimþãmânt, de douã ori cu 
consimþãmânt. Dupã dispariþia Uniunii Sovie-
tice ºi dupã intrarea în Alianþa Nord-Atlanticã, 
România se bucurã de cea mai solidã situaþie 
de securitate din întreaga sa istorie.

Douã sunt scuturile care asigurã România în 
aceastã perioadã: independenþa Ucrainei, care 
se parã România de Rusia, ºi aderarea Români ei 
la Alianþa Nord-Atlanticã. Premisa garantãrii 
securitãþii de cãtre S.U.A. este calitatea 
României de membrã NATO. Actual mente 
România este în primejdie sã piardã unul dintre 
aceºti doi piloni ai securitãþii ei, ºi anume inde-
pendenþa Ucrainei ºi poate existenþa Ucrainei 
ca entitate politicã.

Mai multe rãzboaie sunt actualmente în 
desfã ºurare în vecinãtatea esticã a României: 
rãzboiul ruso-ucrainean ºi rãzboaiele într-un 
stadiu sau altul de conservare, între Rusia ºi 
Republica Moldova, pe teritoriul Transnistriei, 
ºi între Rusia ºi Georgia, în jurul teritoriilor 
Abhaziei ºi Osetiei de Sud. În afarã de acestea, 
asistãm la un rãzboi naval purtat de Rusia 
în Marea Neagrã. Deci avem patru rãzboaie 
într-un stadiu sau altul de activitate, cu un 
nivel sau altul de intensitate, patru rãzboaie 
în vecinãtatea esticã a României. Rãzboaiele 
ruso-ucrainean, ruso-moldovean ºi ruso-geor-
gian au avut în mare parte caracterul unui 
rãzboi hibrid.

În Occident a devenit o adevãratã modã inte-

lectualã analiza rãzboiului hibrid, mai ales dupã 
prima invazie ruseascã în Ucraina, în 2014. 
Atenþia excesivã concentratã asupra metodelor 
hibride de ducere a rãzboiului de cãtre Rusia 
a condus la neglijarea dimensiunii militare 
convenþionale în rãzboaiele Rusiei cu vecinii 
ei. De fiecare datã rãzboaiele duse de Rusia 
cu metode hibride au culminat cu o intervenþie 
militarã de tip convenþional, care abia în acea 
etapã a asigurat succesul rãzboiului hibrid. Iatã 
un punct de vedere care a fost îndelung neglijat 
în Occident. Acum, aceastã neglijenþã este pe 
cale de a fi recti ficatã de S.U.A. ºi NATO. 
Rãmâne sã vedem cu ce rezultate!

Guvernele occidentale ºi comentatorii 
tind sã echivaleze Rusia ºi politica 

acesteia cu personalitatea preºedintelui Pu-
tin. Asistãm la o personalizare a Rusiei, la o 
reducere a Rusiei ºi a politicii ei la persoana 
actualului preºedinte Putin. În realitate, Putin 
este numai interfaþa actualã a unei Rusii eterne 

VECINÃTATEA ESTICÃ A ROMÂNIEI  
ÎN VREMURI DE RÃZBOI  

SECOLUL XXI 
Chiar dacã acest simpozion este unul de istorie sau poate tocmai 

de aceea, organizatorii mi-au propus sã prefaþez simpozionul nostru cu 
câteva reflecþii asupra prezentului. Am ales tema „Vecinãtatea esticã 
în vremuri de rãzboi, secolul XXI“.

Oºtenii otomani pãrãsesc cetatea Hotin, 
asediatã de trupele ruse ºi austriece, 

1778, acvaforte coloratã



în raportul dintre Rusia 
ºi Occident, raportul 
dintre Rusia ºi vecinii 
ei. Politica externã a 
Rusiei, intervenþiile ei 
militare nu pot fi reduse 
la persoana lui Putin. Ele 
au rãdãcini istorice, de 
multe secole, ºi s-au ma-
nifestat din partea Rusiei 
indiferent de forma de 
guvernare a Rusiei.

Care sunt motivele 
pentru care Occidentul 
tinde sã reducã Rusia la persoana lui Putin? 
Cred cã sunt mai multe motive la mijloc. Unul 
structural este insuficienta cunoaºtere a istoriei 
Rusiei ºi a raporturilor dintre Rusia ºi restul 
lumii. Alt motiv, mai curând de naturã tacticã, 
este, presupun, încercarea din partea unor puteri 
occidentale de a rezerva opþiunea unei reconci-
lieri cu Rusia, în eventualitatea sau atunci când 
domnul Putin pãrãseºte scena. ªi trebuie sã fim 
foarte atenþi la posibilitatea ca dupã dispariþia 
domnului Putin sã aibã loc încercãri iniþiate de 
Occident pentru o refacere, nu normalizare, dar 
o refacere, cel puþin parþialã, a raporturilor cu 
Rusia. Din considerente în parte economice, 
din considerente ce þin de ascensiunea Chinei ºi 
de necesitatea de a o contracara. ªi, bineînþeles, 
factorul care întotdeauna acþioneazã, din motive 
de extenuare intelectualã, economicã ºi moralã 
ºi dorinþa unui confort psihologic de a reface 
relaþiile cu Rusia, nu la nivelul de business as 
usual, nu o sã fie business as usual, dar o relaþie 
mai mult sau mai puþin funcþionalã sau cel puþin 
nu una disfuncþionalã.

Care sunt motivaþiile pentru care Rusia a 
intervenit militar în Ucraina? La nivel 

strategic motivaþia este evidentã, aceea de a 
resubjuga Ucraina ºi de a o integra într-un mod 
sau altul într-o lume politicã ºi culturalã ruseascã, 
lumea rusã dominatã de la Moscova. Acestea sunt 
motivaþiile pe termen lung. Pe termen mediu ºi 
scurt motivaþiile Rusiei s-au schimbat în timp ºi 
putem urmãri cum au evoluat ele începând cu 
2010 – 2012 ºi pânã astãzi.

Iniþial, Rusia a urmãrit sã integreze o Ucrainã 
ca unicã entitate, ca entitate de stat, în Uniunea 
economicã euro-asiaticã ºi în complexul mi-
litar-industrial al Rusiei, combinând resursele 

materiale ºi umane ale 
Ucrainei cu resursele 
Rusiei, pentru a reface 
Rusia ca mare putere. 
Aceasta a fost moti-
vaþia Rusiei pânã în 
2014, când ucrainenii 
au optat pentru inte-
grare europeanã prin 
schimbarea de regim 
numitã „euro-maidan“. 
În acel moment, 2014, 
motivaþia Rusiei a su-
ferit o schimbare tac-

ticã: în loc de pãstrarea integritãþii Ucrainei ºi 
înglobarea ei într-un sistem rusesc, motivaþia 
a devenit fragmentarea Ucrainei, prin anexarea 
Crimeii, prin formarea celor douã republicuþe cu 
statut special. Acestea ar fi fost numai pe hârtie 
în cadrul Ucrainei, pentru a paraliza din interior 
politica Ucrainei ºi cu speranþa cã statutul special 
al Doneþkului ºi Luhanskului va avea o relaþie 
în lanþ în alte pãrþi ale Ucrainei, conducând la o 
reconfigurare centrifugã a Ucrainei, cu o conste-
laþie întreagã de republici cu statut special, care 
ar fi transformat Ucraina într-un stat pe hârtie 
unitar, dar în realitate disfuncþional ºi, practic, 
dezmembrat. Aceasta a fost motivaþia Rusiei în 
intervalul 2014 – 2020.

Refuzând sã aplice aºa-numitele acorduri 
de la Minsk, care ar fi avut consecinþele 

pe care le-am enumerat, rupându-se de „lumea 
rusã“ ºi orientându-se definitiv spre Occident, 
Ucraina a determinat Rusia sã treacã la stadiul ur-
mãtor. În momentul de faþã, obiectivul de rãzboi 
al Rusiei este distrugerea Ucrainei ca atare, cu 
desprinderea câtorva regiuni din Ucraina, ºi 
anume regiunile Herson, Zaporojia, o parte a re-
giunii Kharkiv ºi totalitatea regiunilor Doneþk ºi 
Luhansk, plus eventual alte teritorii pe care Rusia 
le-ar ocupa în decursul acestui rãzboi. Acestea ar 
urma sã fie definitiv desprinse de Ucraina, ataºate 
într-un mod sau altul direct sau indirect la Rusia 
ca sã rãmânã un ciot din Ucraina. Rusia l-ar dori 
un stat rezidual, disfuncþional, demilitarizat, cu 
statut de neutralitate, deci neprotejat ºi vulnera-
bil ºi, din punct de vedere economic, o zonã de 
dezastru, cu economia ºi infrastructura distruse 
de Rusia ºi cu acces la Marea Neagrã blocat. Deci 
acestea sunt obiectivele de rãzboi ale Rusiei în 
aceastã etapã a conflictului din Ucraina.

Parteneriatul strategic cu Statele Unite  
asigurã situaþia României



celelalte vulnerabi-
litãþi, de exemplu 
lipsa dorinþei unei 
pãrþi foarte mari 
a electoratului din 
Republica Moldo-
va de a trage con-
cluziile necesare 
în planul securitãþii 
militare. Ideea de 
securizare militarã 
cu cheltuieli pen-
tru apãrare nu este 
deloc una popularã 
în Republica Mol-

dova. Susþinerea pentru aderarea la NATO este 
în jur de 20%. Comparaþi cu susþinerea aderãrii 
la NATO în Ucraina ºi Georgia, peste 70%.

În Republica Moldova o parte predominantã 
ºi crescândã a electoratului susþine orientarea 
euro peanã, dar chiar electoratul proeuropean din 
Republica Moldova nu doreºte relaþii tensio nate 
cu Rusia, ba chiar doreºte relaþii de prie tenie 
cu Rusia, ºi aceastã parte foarte mare a elec to-
ratului, inclusiv cel proeuropean, face pre siuni 
de jos în sus asupra guvernãrii pentru ca aceas ta 
sã demonstre ze cã doreºte relaþii bune cu Ru sia. 
Aceasta, din considerente economice in con-
turnabile – dependenþa de 100% pentru gaz, de-
pendenþa de 80% pentru electricitate, de pen denþa 
perceputã, nu realã, dar perceputã, a ex porturilor 
moldoveneºti de piaþa ruseascã ºi interesele forþei 
de muncã migratorii moldove neºti în Rusia. 
Toate guvernele Republicii Moldova, inclusiv cel 
actual, sunt obligate sã demonstreze electoratului 
cã fac eforturi pentru a rezolva aceste probleme.

Moldova este un stat neutru, perma-
nent neutru. Dar aceastã neutralitate 

este una unilateral declaratã, nerecunoscutã 
internaþio nal, negarantatã, neprotejatã ºi practic 
demilitarizatã. Deci Moldova ar fi la discreþia Ru-
siei în cazul în care armata rusã ajunge la Odesa. 
Dacã s-ar întâmpla aºa ceva, situaþia internã din 
Republica Moldova ar fi complet dezechilibratã 
în favoarea Rusiei.

Guvernarea actualã din Republica Moldova 
a reuºit sã câºtige puterea cu o diferenþã mare 
datoritã diasporei moldoveneºti din Occident. 
Aceasta s-a mobilizat ºi s-a prezentat la ni-
vel maxim la vot, asigurând victoria partidei 
proeuro pene ºi în alegerile prezidenþiale, ºi în 

Care ar fi con-
secinþele unui ase-
menea deznodã-
mânt al rãzboiului 
din Ucraina? Ar 
fi o Ucrainã îm-
pãrþitã, partajatã, 
linia de partajare 
ar urma sã coin-
cidã cu linia pe 
care se opresc os-
tilitãþile ºi se de-
clarã un armistiþiu. 
Rusia ar putea sã 
declare un armisti-
þiu unilateral pânã la linia pe care ar fi atins-o în 
acel moment, dupã care rãzboiul poate fi îngheþat 
sau semi-îngheþat, Ucraina rãmâne un ciot de 
stat, aºa cum l-am descris, iar Rusia anexeazã 
sau ataºeazã în mod direct sau indirect teritoriile 
ucrainene pe care le-am enumerat.

Care ar fi consecinþele pentru România vecinã 
ºi Republica Moldova vecinã?

Pentru România consecinþa ar fi pierderea 
pavezei ucrainene, prãbuºirea unuia din-

tre cei doi piloni ai securitãþii României, cei doi 
piloni care au existat din 1991 încoace. Aceasta ar 
necesita sporirea prezenþei militare americane pe 
teren în România, pe bazã bilateralã, ºi sporirea 
prezenþei sau mai bine spus înfiinþarea unei pre-
zenþe colective militare a Alianþei Nord-Atlan-
tice. Pânã acum Alianþa Nord-Atlanticã nu are 
o prezenþã militarã în România. Nu o are! În 
timp ce prezenþa Alianþei în statele baltice este 
complet neadecvatã scopului declarat al descu-
rajãrii, prezenþa din statele baltice este una de 
tip tripwire, nu este una de tip deterrence. Ea 
urmeazã sã fie ridicatã la nivelul de deterrence. 
În România nu avem nici mãcar o prezenþã de 
tip tripwire din partea Alianþei Nord-Atlantice 
în acest moment.

În privinþa Republicii Moldova, aceasta suferã 
de un numãr de vulnerabilitãþi, de care conduce-
rea actualã, în frunte cu Maia Sandu, este acut 
conºtientã ºi pe care le-a conºtientizat ºi Uniunea 
Europeanã, dar alþi factori occidentali cred cã 
nu sunt conºtienþi de vulnerabilitãþile, în primul 
rând interne, ale Republicii Moldova. O vulnera-
bilitate fundamentalã din care decurg altele este 
nivelul neadecvat sau subdezvoltat al conºtiinþei 
naþionale în Republica Moldova. De aici decurg 

2019. Întrevedere Maia Sandu  
(pe atunci prim-ministru al Republicii Moldova) –  

Jens Stoltenberg, secretar general NATO (sursa: NATO)



alegerile parlamentare din Republica Moldova. 
Da cã nu punem la socotealã diaspora, atunci situa-
þia internã din Republica Moldova este una bascu-
lantã. Mai sunt ºi alte vulnerabilitãþi în Republica 
Moldova, de exemplu situaþia din Gãgãuzia.

Guvernarea se gândeºte cu îngrijorare 
dacã Rusia ar provoca niºte revolte sau 

proteste, nu neapãrat înarmate, dar politizate, 
împotriva guvernãrii, iar apoi Rusia ar pretinde 
cã guvernarea a recurs la represiune ºi ar pretinde 
dreptul de a-i proteja pe cei reprimaþi, pe ruso-
foni, pe rusofili, printr-o intervenþie militarã, în 
ipoteza în care Rusia ajunge la Odesa. Guvernul 
îºi pune toate aceste întrebãri ºi abia în ultimele 
câteva sãptãmâni, dupã o lungã perioadã de 
prudenþã, în Republica Moldova preºedinta, 
guvernul încep sã discute despre înarmarea Re-
publicii Moldova, despre crearea pentru prima 
datã a unei forþe militare care sã poatã sã þinã 

piept unei eventuale agresiuni, mãcar un timp, 
despre o cooperare cu NATO în acest sens. Aceste 
subiecte au apãrut pe agenda guvernãrii abia în 
ultimele câteva sãptãmâni, forþate de împrejurãri.

În literatura românã existã un roman clasic, 
din perioada interbelicã, prin excelenþã roma-
nul de frontierã, romanul Rusoaica, de Gib 
Mihãescu. Romanul se ocupã anume de frontiera 
esticã a României. Un personaj spune: „Din Ru-
sia ne vin trei lucruri: crivãþul, tifosul ºi cnutul!“, 
cnutul fiind simbolul despotismului rusesc în 
toate epocile, indiferent de forma de guvernare. 
Preºedintele Putin este faþa actualã a Rusiei, o 
faþã trecãtoare a ceea ce vine din Rusia, dintr-o 
Rusie veºnicã, neschimbatã.

Vladimir SOCOR,
Senior Fellow,  

The Jamestown Foundation, Washington

EVACUAREA
TEZAURULUI NAÞIONAL POLONEZ

ÎN MEMORIA COLECTIVÃ
Conceptul de memorie colectivã, conform cercetãtoarei polone 

Barbara Szacka, cuprinde memoria colectivã, memoria socialã – un set 
de idei despre trecut prezente în cadrul unui grup ºi, de asemenea, toate 
personajele ºi evenimentele ce aparþin acelui trecut, care sunt comemorate 
în modul cel mai divers, cât ºi diferite moduri în care se produce aceastã 
comemorare.

Dupã Barbara Szacka, memoria colectivã 
îndeplineºte mai multe funcþii, cum sunt: 

transmiterea unor valori ºi modele de comporta-
ment dorite, legitimizarea puterii, crearea unui 
sentiment de identitate colectivã, bazat pe conºtien-
tizarea unui trecut comun, a unei existenþe în timp, 
a unor strãmoºi, a unui destin ºi a unor simboluri.

Evacuarea Tezaurului naþional polonez, inclu-
siv a aurului, în septembrie 1939, ocupã un loc 
important în cadrul memoriei colective poloneze, 
într-un mod asemãnãtor, de altfel, cu evacuarea 
de cãtre români a propriului Tezaur naþional în 
anul 1917.

În memoria colectivã polonezã s-a pãstrat, 
înainte de toate, însuºi faptul evacuãrii aurului 

polonez (acesta fiind elementul ce influenþeazã 
cel mai puternic imaginaþia) din perioada plinã 
de frãmântãri a rãzboiului izbucnit în anul 1939. 
Acest lucru este cu atât mai de înþeles, cu cât 
constituie unul dintre puþinele episoade din prima 
parte a celui de Al Doilea Rãzboi Mondial cu 
deznodãmânt pozitiv pentru Polonia.

Conºtientizarea în rândul istoricilor, ceea ce 
se traduce prin prezenþa subiectului în literatura 
ºtiinþificã, cât de popular este considerat subiec-
tul de edituri – factor esenþial pentru a ajunge la 
„receptorul“ obiºnuit –, prezenþa în aºa-numita 
culturã de masã sunt factori ce pot fi de folos 
pentru a stabili, în cele din urmã, locul pe care un 
eveniment concret îl ocupã în memoria colectivã.



Unul dintre elementele care influenþeazã, de 
asemenea, caracterul mediatic al subiectului este 
ºi faptul cã în acest caz „eroul“ evenimentelor îl 
constituie un tezaur, bunurile materiale, a cãror 
pierdere atrage ºi a atras întotdeauna atenþia 
opiniei publice. Un oarecare ecou îndepãrtat al 
acestui interes a fost ºi interesul prezent în cadrul 
opiniei publice poloneze pentru aºa-numitul „tren 
de aur“, conþinând tezaurul celui de Al Treilea 
Reich, ascuns undeva pe lângã Wałbrzych, adicã 
pe teritoriile obþinute de Polonia dupã Al Doilea 
Rãzboi Mondial.

