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Aspects from the evolution of the commerce in the district of Severin between 1944–1948
(Abstract)

The commerce was also afected of different problems: the control of the state in this domain; maintaining the 
private property; changing the taxe system; refuse of the romanian government to participate to Marshall Plan, 
proposed by U.S.A.; high prices to all merchendises; low quality of products; laws were changed (organisation of 
Professional Rooms).
In this agitated period (1944–1948) there were necessary a series of measures that would stabilise the industry and 
trades. For the urban traders, an important action was the reopering of the industrial railways Oraviţa-Ieşenova-
Vârşeţ-Timişoara, belonging to the U.D.R. Society.
Between 1944–1947 took place some legislative changes, for example, the law for organizing the Professional 
Chambers, establishing prices for different trades, even banning some of them to get on the markets.
The Severin district had to deal with some negative effects too, because the state started to controll everything 
and everyone from the trading domain. Its commerce was affected by the sovietic robberies and abuses from 
1944–1945.
The instability of the internal market, and the lack of products because of the soviet army have encouraged the 
traders to form societies of their own, professional organisations of traders, such as: The Society of Traders special-
ised in: wood, cereals, iron, meat and lambs, textiles, glass, food, skin and shoes, but all of them had to respect the 
government’s rules.
In conclusion, the commerce in Severin between 1944–1948 was limited by the political factor and the state’s 
control over it.

În aproape întreaga perioadă dintre cele două 
războaie mondiale, comerţul interior se desfă-

şoară într-un cadru juridic neunitar şi relativ înve-
chit. Astfel, pe teritoriul României de atunci erau 
în vigoare trei coduri comerciale: primul, datând 
din 1887, al României Vechi şi aplicabil din 1928 
şi în Basarabia, unde până atunci funcţionau legile 
comerciale ale imperiului în care fusese înglobată 
până în 1918 această parte a României; altul, aus-
triac, din 1862 şi aplicabil în Bucovina; şi ultimul, 
ungar, datând din 1875 şi aplicabil în Transilvania. 
Toate codurile comerciale menţionate mai sus îşi 
trăgeau principalele prevederi din coduri comer-
ciale elaborate în ţări vest-europene, la începutul 
secolului al XIX-lea, sub influenţa majoră a con-
cepţiei liberale. Ca atare, codurile comerciale care 
erau în vigoare atunci în ţara noastră s-au dovedit 
suficient de flexibile pentru apariţia de instituţii 
care, prin mijloace şi pârghii adecvate, favorizau 

funcţionarea unui mecanism al economiei de piaţă 
de esenţă liberală.

Încă din primii ani postbelici se constată o ten-
dinţă vădită de creştere a numărului întreprinderi-
lor comerciale, tendinţă atestată elocvent de datele 
recensământului general al populaţiei din 1930. 
Astfel, la recensământul menţionat s-a constatat că 
66,1% din totalul întreprinderilor comerciale au 
fost înfiinţate după Marea Unire, adică în perioada 
1919–1930, şi doar 23,2% datau din perioada 
anterioară anului 1914, iar 5,2% au fost înfiinţate 
între anii 1914–1918 şi 5,5% în ani nedeclaraţi. 
La sfârşitul deceniului trei, reveneau 6,7 întreprin-
deri comerciale la 1.000 locuitori1.

Cea mai mare parte a întreprinderilor 
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1 M.  Mureşan, D.  Mureşan, Istoria economiei, Bucureşti 
(1995), 220.
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comerciale, adică peste 73%, precum şi cea mai 
mare parte a personalului, adică 66%, aveau ca 
obiect al activităţii comerţul alimentar, incluzând 
aici şi alimentaţia publică. Întreprinderile comerci-
ale erau, în majoritatea lor covârşitoare, întreprin-
deri de dimensiuni mici, cu 1–5 persoane, aceasta 
reprezentând peste 95% din totalul întreprinderi-
lor, iar în cadrul lor îşi desfăşurau activitatea peste 
78% din personalul ocupat în comerţ2.