Subiectul transportului aurului polonez 
prin România a apãrut în discursul istoric 

polonez relativ târziu. Desigur, se ºtia cã aurul ºi 
alte valori ale Bank Polski se aflau în strãinãtate, 
ºi totuºi, relatãri referitoare la aceste evenimente 
apãreau în primul rând în presa diasporei poloneze 
publicatã la Londra ºi în Statele Unite. În Polonia, 
subiectul era tabu, chiar dacã autoritãþile postbelice 
se grãbeau sã se laude cã au recuperat tezaurele 
naþionale ale Poloniei (de exemplu, Tapiseriile 
din Castelul Wawel, care ºi ele, de fapt, fuseserã 
evacuate prin România, în Occident), încât asupra 
aurului polonez au lãsat sã cadã cortina tãcerii, 
încât sã nu aparã alte întrebãri în legãturã cu soarta 
sa de dupã rãzboi. Aici, rãspunsul la posibilele 
întrebãri nu ar fi fost neapãrat convenabil pentru 
autoritãþile poloneze. În cercurile ºtiinþifice polone-
ze, acest subiect a început sã aparã, de fapt, în anii 
’50, odatã cu deschiderea tot mai mare a ºtiinþei 
poloneze spre lume, ºi datoritã expirãrii clauzei 
de timp pentru documentele de arhivã, fapt ce a 
permis începerea studiilor asupra acestei probleme.

Printre primii care au abordat acest subiect, a 
fost Zygmunt Karpiński, unul dintre organizatorii 
evacuãrii ºi ai convoaielor de aur polonez în anul 
1939, care ºi-a scris memoriile intitulate „Lupta 
pentru aurul Bank Polski din timpul celui de 
Al Doilea Rãzboi Mondial“ ºi „Soarta aurului 
polonez în perioada celui de Al Doilea Rãzboi 
Mondial, 1939 – 1946“. În prezent, acestea sunt 
pãstrate în Biblioteca Naþionalã din Varºovia.

Fragmente din relatarea menþionatã mai sus 
au fost publicate într-un tiraj larg în 1971, 

în memoriile lui Karpiński: Despre Voievodatul 
Polonia Mare, aur ºi cãlãtorii îndepãrtate. Un 
cerc mai restrâns de cititori a avut ocazia de a se 
familiariza cu acest material mai devreme, în anul 
1958, odatã cu publicarea la Editura ªtiinþificã a 
doctoratului lui Karpiński: Soarta aurului polonez 
în timpul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial. Din 
pãcate, subiectul tranzitãrii României a fost tratat 
destul de superficial de autor.

În pofida apariþiei primului articol menþionat 
mai sus, în anii ’50, subiectul, în anii ’60 ºi ’70, 
nu a fost exploatat în Polonia, nefiind, probabil, 
unul comod, din punct de vedere politic. Interesul 
ºtiinþific a revenit în anii ’80, când chestiunea tran-
zitãrii tezaurului polonez prin România a început 
sã aparã ca un element al analizelor legate, de 
exemplu, de soarta refugiaþilor polonezi în România 
în anii 1939 – 1945 sau în contextul restituirii 
acelei pãrþi rãmase în România dupã 1939.

Subiectul a trebuit sã-ºi aºtepte propria mono-
grafie pânã în ultima decadã a secolului XX, când 
s-a publicat, ca un rezumat al cunoºtinþelor noastre 
de pânã atunci referitoare la aurul polonez, în anul 
2000, cartea lui Wojciech Rojek Odiseea Tezauru-
lui Republicii Polone. Aceasta constituie o sumã 
specificã de informaþii referitoare la acest subiect, 
conþinând, de asemenea, aºa cum se cuvine unei 
cãrþi „didactice“, o bogatã bibliografie legatã de 
subiect. Din analiza acesteia rezultã cã munca 
regretatului profesor Rojek, avea un caracter de 
pionierat. În bibliografia cãrþii nu întâlnim studii 
mai serioase asupra subiectului, de felul celor 
apãrute într-o perioadã anterioarã.

Din partea românã, subiectul a fost tratat 
de Cristian Pãunescu ºi Dorin Matei în cartea 
Salvarea aurului polonez. Meritã menþionat cã 
aceastã publicaþie a fost realizatã cu sprijinul 
Bãncii Naþionale a României, adicã al unuia dintre 
eroii evenimentelor. Chestiunea aurului polonez 
se iveºte adesea, în baza analogiei, în publicaþiile 

Profesorul Wojciech Rojek



româneºti privind recuperarea aurului românesc, 
confiscat de sovietici dupã 1917.

A doua categorie de publicaþii, destinatã de la 
început publicului larg, sunt publicaþiile de popu-
larizare. Se poate spune chiar cã acestea sunt cele 
ce genereazã popularitatea subiectului ºi prezenþa 
acestuia în cadrul culturii de masã.

Primele astfel de încercãri de popularizare 
a subiectului au avut loc încã din anii ’80 

ai secolului XX, în paginile cotidianului din Łódź 
Odgłosy. Cu toate acestea, abia odatã cu boom-ul 
specific al revistelor istorice destinate publicului 
obiºnuit a revenit ºi subiectul evacuãrii Tezaurului 
naþional al Poloniei în conºtiinþa socialã.

Analizând poziþiile înregistrate în cãrþi ºi 
articole tipãrite ºi pe internet, putem observa cã 
momentul culminant al valului de pregãtire ºi 
elaborare a unor astfel de publicaþii este legat, 
de regulã, de comemorãri la un numãr de ani cu 
cifre rotunde trecuþi de la momentul evacuãrii. 
„Inundarea“ cu astfel de publicaþii a avut loc în 
anul 2018, datoritã apropierii comemorãrii a 80 
de ani de la începerea celui de Al Doilea Rãzboi 
Mondial. Primele articole ºtiinþifice de popu-
lari za re au început sã aparã încã din anul 2012. E 
interesant cã un articol a apãrut în primul numãr al 
revistei Uwazam Rze, deci e posibil ca acest fapt sã 
indice capacitatea de impact proverbialã a acestui 
subiect. Articolul este dedicat, înainte de toate, lui 
Ignacy Matuszewski ºi Henryk Floryar-Raychman, 
care de facto au coordonat eva cuarea aurului pe 
ultima etapã polonezã ºi prin deciziile lor cura-
joase au contribuit la sosirea acestuia în Franþa. În 
contextul memoriei colective ºi politicii memoriei 
înþelese în sens larg, este importantã constatarea 
dr. Cenckiewicz pe tema absenþei comemorãrii 
acestor personaje-cheie în Polonia, care se odih-

neau, încã, în cimitirul din New York. În 
mod similar, activitãþilor lui Matuszewski 
din septembrie 1939 le-a fost dedicat 
un fragment din cartea/broºura lui S. 
Cenckie wicz, apãrutã în 2017. Comemo-
rarea corespunzãtoare a lui Matuszewski 
a avut loc abia în a doua jumãtate a celei 
de a doua decade a secolului XXI, prin 
aducerea rãmãºiþelor sale în Polonia 
(decembrie 2016) ºi prin plasarea unei 
plãci comemorative pe clãdirea în care 
a locuit împreunã cu soþia – prima cam-
pioanã olimpicã polonezã, Amsterdam 
1928 –, Halina Konopacka, la Varºovia, 

pe strada Filtrowa 67/69. De asemenea, o stradã 
din Gdansk a primit numele lui. Prin urmare, se 
poate considera cã treptat una dintre cele mai 
distin se persoane implicate în acþiunea de pãstrare 
a aurului polonez îºi gãseºte locul meritat pe scena 
istoricã polonezã. Tot cu o stradã ce îi poartã nu-
mele, situatã în apropierea Ambasadei României, 
a fost onorat în Varºovia prim-ministrul român 
Armand Cãlinescu, ucis în septembrie 1939 de 
Garda de Fier, ajutorul acordat polonezilor fiind 
unul dintre motivele asasinatului.

Informaþii au apãrut în majoritatea revistelor 
istorice poloneze cu caracter de popularizare, W 
sieci. Historia, Uważam Rze. Historia, Polska 
Zbrojna Historia. O mulþime de publicaþii ºi 
discu þii asemãnãtoare au fost postate pe portaluri 
de internet. Bibliografia referitoare la acest subiect 
este completatã ºi de scurta broºurã a lui Wojciech 
Jasiński: Odiseea aurului polonez, care trebuie 
enumeratã în categoria lucrãrilor cu caracter de 
popularizare.

Subiectul a fost abordat episodic ºi în diverse 
tipuri de publicaþii cu caracter de compilaþie; a fost 
prezentat, de exemplu, de Andrzej Fedorowicz în 
cartea sa Renumitele escapade ale polonezilor.

Într-un mod asemãnãtor exemplului polonez, 
ºi în România au apãrut articole de popu-

larizare, care l-au familiarizat pe cititorul român 
cu acest aspect interesant al etapei incipiente a 
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial. Subiectul a 
fost prezentat cititorului român mult mai devreme 
decât celui polonez. Încã din anul 1968, imediat 
dupã apariþia revistei Magazin istoric, s-a tipãrit 
un prim articol, relativ scurt, dar care prezenta 
cititorului esenþa problemei.

Meritã sã amintim ºi articolul lui Andrei 
Pogãciaº, care a apãrut în anul 2013 în revista 

Ignacy Matuszewski cu soþia, Halina Konopacka



Historia. Se poate 
observa o comu-
nitate specificã de 
interese ale ambe-
lor popoare, afec-
tate în mod similar 
de rãzboi. Atunci 
când discutãm 
despre abordarea 
popularã, meritã sã 
menþionãm existen-
þa unui foarte bun 
articol în Wikipe-
dia româneascã, 
dedicat analizei 
acestei chestiuni. 

Acum când internetul este foarte rãspândit, acest 
articol constituie un factor important de popu-
larizare a subiectului.

Trebuie sã menþionãm publicaþiile editate de 
Banca Naþionalã a Poloniei, în calitate de succe-
sor direct al Bank Polski S.A. ªirul de lucrãri 
beletristice pe acest subiect începe cu cartea lui 
Agnieszka Lewandowska-Kąkol, Epopeea de 
aur, Varºovia, 2019, în care, în stil beletristic, este 
prezentatã evacuarea, înainte de toate, prin prisma 

figurii colonelului Adam Koc, unul dintre artizanii 
întregului proiect. 

Subiectul este prezent, de asemenea, ºi în 
film. O generaþie oarecum mai în vârstã a 

spectatorilor polonezi îºi aminteºte filmul Trenul de 
aur, turnat în anul 1987 în coproducþie româno-po-
lonã (regia Bogdan Poręba). Acesta prezintã 
istoricul tranzitãrii aurului polonez prin România, 
într-un mod dramatizat ºi adaptat cerinþelor cinema-
tografice. Existã inexactitãþi evidente acolo. Mult 
mai puþin cunoscutã, cu siguranþã în Polonia, este 
o altã producþie dedicatã evacuãrii: Marea sfidare. 
Popularitatea sa relativ scãzutã a fost influenþatã, cu 
siguranþã, de anul producþiei – 1989 – o perioadã 
de crizã economicã, care, evident, nu a ajutat la 
crearea unei versiuni a evenimentelor atractive mai 
ales pentru spectatorul contemporan.

Rezumând, trebuie precizat cã subiectul eva-
cuãrii aurului polonez ºi al ajutorului acordat de 
cãtre România în cadrul acelui eveniment este 
prezent în Polonia, deºi, bineînþeles, ar putea fi 
mult mai rãspândit, la fel cum se poate spune ºi 
despre alte aspecte ale istoriei comune.

Prof. univ. dr. Andrej Florian DUBICKI,
Universitatea din Łódź 

REFUGIAÞII BASARABENI  
ªI BUCOVINENI ÎN ROMÂNIA (1940)

Împrejurãrile care au condus la raptul Basarabiei ºi Nordului 
Bucovinei sunt cunoscute publicului larg, fiind elucidate într-un ºir 
de lucrãri istorice. Nu mã voi opri asupra istoricului notelor ultimative 
sovietice ºi a acceptãrii lor de cãtre Guvernul de la Bucureºti. Voi aminti 
doar cã, aflându-se într-o totalã izolare internaþionalã ºi în faþa pericolului 
declanºãrii unor rãzboaie pe mai multe fronturi, sub presiunea forþei, 
Guvernul României s-a vãzut silit la 28 iunie 1940 sã cedeze presiunilor 
sovietice. Înainte de a trece la elucidarea subiectului este important 
sã subliniez cã în prezentul studiu, termenul „refugiat“ este utilizat cu 
înþelesul pe care-l avea acesta pânã la adoptarea „Convenþiei privind 
statutul refugiaþilor“, numitã ºi Convenþia de la Geneva din anul 1951, 
intratã în vigoare la 22 aprilie 1954. Dacã ar fi sã folosim terminologia 
de astãzi a dreptului internaþional cu privire la persoanele despre 
care vorbim în studiu, acestea ar trebui sã fie numite „persoane intern 
deplasate“, nu refugiaþi.

Afiºul în limba românã  
al filmului Trenul de aur



U.R.S.S. nu ºi-a respectat condiþiile pro-
priului ultimatum, fapt care a condus 

la dezorganizarea retragerii Armatei Române. 
Deºi se stabilise ca evacuarea sã fie efectuatã 
în patru zile, din cauza înaintãrii rapide a tru-
pelor sovietice, acestea au ajuns la Prut nu la 
3 iulie ora 13.00, ci la 29 – 30 iunie. Pe lângã 
aceasta, trupele sovietice au recurs la un ºir de 
acte de ostilitate faþã de trupele române. Intrând 
în Basarabia, unitãþi blindate opreau coloanele 
române, izolau ofiþerii de trupã, îi obligau pe 
soldaþii basarabeni sã iasã din front ºi sã plece 
acasã cu tot echipamentul din dotare, incitau 
minoritãþile împotriva autoritãþilor ºi trupelor 
române; s-a deschis focul asupra ostaºilor români, 
s-au luat prizonieri, s-au dezarmat unitãþi ºi 
s-a capturat material de rãzboi etc. Astfel, în 
dimineaþa zilei de 29 iunie, coloane sovietice 
motorizate, oprind la Ialoveni douã regimente 
de artilerie româneºti, le dezarmeazã cu forþa. 
În acest timp, un batalion românesc de infante-
rie este dezarmat de unitãþile sovietice în gara 
Bãlþi ºi alt batalion este capturat în momentul 
îmbarcãrii în gara Drochia. În aceeaºi zi „trupe 
sovietice motorizate au pãtruns în Herþa, unde 
au ucis un cãpitan, un sublocotenent ºi mai 
multe persoane, instalând 17 care de luptã în 
oraº ºi înaintând cu 11 km peste linia de de-
marcaþie“. Trupele sovietice au oprit trecerea 
la Reni a unitãþilor române ºi le-au somat sã 
predea oraºul la 30 iunie, ora 08.00. Pot fi aduse 
alte sute de exemple. Despre modul dezorgani-
zat în care s-a desfãºurat evacuarea, vorbeºte 
ºi faptul cã dupã închiderea noii frontiere la 3 
iulie, din efectivul Armatei Române ce fusese 
în Basarabia ºi Nordul Bucovinei, în afarã de 
soldaþi, rãmãseserã reþinuþi de armata sovieticã, 
sub pazã, în diferite localitãþi, peste 170 de 
ofiþeri ºi 100 de subofiþeri.

Deºi în seara zilei de 27 iunie la Bucureºti se 
ºtia deja despre decizia autoritãþilor de a ceda 
fãrã luptã Rusiei sovietice Basarabia ºi Nordul 
Bucovinei, cea mai mare parte a populaþiei 
din aceste provincii a aflat vestea ºocantã în 
dimineaþa zilei de 28 iunie. Aceasta din cauzã 
cã atunci reþelele de telefonie ºi radio din Ba-
sarabia aveau o densitate micã, pe de o parte, 
iar pe de altã parte autoritãþile româneºti nu 
au dorit sã semene panica în populaþie. Despre 
faptul cã cea mai mare parte a populaþiei a aflat 
vestea despre cedarea Basarabiei chiar în ziua 

invaziei, vorbesc atât documentele de arhivã 
cât ºi amintirile refugiaþilor. Istoricul ºi preotul 
Paul Mihail, de exemplu, a aflat vestea invadãrii 
Basarabiei de armata sovieticã în dimineaþa 
zilei de 28 iunie, când, fiind în bisericã, „...o 
femeie intrã strigând: «Vin ruºii!»“

Pentru populaþia Basarabiei vestea 
cedãrii provinciei fãrã luptã a fost un 

ºoc ºi pentru cã doar cu jumãtate de an mai 
devreme, la 6 ianuarie 1940, regele Carol al 
II-lea a vizitat Chiºinãul angajându-se sã apere 
toate teritoriile româneºti. În memoriile sale, 
regele Carol al II-lea se aratã surprins de vestea 
ultimatumului Molotov. Au dreptate istoricii 
care considerã cã el minte. „Aceastã ºtire – 
scrie Carol al II-lea în memorii – m-a trãsnit 
ca o loviturã de mãciucã ºi m-a revoltat în cel 
mai înalt grad. Este un lucru aºa de oribil, cã 
nicio minte româneascã nu poate sã-l conceapã. 
Consiliul are loc ºi am ieºit din el amãrât ºi 
dezgustat, toþi acei care fãceau pe eroii la prânz 
s-au dezumflat. Numai ºase voturi, din cei 26 
prezenþi, au fost pentru rezistenþã. Numele lor 
meritã sã fie înscris cu litere de aur în cartea 
demnitãþii româneºti: Nicolae Iorga, Victor 
Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, ªtefan 
Ciobanu, Ernest Urdãreanu.“

Diplomaþia româneascã avea cunoºtinþã despre 
Pactul Molotov-Ribbentrop încã din toamna 
anului 1939, iar la jumãtatea lunii iunie 1940 
Statul Major al Armatei Române considera 
atacul sovietic drept iminent, lucru pe care nu 
putea sã nu-l cunoascã regele.

Coloana a 5-a a U.R.S.S. în Basarabia ºi 
Bucovina de Nord se pare cã a fost cu mult mai 
devreme informatã despre nefastul eveniment. 

Armament capturat de la militarii români 
care pãrãseau Basarabia



În dimineaþa zilei de 28 iunie în Chiºinãu ºi în 
alte localitãþi din Basarabia au apãrut mani-
festanþi pe strãzi pentru a-i întâlni pe pretinºii 
eliberatori. Reþeaua clandestinã a Cominternu-
lui s-a dedat la jefuirea unor instituþii de stat, 
insultarea ºi maltratarea unor funcþionari de stat 
ºi militari în retragere. Atât sursele de istorie 
oralã, cât ºi documentele de arhivã confirmã 
faptul cã majoritatea celor care i-au întâmpinat 
pe sovietici cu bucurie au fost minoritarii, în 
special evreii. La 29 iunie 1940, în cadrul unei 
consfãtuiri în legãturã cu ocuparea Basarabiei 
ºi Nordului Bucovinei, însuºi Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român constata: „Ele-
mentul evreiesc din Basarabia ºi Bucovina – cu 
toate sfaturile de pondere date de comuniºti – 
s-a dedat la acte de violenþã ºi umilire a celor 
ce s-au refugiat în Vechiul Regat.“

Comportamentul populaþiilor minoritare 
în Basarabia ºi Nordul Bucovinei în 

timpul invaziei sovietice a creat o atmosferã 
foarte ostilã din partea populaþiei româneºti din 
þarã faþã de populaþia evreiascã. S-au înregistrat 
sute de cazuri când evreii erau bãtuþi ºi aruncaþi 
din trenuri, unele prãvãlii, crâºme, farmacii ale 
evreilor au fost devastate.

Dar chiar dacã populaþiile evreiascã, bul-
gãreascã, gãgãuzã, rusã ºi ucraineanã au avut 
un comportament ostil faþã de administraþia ºi 
trupele române în retragere, ar fi greºit sã le 
facem pe acestea, în special pe populaþia evre-
iascã, „þapi ispãºitori“ ai modului dezastruos 
în care s-a desfãºurat evacuarea Basarabiei ºi 
Bucovinei de Nord. De asemenea, ar fi greºit 
sã generalizãm cã toþi exponenþii minoritãþilor 
amintite i-au aºteptat pe ruºi cu bucurie. Ati-
tudinea ostilã amintitã mai sus a minoritãþilor 
naþionale din Basarabia ºi Nordul Bucovinei 
este, pe de o parte, o dovadã elocventã a 
eºecului politicii de integrare a populaþiilor 
minoritare din cele douã provincii în viaþa 
social-politicã româneascã interbelicã, pe de 
altã parte, a incapacitãþii autoritãþilor statului 
român din Basarabia ºi Nordul Bucovinei, 
inclusiv a celor militare, de a organiza eva-
cuarea populaþiei care ºi-a dorit acest lucru. 
Deºi Statul Major al Armatei întocmise „din 
timp... trei planuri de evacuare ºi organizare a 
circulaþiei în zona frontului de Est“, ministrul 
de Rãzboi nu a aprobat niciunul, interzicând 
pânã în ultimul moment orice mãsurã de 

evacuare. În ziua de 28 iunie 1940, în timp 
ce gara Chiºinãu era arhiplinã cu refugiaþi ce 
cãutau sã pãrãseascã cât mai repede Basarabia, 
trenurile aºteptau ordine de la Bucureºti ca sã 
pãrãseascã Chiºinãul. Ultimele trei trenuri ce 
au plecat din gara Chiºinãu au fost încãrcate cu 
material de rãzboi, nu cu refugiaþi, aºa cum ar 
fi fost firesc. La 28 noiembrie 1940, Ion Anto-
nescu, în faþa comandanþilor de mari unitãþi ale 
armatei, declara: „Retragerea din Basarabia s-a 
executat în mod dezastruos. Cu toate cã erau 
ºtiri prevestitoare ale furtunii, nimeni nu s-a 
gândit sã ia mãsurile ce se cuvineau. De aceea 
azi avem pãrinþi despãrþiþi de copii ºi bãrbaþi 
de soþiile lor.“

Din cauza modului dezastruos în care a 
fost organizatã evacuarea Basarabiei ºi 

Nordului Bucovinei nu doar foarte mulþi basa-
rabeni ºi bucovineni nu au reuºit sã pãrãseascã 
teritoriul cedat, ci ºi foarte mulþi funcþionari ve-
niþi din Regat. Conform recensãmântului popu-
laþiei din aprilie 1941 „în teritoriul diminuat al 
României“ erau 68.953 refugiaþi din teritoriile 
ocupate de ruºi. Aceastã cifrã nu reflectã însã 
nici pe departe numãrul celor care au dorit 
sã se refugieze în România în anul 1940. 
Ocuparea Basarabiei ºi Bucovinei de Nord 
înfãptuindu-se într-un timp foarte scurt, foarte 
mulþi basarabeni ºi bucovineni care au dorit sã 
se evacueze nu au reuºit sã o facã. Dovadã în 
acest sens sunt ºi cele peste 70.000 de cereri de 
repatriere în România adresate de basarabeni ºi 
bucovineni autoritãþilor sovietice ºi româneºti 
în anii 1940 – 1941.

Dr. Mihai GRIBINCEA,
Consultant strategie, B.N.R.

Jandarmi români dezarmaþi de sovietici



DRAMA REFUGIAÞILOR POLONEZI 
(1939) ªI A CELOR ROMÂNI (1940)  

ÎN PRESA VREMII
„6 septembrie […] Ora 21.00. Din ordinul domnului prim-ministru 

Armand Cãlinescu: Începând din seara aceasta, telegramele agenþiilor 
Rador ºi [ale] altor agenþii vor fi inserate cu litere obiºnuite [subliniat 
în original] ºi cu titlurile pe maximum douã coloane, pentru ca opinia 
publicã sã nu se alarmeze ºi, mai ales, sã nu se influenþeze.“

Ci tatul  de mai sus l-am 
desprins din cartea colegu-

lui nostru Ioan Lãcustã, Cenzura 
vegheazã, scrisã pe baza Registrului 
cenzurii din 1939.

În timp ce în jurul nostru totul se 
prãbuºea dupã 1 septembrie 1939, 
noi încercam sã nu supãrãm pe ni-
meni, comiþând gesturi care evident 
enervau noile puteri ale Europei: 
Germania ºi U.R.S.S.

Presa din 19 septembrie (reamin-
tim cã ziarele apãreau datate cu ziua 
urmãtoare) reproducea un comunicat al Amba-
sadei Poloniei din Franþa, care dezminþea ºtirea 
potrivit cãreia Guvernul ºi preºedintele Poloniei 
ar fi pãrãsit þara. A doua zi, cititorii puteau citi 
un „Comunicat al Preºedinþiei Consiliului de 
Miniºtri: «Condiþiunile speciale în care s-au 
desfã ºurat evenimentele din Polonia în ziua de 
17 septembrie, precum ºi faptul cã Guvernul 
polon a cerut Guvernului român sã acorde ospi-
talitate ºefului statului ºi miniºtrilor sãi care se 
refugiazã pe teritoriul nostru au indicat Români ei 
pãstrarea mai departe a atitudinii de strictã neu-
tralitate faþã de actuala beligeranþã. Guvernul 
va continua sã vegheze cu tot patriotismul la 
siguranþa ºi apãrarea fruntariilor þãrii».“ Imediat 
sub comunicat, urma ºtirea: „Refugiaþi poloni în 
România. Au trecut graniþa ºi foºtii demnitari, 
în frunte cu preºedintele Moscicki, de asemenea 
ºi mareºalul Ridz Smigly.“ Numãrul primilor 
refugiaþilor civili trecea de 4.000. S-au refugiat 
ºi aproximativ 10.000 soldaþi ºi ofiþeri. Au fost 

imediat dezarmaþi ºi internaþi. Au sosit ºi 100 
avioane, multe avariate ºi cu piloþi rãniþi. Preºe-
dintele ºi mareºalul au fost gãzduiþi iniþial la 
Palatul Metropolitan din Cernãuþi. Preºedintele 
Moscicki a plecat apoi la Bicaz, mareºalul Ridz 
Smigly la Craiova, restul miniºtrilor la Slãnic.

Lipsesc din presa vremii relatãri ample despre 
drama refugiaþilor, imagini cu aceºtia, în general, 
lipseºte tot ceea ce am putut noi vedea ºi auzi 
astãzi despre drama refugiaþilor ucraineni. Am 
gãsit o singurã ºtire despre o dramã particularã, 
cea despre un refugiat polon, în vârstã de 62 de 
ani, Iacob Goldmann, mare industriaº petrolist, 
care s-a spânzurat în camera de la „Grand Hotel“ 
de pe Calea Victoriei.

ªtirile se încadreazã în categoria anunþurilor 
administrative, cu mãsurile luate de Guvern ºi 
pe care refugiaþii poloni trebuia sã le respecte. 
O ordonanþã a subsecretariatului de Stat al Po-
liþiei, semnatã de generalul Gabriel Marinescu, 
prevedea cã se interzice cumpãrarea oricãrui 



produs de la refugiaþii polonezi, care erau ex-
ploataþi de speculanþi. Peste trei zile se anunþa 
cã din 22 septembrie se înfiinþeazã pe lângã 
toate prefecturile un birou de vânzare pentru 
refugiaþii poloni a bijuteriilor, automobilelor 
sau altor lucruri preþioase, care va valida buna 
înþelegere între pãrþi. Orice vânzare în afara 
acestor birouri era nulã. Pentru cã proprietari 
de garaje ºi de ateliere de reparaþii au pretins 
preþuri spoliatoare, de care refugiaþii poloni s-au 
plâns, se stabilea cã orice reclamaþie doveditã ca 
fiind justã va duce la închiderea garajului sau a 
atelierului respectiv.

Noi precizãri privind statutul refugiaþilor 
poloni aducea presa din 11 octombrie. 

Se instituiau ajutoare în sumã de 100 lei de adult 
ºi 50 lei de copil pe zi, care s-au acordat dupã 15 
octombrie. Ca sã ne facem o idee ce însemnau 
sumele respective, iatã câteva preþuri: carnea 
cal. I de vacã 29 lei kg; 1 kg ceapã 1,50 lei, 
cartofi mari 2,80 – 3,20 lei, morcovi mari 2 lei 
kg, varzã potrivitã de toamnã 1,20 lei bucata, 3 
lei kg spanac, mere ionatane 8 – 10 lei kg, 1 kg 
ouã 2,10 – 2,40 lei, unt 90 – 110 lei kg, brânzã 
albã 45 – 55 lei kg.

Realitatea ilustratã publica primul material 
privind soarta refugiaþilor din þara vecinã abia la 
12 decembrie. Sub titlul Cum trãiesc refugiaþii 
polonezi, se arãta: cei mai mulþi au plecat deja 
din þarã. Au rãmas militarii, internaþi în lagãre. 
Au fost scutite de taxe vamale coletele cu 
alimente ºi îmbrãcãminte pentru refugiaþi. La 
cantinele locale s-au asigurat douã mese pe zi. 
Fiecare refugiat polonez a putut schimba 300 
zloþi la cursul de 20 lei. În primele zile a fost 
aglomeraþie la Banca Naþionalã, dar s-au luat 

mãsuri ºi situaþia s-a remediat. Au rãmas mai 
ales cei care nu dispun de mijloace. Sunt gãzduiþi 
în cãmine ºi pot mânca la cantine, pentru o sumã 
modestã. Unele mame, despãrþite de copii, nu 
i-au regãsit nici pânã acum.

ªtim din documentele pãstrate în arhiva Bãn-
cii Naþionale cã polonezii au vândut 1.014 kg 
aur, pentru 238,3 milioane lei, adicã o paritate de 
40 lei pentru 1 zlot. Banii au fost folosiþi pentru 
ajutorarea refugiaþilor. Prin „Jurnalul Consiliului 
de Miniºtri“ nr. 2.937 din 27 septembrie 1939, 
s-a stabilit cã Banca Naþionalã poate cumpãra 
zloþi în bancnote la cursul de 20 lei pentru 1 
zlot. De fapt, zloþii respectivi nu mai aveau nicio 
valoare, pentru cã reprezentau moneta unui stat 
care practic nu mai exista în momentul respectiv.

Aceasta este imaginea dramei refugiaþi-
lor polonezi în România pe care ne-o 

transmite presa acelei vremi.
În cazul dramei refugiaþilor români, tona-

litatea se schimbã într-o oarecare mãsurã, dar 
din nou lipsesc dramele individuale, relatãrile 
concrete.

Vestea cedãrii Basarabiei ºi a Bucovinei de 
Nord vine ca o mare surprizã. La începutul lunii 
iunie presa a relatat cu mare fast ceremoniile de 
aniversare a zece ani de la revenirea cetãþeanului 
Caraiman pe tron. Apoi la 17 iunie se anunþa 
cu mare bucurie cã Guvernul sovietic l-a numit 
ministru la Bucureºti pe Anatoli Lavrentiev. 
Se preciza cã de ceva timp, Legaþia nu avea un 
titular, ceea ce „nu putea servi bunelor relaþiuni 
pe care România a afirmat totdeauna cã vrea sã le 
întreþie cu Uniunea Sovieticã ºi a cãror utilitate 
pentru ambele þãri chiar Guvernul sovietic a re-
cunoscut-o în diferite împrejurãri. Hotãrârea de 
a se numi un ministru la Bucureºti înseamnã re-
intrarea în normal a relaþiilor diplomatice dintre 
România ºi vecinul ei de la Est […] Reintrarea 
în normal prin numirea unui titular la Legaþiu-
nea sovieticã constituie pentru opinia publicã 
româneascã o indicaþiune cã ºi la Moscova se 
apreciazã aceastã politicã rectilinie a României“.

Brusc, în ediþiile din 29 iunie, se anunþã sec: 
„Consiliul de Coroanã a avut sã examineze ieri 
nota remisã miercuri, la orele 22, ministrului 
nostru la Moscova de cãtre Guvernul sovie-
tic, prin care acesta cere cedarea Basarabiei 
ºi a Buco vinei de Nord, fixând termen pentru 
rãspunsul Guvernului român pânã în cursul 
zilei de 27 iunie a.c.“ Iar a doua zi, la fel de 

O refugiatã polonezã (a doua din dreapta) 
într-o familie de români, Brãila, 1939



sec, românii aflau 
cã ieri, 28 iunie, la 
ora 16.00, Consiliul 
de Miniºtri s-a în-
trunit ºi a acceptat 
executarea notei ul-
timative sovietice.

Încep  sã  so -
seascã primele tre-
nuri cu refugiaþi. 
Termenul foarte 
scurt de evacuare 
nu le-a permis sã ia 
decât câteva lucruri 
de primã trebuinþã. În Capitalã primii refugiaþi 
au sosit vineri seara, 29 iunie, în Gara de Nord. 
Se luaserã mãsuri pentru gãzduirea a 2.500 
de refugiaþi în Bucureºti. Toate hotelurile din 
jurul Gãrii de Nord au fost evacuate. A sosit cu 
întârziere de cinci – ºase ore rapidul de Cer-
nãuþi. Coboarã refugiaþii. „În majoritate oameni 
modest îmbrãcaþi, cu soþiile ºi copiii, din care 
unii sugaci în braþele mamelor, toþi cu ochii 
plini de lacrimi, cu bagaje foarte puþine, unul 
sau douã geamantane, alþii nici cu atât, fiecare 
cãutând sã-ºi salveze în primul rând familia ºi 
apoi ce bruma s-a putut din avutul agonisit în 
urma unei vieþi de muncã. Majoritatea trenurilor 
cu refugiaþi au fost îndrumate în alte direcþii 
sau au fost oprite la Chitila, unde nu s-a permis 
plecarea spre Bucureºti decât a acelora care au 
familie sau rude în Bucureºti, ceilalþi urmând 
sã fie încartiruiþi în alte centre.“

Realitatea ilustratã din 9 iulie publicã într-o 
paginã, cu trei foto, reportajul Pe drumurile 
bejeniei: „Gara Iaºi are aspectul mâhnitor al 
unui lagãr de suferinþã. Bãrbaþi ºi femei, copii 
de toate vârstele ºi cu tot avutul alãturi, într-un 
geamantan sau într-o simplã legãturã, aºteaptã 
pe peron trenul mântuirii.“

Dupã primul val de refugiaþi, urmeazã al-
tele, pe mãsurã ce autoritãþile sovietice 

au permis unor noi grupuri de români, inclusiv 
militari luaþi prizonieri în timpul ocupãrii, sã 
revinã acasã. Ceva mai târziu, la începutul lui 
septembrie, apar ºi îngrijorãrile faþã de situaþia 
refugiaþilor, dar doar într-o scrisoare primitã 
la redacþia Universul ºi publicatã în interiorul 
ziarului: „Plecaþi de acasã în toiul nopþii, fãrã 
nici un preaviz, aproape toþi aceºti refugiaþi au 
venit numai cu ceea ce au putut lua în grabã, iar 

foarte mulþi numai 
cu ce era pe dânºii. 
De sãptãmâni de 
zi le rãtãcesc din 
loc în loc, fãrã sã 
gã seascã stare ºi 
alinare […] Obºtea 
români lor a fãcut 
tot ce a putut face 
pentru aceºti refu-
giaþi. Li s-au dat 
ajutoare în bani, 
al imente ºi  îm-
brãcãminte. Dar 

aceste ajutoare sunt limitate, ele scad din zi în 
zi, pânã ce într-o zi izvorul lor va seca cu totul. Ei 
trebuie sã-ºi cumpere totul ºi totul s-a scumpit“. 
Într-adevãr, preþul pâinii albe crescuse într-o 
lunã de la 10 lei la 12 lei.

În paginile ziarelor se vor publica însã 
luni la rând chemãrile rudelor cãtre cei 

refugiaþi sau ale refugiaþilor cãtre rudele din 
România, care încercau sã se gãseascã.

Deja, la 29 septembrie 1940 refugiaþii din 
Basarabia de Nord ºi Bucovina care îºi gãsiserã 
un plasament aflau cã nu mai au dreptul la ajutor. 
Toate instituþiile ºi întreprinderile care au an-
gajat refugiaþi trebuia sã comunice autoritãþilor 
acest lucru.

În cazul refugiaþilor din Transilvania ºi 
Cadrilater, nenorocirea nu a mai fost la fel 
de neaºteptatã. Deja, în 26 august, Guvernul 
sfãtuia pe agricultorii din Caliacra ºi Durostor 
sã strângã în liniºte recolta ºi sã nu pãrãseascã 
locuinþele în mod pripit. Îºi puteau totuºi tri-
mite inventarul de care nu mai aveau nevoie în 
interiorul þãrii.

Anunþul cedãrii pãrþii de nord a Ardealului 
este la fel de sec. Urmeazã aceleaºi anunþuri ad-
ministrative care sã-i îndrume pe refugiaþi cãtre 
autoritãþile ce le pot rezolva situaþia ºi acelaºi 
gen de reportaj care evocã jalea celor plecaþi 
ºi a celor rãmaºi, care întrebau „cui ne lãsaþi“. 
Se remarcã ordinea în care se retrage armata ºi 
disciplina populaþiei.

Dupã abdicarea regelui Carol al II-lea ºi 
insta larea Guvernului condus de Ion Antonescu, 
drama românilor refugiaþi rãmâne doar un prilej 
de incriminare a fostului monarh.