În cadrul procesului de creştere a număru-
lui întreprinderilor comerciale, un loc aparte, tot 
mai important, în deceniul la care ne referim, dar 
mai ales în cel următor, faţă de perioadele ante-
rioare, l-au ocupat societăţile anonime ce aveau ca 
obiect activităţi comerciale. Este consemnat sta-
tistic că din cele 857 societăţi anonime profilate 
pe activităţi comerciale, care funcţionau în 1938, 
numărul celor constituite între 1919–1930 a fost 
de 216 faţă de 37 înfiinţate înainte de 1914 şi de 
11 înfiinţate între 1914–1918. Ca urmare, pon-
derea societăţilor comerciale în totalul societăţilor 
anonime din România a crescut de la 12,6% în 
1921 la 15,7% în 1929, iar ponderea capitalului 
lor în capitalul social total al societăţilor anonime a 
înregistrat, în perioada respectivă, o uşoară scădere, 
de la 5,8% la 5,3%. Procesul de constituire a socie-
tăţilor anonime cu profil comercial se va amplifica 
în deceniul al patrulea3.

Corespunzător cerinţelor dezvoltării activităţii 
comerciale şi ale perfecţionării acesteia, în dece-
niul al patrulea are loc un proces relativ amplu 
de modernizare şi îmbogăţire a legislaţiei comer-
ciale. Astfel, în 1931 îşi începe activitatea Oficiul 
Registrului Comerţului, cu sarcina de a înregistra 
firmele înfiinţate şi a le radia pe cele desfiinţate, 
în aprilie 1934 este adoptată o nouă Lege pentru 
organizarea camerelor de comerţ și industrie, iar în 
1938 este adoptat un nou Cod comercial. Prin toate 
acestea şi alte reglementări legislative se unifică 
prevederile referitoare la activitatea de comerţ, la 
raporturile de schimburi economice în general, 
este înlăturat cadrul normativ juridic anterior, 
neunitar şi relativ vechi, şi favorizată funcţionarea 
mecanismului economiei de piaţă. În cadrul măsu-
rilor legislative referitoare la comerţ un loc aparte 
îl ocupă, desigur, adoptarea noului Cod comercial, 
care îl înlocuieşte pe cel vechi, din secolul al XIX-
lea, şi în care sunt stipulate reglementări unitare, 
potrivit normelor de drept ale timpului, adoptate 
în ţări cu o bogată experienţă în domeniu.

Firmele comerciale, în deceniul patru, cresc sub 

2 Ibidem, 221.
3 Ibidem, 221–222.

aspect numeric faţă de deceniul anterior. Astfel, la 1 
aprilie 1936, potrivit datelor Oficiului Registrului 
Comerţului, numărul firmelor comerciale era de 
173.261, cu 43% mai mare decât la recensământul 
din 1930, ceea ce înseamnă că într-un interval de 
aproape 6 ani ritmul lor mediu anual de creştere 
s-a ridicat la peste 6%. În 1936 reveneau 9,7 între-
prinderi comerciale la 1.000 de locuitori, faţă de 
6,7 în 19304.

Predominante, ca şi la sfârşitul deceniului 
trei, după numărul lor, sunt unităţile alimentare, 
urmate de cele de îmbrăcăminte şi confecţii ş.a. 
Rezultă că şi în anul 1936, ca şi în anul 1930, 
comerţul alimentar este predominant, deşi se con-
stată unele schimbări semnificative de structură, o 
deplasare spre cel nealimentar, cu deosebire spre cel 
cu îmbrăcăminte şi confecţii, cu aparate şi maşini 
etc.5

Numărul firmelor comerciale continuă să 
crească şi după anul 1936, în 1938 numărul firme-
lor comerciale şi comerciale de producţie de tip-
cofetării, de transport etc., ajungând la 231.999.

În deceniul al patrulea, în cadrul firmelor 
comerciale o importanţă crescândă capătă societă-
ţile anonime comerciale, a căror înfiinţare se înscrie, 
în continuare, pe traiectoria tendinţei din deceniul 
anterior, tendinţă ce se manifestă însă mult mai 
puternic. Astfel, potrivit statisticilor din epocă, 
în perioada 1931–1938 s-au înfiinţat 587 socie-
tăţi anonime comerciale, ceea ce reprezintă 68,5% 
din numărul celor existente în 1938. În acest an 
societăţile anonime comerciale, în număr de 857, 
dispuneau de un activ de 20.677 milioane lei. În 
decursul perioadei menţionate societăţile respec-
tive s-au afirmat ca o forţă economică în ascensi-
une în ansamblul societăţilor anonime existente în 
ţara noastră. Astfel, ponderea societăţilor anonime 
profilate pe activităţi comerciale în numărul total 
al societăţilor anonime din ţara noastră a crescut 
de la 15,7% în 1929 la 21,1% în 1933 şi la 30,0% 
în 1938, iar ponderea capitalului lor în capitalul 
social total al societăţii anonime a crescut, în ace-
iaşi ani, de la 5,3% la 6,4% şi respectiv la 8,2%. 
De remarcat că forţa lor economică se amplifică 
încă din anii crizei, dar cu o deosebită tărie în peri-
oada 1933–1938. Ca urmare, în totalul societăţi-
lor anonime din 1938, societăţile anonime cu pro-
fil comercial deţineau active în proporţie de 6,7%, 
realizau o cifră de afaceri de 9,1% şi în reţeaua lor 
lucrau 7,7% din personalul ocupat6.