Dorin MATEI

Refugiaþi din Transilvania



Am abordat atunci dimensiunea econo-
micã a relaþiilor noastre, dar, în acelaºi 

timp, am accentuat puternic relaþiile rezultate din 
experienþele trãite atunci când þãrile noastre ºi-au 
pierdut libertatea. Dupã vizita la Banca Naþionalã, 
am mers sã mã întâlnesc cu reprezentanþii diaspo-
rei poloneze la „Dom Polski – Casa polonezã“. 
A fost o întâlnire de câteva ore, plinã de emoþii 
ºi de amintiri, care s-a încheiat cu o invitaþie de 
a vizita Wieliczka. Am reuºit sã realizãm acest 
plan. Câteva zeci de reprezentanþi ai comunitãþii 
poloneze au venit de la Bucureºti ºi au petrecut 
câteva zile la Wieliczka. Când mã uit la fotografiile 
de la acea întâlnire, vãd oameni de toate vârstele. 
Tineri care îºi cautã rãdãcinile ºi oameni în vârstã, 
care au plecat într-o cãlãtorie plinã de amintiri.

Când am primit invitaþia la Simpozionul 
dumneavoastrã, am gãsit scrisoarea emoþionantã 
pe care am primit-o în februarie 2022, dupã o 
întâlnire memorabilã. Scrisoarea îmi era adresatã 
de doamna Marianna Sikorska–Hanter. Cele 
câte va cuvinte din scrisoare aratã cât de puternicã 
este legãtura dintre naþiunile noastre. Cuvinte le 
doamnei Sikorska-Hanter sunt o dovadã a cordiali-
tãþii noastre reciproce, a ospitalitãþii ºi a nevoii de 
a ne întâlni.

În calitate de primar al oraºului Wieliczka ºi 
de lucrãtor cândva la salina „Wieliczka“, sunt 
deosebit de apropiat de administraþiile locale care 
au crescut pe locul unor vechi exploatãri de sare. 
Existã numeroase astfel de locuri ºi în România. 
Una dintre aceste localitãþi este Cacica (Kaczyka), 
care îºi datoreazã originea ºi dezvoltarea în mare 
mãsurã familiilor de mineri venite aici în secolul 
al XVIII-lea din oraºul meu, Wieliczka, situat în 
regiunea Małopolska (Polonia Micã). Pe atunci, 
teritoriile de sud-est ale Poloniei ºi Bucovinei 
româneºti fãceau parte din Imperiul Austro-Un-

gar. În aceste zone au coexistat români, polonezi, 
austrieci, slovaci ºi ucraineni, creând un interesant 
mozaic multicultural de istorie ºi tradiþii. Din 
anii 1890, minerii din regiunea Małopolska au 
întemeiat aºezãri pe teritoriul Bucovinei. Caci-
ca este un simbol al localitãþilor miniere care, 
datoritã caracterului lor industrial, s-au remarcat 
faþã de alte aºezãri. Pânã la începutul secolului 
al XIX-lea, adicã în primii 15 ani de migraþie, 
la Cacica s-au stabilit pânã la 200 de polonezi. 
Sosirea locuitorilor din Małopolska, nu numai 
a minerilor, ci ºi a celor care se ocupau cu agri-
cultura, creºterea vitelor ºi cu meºteºugurile (în 
principal din zonele Tarnów, Rzeszów, Krosno) 
a durat pânã la începutul secolului al XX-lea ºi a 
dus la crearea de comunitãþi economice solide ºi 
independente. Polonezii formau un grup distinct 
în rândul locuitorilor din Cacica, deoarece erau 
nu numai mineri, ci ºi reprezentanþi ai profesiilor 
intelectuale: profesori, medici, farmaciºti etc.

Depozitul de sare Cacica – asemãnãtor 
zãcãmântului de sare Wieliczka – dateazã 

din miocen. Sarea a început sã se obþinã aici, la 
fel ca la Wieliczka, prin evaporare, în perioada 
neoliticã (acum aproximativ 6.000 de ani). Sarea 
gemã, în schimb, a fost exploatatã (cu metode 
umede ºi uscate) din 1792, când a fost deschisã 
mina. Importanþa sãrii extrase la Cacica, precum 
ºi a sãrii de la Wieliczka nu poate fi estimatã de 
ajuns. Sarea a asigurat prosperitatea, dezvoltarea 
ºi stabilitatea ambelor societãþi. Acolo ºi aici.

Timp de câteva zeci de ani, adicã din a doua 
jumãtate a secolului al XIX-lea pânã în prima 
jumãtate a secolului al XX-lea, la Wieliczka a 
funcþio nat prima ºcoalã de stat pentru mineri 
(Sztyga rówka), care a format mineri pentru toa-
tã Galiþia. Aici au învãþat meserie mai târziu ºi 
lucrãtorii din mina de sare de la Cacica. Aceastã 

RELAÞIILE ISTORICE  
ªI CONTEMPORANE  
POLONO-ROMÂNE

Îmi amintesc de întâlnirea noastrã de la Banca Naþionalã a României, 
de acum câþiva ani, când am vorbit despre legãturile istorice ºi cele 
actuale dintre polonezi ºi români.



ºcoalã, oferind un nivel înalt de 
formare profesionalã, a devenit 
o legãturã foarte importantã 
între centrele noastre. Meritã 
sã menþionãm câteva nume de 
oameni care au intrat în istoria 
mineritului de la Wieliczka ºi 
a culturii poloneze ºi care au 
lucrat ºi pe teritoriul României 
de astãzi. Aceºtia au fost: Erazm 
Klemensiewicz, Leopold Hom-
besh, Leon Cehak, Józef Fryt, 
Erazm Barącz ºi mulþi alþii. 
Minerii polonezi care lucrau la 
Cacica au fost menþionaþi ºi în 
mesele sculptate în sare, create 
începând de la sfârºitul secolului 
al XIX-lea pânã în anii 1940 în 
mina de la Cacica. Gãsim aici numele lui Leon 
Cehak, Józef Jaglarz, Stanisław Rzepecki, Józef 
Hładka, Walerian ºi Alojzy Grudnicki. În zona 
româneascã a Bucovinei, polonezii au fost cei 
care au contribuit la crearea ºi dezvoltarea în vã-
þã mântului general. Ei au administrat ºcolile nou 
construite în care, pânã la Primul Rãzboi Mondial, 
limbile de predare au fost polonã, românã, germanã 
ºi ucraineanã. În aceste ºcoli, copiii au învãþat nu 
numai sã scrie, sã citeascã ºi sã socoteascã, dar 
ºi-au însuºit ºi atitudini patriotice, prin omagierea 
aniversãrilor naþionale ºi a sãrbãtorilor catolice.

Un element foarte important care a coagu-
lat comunitatea polonezã din Bucovina 

româneascã a fost organizarea vieþii religioase. 
În 1799 (la ºapte ani de la sosirea primilor mineri 
din Małopolska la Cacica), autoritãþile austriece au 
permis angajarea la minã a unui 
capelan, pr. Jakub Bogdanowicz. 
În 1810, la Cacica a fost ridicatã o 
micã bisericã catolicã cu numele 
Adormirea Maicii Domnului. 
Pãrintele Bogdanowicz a adus în 
aceastã bisericã o copie a icoanei 
Maicii Domnului din Częstoc-
howa. De subliniat cã biserica din 
Cacica a devenit prima bisericã 
din Bucovina construitã datoritã 
comunitãþii poloneze. Parohia a 
fost înfiinþatã în 1844 de arhi-
episcopul Franciszek de Paulo 
Pistka (Pistek, în cehã). Meritã 
adãugat cã în mina Wieliczka 

avem camera Pistek, denumitã 
astfel dupã numele acestui arhi-
episcop ºi mitropolit de Lwow. 
În 1902, mitropolitul de Lwow, 
arhiepiscopul Józef Bilczewski, 
a încredinþat misiunea Pãrinþilor 
Misionari ai Sf. Vincent de Paul 
din Stradom de la Cracovia, cu 
pãrintele Kasper Słomiński ca 
preot paroh. În doi ani, a fost ri-
dicatã o nouã bisericã minunatã 
în stil neogotic, proiectatã de un 
remarcabil arhitect din Craco-
via, Teodor Talowski. Biserica 
ºi copia icoanei fãcãtoare de 
minuni a Maicii Domnului din 
Częstochowa atrage nu numai 
polonezi, ci ºi ruteni ºi români 

greco-catolici; în faþa icoanei s-au rostit rugãciuni 
în polonã, germanã ºi românã.

Dupã 1918 (adicã dupã încheierea Primului 
Rãzboi Mondial), comunitatea polonezã 

din România a scãzut de zece ori (de exemplu, la 
Cacica, din 1.000 de polonezi au rãmas aproxi-
mativ 100). Unii dintre ei s-au întors pe teritoriul 
Republicii Polone renãscute, alþii s-au mutat în 
alte pãrþi, în cãutarea unui loc de muncã. Vremuri 
ºi mai dificile au venit dupã Al Doilea Rãzboi 
Mondial, când totalitarismul comunist a dizolvat 
asociaþiile formate pe criterii naþionale, inclusiv 
pe cele poloneze.

Abia dupã evenimentele revoluþionare din 
1989, când a început democratizarea în sfera poli-
ticã ºi socialã, organizaþiile minoritãþilor naþionale 
au fost reactivate. În 1990, a luat fiinþã Uniunea 

Polonezilor din România, reu-
nind 15 asociaþii, printre care ºi 
Asociaþia Polonezilor din Cacica. 
Locuitorii cu rãdãcini poloneze 
din Cacica îºi cultivã în continuare 
tradiþiile legate de Crãciun, Paºte, 
nunþi, botezuri ºi înmormântãri. 
Membrii Asociaþiei Uniunii Po-
lonezilor, reuniþi în jurul Casei 
Poloneze (Dom Polski), au grijã 
ca aceste tradiþii sã fie pãstrate. 
Din anii 1990, la Cacica au venit 
profesori din Polonia ºi au predat 
limba polonã, care are statutul de 
limbã maternã. Au fost imple-
mentate multe acþiuni, inclusiv 

Biserica Adormirea  
Maicii Domnului din Cacica

Arhiepiscopul  
Franciszek de Paulo Pistka



proiectul „Copiii Bucovinei“, care a pus accentul 
pe educaþia tinerei generaþii în spiritul tradiþiilor 
poloneze. De asemenea, copiii au participat la 
programe de schimb ºcolar de vacanþã cu ºcoli 
din Polonia. Copiii din Cacica au vizitat de multe 
ori Cracovia ºi Wieliczka, în cadrul campaniei 
„Oferã-le copiilor sãrbãtori!“, condusã de Aso-
ciaþia Municipiilor ºi Judeþelor din Małopolska. În 
timpul ºederii lor în Polonia, au vizitat Cracovia, 
Wieliczka ºi mina noastrã de sare. Grupuri de 
tineri din Polonia vin, de asemenea, în vizitã la 
Cacica, unde în fiecare an, la 15 august, are loc un 
pelerinaj solemn ºi o slujbã la biserica parohialã, la 
care vin credincioºi din toatã Bucovina. Biserica 
din Cacica a fost ridicatã în anul 2000 de Ioan Paul 
al II-lea la rangul de Bazilicã Micã.

Diaspora polonezã din România numãrã aproxi-
mativ 2.550 de persoane, este recunoscutã oficial 
ca minoritate naþionalã ºi are un reprezentant în 
Parlamentul României. Cea mai mare parte a 
populaþiei poloneze locuieºte în judeþul Suceava, 
în urmãtoarele localitãþi: Soloneþu Nou, Pleºa, 
Poiana Micului – unde trãiesc, în principal, urmaºi 
ai aºa-numiþilor coloniºti munteni din Czadek, iar 
în Cacica – descendenþi ai minerilor din Wieliczka 
ºi Bochnia.

În salina de la Cacica existã ºi sculpturi (relie-
furi) de sare contemporane; autorul lor este Bolek 

Majerik din Pleºa (descendent al coloniºtilor 
polonezi).

În 2006, când am devenit primarul oraºului 
Wieliczka, prima delegaþie care m-a vizitat 

la birou a fost un grup de oameni care veneau din 
Cacica. Îmi amintesc cum peste 50 de persoane 
m-au vizitat, fãrã sã mã fi anunþat în prealabil 
ºi fãrã sã aibã vreun plan. Recunosc cã am fost 
surprins, dar îmi amintesc pânã astãzi cu plãcere 
toate conversaþiile noastre. Cred cã acea întâlnire 
a transmis un mesaj despre potenþialul þãrilor 
noastre, reflectat ºi în activitatea turisticã pe care 
o dezvoltãm. Este un turism în sens larg, atât la 
suprafaþã, cât ºi în subteran, legat de proprietãþile 
curative ale sãrii ºi de moºtenirea naturalã ºi cul-
turalã a Europei.

Sarea este o bogãþie ºi a fost întotdeauna o 
comoarã a statului în istoria sa. Datoritã sãrii s-au 
construit oraºe ºi universitãþi. În prezent, datoritã 
sãrii ºi minerilor, oraºul meu, al cãrui primar sunt, 
a fost vizitat de aproape douã milioane de turiºti 
în timpul sezonului. Sarea ºi munca oamenilor au 
creat industria turismului. Aceastã minã a legat 
popoarele noastre, din Polonia ºi din România, 
prin muncã.

Dr. Artur KOZIOŁ
Primar al oraºului Wieliczka

SOCIETATEA POLONO-ROMÂNÃ
DIN CRACOVIA

Istoria Societãþii Polono-Române din Cracovia dateazã din preajma 
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial.

La scurtã vreme dupã izbucnirea celei de 
a doua conflagraþii mondiale, Guvernul 

polon s-a refugiat în România. În acelaºi timp, 
mulþi polonezi, atât civili, cât ºi militari, au cãutat 
adãpost în România. Sfârºitul rãzboiului ºi întoar-
cerea polonezilor din exil au devenit în acest caz 
fundamentul pentru crearea asociaþiei. 

Societatea Polono-Românã din Cracovia a fost 
înfiinþatã tocmai în perioada în care polonezii se în-
torceau din România, în 1947. Activitãþile Societãþii 
de la acea vreme se concentrau pe întâlniri în cadrul 
cãrora se fãcea schimb de informaþii cu privire la 

datele plecãrilor în România ºi ale întoarcerilor de 
acolo. Un alt scop al activitãþilor Societãþii a fost 
menþinerea celor mai bune contacte posibile ºi a 
unui schimb detaliat de informaþii între centrele 
din Cracovia ºi Bucureºti.

Pe lângã aceste activitãþi principale, pentru care 
a fost înfiinþatã Societatea, s-a pus accentul ºi pe 
promovarea prieteniei reciproce, de exemplu prin 
schimburile tinerilor studenþi ºi facilitarea stagiilor 
de vacanþã.

Din nefericire, în perioada Republicii Populare 
Polone ºi activitatea Societãþii Polono-Române a 



fost suspendatã, ea 
fiind nevoitã sã-ºi 
închidã activitãþile.

Spiritul Societã-
þii a supravieþuit însã 
în cadrul Univer-
sitãþii Jagiellone, 
prin studenþi ºi prin 
profesori.

Dupã schimba-
rea sistemului, în 
anul 2001, Societa-

tea Polono-Românã 
din Cracovia s-a reactivat. Primul preºedinte al 
Societãþii a fost aleasã doamna Joanna Porawska 
(Magazin istoric, nr. 10/2010), doctor în filologie 
românã la Universitatea Jagiellonã. Din 2008 
aceastã funcþie este deþinutã de domnul Ignat Timar, 
consul onorific al României la Cracovia.

Am avut onoarea sã cunosc doi seniori ai 
Societãþii noastre, Aleksander Semlak ºi Tadeusz 
Gaydamowicz.

Aleksander Semlak, dupã izbucnirea rãzboiului 
în septembrie 1939, în vârstã de 11 ani, s-a refugiat 
cu pãrinþii în România. Îmi povestea cã perioada 
rãzboiului a fost pentru el, paradoxal, una fericitã. A 
terminat în România liceul, beneficiind de sprijinul 
statului român.

Dupã rãzboi s-a întors în Polonia ºi a urmat 
Facultatea de Chimie. Pânã la sfârºitul 

vieþii, în 2017, el a fost membru activ al Societãþii.
Destinul a fãcut ca viaþa celui de al doilea senior 

al Asociaþiei, Tadeusz Gaydamowicz, sã fie legatã 
de patru oraºe: Chiºinãu, Lwow, Bucureºti ºi Craco-
via. S-a nãscut ºi ºi-a petrecut copilãria la Chiºinãu, 
într-o familie care cultiva tradiþii naþionale ºi 

patriotice polo-
neze. La Lwow a 
învãþat la gimna-
ziu ºi s-a înscris 
în cercetãºie. În 
1939, la fel ca 
alþi polonezi, a 
gãsit adãpost în 
România .  La 
Bucureºti a ter-
minat Facultatea 
de Arhitecturã.

Dupã rãzboi 
s-a mutat la Cra-
covia, unde ºi-a 
întemeiat o fami-
lie ºi s-a realizat 
ca arhitect.

Destinul lui 
Tadeusz Gaydamowicz a fost prezentat în expoziþia 
de fotografie „Patru oraºe ºi o viaþã“ ºi în cartea O 
cãlãtorie în lumea de odinioarã. Amintirile unui 
polonez din Basarabia. Domnul Tadeusz Gayda-
mowicz a plecat dintre noi la vârsta de 98 de ani, 
anul trecut.

Cei doi seniori ai Societãþii Polono-Române 
din Cracovia au fost distinºi cu o medalie co-
memorativã de Guvernatorul B.N.R., domnul 
academician Mugur Isãrescu, la împlinirea celor 
75 de ani de la plecarea în refugiu (Magazin 
istoric, nr. 11/2014).

Michał SOWA,
medic stomatolog,
Vice-preºedintele  

Societãþii Polono-Române din Cracovia

ÎMPREUNÃ ÎN EUROPA
Consulatul Onorific al României la Cracovia a fost înfiinþat în 

septembrie 2020. Alãturi de consulul onorific al României la Białystok, 
doamna Ewa Moroz-Ustymowicz, am contribuit la apropierea dintre 
români ºi polonezi. Înfiinþarea consulatului se datoreazã ºi efervescenþei 
relaþiilor României cu Polonia, diplomatice, economice, dar ºi culturale 
sau turistice, aflate la un nivel de vârf în termeni de dinamism, 
complexitate ºi amploare, în linie cu parteneriatul strategic instituit în 
2009 ºi reînnoit în 2015.