Politica economică în anii 1941–1944 s-a 
4 Ibidem, 286.
5 Ibidem, 287.
6 Ibidem, 288.
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caracterizat prin intervenţia directă a statului, pre-
ocupat să asigure producţii cât mai mari pentru 
necesităţile războiului. Încă în octombrie 1940 s-a 
înfiinţat Ministerul coordonării și al statului major 
economic, care avea dreptul de a controla activitatea 
întreprinderilor particulare. Printr-un decret-lege 
din martie 1941 s-a asigurat dreptul statului de a 
folosi capitalurile din întreprinderile industriale 
şi comerciale în care capitalul străin avea partici-
paţii, pentru a le determina să execute comenzi 
ale guvernului. Aceleaşi drepturi de a controla şi 
dirija producţia industrială le avea şi Ministerul 
Economiei Naţionale.

Pierderile suferite de economia României în 
anii 1941–1944 prin comerţul de cliring privind 
armamentul şi petrolul (95,4 milioane de dolari) 
prin sistemul de preţuri impuse, prin stabilirea 
unui raport arbitrar între marca germană şi leu, 
defavorabil României (69,9 milioane), prin exo-
nerările de taxe vamale şi impozite (46,7 milioane 
dolari), daunele rezultate din neachitarea taxelor şi 
tarifelor la transporturile efectuate şi la telecomu-
nicaţiile folosite în România (231,9 milioane de 
dolari) s-a ridicat la suma de 446,1 milioane dolari 
la cursul anului 19387.

Victoria asupra Germaniei hitleriste a pus eco-
nomia românească, aflată de-acum într-o stare 
de slăbire şi uzură înaintată, în faţa problemelor 
învingerii greutăţilor produse de marile pierderi 
şi distrugeri suferite de-a lungul războiului, ale 
trecerii pe picior de pace şi depăşirii conflictelor 
sociale, precum şi ale îndeplinirii la timp a sarci-
nilor faţă de aliaţi, care decurgeau din condiţiile 
păcii. Populaţia era istovită de efortul la care fusese 
supusă pe parcursul războiului. În anul bugetar 
1944–1945, patru cincimi din cheltuieli fuseseră 
acoperite, în esenţă, prin emisiuni monetare.

Starea economică de la care se pornea în peri-
oada postbelică se caracteriza prin faptul că, potri-
vit unor calcule oficiale, în 1945 venitul naţional 
al României era de 537 milioane de dolari, practic 
aproape jumătate din cel antebelic.

Linia fundamentală a tuturor forţelor politice 
din ţară era aceea a refacerii economice. Deosebiri 
apăreau în concretizarea căilor – economia libe-
rală sau economia dirijată – de atingere a scopului. 
Guvernul constituit în martie 1945 a preferat con-
trolul statului şi un rol sporit al acestuia în econo-
mie, în condiţiile recunoaşterii proprietăţii private 
şi ale efectuării unor reforme sociale. În paralel, va 
acţiona un „control de jos”, mai ales prin sindicate, 

7 I. Puia, J. Tambozi, Istoria economiei naţionale, Constanţa 
(1993), 220.

control care a predominat de-a lungul anului 
1945, dar după aceea a slăbit, în 1947 rolul princi-
pal ocupându-l aparatul de stat8.

De altfel, în cursul anului 1945, Comisia 
Centrală Fiscală a adoptat mai multe decizii pri-
vind sistemul de impozitare. Astfel, prin decizia 
nr.  1460 din 21 iunie 1945, impozitele directe 
pe venit datorate de întreprinderile comerciale şi 
industriale nou înfiinţate, ale căror mijloace de 
finanţare în primul an nu depăşeau 25 milioane 
lei, se reduceau cu 50% pentru primul an de la 
înfiinţare şi cu 33% pentru cel de-al doilea an. 
De asemenea, decizia nr. 1467 din 13 iulie 1945 
stabilea că veniturile realizate de comis-voiajorii şi 
agenţii din industrie şi comerţ urmau să fie supuse 
impozitului profesional9.