Aleksander Semlak

Tadeusz Gaydamowicz 
(stânga)  

ºi Jacek Zamorski 
pe o stradã din Bucureºti, 

primãvara anului 1940



România ºi Polonia au fost vecine în 
perioada 1919 – 1939, împãrþind ca 

graniþã o fâºie de pãmânt lungã de 350 km. Le-
gãturile ºi relaþiile dintre þãrile noastre dateazã 
din perioada Evului Mediu. Pe atunci, Polonia 
se învecina direct cu teritoriile care formeazã 
România de astãzi, vecinãtate regãsitã în legã-
turile politice ºi economice, iar uneori ºi în cele 
de familie.

Interesele comune au fãcut ca acum 100 de 
ani, la 3 martie 1921, þãrile noastre sã semneze 
Convenþia bilateralã de alianþã defensivã, o punte 
de legãturã ce a permis construirea unui spaþiu 
comun de securitate ºi a unei linii de apãrare 
comune în faþa provocãrilor vremii. Relaþia conti-
nuã ºi astãzi, cooperarea militarã româno-polonã 
constituind un vector central în consolidarea 
ansamblului defensiv occidental în zonã.

Încheierea Alianþei a marcat, totodatã, ºi în-
ceputul unei prietenii de lungã duratã. În spiritul 
acestei prietenii ºi al dreptului umanitar internaþio-
nal, în toamna tragicului an 1939, România a 
contribuit decisiv la salvarea Tezaurului naþional 
polonez ºi a asigurat refugiul ºi tranzitul în sigu-
ranþã, în ºi prin România, pentru circa 100.000 
de polonezi, printre care ºi înalþi conducãtori 
ai statului polon, cum ar fi preºedintele Ignacy 
Mościcki ºi ministrul de Externe Józef Beck.

Existã din ce în ce mai mulþi polonezi care 
trec graniþa României, redescoperind þara fie ca 
destinaþie de vacanþã sau în cãutarea partenerilor 
de afaceri, fie, oarecum indirect, aflaþi în tranzit 
spre alte locuri.

România este þara munþilor ºi a mãrii, a Deltei 
Dunãrii ºi a þinuturilor uscate ºi pline de praf ale 
Câmpiei Române. Este þara verilor arzãtoare ºi 
a unor ierni din ce în ce mai blânde, este þara 

vânturilor ºi a florii soare lui, este þara al bastru lui 
de Voroneþ ºi a bisericilor fortificate din Tran-
silvania, a megaliþilor antropomorfi din munþii 
Bucegi ºi a templelor circulare de la Sarmizege-
tusa, este þara simplitãþii formelor lui Brâncuºi, a 
profunzimii muzicii lui Enescu, a nonsensului lui 
Tzara ºi a sensibilitãþii cromatice a lui Luchian, 
este þara ciobãnescului mioritic ºi a primului 
10 din istoria Jocurilor Olimpice, obþinut de 
gimnasta Nadia Comãneci. Este, totodatã, þara 
unei capitale vibrante, denumitã Micul Paris în 
perioada interbelicã.

Sunt multe lucrurile care pot fi spuse despre 
România. Este un tãrâm de graniþã între trei lumi 
– vesticã, esticã ºi sudicã –, o placã turnantã în 
care etnii diferite ºi-au gãsit casã de-a lungul 
timpu lui, vorbindu-ºi limba, cântându-ºi cântece-
le ºi îmbogãþind identitatea naþionalã cu un vast 
patrimoniu cultural (artã, tradiþii ºi obiceiuri), de 
care ne bucurãm astãzi cu toþii.

Moºtenirea gastronomicã este uluitoare, 
bogatã ºi robustã în acelaºi timp: carne, 

peºte, grãsimi vegetale ºi animale, legume crude 
sau coapte, condimente orientale ºi ierburi locale 
s-au amestecat de-a lungul timpului, urmând 
istoria tumultuoasã a þãrii ºi dând naºtere unei 
bucãtarii în care se îmbinã armonios savori 
mediteraneene, slave, maghiare ºi germane ºi 
chiar… franceze.

Limba românã are origini latine; ca frecvenþã, 
bogãþie de sensuri ºi de forme derivate, cuvintele 
moºtenite din latinã ocupã primul loc în vocabu-
larul fundamental al limbii române, dar în el s-au 
topit, ca într-un creuzet, influenþe lingvistice ulte-
rioare, dând naºtere unei limbi întrucâtva inedite, 
în care cei ce o aud recunosc laolaltã franceza, 
portugheza, italiana, rusa, turca sau germana.

Dacã azi ne de-
plasãm cu rapidi-
tate dintr-un colþ 
al lumii în al tul 
este ºi pentru cã 
un român, Henri 
Coandã (1886 – 
1972), a fost cel 
care a descoperit 
principiul care stã 
la baza motorului 
cu reacþie. Inven-
tatorul stiloului 
este un român, 
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Petrache Poenaru (1799 – 1875), pãrintele 
astro nauticii ºi al ºtiinþei rachetelor vine tot de pe 
aceste plaiuri, Hermann Oberth (1894 – 1989), 
matematica ºi-a gãsit explicaþii ºi sub condeiele 
unor români, Simion Stoilow (1887 – 1961), 
Dimitrie Mangeron (1906 – 1991), Solomon 
Marcus (1925 – 2016), iar medicina modernã îºi 
are rãdãcinile ºi în cercetãrile ºi descoperirile unor 
români, Ion Cantacuzino (1863 – 1934), Gheor-
ghe Marinescu (1863 – 1938), Ana Aslan (1897 
– 1988), George Emil Palade (1912 – 2008).

Societatea româneascã s-a transformat de-a 
lungul epocilor ºi continuã sã o facã ºi în zilele 
noastre, dezvãluind vizitatorilor un tãrâm al con-
trastelor. Este þara în care poþi gãsi elemente de 
modernitate alãturi de tradiþii seculare nealterate 
de nou sau intelectualismul cel mai rafinat alãturi 
de o inocenþã ancestralã, exprimatã în puritatea 
icoanelor pe sticlã. Este þara despre care multã 
lume vorbeºte, dar pe care puþini o cunosc, este 
þara surprinzãtoare descrisã prin cliºee, dar care 
farmecã pe oricine odatã ce o viziteazã.

Un grup de polonezi îndrãgostiþi de România 

pot depune mãrturie asupra adevãrului acestor 
cuvinte. În cadrul proiectului „Caravana Go 
Romania“, medicul stomatolog Michał Sowa, 
vice-preºedintele Societãþii Româno-Polone, 
ºi grupul sãu de prieteni entuziaºti (cca 50 de 
participanþi cu 20 de autoturisme istorice Dacia 
ºi Polski Fiat) au cãlãtorit în România, în trei ani 
consecutivi (2017 – 2019), refãcând itinerarul 
parcurs de turiºtii polonezi spre Delta Dunãrii ºi 
litoralul Mãrii Negre în vacanþele anilor 1970 – 
1980 ºi descoperind, de fiecare datã, alte faþete 
ale caleidoscopului de culori, gusturi ºi sunete 
româneºti.

Ne bucurãm sã vã vedem vizitându-ne þara ºi 
sã ne cunoaºteþi oamenii, locurile ºi frumuseþile. 
Ne bucurãm sã vã ºtim prieteni, asociaþi, colabo-
ratori ºi parteneri, identificând ceea ce ne leagã ºi 
învãþând din ceea ce ne deosebeºte ºi construind 
împreunã în Europa ºi dincolo de ea punþi de 
legãturã cu alte popoare ºi locuri.

Ignat TIMAR,
Consul onorific al României la Cracovia

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI
ªI UNUL DINTRE  

FUNCÞIONARII SÃI, 
IOAN D. NEGUSIU,  

ÎN AMINTIRI DE FAMILIE
Fondul documentar pãstrat de Banca Naþionalã a României în arhivã 

oferã posibilitãþi nebãnuite pentru cunoaºterea celor mai variate aspecte 
din istoria instituþiei. Pentru a contura aºa cum se cuvine personalitatea 
celor care în timp s-au numãrat printre slujitorii acestei instituþii, de cele 
mai multe ori doar studierea acestor documente nu este însã suficientã. 
Documentele ºi amintirile pãstrate în familiile foºtilor funcþionari reprezintã 
din acest punct de vedere elementul absolut necesar pentru completarea 
cercetãrii. ªansa de a îmbina informaþiile culese din documentele 
conservate în arhivã cu mãrturiile pãstrate de familie ne-a oferit posibilitatea 
de a cunoaºte mai bine pe Ioan D. Negusiu, funcþionar al Bãncii Naþionale 
a României în perioada 1927 – 1954.



Nãscut la 20 septembrie 1905, la Galaþi, 
Ioan Negusiu a petrecut copilãria ºi pri-

mii ani ai tinereþii în oraºul vecin, la Brãila, unde 
familia s-a mutat la scurtã vreme dupã venirea sa 
pe lume, tatãl, Dumitru Negusiu, fiind funcþionar 
comercial la un magazin de produse textile.

Educaþia fiului familiei Negusiu a început la 
ºcoala primarã, absolvitã în anul 1916. Intrarea 
României în Primul Rãzboi Mondial ºi plecarea 
tatãlui pe front au fãcut imposibilã înscrierea 
la liceu a tânãrului Ioan, lipsind banii necesari 
achitãrii taxelor ºcolare. În notiþele rãmase de 
la fostul funcþionar, acesta evoca anii Primului 
Rãzboi Mondial ca pe „cel mai negru capitol 
din viaþa noastrã de familie“. Pentru procurarea 
celor necesare traiului, au fost vândute obiecte de 
îmbrãcãminte ºi alte lucruri din casã, iar copilul, 
în vârstã de 11 – 12 ani, a vândut ziare pentru a 
acoperi cu banii câºtigaþi cheltuielile zilnice.

În toamna anului 1918, la revenirea tatãlui 
acasã, au putut fi procurate ºi mijloacele nece-
sare pentru continuarea studiilor, Ioan Negusiu 
înscriindu-se la liceu ºi apoi la ºcoala Comercialã 
Superioarã din Brãila, pe care a absolvit-o în anul 
1926.

Au urmat anul de stagiu militar ºi angajarea la 
Sucursala Bãncii Naþionale din Brãila, începând 
cu 1 septembrie 1927. Constantin Lungu, directo-
rul sucursalei, îl recomanda cãlduros Consiliului 
de Administraþie al B.N.R. pe tânãrul absolvent 
de ºcoalã comercialã: „Dl I.D. Negusiu este fiul 
domnului D. Negusiu, vechi funcþionar comercial 
în localitate, care se bucurã de o bunã reputaþie, 
fiind o persoanã modestã, muncitoare ºi bun pãrin-
te de familie. În ceea ce priveºte solicitantul, ne-a 
fãcut o bunã impresiune.“ „Impresiunea“ bunã 
se pare cã a fost ulterior confirmatã, pentru cã 
tânãrul, angajat iniþial doar ca diurnist, a devenit 
funcþionar provizoriu începând cu 14 decembrie 
acelaºi an, pentru ca de la 13 martie 1928 sã 
fie definitivat ca impiegat, fixându-i-se salariul 
lunar la 600 de lei. Câteva luni mai târziu, la 14 
noiembrie, a fost transferat la Agenþia B.N.R. de 
la Cetatea Albã, funcþia fiind tot de impiegat, dar 
îndeplinea atribuþii de casier. A rãmas în oraºul 
situat la limanul Nistrului pânã la sfârºitul anului 
1932, când, începând cu 15 decembrie, a fost 
transferat la Agenþia Buzãu.

Aceºti ani au adus schimbãri ºi în viaþa per-
sonalã a tânãrului locþiitor de contabil. În august 
1931, s-a cãsãtorit cu Angela Ioana Negoescu, 

fiicã de negustor din Buzãu. Dupã transferul lui 
Ioan D. Negusiu, cei doi tineri s-au stabilit în 
casa pãrinþilor fetei. Angela Ioana, numitã de cei 
apropiaþi Gica, era pasionatã de muzicã, fiind o 
talentatã pianistã. Pãrinþii însã nu au lãsat-o sã ur-
meze Conservatorul, aºa cum ar fi dorit, deoarece, 
potrivit exigenþelor epocii, tinerele domniºoare 
trebuia sã se dedice vieþii de familie.

În anii urmãtori, ascensiunea profesionalã a 
tânãrului funcþionar bancar a continuat. La 14 
aprilie 1934 a fost numit casier tot la Agenþia Bu-
zãu, rãmânând în aceastã funcþie pânã la 13 martie 
1945, când a fost înaintat pe postul de contabil ºi 
transferat la Sucursala Galaþi. Fotografiile pãstrate 
în arhiva familiei, dar ºi mãrturiile din Arhiva 
B.N.R. ne spun cã Ioan D. Negusiu se bucura atât 
de aprecierea colegilor, cât ºi de cea a superiori-
lor. Printre altele, unul dintre directorii agenþiei, 
Docsa che Bucurescu, nu ezita în 1939 sã-i dedice 
o fotografie în amintirea bunei colaborãri.

Profesionalismul casierului de la Agenþia 
Buzãu, precum ºi calitãþile sale umane 

erau apreciate în rapoartele întocmite cu prilejul 
inspecþiilor anuale. În urma controlului efectuat în 
noiembrie 1938, inspectorul Constantin N. Petrov 
nota: „Deosebit de culant ºi expeditiv atât pentru 
îndeplinirea lucrãrilor, cât ºi în raport cu publicul, 
se manifestã domnul casier Ioan Negusiu. I se poate 
încredinþa ºi funcþia de contabil în orice moment.“ 
Puncte de vedere asemãnãtoare se regãsesc ºi în 
documentele de control întocmite de alþi inspectori 
în anii urmãtori. În 1943, inspectorul general G. 
Eºanu considera cã Ioan Negusiu „are frumoase 
aptitudini de contabil, post pentru care îl recomand 
cu toatã convingerea.“ În plus, „pentru priceperea, 
munca ºi devotamentul sãu pentru bancã îl notez 
cu calificativul foarte bun“. Aprecierile formulate 
constant pentru activitatea desfãºuratã în slujba 

Ioan Negusiu alãturi de pãrinþi, Dumitru ºi Angela



bãncii i-au adus în cele din 
urmã ºi numirea mult aºteptatã 
în funcþia de contabil.

Mersul vremurilor nu se 
arãta îngãduitor cu oamenii. 
Un nou rãzboi îºi fãcea simþitã 
prezenþa cu suferinþe, lipsuri ºi 
moarte. Ofiþer în rezervã, Ioan 
Negusiu a fost mobilizat în anul 
1941, fiind prezent pe frontul 
din Basarabia în perioada 22 
iunie – 30 septembrie. În acest 
interval a fost comandantul 
unui tren divizionar care asi-
gura aprovizionarea trupelor 
cu muniþie. S-a îmbolnãvit însã 
de malarie, fiind evacuat din 
prima linie pentru infirmitate 
cãpãtatã în timpul ºi din cauza 
rãzboiului. A fost decorat cu 
Ordinul „Coroana României“ în grad de cavaler, 
dar dupã vindecare nu a mai fost retrimis pe front.

Experienþele trãite în cele câteva luni cât a 
fost mobilizat, precum ºi cumpãna prin 

care i-a trecut viaþa l-au determinat pe Ioan D. 
Negusiu sã îºi îndrepte gândurile spre familiile 
nevoiaºe ale celor aflaþi pe front. În luna octombrie 
1941, a donat Primãriei oraºului Buzãu 10.000 de 
lei spre a fi împãrþiþi familiilor soldaþilor mobili-
zaþi, necãsãtoriþi legitim. Aceste familii, din cauza 
nelegalizãrii relaþiei dintre cei doi soþi, nu puteau 
primi ajutoarele acordate de instituþiile statului. 
Primãria a dorit sã-i mulþumeascã printr-o scri-
soare publicatã în presa localã pentru generozitate. 
Gestul poate fi considerat cu atât mai pilduitor, cu 
cât nu trebuie uitat cã la vremea respectivã, Ioan 
Negusiu se întorsese de pe front grav bolnav ºi 
petrecuse un timp destul de îndelungat în spitalul 
din Buzãu, iar salariul sãu de casier la Agenþia 
Bãncii Naþionale era de 20.000 lei.

Un alt episod dramatic petrecut în anii rãzboiu-
lui a fost reprezentat de bombardamentele Aliaþi-
lor din primãvara ºi vara anului 1944. Acestea au 
impus dispersarea populaþiei în localitãþi rurale 
situate în apropierea oraºelor. Ioan D. Negusiu, 
soþia ºi fiica sa au fost „dispersaþi“ în localitatea 
Leiculeºti, situatã într-o zonã împãduritã, la 42 
km de Buzãu, pe valea râului Niºcov, aºa cum 
depun mãrturie câteva dintre fotografiile pãstrate 
în arhiva familiei.

Cum aminteam mai sus, primãvara anului 1945 

a adus importante schimbãri 
generate de promovarea ºi 
transferul lui Ioan D. Negusiu la 
Galaþi. În cursul celor aproape 
patru ani cât acesta a îndeplinit 
funcþia de contabil la sucursala 
Bãncii Naþionale de pe malul 
Dunãrii, familia sa a locuit în 
sediul bãncii, în spaþiile re-
zervate în acest scop la etajul 
imobilului. Trebuie sã amintim 
cã potrivit exigenþelor vremii, 
imobilele agenþiilor ºi sucursa-
lelor cuprindeau pe lângã spa-
þiile destinate operaþiunilor ºi 
câteva încãperi menite a asigura 
locuinþe pentru cei care asigu-
rau paza imobilului, precum 
ºi pentru funcþionari (director, 
contabil ºi casier). Aceºtia erau, 

astfel, prezenþi aproape fãrã întrerupere la sediul 
bãncii. Cel mai adesea, din cauza transferurilor 
frecvente, funcþionarii nu aveau locuinþe proprii 
în localitãþile unde îºi desfãºurau activitatea. 
Cei care, asemenea familiei Negusiu la Buzãu, 
aveau o casã în oraºul unde se afla sediul bãncii 
reprezentau o excepþie; majoritatea fie locuiau 
în imobilul agenþiei sau sucursalei, fie închiriau 
locuinþe în oraº.

Documentele ne aratã cã ascensiunea pro-
fesionalã a lui Ioan D. Negusiu a conti-

nuat ºi în anii urmãtori. La 24 septembrie 1948 a 
fost promovat în funcþia de director ºi transferat 
pe acest post la Agenþia din Dorohoi a Bãncii 
Naþionale a României, devenitã în noiembrie 1948 
Agenþia Bãncii Republicii Populare Române, 
Bancã de Stat. La Dorohoi, directorul Negusiu 
a rãmas doar câteva luni, pânã la 12 februarie 
1949, când a fost transferat pe aceeaºi funcþie la 
Sucursala Botoºani.