În pofida măsurilor de redresare luate, în anul 
1946, starea economiei româneşti a continuat să 
fie precară. În primul rând, anul 1946, continuând 
negativ anul 1945, a fost un an deosebit de secetos, 
iar producţia agricolă, total insuficientă, a influen-
ţat mai departe în rău toate ramurile.

Pierderile mari suferite de agricultură şi starea 
celor mai multe ramuri industriale au făcut ca, în 
1946, venitul naţional să fie mai mic decât cel din 
1945, ministrul Finanţelor considerându-le doar 
de circa 100 miliarde lei (valută 1938) sau 461 
milioane dolari, ceea ce reprezenta doar circa 40% 
faţă de cel din 193810.

În anul 1947, venitul naţional a atins 65% din 
cel obţinut în anul 1938. Problemele comerţului 
exterior, la rândul lor, se impuneau cu o deose-
bită forţă, mai ales după ce, la 10 februarie 1947, 
fusese semnat Tratatul de pace. Pentru reconstruc-
ţia economică erau obiectivele necesare dezvoltării 
comerţului şi cooperării economice internaţionale. 
Din păcate, ţara noastră, ca şi ţările din jur, sufe-
rise foarte mari pierderi şi distrugeri în timpul răz-
boiului, economia ei aflându-se într-o stare foarte 
critică (anii 1945–1946 fuseseră ani de cumplită 
secetă), avea de făcut faţă obligaţiilor în cadrul 
armistiţiului şi, drept urmare, disponibilităţile de 
export în primii ani au fost aproape inexistente. 
La rândul ei, blocarea valutei şi a devizelor deţi-
nute de România în ţările occidentale contribuia 
şi ea la extraordinara îngreunare a importurilor. La 
rândul său, faptul că relaţiile dintre foştii aliaţi au 
început să se deterioreze a afectat negativ starea de 
lucruri. Majoritatea ţărilor europene începuseră 
8 N.N.  Constantinescu (coord.), Istoria economică a 
României, vol. 2, Bucureşti (1998), 93.
9 Revista Fiscală şi Financiară, Bucureşti, anul XIII, 
nr. 153–154, octombrie 1945, 12–17.
10 N.N. Constantinescu, op. cit., vol. 2, 97–98.
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să graviteze către una din cele două supraputeri – 
S.U.A.  şi U.R.S.S. – din considerente, în primul 
rând, politice şi strategice. Drept urmare, guver-
nele de atunci ale României au intensificat colabo-
rarea economică cu vecinii şi, în primul rând, cu 
Uniunea Sovietică.

În aceste condiţii, guvernul român a răspuns 
negativ (după ce şi U.R.S.S. procedase aşa) la invi-
taţia francă-britanică de participare la Conferinţa 
internaţională ce urma să aibă loc la Paris, la 12 
iulie 1947, convocată la sugestia secretarului de 
stat al S.U.A.  – generalul Marshall, care voia să 
organizeze cunoscutul „Plan Marshall” de con-
tribuire a Statelor Unite la refacerea economică a 
Europei prin credite. S-a pierdut, în felul acesta, o 
însemnată ocazie favorabilă pentru România.

Cu toate acestea, îmbunătăţirea, într-o anumită 
măsură, a producţiei naţionale a permis o oarecare 
înviorare a comerţului exterior, acesta rămânând 
însă foarte mult în urma celui antebelic (faţă de 
1938 = 100, în anul 1947 importul era pe jumă-
tate, iar exportul ceva mai puţin de pătrime). În 
acelaşi an 1947, însă, Uniunea Sovietică deţinea 
aproximativ 70% din importul românesc şi circa 
91% din exportul nostru, în condiţiile în care 
numărul ţărilor cu care România avea raporturi 
comerciale se ridica la 26 (faţă de numai 12, în 
1945).