Competenþa ºi probitatea moralã nu erau 
suficiente pentru a înlesni evoluþia profesionalã. 
Verificãrile repetate ale dosarelor de cadre fãceau 
parte din realitatea cotidianã. Suspiciunile genera-
te de originea mic-burghezã a familiei au condus 
în scurtã vreme la îndepãrtarea lui Ioan Negusiu 
din funcþia de director la Sucursala Regionalã 
Botoºani, eveniment intervenit la 24 ianuarie 
1951. Decizia preºedintelui Bãncii de Stat Aurel 
Vijoli nu cuprindea vreo învinuire, constata doar 
transferul fostului director la Sucursala Regionalã 

Ioan Negusiu, 20 iulie 1937



Argeº în funcþia de inspector, cu acelaºi salariu pe 
care îl avusese anterior.

În perioada imediat urmãtoare retrogradãrii 
lui Ioan D. Negusiu, a avut loc o masivã epurare 
a personalului Bãncii Centrale. Cele mai nume-
roase concedieri s-au desfãºurat în cursul anului 
1952, în contextul demascãrii a ceea ce s-a numit 
„devierea de dreapta din sistemul financiar-ban-
car“. Au fost arestaþi ºi acuzaþi de sabotarea 
reformei bãneºti din ianuarie 1952 ministrul de 
Finanþe, Vasile Luca, preºedintele Bãncii de Stat, 
Aurel Vijoli, precum ºi colaboratorii apropiaþi ai 
acestora. Au fost, de asemenea, concediaþi nu-
meroºi funcþionari. Neputându-i fi aduse acuzaþii 
privind desfãºurarea activitãþii profesionale ºi 
nemaiavând funcþii de conducere, Ioan Negusiu 
nu a fost afectat de valul disponibilizãrilor din 
vara anului 1952. Cu toate acestea, a rãmas per-
manent în atenþia autoritãþilor, care îl considerau 
„un element pe care nu se poate conta din punct 
de vedere politic“, care trebuie „urmãrit ºi supra-
vegheat“ din cauza „mediului în care a trãit în 
trecut, fiind funcþionar superior de bancã, unealtã 
a regimului exploatator.“ Din aceste considerente, 
deºi din punct de vedere profesional era apreciat 

ca fiind foarte bine pregãtit, recomandarea era sã 
nu i se încredinþeze funcþii de conducere sau alte 
posturi mai importante.

Ioan D. Negusiu nu a acceptat cu uºurinþã 
noul statut profesional. Frustrãrile generate 

de retrogradare, permanenta stare de tensiune 
determinatã de verificãrile dosarelor, suspiciunea 
superiorilor, la care se adãugau lipsurile materiale, 
au condus la deteriorarea stãrii de sãnãtate a fostu-
lui director de la Botoºani. În cei trei ani petrecuþi 
la Piteºti, inspectorul Negusiu a fost afectat de o 
boalã nemiloasã, care, la 17 februarie 1954, i-a 
adus, mult prea devreme, sfârºitul.

Aflat mai bine de un sfert de veac în slujba 
Bãncii Naþionale a României, Ioan D. Negusiu a 
avut un parcurs profesional exemplar, a fost unul 
dintre salariaþii bãncii, ca atâþia alþii, emblematic 
pentru lumea ºi pentru epoca sa. A fost un om 
care ºi-a trãit viaþa cum a ºtiut ºi cum a crezut 
mai bine, cum a putut mai corect pentru instituþia 
pe care o servea, pentru familia sa, pentru colegii 
ºi apropiaþii sãi.

Dr. Brînduºa COSTACHE,
ªef serviciu B.N.R.

AGENÞIA B.N.R. SIGHET
ªI OFICIUL AURULUI BAIA MARE

(1938 – 1945)
În vremuri de rãzboi, regiunile de frontierã sunt mai vulnerabile, 

deopotrivã oamenii ºi instituþiile se pun în miºcare, iar când din peisaj 
face parte ºi aurul, situaþia devine cu atât mai complicatã. Aºa s-a 
întâmplat, în intervalul 1938 – 1945, la graniþa nordicã a României, acolo 
unde Banca Naþionalã a României avea mai multe agenþii ºi un oficiu 
al aurului. În cele ce urmeazã ne vom referi la Agenþia B.N.R. Sighet ºi 
la Oficiul aurului din Baia Mare.

În perioada interbelicã, Sighetul a fost reºe-
dinþa judeþului Maramureº, care cuprindea 

treimea sudicã a depresiunii cu acelaºi nume ce a 
revenit României în urma trasãrii graniþelor dupã 
Primul Rãzboi Mondial. O agenþie B.N.R. a fost 
înfiinþatã la Sighet încã din anul 1921, sediul aceste-
ia fiind instalat în clãdirea preluatã de la fosta Bancã 
a Austro-Ungariei, care se afla la intersecþia cãii 

Regele Ferdinand nr. 26 cu strada Mihai Viteazul. 
Din punctul de vedere al volumului operaþiunilor 
bancare ºi al numãrului funcþionarilor, Agenþia 
Sighet era în 1938 una dintre cele mai mici repre-
zentanþe ale Bãncii Naþionale în teritoriu, dar prin 
creditele ieftine de scont ºi reescont acordate bãnci-
lor ºi firmelor locale a fost un segment important al 
vieþii financiar-economice a acestui judeþ de graniþã.



A urmat, la 30 august 1940, cel de-al Doilea 
Dictat de la Viena, care a impus României cedarea 
nord-vestului Transilvaniei cãtre Ungaria. Situat 
foarte aproape de graniþã, Sighetu Marmaþiei a 
fost ocupat de armata ungarã la 5 septembrie. Prin 
urmare, autoritãþile române au avut la dispoziþie un 
interval foarte scurt de timp pentru evacuare. În zile-
le de 2 ºi 3 septembrie 1940, Administraþia centralã 
a transmis directorului Ioan Druhora de la Agenþia 
Sighet instrucþiuni pentru organizarea evacuãrii: „În 
conformitate cu cerinþele Ministerului de Finanþe, în 
evacuarea dvs. cãutaþi a vã retrage cu cât mai multã 
monetã metalicã, evitând a face plãþi în aceastã mo-
netã […]; în caz de lipsã de fonduri pentru plãþile 
solicitate de Administraþia Financiarã localã pânã 
la data evacuãrii, adresaþi-vã celui mai apropiat 
sediu ce nu se cedeazã spre a vã remite“; avocatul 
Gheorghe Bota era desemnat sã inventarieze bunu-
rile neevacuate ºi sã predea imobilul ºi mobilierul 
reprezentanþilor Bãncii Naþionale a Ungariei, pe 
baza unui proces-verbal de predare-primire.

În perioada interbelicã, Baia Mare a fost 
centrul bazinului aurifer cu acelaºi nume 

ºi municipiu în judeþul Satu Mare. Astfel, nu 
întâmplãtor, la 1 iulie 1934, ºi-a început activitatea 
aici unul dintre cele patru oficii ale aurului coor-
donate de Serviciul aurului din Banca Naþionalã 
a României. Pentru sediul acestui oficiu, Banca 
Naþionalã a României a cumpãrat de la familia 
Hermina ºi dr. Iuliu Gáll, în schimbul sumei de 
trei milioane lei, proprietatea acestora, adicã douã 
imobile ºi o curte de 6.000 mp, care se întindea 
între strada Regele Ferdinand nr. 28 ºi strada Opin-
carilor. În toamna anului 1939 ºi în iarna lui 1940 a 
existat o preocupare deosebitã a conducerii Bãncii 
Naþionale pentru situaþia Societãþii Minele de Aur 
ale Statului din Baia Mare (MINAUR), precum ºi 

Unul dintre aspectele care au influenþat negativ 
viaþa economicã a judeþului Maramureº ºi activita-
tea Agenþiei B.N.R. Sighet a fost acela al accesului 
dificil pe calea feratã, care, din cauza peisajului 
muntos, trecea prin Cehoslovacia. De aceea, în mod 
obiºnuit, Agenþia B.N.R. Sighet primea corespon-
denþa de la Bucureºti cu trenul personal Cernãuþi 
– Oradea, care tranzita Polonia ºi Cehoslovacia, ºi 
transmitea propria corespondenþã la Bucureºti cu 
trenul accelerat Sighet – Bucureºti, care tranzita 
doar Cehoslovacia.

Evenimentele care au început sã se precipite 
în Europa odatã cu anul 1938 au afectat 

imediat economia judeþului Maramureº ºi activi-
tatea Agenþiei B.N.R. Sighet. Primul eveniment cu 
impact negativ major a fost cedarea sud-vestului 
Cehoslovaciei Ungariei, ca urmare a Acordului 
de la München ºi a primului arbitraj de la Viena 
din 2 noiembrie 1938. Trei sãptãmâni mai târziu, 
la 25 noiembrie 1938, directorul Agenþiei B.N.R. 
Sighet, Stelian Vãcãrescu, transmitea la Bucureºti: 
„Singura linie de cale feratã care asigura judeþului 
nostru legãtura cu restul þãrii ºi servea importul 
ºi exportul regiunei (linia Oradea – Carei – Satu 
Mare – Halmeu – Cehoslovacia – Câmpulung pe 
Tisa – Sighet – Valea Viºãului – Cehoslovacia – 
Polonia – Orãºeni – Cernãuþi) a fost întreruptã pe 
o distanþã de 11 km pe traseul cehoslovac dintre 
Halmeu ºi Câmpulung pe Tisa; astfel legãtura de 
cale feratã ce ne-a mai rãmas cu restul þãrii se face 
numai pe traseul Câmpulung pe Tisa – Cernãuþi al 
liniei sus-arãtate.“ Blocarea transportului pe calea 
feratã a avut consecinþe negative pentru economia 
localã, deoarece „au încetat exporturile de cherestea 
în Ungaria, cari constituiau cele mai importante 
afaceri de comerþ exterior pe piaþa noastrã“, dar „se 
continuã, prin punctul vamal Valea Viºãului, [...] 
exporturile de cherestea în Anglia ºi Germania“.

Nici legãtura prin Cernãuþi a Sighetului pe cale 
feratã cu þara nu a supravieþuit mult timp, cãci, la 7 
decembrie 1938, acelaºi director informa Centrala 
cã „începând de ieri, 6 decembrie, singura legãturã 
de cale feratã ce ne mai rãmãsese cu restul þãrii 
[…] a fost întreruptã din cauza unui atentat care 
a provocat aruncarea în aer a viaductului de cale 
feratã de lângã staþiunea Ialoviþa din Polonia. În 
consecinþã, vã rugãm sã binevoiþi a dispune ca pe 
plicurile de corespondenþã adresate sediului ns. sã 
nu se mai scrie «Via Cernãuþi», deoarece legãtura 
cu calea feratã se va face numai cu autobuzele, 
prin Satu Mare.“

Casa din Baia Mare a familiei Gáll, 
cumpãratã de B.N.R. pentru sediul 
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pentru Oficiul aurului din aceeaºi localitate. Astfel, 
la 1 iulie 1940, ing. Gh. Rãdãcineanu, din partea 
Direcþiunii Minelor de Aur ale Statului din Baia 
Mare (MINAUR), ºi ing. Simion Toma, din partea 
B.N.R., au convenit sã se înceteze imediat afinarea 
metalelor preþioase, iar metalele preþioase, atât cele 
existente, cât ºi cele ce aveau sã fie depuse ulterior, 
sã fie evacuate într-un loc sigur.

Potrivit instrucþiunilor transmise din Centrala 
B.N.R. la 31 august 1940, evacuarea avea în 
vedere transportarea valorilor ºi arhivei Oficiului 
aurului la Abrud, iar a produselor MINAUR, în 
ordinea bogãþiei lor, la Uzina Societãþii „Mica“ 
din Diciosânmartin (Târnãveni). În total, s-a reuºit 
evacuarea a 210 t produse bogate în aur ºi argint ºi 
625 kg aur fin care aparþinea B.N.R. Totuºi, 310 kg 
aur au rãmas la Firiza. Aproximativ 100 kg din acest 
aur era al Bãncii Naþionale a României, fapt pentru 
care reprezentantul acesteia, Victor Bãdulescu, a 
mers la Budapesta, în decembrie 1940, pentru a-l 
recupera, ceea ce nu s-a întâmplat. În consecinþã, 
în documentele contabile ale B.N.R. a apãrut 
poziþia „Aur rãmas în Ardealul evacuat, de primit 
de la MINAUR“. În ansamblu, pierderea regiunii 
aurifere Baia Mare a însemnat reducerea cu 30% 
a producþiei de aur a þãrii ºi cu 90% a producþiei 
de argint.

Revenirea Administraþiei româneºti în 
nord-vestul Transilvaniei a avut loc nu-

mai dupã instalarea Guvernului dr. Petru Groza la 
6 martie 1945. Prin urmare, în ziua de 13 martie 
1945, când aveau loc festivitãþile organizate la 
Cluj, Consiliul de Administraþie al B.N.R. a decis 
reluarea activitãþii sucursalelor ºi agenþiilor sale 
din teritoriul recuperat, inclusiv redeschiderea 
Agenþiei Sighet. În condiþiile foarte dificile ale 
acelui moment, revenirea funcþionarilor B.N.R. 
în nord-vestul Ardealului a presupus o sãptãmânã 

de pregãtiri la Bucureºti, care s-au finalizat la 20 
martie 1945, când a fost emis un „ordin de marº“.

Potrivit acestui ordin, „misiunea de reinstalare 
a sediilor B.N.R.“ în teritoriul eliberat a început pe 
21 martie 1945, la ora 10.00, când 22 de autodube 
ale B.N.R. au plecat de pe strada Eugeniu Carada. 
Aceste autodube transportau nu numai funcþiona-
rii, fondurile ºi materialele necesare reinstalãrii 
sucursalelor ºi agenþiilor B.N.R., ci ºi personalul 
Ministerului de Finanþe ºi al B.N.R., cu fondurile 
ºi imprimatele necesare, pentru a se realiza retra-
gerea însemnelor monetare strãine care circulau 
în nord-vestul Ardealului, operaþiune care era deja 
întârziatã ºi provoca mari dificultãþi populaþiei, 
autoritãþilor ºi factorilor economici.

Autodubele destinate Agenþiei B.N.R. 
Sighet ºi oficiilor de schimb din judeþul 

Maramureº au aºteptat la Cluj un autobuz cu grãni-
ceri de la Regimentul 7 Grãniceri Alba Iulia (21 de 
grãniceri), dupã care cele trei maºini plecau cãtre 
Sighet. Inspectorul general Victor Borcea rãmânea 
la Cluj pentru a coordona operaþiunea de unificare 
monetarã, împreunã cu Sergiu Popov, funcþionar la 
Serviciul economat, ca „ajutor ºi interpret pentru 
limba rusã“, ºi cu un ofiþer sovietic, „care va rãmâ-
ne cu dl inspector general Victor Borcea cât timp 
va fi nevoie, Instituþiunea noastrã acordând diurna 
ºi întreþinerea, în aceleaºi condiþiuni ca pentru dl 
inspector general“.

De altfel, nu întâmplãtor se folosea termenul 
„misiune“, deoarece acþiunea avea o importantã 
componentã militarã, maºinile fiind însoþite atât 
de grãniceri români, cât ºi de soldaþi sovietici. În 
acest sens, se preciza cã, în cabina dubei, pe lângã 
ºofer, puteau sta garda sovieticã ºi „funcþionarul 
cel mai vechi (directorul sediului)“, iar „în judeþul 
Maramureº, pe lângã cei doi soldaþi sovietici de la 
autodube, mai merg încã patru soldaþi sovietici, ce 
vor rãmâne la sediu, pentru eventuale întrebuinþãri 
la oficiile de schimb din judeþ“.

Când au sosit la Sighet, funcþionarii B.N.R. au 
constatat cã sediul agenþiei era ocupat de un spital 
militar sovietic. Aproape o lunã mai târziu, situaþia 
nu se schimbase, cãci secretarul general al B.N.R. 
transmitea o adresã preºedintelui Comisiunii 
Române pentru Aplicarea Convenþiei de Armisti-
þiu, M. Ghelmegeanu, care era rugat sã intervinã 
„la Înaltul Comandament Aliat (sovietic) spre a 
se da dispoziþiuni Comandamentului garnizoanei 
sovietice din Sighet ca sã elibereze sediul nostru de 
acolo“. În acest stadiu al documentãrii, nu am reuºit 

Sediul Agenþiei B.N.R. Sighet 
în perioada interbelicã (Fototeca Arhivei B.N.R.)  



sã aflãm cum a fost recuperat imobilul B.N.R. din 
Sighet, dar la 11 decembrie 1945 directorul Anasta-
siu informa cã „sediul nostru nu are de declarat 
pagube sau victime provocate de cãtre statele sau 
din pricina armatelor inamice“.

Prima ºi cea mai importantã operaþiune realizatã 
de funcþionarii B.N.R. dupã revenirea la Sighet a 
fost aceea de a retrage cele patru însemne monetare 
strãine care circulau pe teritoriul judeþului Maramu-
reº, ca de altfel în întreg Ardealul de nord-vest, 
respec tiv: rubla, pengö ungar, pengö sovietic ºi 
leul sovietic. Operaþiunea de unificare monetarã s-a 
desfã ºurat între 29 aprilie ºi 14 mai 1945, su ma în lei 
necesarã preschimbãrii fiind în judeþul Ma ramureº 
de 1,3 miliarde lei, adicã 3,35% din to talul de 39,5 
miliarde lei, cât a costat România aceastã operaþiu-
ne. Treptat, Agenþia Sighet ºi-a organizat activitatea 
în noile condiþii ºi, la 27 iunie 1945, era autorizatã 
sã-ºi reia operaþiunile de scont ºi împrumut.

În ceea ce priveºte conectarea Maramureºului la 
reþeaua naþionalã de cale feratã, directorul Agenþiei 
B.N.R. Sighet arãta într-un raport din 1 iunie 1946: 
„Cea mai grea ºi cea mai presantã problemã a 
judeþului – calea feratã – nu a fost încã rezolvatã. 
Din lipsa unei cãi ferate, întreaga activitate econo-
micã este paralizatã. Pe de o parte, nu se poate face 
aprovizionarea judeþului în bune condiþiuni, iar, pe 
de altã parte, nu se pot valorifica produsele locale“. 

Totuºi, la 31 august 1946, situaþia se mai ameliorase 
puþin, „întrucât cu începere de la 1 august a.c. a 
început sã circule un tren de marfã pe distanþa Satu 
Mare – Sighet, folosindu-se linia feratã ce trece prin 
Ucraina“, însã „deocamdatã, transporturile sunt cu 
totul reduse. Trenuri de pasageri nu circulã încã“. 
Problema avea sã fie rezolvatã în 1949, când a fost 
terminatã calea feratã Salva – Viºeul de Jos.