În structura importurilor s-a evidenţiat vechea 
tendinţă antebelică de creştere a ponderii semifa-
bricatelor şi materiilor prime, ceea ce a favorizat 
producţia industrială. Dacă, totuşi, importurile 
nu acopereau decât insuficient nevoile industriale, 
aceasta se datora nivelului scăzut al exportului. De 
altfel, este caracteristic faptul că, atunci când se 
făcuse import de porumb din Statele Unite, el a 
putut să fie realizat pe bază de gaj în aur, iar pen-
tru o importantă parte din mărfurile importate 
din U.R.S.S. a trebuit obţinut de la această ţară un 
credit în cadrul acordului economic încheiat cu ea 
la 20 februarie 1947. Deci, redresarea economică 
se înfăptuia, în esenţă, cu posibilităţile oferite de 
însăşi economia noastră11.

Comerţul interior era supus, tot acum, unui con-
trol riguros din partea organelor statului. Astfel, 
decizia ministerială nr. 4561 din 10 noiembrie 1947 
limita beneficiul obţinut de întreprinderile comer-
ciale care vindeau produse instituţiilor civile şi mili-
tare, cooperativelor, economatelor şi întreprinderilor 
industriale la maximum 7% (art. 29). De asemenea, 
ordinul circular nr.  1008756 din 7 ianuarie 1948, 
emis de către Direcţiunea Generală a Controlului 

11 Ibidem, 111–113.

Economic, interzicea – pentru o perioadă nedefinită 
– comercializarea făinii albe şi a derivatelor, consu-
mul acesteia fiind considerată „o crimă”12.

Legea naţionalizării principalelor mijloace de 
producţie (11 iunie 1948) a trecut în proprietatea 
statului un număr însemnat de întreprinderi din 
industrie, transporturi, telecomunicaţii, comerţ, 
precum şi unele bănci. Potrivit recensământului 
industriei, din 31 octombrie 1948, ponderea sec-
torului de stat, format din întreprinderi de subor-
donare centrală şi din cele de interes local, calculată 
după numărul de salariaţi, era în industrie de 76%, 
în transporturi şi comunicaţii de 98%, în comerţ 
şi credit de 42%. În 1949 este instituit monopolul 
statului asupra comerţului exterior, prin Decretul 
din 28 iulie 1949 pentru reglementarea operaţiu-
nilor de import, export și tranzit, iar pentru facili-
tarea şi coordonarea relaţiilor economice externe 
ale României, în decembrie 1949 este înfiinţată 
Camera de Comerţ Exterior a României. Din con-
siderente de oportunitate politică, cu scopul de a 
antrena o mare adeziune a populaţiei pentru noua 
putere care se instala, naţionalizarea nu a cuprins 
pământul, întreprinderile mici, cele care aveau sub 
10 lucrători şi sub 20 CP, şi comerţul mic. Acestea 
din urmă au constituit, însă, domeniul unei poli-
tici sistematice de îngrădire – limitare – lichidare, 
desfăşurată în deceniul 1950–196013.

***

Judeţul Severin se confrunta cu aceleaşi feno-
mene negative semnalate pe întreg cuprinsul ţării. 
În perioada studiată, comerţul de pe raza judeţului 
manifesta următoarele caracteristici:

• Comerţul oficial se afla într-o situaţie alar-
mantă: creşterea continuă a preţurilor la majori-
tatea mărfurilor şi imposibilitatea materială de a 
înlocui – decât într-o măsură foarte redusă – măr-
furile vândute diminuau capitalul comercianţilor, 
cu precădere în primul trimestru al anului 1945; 
majoritatea prăvăliilor erau goale, fără mărfuri sau 
cu mărfuri de calitate inferioară; în urma majorării 
salariilor şi a sarcinilor sociale, cheltuielile generale 
au ajuns la un nivel foarte ridicat.

• Întreruperea importului mărfurilor din străină-
tate a făcut înlocuirea lor aproape imposibilă, lipsa 
lor pe piaţă era cvasi-generală, iar cele ce se mai 
găseau puteau fi cumpărate la preţuri exorbitante.

• Blocarea diferitelor mărfuri și produse, 
12 Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale (în 
continuare SJTAN), fond Prefectura judeţului Severin, d. 
34/1947, f. 47, 51.
13 M. Mureşan, D. Mureşan, op. cit., 325–326.
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interzicerea vânzării și circulaţiei altora au avut 
drept consecinţă faptul că o parte din ramurile de 
comerţ nu mai efectuau tranzacţii de mult timp.

• Comerţul clandestin nu putea fi eliminat atâta 
timp cât nu se normalizau transporturile şi nu apă-
reau oferte serioase pe piaţă.

• Cel mai mare neajuns pentru comercianţi 
s-au dovedit a fi suprapreţurile, care continuau a se 
aplica la o gamă de produse destul de diversificată. 
Comercianţii care preferau să nu plătească supra-
preţuri, de altfel puţini la număr, nu se puteau rea-
proviziona, astfel încât aveau magaziile goale şi nu 
puteau face faţă obligaţiilor financiare.

• Comerţul cu cereale era complet dezorganizat, 
de când aprovizionarea judeţului a fost încredin-
ţată unor persoane fără pregătire comercială, iar 
preţurile pieţii depăşeau preţurile maximale afişate.

• Comerţul cu alimente, exceptând mezelurile, 
se reducea la câteva articole lipsite de mare impor-
tanţă. Lipseau de pe piaţă sarea, zahărul, uleiul, 
untul, untura, carnea şi brânza, care puteau fi pro-
curate numai la preţuri speculative.

• Comerţul cu băuturi era, practic, inexistent 
în urma interzicerii complete a desfacerii băuturi-
lor alcoolice. Preţurile la aceste articole au crescut 
foarte mult, situaţia debitanţilor de băuturi spir-
toase devenind alarmantă.

• Comerţul cu coloniale se găsea într-o situaţie 
similară, magaziile comercianţilor de profil fiind 
aproape goale.

• Comerţul cu manufactură și textile se confrunta 
cu un nivel ridicat al cererii, însă oferta, destul de 
redusă din păcate, se dovedea – în majoritatea 
cazurilor – de calitate inferioară şi "pe sprânceană", 
iar reaprovizionarea era extrem de dificilă şi la pre-
ţuri cu mult mai ridicate decât cele cu care s-au 
vândut produsele.

• Comerţul cu încălţăminte desfăşurat în condi-
ţii legale se limita, cu precădere, la încălţăminte cu 
talpă de lemn, ghetele de piele putând fi achiziţio-
nate doar în mod clandestin. De asemenea, o mare 
cantitate de manufactură, textile, confecţii şi încăl-
ţăminte a fost cumpărată de către supuşii sovietici 
care s-au repatriat (aluzie evidentă la basarabeni şi 
bucovineni – n.n.).

• Comerţul cu săpunuri și produse de parfumerie 
era aproape inexistent. Se constata absenţa urmă-
toarelor articole: săpun, pastă de dinţi, perie de 
dinţi, dezinfectante etc.

• Comerţul cu produse farmaceutice se practica 
la preţuri enorme, deoarece oferta era redusă, iar 
cererea era mult peste aşteptări. Circulau foarte 
multe medicamente falsificate, mai ales preparate 
farmaceutice, comerţul clandestin fiind înfloritor.

• Comerţul cu chimicale întâmpina o serie de 
greutăţi. Articolele considerate strict necesare nu 
se găseau pe piaţă. Chimicalele grele, care se desfă-
ceau anterior în prăvăliile mixte, puteau fi achizi-
ţionate cu dificultate şi la preţuri considerabile. În 
egală măsură, lipseau următoarele articole: prepa-
ratele pentru stropirea pomilor, dezinfectările uzu-
ale, vopselele ş.a.m.d.

• Comerţul cu materiale de construcţie se desfă-
şura în condiţii dificile. Comerţul cu var era practi-
cat numai acolo unde comercianţii puteau aduce, 
cu trăsurile, varul de la fabrici. Comerţul cu ţigle și 
cărămizi era, în multe cazuri, nominal. În ceea ce 
priveşte comerţul cu cherestea, depozitele erau goale 
şi nu se puteau aproviziona, din cauza greutăţilor 
de transport şi a obiceiului autorităţilor adminis-
trative şi militare de a achiziţiona cantităţi masive 
de produse la preţuri maximale, mult inferioare 
celor reale. Cu probleme similare se confrunta şi 
comerţul cu lemne de foc, furaje, sticlărie şi articole 
de menaj, profund afectat de rechiziţiile masive şi 
de obligaţia de a hrăni un număr impresionant de 
animale aparţinând armatei sovietice14.