Oficiul aurului de la Baia Mare nu a mai fost 
redeschis în 1945, dar în 1948 a intervenit o 
înþelegere între Banca Naþionalã a României ºi 
MINAUR Baia Mare, prin care MINAUR se angaja 
sã crediteze contul B.N.R. cu aurul restant din 1940, 
„însã numai în limita cantitãþilor pe care le deþinem 
efectiv din stocurile preluate la 1 aprilie 1945, data 
revenirii exploatãrilor din regiunea Baia Mare în 
administraþia MINAUR“.

În urma reorganizãrii administrative a þãrii din 
1950, judeþul Maramureº a fost inclus în Regiunea 
Baia Mare, iar fostul sediu al Oficiului aurului din 
Baia Mare a devenit sediul Sucursalei Regionale 
Baia Mare a Bãncii de Stat a R.P.R. Supusã mai 
multor extinderi, renovãri ºi modernizãri, clãdirea 
continuã sã fie ºi azi sediul Agenþiei B.N.R. Ma-
ramureº.

Dr. Nadia MANEA,
Expert principal B.N.R.

EVACUAREA SEDIILOR
BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

DIN BASARABIA ªI NORDUL 
BUCOVINEI ÎN IUNIE 1940

La începutul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial, au fost numeroase 
evenimente care indicau intenþiile U.R.S.S. în Europa de Est. Dupã 
semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în septembrie ºi octombrie 1939 
Moscova impusese aºa-zisele „tratate de asistenþã mutualã“, de fapt o 
ocupaþie militarã dupã toate regulile, în Estonia, Letonia ºi Lituania. Au 
încercat aceeaºi manevrã ºi în Finlanda, dar s-a ajuns la conflict militar. 
Locuitorii Basarabiei ºi ai Bucovinei erau la curent cu aceste manevre, 
sesizau pericolul, dar pregãtiri pentru evacuare nu se fãceau, pentru 
cã autoritãþile guvernamentale ºi locale nu informau ºi nu pregãteau în 
niciun fel populaþia pentru o astfel de eventualitate.



În martie 1940, ministrul de Externe so-
vietic, Molotov, a þinut un discurs în faþa 

Sovietului Suprem, privind pretenþiile U.R.S.S., 
acum aliata Germaniei, faþã de România. Molotov 
a invocat lipsa unui tratat de neagresiune între 
U.R.S.S. ºi România ºi existenþa unui litigiu nere-
zolvat, respectiv anexarea Basarabiei de România, 
niciodatã recunoscutã de Uniunea Sovieticã. 
Chiar ºi dupã ce, în perioada martie – iunie 1940, 
relaþiile româno-sovietice s-au deteriorat ºi, în 
prima decadã a lunii iunie, unitãþi importante ale 
Armatei Roºii au fost aduse la graniþele de nord 
ºi est ale României, autoritãþile guvernamentale 
nu au întreprins nicio acþiune importantã pentru a 
pregãti populaþia sau administraþiile locale.

În seara zilei de 26 iunie 1940, U.R.S.S. a 
transmis Guvernului de la Bucureºti, prin Gheor-
ghe Davidescu, ministrul României la Moscova, 
un ultimatum privind „retrocedarea“ Basarabiei 
ºi „transferul“ pãrþii de Nord a Bucovinei cãtre 
Uniunea Sovieticã, pânã pe 28 iunie. Guvernul a 
rãspuns cã este de acord cu „negocieri imediate 
asupra unei largi categorii de probleme“. Prin 
al doilea ultimatum, U.R.S.S. a cerut evacuarea 
administraþiei ºi armatei române din Basarabia 
ºi Nordul Bucovinei, începând cu 28 iunie, ora 
14.00. La presiunea U.R.S.S. ºi a Germaniei, 
Consiliul de Coroanã, întrunit în noaptea de 
27 – 28 iunie 1940, a acceptat retragerea admi-
nistraþiei ºi a armatei române, considerând cã în 
acest fel rãzboiul va fi evitat.

Din documentele Bãncii Naþionale referitoare 
la aceste evenimente, întocmite în zilele evacuãrii, 
trãite la intensitate maximã de funcþionarii 
B.N.R. ºi familiile lor, aflãm foarte multe de-
talii, care completeazã tabloul general al acelei 
perioa de, aºa cum a rãmas consemnat în literatura 
istoricã sau memorialisticã. Am considerat cã 

aceste „amprente“ puse de funcþionarii B.N.R. 
pe „cartea de istorie“ a acelui teribil iunie 1940, 
datoritã rigorii, conciziunii ºi specificitãþii lor, 
se cuvine sã fie fãcute cunoscute.

În 1940, Banca Naþionalã a României avea 
în Basarabia ºi în Nordul Bucovinei douã su-
cursale, Chiºinãu ºi Cernãuþi, ºi opt agenþii, 
Hotin, Bãlþi, Soroca, Orhei, Tighina, Cahul, 
Cetatea Albã ºi Ismail, înfiinþate în perioada 
1919 – 1930. Averea bãncii pãstratã în tezaurele 
acestor sedii era considerabilã, iar documentele 
operaþionale, precum ºi cele depuse deja în de-
pozitele de arhivã erau vitale pentru activitatea 
bancarã. În acelaºi timp, B.N.R. avea în cele 
douã regiuni 96 de angajaþi cu 122 de membri 
de familie ºi peste 30 de imobile în proprietate, 
construite sau cumpãrate.

Evacuarea Basarabiei ºi a Nordului Bucovinei 
s-a fãcut în condiþii dramatice ºi umilitoare, pre-
gãtite din timp de agresorul sovietic, condiþii pe 
care românii, civili ºi militari, au fost nevoiþi sã 
le accepte, fãrã luptã sau opoziþie, deoarece sin-
gurul mesaj clar care venea dinspre autoritãþile 
locale sau dinspre cele de la Bucureºti, în acele 
zile, era: nu rãspundeþi la actele de provocare 
ale armatei sovietice!

Din corespondenþa sediilor basarabene 
ºi bucovinene cu Centrala B.N.R. de la 

Bucureºti, rezultã o stare încordatã de aºteptare 
a mãsurilor preliminare de evacuare a valorilor 
ºi a bunurilor materiale, a familiilor sau a unor 
categorii de personal. Dar, de la Palatul Lipscani 
nu venea niciun ordin. România se afla într-o 
situaþie excepþionalã, care impunea coordonarea 
acþiunilor tuturor instituþiilor centrale ºi locale. 
Conducerea B.N.R. nu putea sã adopte nicio 
soluþie înaintea sau în afara celor stabilite la 
nivel guvernamental.

Tot ce se ºtia era cã operaþiunea de evacuare 
era în sarcina pretorilor, prefecþilor, cercurilor 
de recrutare, organelor de poliþie ºi de jandar-
merie. Ordinul era ca instituþiile administrative 
ºi comandamentele militare sã nu pãrãseascã 
teritoriul pânã când trupele operative nu vor fi 
pregãtite pentru o evacuare completã. Agenþiile 
B.N.R. aveau obligaþia sã þinã casieriile deschise 
ºi aprovizionate cu numerar pentru nevoile Ar-
matei ºi ale autoritãþilor locale. De asemenea, 
se ºtia cã, în niciun caz, agenþiile B.N.R. nu se 
vor retrage înaintea administraþiilor financiare 
locale. Starea de încordare din agenþiile B.N.R. 
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se putea observa ºi din faptul cã zi de zi, uneori 
ºi de mai multe ori într-o zi, directorii sediilor 
B.N.R. mergeau sau telefonau prefectului ori 
comandantului garnizoanei militare locale pen-
tru a afla dacã au venit ordine de la Bucureºti.

Din cauza lipsei de informaþii sau a ordinelor 
clare, oamenii se simþeau dezorientaþi. Erau 
surprinºi ºi revoltaþi. Ei înþelegeau cã ruºii nu 
au acordat timpul necesar României pentru o 
retragere ordonatã, pentru cã era în interesul lor 
ca populaþia ºi bunurile sã rãmânã pe loc. Dar, 
întrebarea care plutea în aer sau, mai bine zis, în 
documente era: de ce autoritãþile de la Bucureºti 
nu au pregãtit nici mãcar retragerea civililor? 
Desigur, agresorul rus era cinic cu termenele 
de evacuare pe care le impunea, dar autoritãþile 
româneºti cum erau cu lipsa lor de reacþie?

Abia la ora 04.00, în dimineaþa zilei de 
28 iunie, a ajuns ordinul guvernatoru-

lui, care suna aºa: „Directorul sediului va pleca 
imediat, cu toate valorile din tezaur ºi Cassa de 
zi, iar funcþionarii sediului rãmân pe loc pânã 
la noi dispoziþiuni.“ Prima reacþie a directorilor 
a fost de mare surprindere. Cum adicã sã plece 
numai ei? Cum sã-ºi pãrãseascã oamenii ºi cum 
sã-ºi lase familiile în seama autoritãþilor locale, 
care erau depãºite de situaþie?

Dar nu au avut de ales. Primiserã ordin sã 
salveze valorile din tezaur! Aºa cã au încãrcat 
totul, fiecare în ce a putut, în cãruþe trase de boi 
(toþi caii din zonã fuseserã rechiziþionaþi), auto-
buze, camioane, vagoane de tren, sau în dubele 
B.N.R., cei care au avut ºansa sã aibã aºa ceva în 
zonã. Au fost cazuri în care drumul a durat mai 
multe zile, aºa cã au dormit pe sacii cu valori, 
i-au descãrcat, dacã s-a defectat camionul sau au 
rãmas fãrã benzinã, apoi i-au reîncãrcat. Toþi au 
ajuns la destinaþia stabilitã de conducerea bãncii, 
fãrã pierderi semnificative.

Evacuarea s-a fãcut sub o presiune extraor-
dinarã. Chiar din prima zi a ocupaþiei, ruºii au 
lansat paraºutiºti ºi au ocupat gãrile ºi sediile 
instituþiilor administrative locale. Situaþia a fost 
foarte gravã mai ales în zonele care nu aveau 
acces direct la calea feratã ºi nu erau puþine. 
Civililor nu li s-au pus la dispoziþie mijloace de 
transport, fiind sfãtuiþi sã formeze coloane de 
marº pânã la cea mai apropiatã garã, care putea 
sã fie la zeci de kilometri depãrtare. Dar, în scurt 
timp, aceste coloane ale civililor, dimpreu nã 
cu coloanele motorizate ale armatei au fost 

înconjurate, hãrþuite ºi agresate de unitãþile 
ruseºti paraºutate sau de acea parte a populaþiei 
rusofone, care era cuceritã de propaganda co-
munistã a ruºilor.

La 12 iulie 1940, toate sediile bãncii erau 
evacuate, iar funcþionarii ºi directorii din Basa-
rabia ºi Nordul Bucovinei erau deja repartizaþi 
la agenþii ale Bãncii Naþionale din toate zonele 
þãrii. La 19 iulie 1940, guvernatorul B.N.R., 
Mitiþã Constantinescu, a primit o scrisoare 
semnatã de toþi directorii evacuaþi, în care se 
spunea: „Condiþiile foarte grele în care am 
fost nevoiþi sã efectuãm evacuarea – timpul 
foarte scurt, aproape totala lipsã de mijloace de 
locomoþie, furia bandelor comuniste dezlãnþui-
te, lipsa de concurs a autoritãþilor militare ºi 
civile, iminenþa intrãrii trupelor ruse – nu ne-au 
împiedicat totuºi a ne face complet datoria, de 
multe ori chiar cu riscul vieþii noastre, pentru a 
putea salva, mai întâi, bunurile bãncii, aºa cum 
ne dictau sentimentele, ambiþia ºi obligaþiile de 
slujitori devotaþi ai Institutului nostru, precum 
ºi simþãmintele noastre naþionale.“

Povestea evacuãrii sediilor B.N.R. din 
Basarabia ºi Nordul Bucovinei constitu-

ie un subiect amplu. De aceastã datã, am optat 
doar pentru un singur exemplu, Agenþia Tighina, 
mai ales cã multe dintre cele întâmplate aici s-au 
petrecut în toatã regiunea. La 28 iunie 1940, ac-
tivitatea Agenþiei Tighina a fost întreruptã brutal 
ca urmare a pãtrunderii în judeþ a Armatei Roºii. 
Cum s-au desfãºurat lucrurile aflãm dintr-un 
document pe care arhitectul Radu Dudescu l-a 
intitulat „Memoriu ce priveºte peripeþiile eva-
cuãrii sediului nostru din Tighina ºi acþiunile 

Pe uºa fostei Agenþii din Balta Albã 
se pãstreazã încã sigla B.N.R.



domnului Constantin Ionescu“ ºi l-a înaintat 
Serviciului personal ºi buget din Centrala B.N.R. 
imediat dupã evacuare.

Constantin Ionescu, supraveghetorul construc-
þiei sediului bãncii din Tighina, menþiona în 
memoriul sãu: „În seara de 27 spre 28 iunie, la 
ora 22.00, am auzit la radio cã România a cedat 
Rusiei Basarabia; a fost o panicã mare printre 
români, având în vedere termenul scurt de eva-
cuare (28 iunie, ora 15.30). În dimineaþa zilei de 
28 iunie, ora 4 dimineaþa, am plecat la B.N.R. 
Tighina, unde am gãsit pe domnul director Co-
ruia disperat ºi foarte îngrijorat cã nu are cu ce 
transporta Tezaurul B.N.R. din Tighina. Dupã ce 
trec în revistã toate posibilitãþile care ar necesita 
sã salvez Tezaurul, m-am decis sã angajez douã 
autocamioane, care lucrau la fortificaþie; deºi 
acest lucru era foarte greu, totuºi, nu am disperat, 
þinându-mi sângele rece“.

Continuarea o aflãm dintr-un referat întoc-
mit de Ioan Coruia, directorul Agenþiei 

B.N.R. Tighina: „Domnul Constantin Ionescu, 
supraveghetorul construcþiei B.N.R. Tighina, a 
înþeles cel dintâi gravitatea situaþiei ºi îngrijora-
rea mea cã nu mi s-a pus la dispoziþie de Poliþie, 
Prefecturã sau Cercul de Recrutare niciun mijloc 
de transport pentru evacuarea Tezaurului Bãncii“. 
Dupã nenumãrate încercãri, în final, valorile 
agenþiei au fost încãrcate în douã autocamioane 
proprietatea inginerului Stelian Constantinescu, 
care erau pregãtite pentru evacuarea muncitorilor 
unei antreprize de construcþii. Au reuºit sã plece 
din Tighina în ziua de 28, la ora 15.00, cu 30 de 
minute înainte de expirarea termenului de evacua-
re. Tot din referatul directorului aflãm cã drumul 
pânã la Râmnicu Sãrat a durat trei zile, cu avioa-
nele sovietice care urmãreau agresiv convoaiele 
de autocamioane, cu populaþia rusofonã ostilã, cu 
benzina la limitã, cu poduri distruse ºi drumuri 
înfundate, fãrã mâncare ºi fãrã apã.

În primãvara anului 1940, un imobil nou, 
construit pentru agenþie, era aproape terminat. 
Imediat dupã evacuarea agenþiei, imobilul a fost 
ocupat de ruºi. În iulie 1940, Serviciul arhitectu-
rii a întocmit o evidenþã a imobilelor acaparate 
de U.R.S.S. ºi a valorii lor, imobilul din Tighina 
fiind estimat la circa 7.000.000 lei.

Banca de Stat a U.R.S.S. a ocupat imobilul 
timp de un an, pânã în iulie 1941, când a început 
retragerea autoritãþilor sovietice din Basarabia. 
Operaþiunea a fost însoþitã de incendierea cartie-

relor comerciale ºi a celor mai importante clãdiri 
din Tighina ºi din judeþ. În acest context, imobilul 
B.N.R. a fost distrus de membrii batalioanelor de 
distrugere a clãdirilor, organizate de sovietici în 
toate oraºele din Basarabia. Un arhitect, Valentin 
Mednec, a mãrturisit într-un interviu acordat 
revistei Orizontul, editatã la Chiºinãu, în anul 
1988: „În 1941 eu, cu mâna mea, am aruncat în 
aer Banca de Stat din Bender [Tighina]“.

Agenþia B.N.R. din Tighina a fost redeschisã 
la 28 august 1941, cu un alt director, Grigore 
Ionescu. În condiþii neînchipuit de grele, fãrã 
sediu, prezent fiind doar directorul, a început 
desfãºurarea operaþiunilor de casã, viramente ºi 
trezorerie, în cea mai mare parte pentru armatã. 
Despre aceastã perioadã, directorul Grigore 
Ionescu raporta la Bucureºti: „Personalul a fost 
în permanenþã la dispoziþiunea unitãþilor militare 
ºi s-au fãcut operaþiuni atât în timpul nopþii, cât 
ºi în orele de repauz. Delegaþii militari veniþi 
de pe front aveau timpul limitat de ºedere în 
oraºul nostru, astfel cã au fost satisfãcute nevoile 
armatei cu toatã bunãvoinþa“.

Din alte rapoarte întocmite de directo-
rul agenþiei, dupã reluarea activitãþii, 

aflãm cã, la plecarea ruºilor, situaþia judeþului 
era dezastruoasã, tot ce fusese viaþã comercialã 
ºi industrialã nu mai exista. Bãncile populare, 
organizate „cu atâta trudã de agenþiile B.N.R., 
între anii 1938 – 1940, au fost distruse. Scripte 
ºi bunuri au fost devastate, iar conducãtorii lor 
deportaþi“.

În loc de concluzii, vã prezint un fragment 
din „Raportul economic asupra judeþului Orhei“, 
întocmit de un alt director al bãncii în teritoriu, 
Traian Tigoi, de la Agenþia Orhei, la câteva luni 
de la reinstalarea în Basarabia: „Cine a cunoscut 
Basarabia înainte de iunie 1940, acela poate 
deduce toate grozãviile ce s-au abãtut asupra 
acestui þinut, unde dreptul de proprietate, liber-
tatea individualã ºi chiar viaþa erau strivite de 
uriaºul de la Rãsãrit. E destul sã treci pe strada 
principalã a unui oraº din Basarabia, pentru a 
simþi fiorul dezastrului lãsat. Dacã judeþul nostru 
a suferit urgia sovieticã, aceasta nu a fãcut decât 
sã dovedeascã, odatã mai mult, simþãmintele 
româneºti ale moldovenilor ce stãpânesc pã-
mânturile strãmoºeºti.“

Cristian PÃUNESCU,
Consilier al Guvernatorului B.N.R.



La scurt timp dupã promulgarea Decre-
tului Regal de Unire a Basarabiei cu 

România, a fost publicat ºi decretul prin care 
leul era introdus ca unitate monetarã în Basa-
rabia, începând din 17/30 aprilie 1918.