În data de 11 august 1945 s-a desfăşurat, 
la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie din 
Timişoara, o consfătuire a cercurilor economice 
locale, iniţiată de Uniunea Patrioţilor în cadrul 
acţiunii de sprijinire a guvernului Groza. Cu acest 
prilej, s-a evidenţiat necesitatea constituirii unui 
Consiliu economic regional bănăţean, care trebuia 
să facă propuneri autorităţii de stat în legătură 
cu normalizarea, reconstrucţia şi ridicarea econo-
mică a ţării, ţinând cont de specificul regiunii; din 
acest Consiliu urmau să facă parte atât reprezen-
tanţi ai vieţii economice regionale, cât şi delegaţi 
ai sindicatelor muncitoreşti şi ai consumatorilor 
din celelalte straturi sociale (liber-profesionişti, 
funcţionari, profesori etc). De asemenea, s-a admis 
necesitatea exercitării controlului de stat asupra 
producţiei şi preţurilor. Pentru a controla eficace 
preţurile de desfacere, s-a găsit necesară restrân-
gerea acestui control asupra mărfurilor de primă 
necesitate (alimente, îmbrăcăminte, articole medi-
cale şi de igienă). În ceea ce priveşte fixarea preţuri-
lor, s-a preconizat stabilirea preţurilor pe baze reale 
ţinând cont de costul materiilor prime, de spesele 
de transport şi de cheltuielile de fabricaţie15.

În cursul anului 1946 s-a îmbunătăţit consi-
derabil aprovizionarea judeţului, datorită concur-
sului unor factori obiectivi: producţia abundentă 
14 SJTAN, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj – 
secretariat-administrativ, d. 189/1944, f. 1–3.
15 Lupta patriotică, Timişoara, anul III, nr.  31, 30 august 
1945, 8.
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de legume, zarzavaturi, fructe etc, la nivel local, 
precum şi primirea unor cantităţi apreciabile de 
cereale din URSS (27 vag grâu, 30 vag orz şi 37 
vag porumb). Astfel era asigurată, în mare parte, 
alimentaţia pentru populaţia urbană, pentru mun-
citorii din întreprinderile industriale, comerciale şi 
forestiere din judeţ16.

Activitatea comercială din judeţul Severin în 
anii 1947–1948 a cunoscut o evoluţie sinuoasă, 
statul impunându-şi rapid controlul asupra tuturor 
operaţiunilor comerciale din zonă.

***

Pentru a înţelege mai bine unele aspecte ale 
comerţului desfăşurat pe raza judeţului Severin 
merită să prezentăm o statistică a firmelor comerci-
ale înregistrate şi radiate în anii 1944–1948.

• În ceea ce priveşte firmele comerciale radiate, 
numai în intervalul august-decembrie 1944 au 
dat faliment 29 firme de diverse profiluri (comerţ 
mixt, brutării, confecţionarea maşinilor de treierat, 
măcelării, debite de băuturi spirtoase, comerciali-
zarea lemnelor de construcţie, societăţi de asigu-
rări etc.) situate în următoarele localităţi: Ţipari, 
Rusca Montană, Măguri, Marginea, Dumbrava, 
Caransebeş, Căvăran, Orşova, Balinţ, Băile 
Herculane ş.a.m.d.17

Unele firme comerciale de pe cuprinsul jude-
ţului Severin şi-au închis porţile şi în cursul 
anului 1945. De pildă, comerciantul Vichentie 
Munteanu din Ohaba-Bistra era obligat, de către 
Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj, să renunţe 
la vânzarea sării şi a petrolului, fără a avea firmă 
înmatriculată, putând comercializa doar tutun şi 
spirt, astfel încât, până la urmă, a renunţat la firma 
sa. În schimb, firma comercială "Agricola" din 
Lugoj, aflată în proprietatea lui Alexandru Cădar, 
solicita radierea sa din Registrul Comerţului Lugoj 
şi mutarea sediului la Crasna (judeţul Sălaj), locali-
tatea natală a proprietarului, de unde a fost expul-
zat în anul 1940. De asemenea, în baza Ordinului 
General nr. 9000/1945, prin care toţi refugiaţii din 
Ardealul de Nord trebuiau să părăsească localităţile 
unde s-au refugiat şi a Ordinului nr.  142/1945, 
emis de Comisia pentru verificarea situaţiei nota-
rilor publici din Circumscripţia Curţii de Apel 
Oradea, prin care soţul Anei Moldovan, proprie-
tară a unui magazin de manufactură şi mărunţişuri 
din Caransebeş, era silit să se prezinte la Oradea 
16 SJTAN, fond Prefectura judeţului Severin – Biroul 
Armistiţiului, d. 2/1946, f. 16.
17 Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj – 
secretariat-administrativ, d. 191/1944, f. 4, 35, 48.

pentru a-şi lua în primire postul de notar public, 
Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj a fost înşti-
inţată de faptul că proprietara a închis prăvălia 
deţinută în Caransebeş după ce a achitat – la zi 
– toate impozitele comerciale şi angajaţii săi au pri-
mit toate drepturile legale18.