La sfârºitul lunii aprilie 1918, Corneliu 
Cioranu, director al B.N.R., vizitase deja Ba-
sarabia, pentru a cunoaºte situaþia economicã 
de la faþa locului ºi pentru discuþii legate de 
solicitarea lui Daniel Ciugureanu, ministru 
fãrã portofoliu în Guvernul României, delegat 
pentru administrarea Basarabiei, referitoare la 
acordarea unui ajutor de 25 milioane lei bãnci-
lor din Chiºinãu. Consiliul general a fost infor-
mat cã au fost examinate solicitãrile celor mai 
importante bãnci din localitate, toate sucursale 
ale unor mari bãnci din Petrograd, Moscova ºi 
Odesa, care aveau nevoie de sprijin financiar 
pentru a face faþã cererilor de restituire de 
depozite, deoarece prin pierderea legãturii cu 
centralele lor se gãseau într-o situaþie dificilã. 
Un asemenea sprijin nu putea sã vinã din partea 
B.N.R., operaþiunile sale fiind strict limitate 
prin lege ºi statute, dar o intervenþie a bãncilor 
comerciale din þarã ar fi fost de folos. Dacã 
aceste bãnci din þarã vor înfiinþa sucursale în 
oraºele mari din Basarabia, dezvoltarea vieþii 
economice din aceastã regiune nu va avea de 
suferit, spunea atunci Cioranu.

În aceastã perioadã, nenumãrate cereri, 
iniþiative private sau oficiale veneau cãtre Ban-
cã dinspre Basarabia. Efervescenþa dinaintea 
Marii Uniri se simþea tot mai puternic în birou-

rile Sucursalei B.N.R. Iaºi, unde era instalatã 
conducerea instituþiei, evacuatã din Bucureºti. 
În lunile octombrie ºi noiembrie 1918, au fost 
multe decizii care dovedesc cât de atentã era 
conducerea B.N.R. la semnalele venite dinspre 
unioniºtii basarabeni: Episcopia din Chiºinãu a 
primit 10.000 lei „pentru cumpãrarea seturilor 
de litere latine necesare la tipãriturile româneºti 
care se vor executa în tipografia acelei eparhii“; 
creditul de rãzboi în sumã de 1,7 miliarde lei, 
acordat de B.N.R. Guvernului României, a fost 
sporit cu 300 milioane lei, suma respectivã ur-
mând a fi acordatã Basarabiei pentru pagubele 
suferite în timpul rãzboiului; B.N.R. a susþinut 
actul normativ prin care autoritãþile locale ale 
Chiºinãului au primit dreptul sã contracteze 
un împrumut pânã la 10 milioane lei, de la 
orice bancã din þarã, pentru aprovizionarea cu 
alimente etc.

În perioada 1918 – 1919, problema cea 
mai urgentã era refacerea economicã 

a regiunii, în condiþiile în care mijloacele 
financiare locale lipseau cu desãvârºire. În 
aceste circumstanþe, în ºedinþa din 5 ianuarie 
1919, Consiliul general a luat decizia de „a se 
deschide o agenþã în oraºul Chiºinãu“, prima 
agenþie înfiinþatã de B.N.R. în Basarabia. A 
urmat o perioadã în care sistemul monetar ºi 
bancar din Basarabia a cunoscut transformãri 
majore, în anul 1921 finalizându-se retragerea 
din circulaþie a monetelor strãine, acestea fiind 
înlocuite cu moneta naþionalã, leul. Banca 
Naþionalã îºi extindea astfel prerogativele 

SUCURSALA  
BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI

DIN CHIªINÃU
În primãvara anului 1918, reprezentanþi ai Sfatului Þãrii de la 

Chiºinãu s-au adresat Bãncii Naþionale, cu trei zile înaintea votului 
pentru unirea Basarabiei cu România, la 27 martie/9 aprilie 1918. 
Telegrama primitã atunci, la 24 martie/6 aprilie, prin care se cerea 
deschiderea unui ghiºeu al B.N.R. la Chiºinãu, a fost cititã imediat de 
guvernatorul Ioan Bibicescu în faþa Consiliului general reunit la Iaºi.



referitoare la emisiunea ºi circulaþia monetarã 
asupra întregului teritoriu naþional.

La începuturile activitãþii B.N.R. la Chiºinãu, 
constatãm din documente cã primele decizii 
au vizat cunoaºterea pieþei basarabene ºi a 
contextului financiar ºi economic în care va 
acþiona noua agenþie. În februarie 1919, agenþia 
a primit sarcina de a achita suma de 600 lei 
„pentru traducerea din limba rusã a tuturor 
lucrãrilor referitoare la activitatea economicã 
ºi financiarã a Basarabiei de la anexarea sa de 
cãtre Rusia, pânã în 1919“. Urmãtoarele decizii 
au vizat organizarea activitãþii de scont, mai 
precis numirea membrilor Comitetului de scont 
ºi deschiderea primelor conturi curente pentru 
scont, seria acestora începând cu sucursala din 
Chiºinãu a Bãncii Româneºti, care a primit 
pentru început un credit de un milion lei.

Din expunerea ministrului de Finanþe, 
Vintilã Brãtianu, prezentatã în faþa 

conducerii B.N.R. în octombrie 1922, dupã 
„inspecþiunile“ fãcute în þarã, aflãm cã în Ba-
sarabia era cea mai grea situaþie, deoarece aici 
creditul fusese organizat din centrele mari ale 
Rusiei, prin sucursale care nu mai funcþionau. 
În final, ministrul concluziona: „Acestei situa-
þiuni nu i-a corespuns o organizare naþionalã 
proporþionalã cu reluarea afacerilor, astfel cã 
Basarabia suferã de o grea crizã de credit. 
Sucursala Bãncii Naþionale din Chiºinãu, într-o 
regiune lipsitã de comunicaþie, nu poate satis-
face nevoile unei provincii agricole bogate.“

Din datele identificate în Arhiva generalã a 
B.N.R., constatãm cã, începând din anul 1920, 
timp de ºapte ani consecutivi, nivelul operaþiu-
nilor agenþiei a fost în continuã creºtere, ajun-
gând în anul 1926 la stadiul Sucursalei Galaþi, 

care era înfiinþatã în anul 1880. În faþa 
acestui bilanþ, luând în considerare ºi 
faptul cã oraºul Chiºinãu era capitala 
uneia dintre provinciile „întrupate la 
vechea matcã“, Consiliul a decis, la 
26 mai 1927, ridicarea la rangul de 
sucursalã a Agenþiei Chiºinãu.

Anii 1930 ºi 1931 au fost ani 
de mare îngrijorare pentru 

soarta economiei ºi a sistemului 
bancar din Basarabia, deoarece ma-

joritatea debitorilor agricoli erau în insolvenþã, 
ca urmare a recoltelor slabe, precum ºi a unei 
fiscalitãþi excesive, care afectase toate ramu-
rile de producþie. Producãtorii erau obligaþi 
sã-ºi comercializeze produsele la orice preþ, 
fiind presaþi de fisc sã-ºi acopere impozitele, 
precum ºi de bãnci, care încercau sã lichideze 
datoriile agricole cu gajuri depreciabile. În 
ianuarie 1931, faþã de creditele în cuantum de 
peste 220 milioane lei acordate de Sucursala 
B.N.R. Chiºinãu bãncilor comerciale, angaja-
mentele acestora erau puþin peste 80 milioane 
lei. Totodatã, de teamã cã bãncile vor înre-
gistra pierderi mari, mulþi deponenþi solicitau 
restituirea banilor. Ca exemplu, în anul 1931, 
Banca Basarabiei a fost obligatã sã restituie 
aproximativ 133 milioane lei, dintr-un total 
de 170 milioane.

În anul 1931, a intervenit o nouã situaþie 
agravantã, pe fondul zvonisticii privind iminen-
ta promulgare a legislaþiei conversiunii datorii-
lor agricole. În concepþia inspectorilor B.N.R., 
aceste legi au indus în rândul debitorilor ideea 
cã nu vor mai fi obligaþi sã-ºi plãteascã dato-
riile, iar în rândul creditorilor o stare de spirit 
apãsãtoare, pentru cã nu puteau sã estimeze 
pierderile la care erau expuºi. Comerþul local 
se îndrepta cãtre o crizã profundã, din cauza 
scãderii puterii de cumpãrare a consumatorilor 
ºi a lipsei de credit, iar sãrãcia care exista în 
aceste regiuni mãrea deznãdejdea populaþiei ºi 
era prielnicã propagandei ruseºti, subversive.

În anii urmãtori, situaþia financiarã ºi ban-
carã în regiune a continuat sã se înrãutãþeascã, 
iar activitatea B.N.R. Chiºinãu a fost profund 
afectatã. Dacã în 1926, când agenþia a fost 
ridicatã la rang de sucursalã, erau admise 

Sediul Sucursalei B.N.R. din Chiºinãu



la scont 25.326 efecte de comerþ, în valoare 
de 617.760.360 lei, iar beneficiul scontului 
era de 7.592.692 lei, în 1936 erau admise la 
scont 4.571 efecte de comerþ, în valoare de 
146.084.000 lei, iar beneficiul scontului era 
de 2.793.000 lei. Date asemãnãtoare avem ºi 
pentru anii urmãtori.

La începutul anului 1936, pentru „Basarabia 
înfometatã“ guvernul a organizat o colectã pu-
blicã, care i-a surprins neplãcut pe conducãtorii 
B.N.R. prin donaþiile nesemnificative ale unor 
regiuni bogate din þarã. Reacþia acestora nu a 
întârziat sã aparã. La 25 februarie 1936, Nico-
lae Bãlãnescu, administrator al B.N.R., mem-
bru în Consiliul de Administraþie, a transmis o 
circularã prin care funcþionarii erau îndemnaþi 
sã facã donaþii ºi sã convoace „toate bãncile, 
instituþiile de credit, industriaºii ºi comercian-
þii mai de seamã“, sã li se prezinte lista de 
subscripþie, „arãtând cã B.N.R. a vãrsat douã 
milioane“, subscrierea fiind „cea mai elemen-
tarã dovadã de solidaritate între convieþuitorii 
aceleiaºi þãri“.

Seria informaþiilor referitoare la tranzac-
þiile bancare se întrerupe în vara anului 

1940, când activitatea B.N.R. Chiºinãu a fost 
suspendatã brusc, odatã cu apropierea de 
Chiºinãu a Armatei Roºii. Ordinul de evacuare 
a sucursalei a venit de la Bucureºti la ora 4 în 
dimineaþa zilei de 28 iunie. Directorul, Dumitru 
Viºan, a izbutit în cursul zilei de 28 iunie sã 
încarce valorile în douã camioane ºi, însoþit 
de câþiva gardieni ºi soldaþi, a ajuns la Focºani 
a doua zi, pe 29 iunie. Nu s-a oprit aici, în 
seara aceleiaºi zile pornind spre Ploieºti, dar a 
reuºit sã ajungã numai pânã la Agenþia B.N.R. 
din Râmnicu Sãrat, unde convoiul a fost oprit, 
deoarece circulaþia spre Ploieºti era întreruptã. 
A fost obligat de haosul general din Moldova sã 
descarce camioanele la Râmnicu Sãrat.

La 1 iulie 1940, directorul, care era plecat 
la Bucureºti „ca sã raporteze personal ºi sã ia 
instrucþiunile cuvenite“, îºi informa superiorii 
cã toate valorile de la B.N.R. Chiºinãu erau 
evacuate, cele mai multe fiind depuse în tezau-
rul de la Râmnicu Sãrat, „ca o consecinþã a 
dramei pe care o trãieºte românismul“. În acel 
moment, situaþia valorilor era urmãtoarea: 69 
milioane lei erau predaþi Agenþiei Râmnicu 
Sãrat, 774.819 lei erau predaþi de casierul 
Vasile Zamfira Sucursalei Iaºi. Suma de 40 

milioane lei ajunsese la Serviciul contabilitatea 
biletelor. Sucursala funcþiona provizoriu în 
imobilul din Calea Victoriei, etajul IV, în sala 
de gimnasticã, unde se întocmeau situaþiile 
contabile în vederea predãrii celorlalte valori.

Peste un an, în iunie 1941, ca urmare 
a deciziei de intrare a României în 

rãzboi, trupele române s-au alãturat celor 
germane pe frontul rãsãritean. La 25 iulie se 
încheiau operaþiunile militare pentru eliberarea 
Basarabiei ºi a Nordului Bucovinei. În acest 
context, Consiliul general a decis redeschide-
rea Sucursalei Chiºinãu. Numirile în vederea 
completãrii posturilor de directori, contabili ºi 
casieri la sediile reînfiinþate din Basarabia ºi 
Nordul Bucovinei au început în luna august. 
Listele cu aceste numiri au fost modificate de 
mai multe ori. Pentru conducerea B.N.R. a fost 
destul de complicat sã rezolve problemele de 
personal din zonã ºi sã obþinã ºi acordul celor 
desemnaþi. Cu foarte puþine excepþii, directorii 
care trecuserã prin coºmarul evacuãrii din iu-
nie 1940 nu s-au mai întors la posturi. Au fost 
numiþi directori la sedii din Vechiul Regat sau 
în Centrala B.N.R. La Chiºinãu, noul director 
numit a fost Alexandru Jemãneanu. Acesta era 
basarabean, chiar din judeþul Lãpuºna, funcþio-
nar B.N.R. din anul 1929.

Alexandru Jemãneanu



Activitatea bancarã ºi-a reluat cursul. Pentru 
caracterizarea urmãtorilor ani, o sã ne limitãm 
la informaþiile pe care le-a consemnat inspec-
torul Constantin Ortinschi, o personalitate a 
B.N.R. din acei ani. În vara anului 1941, inspec-
torul gãseºte la Sucursala Chiºinãu „ruinã ºi 
mizerie“, dar în noiembrie 1942 menþioneazã 
cã, dintre toate sediile inspectate, numai la 
Chiºinãu activitatea intrase pe un fãgaº firesc. 
În octombrie 1943, C. Ortinschi face o apre-
ciere mai largã asupra situaþiei din Basarabia: 
„Deºi au trecut puþini ani de când toate aºezã-
rile erau prãbuºite în scrum sau ruinã, totuºi 
inima se umple de bucurie ºi mândrie vãzând 
vitalitatea cu care s-a reclãdit, s-au reînno-
dat firele rupte sau se pãstreazã cu dârzenie 
poziþiile economice ocupate, continuându-se 
munca, chiar sub ameninþarea norilor negri 
dinspre Rãsãrit“.

Aºa cum aflãm dintr-o circularã a Ser-
viciului M.O.N.T. din B.N.R., din 

noiembrie 1943, norii negri dinspre Rãsãrit 
erau atât de aproape, încât, „pentru eventualitãþi 
de evacuare din regiunea de Nord (Bucovina 
ºi Moldova) ºi Est (Basarabia ºi Dobrogea)“, 
agenþiile ºi sucursalele din aceastã zonã erau 
informate cã autoritãþile militare din Basarabia 
lucrau la planul operativ pentru evacuare. În 
acest plan, sucursala bãncii era încadratã la 
Directoratul Finanþelor, urmând sã fie evacuatã 
împreunã cu instituþiile financiare ale judeþului 
Lãpuºna.

Deoarece, în vederea evacuãrii valorilor, 
arhivelor, a funcþionarilor din finanþe împreunã 
cu familiile lor, Directoratul Finanþelor Lãpuºna 
avea la dispoziþie un numãr mic de vagoane 
C.F.R. ºi doar câteva cãruþe cu boi, prin douã 
circulare, din 10 ºi 12 ianuarie 1944, directorul 
Jemãneanu era informat cã evacuarea, a cãrei 
declanºare era condiþionatã de „apropierea 
teatrului de operaþiuni cãtre regiunea Basarabia 
ºi Bucovina“, se va face cu dubele B.N.R., prin 
Huºi, la Bârlad. Valorile vizate de evacuare în 
prima urgenþã erau: numerarul, care însemna 
sume de bani considerabile, metalele preþioase, 
actele de valoare, maºina cu timbru sec, cheile 
telegrafice ºi sigiliile, registrele ºi dosarele de 
acte autentificate de B.N.R., opisul alfabetic 
al proceselor, registrele, copierele ºi dosarele 
curente, strict necesare operaþiunilor zilnice, 
gajurile contractelor de împrumut.

De asemenea, era informat cã se primise 
aprobare ca directorii, contabilii ºi casierii se-
diilor din Basarabia ºi Bucovina sã fie înarmaþi 
cu revolvere ºi muniþie. Pentru evacuarea mem-
brilor familiilor (numai cu o valizã cu haine ºi 
schimburi), urma sã se trimitã, ca anexã la duba 
amintitã, „un camion cu prelatã, care va avea 
acelaºi itinerar ca ºi duba, formând rezervã de 
transport, dacã în dubã nu mai rãmâne spaþiu 
liber“.

La 20 martie 1944, printr-o telegramã 
ºi o convorbire telefonicã avutã cu 

maiorul Aurel Popescu, ºeful serviciului 
M.O.N.T. din B.N.R., Jemãneanu este infor-
mat în legãturã cu misiunile urgente pe care 
trebuie sã le execute. În primul rând, sã predea 
Administraþiei Financiare fondurile necesare 
la evacuare ºi sã ia „personal ºi imediat contact 
cu prefectul“ pentru a afla dacã se dã ordin de 
evacuare. În telegramã se mai preciza: „Dacã 
prefectul rãspunde «nu ºtiu nimic, nu-mi iau 
rãspunderea», atunci evacuaþi, luând legãtura 
cu sediile încadrate sã evacueze în aceeaºi 
coloanã ºi cu aceeaºi dubã. Dacã prefectul 
vã rãspunde «aºteptaþi ordine», nu evacuaþi 
ºi aºteptaþi. Acelaºi procedeu îl veþi aplica 
la intervale foarte scurte, pãstrând continuu 
contactul cu dl prefect“. Prin a doua telegramã 
primitã în aceeaºi zi, 20 martie, se comunicã 
sediilor din Moldova, Basarabia ºi Bucovina 
cã „vor opri numai personalul absolut strict 
necesar funcþionãrii serviciului ºi vor eva-
cua tot personalul de prisos, precum ºi toþi 
membrii familiilor la destinaþia de evacuare 
comunicatã“.

În aprilie 1944, Sucursala Chiºinãu apare 
în documente ca fiind evacuatã la Huºi. Refe-
ritor la funcþionari ºi membrii familiilor, apar 
în evidenþe 36 de persoane evacuate. Cei 21 
de membri ai familiilor fuseserã evacuaþi la 
Râmnicu Vâlcea, în perioada 20 martie – 5 
aprilie, cu o escalã de câteva zile la Focºani. 
Cei 11 funcþionari, trei uºieri ºi un impiegat 
erau împrãºtiaþi la Huºi, Râmnicu Vâlcea, Iaºi, 
Bucureºti. Alexandru Jemãneanu avea misiunea 
sã se prezinte la Tecuci, pentru cã era desemnat 
delegat al B.N.R. la Comandamentul etapelor 
de la Tecuci.

Mihaela TONE,
Expert principal B.N.R.