Desigur, exemplele pot continua, însă am pre-
zentat câteva cazuri relevante din punct de vedere 
al motivaţiei gestului adoptat.

• Datorită unor facilităţi fiscale, în anii 1944–
1948 a fost semnalată înregistrarea unor noi firme 
comerciale pe raza judeţului Severin. De pildă, 
numai în luna noiembrie 1945 au fost elibe-
rate 20 autorizaţii pentru exercitarea comerţului, 
dintre care: 3 – pentru comerţul cu băuturi spir-
toase, brevetele de băuturi fiind deja eliberate de 
Administraţia Financiară; câte una pentru auto-
taxi, tăbăcărie, vânzarea de alimente, lăptărie, par-
fumerie, comercializarea de aparate tehnice şi de 
radio, distribuirea de cereale, fabricarea de ghete, 
pastă de parchete şi articole cosmetice; 2 – pentru 
măcelării; 7 – pentru comerţ mixt19.

În anul 1946, pe raza judeţului Severin erau 
înregistrate 2.188 firme comerciale, marea majori-
tate a acestora fiind reprezentată de: brutării, mori, 
măcelării, cârciumi, restaurante, societăţi de trans-
port, puncte de vânzare băuturi spirtoase, depozite 
de sticlărie, ospătării, băcănii, ceasornicării, maga-
zine pentru desfacerea de coloniale, farmacii, libră-
rii, tipografii, ateliere fotografice ş.a.m.d. Acestea 
erau concentrate în localităţile: Lugoj, Caransebeş, 
Orşova, Băile Herculane, Coştei, Mehadia, 
Zgribeşti, Nevrincea, Balinţ, Iaz, Mărul, Teregova, 
Bucoşniţa, Bethausen, Ciuta, Plavişeviţa, Bucovăţ, 
Făget, Nădrag etc. În funcţie de ponderea profi-
tului obţinut şi de piaţa de desfacere tradiţională, 
pot fi enumerate cele mai importante firme comer-
ciale din această regiune: "Lutex" S.A.R., sucursala 
Lugoj (reprezentanţă şi comerţ cu articole textile); 
"Bourne & Comp" s.i.n.c. Lugoj (comerţ cu maşini 
de cusut "Singer"); "Arthur Deutsch & Fiii" s.i.n.c. 
Lugoj (comerţ de pielărie şi blănărie); librăria 
"Diecezana" din Lugoj; farmacia lui Francisc Freyler 
din Orşova; "Husveth & Hofer" s.i.n.c. Lugoj (tipo-
grafie şi librărie); "Kincs & Tauber" s.i.n.c. Lugoj 
(comerţ mixt); "Fraţii Pollak" Caransebeş (vânzare 
de coloniale, fierărie şi manufactură); sucursalele 
Lugoj şi Caransebeş ale firmei "Romcolind" S.A., 
profilată pe comercializarea de coloniale şi produse 
industriale; societatea internaţională de transport 
fluvial aparţinând lui Iosif Salmen din Orşova; 

18 Ibidem, d. 207/1945–1946, f. 14, 44, 94.
19 Ibidem, d. 214/1946, f. 21.
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"Alcovina" S.A.  Caransebeş (comerţ cu băuturi 
spirtoase); "Prima" S.A., sucursala Caransebeş 
(comerţ cu bere, vin şi băuturi spirtoase); restau-
rantul aflat în proprietatea lui Samson Talpeş din 
Caransebeş ş.a.20

Operaţiunea de înregistrare a firmelor comer-
ciale pe cuprinsul judeţului Severin a continuat în 
anii 1947–1948, dând falsa impresie a neimplicării 
excesive a statului în activitatea acestui important 
sector al economiei naţionale. De pildă, în peri-
oada februarie-decembrie 1948, un număr de 320 
firme comerciale din judeţul Severin au obţinut 
certificate de existenţă: restaurante; depozite de 
vânzare a băuturilor spirtoase; cârciumi; băcănii; 
magazine de desfacere a produselor alimentare 
(ouă, brânzeturi, mezeluri, peşte etc); brutării; 
cofetării; puncte de vânzare a articolelor textile 
şi de galanterie; ceasornicării; tipografii; librării 
ş.a.m.d. Răspândite în mai multe localităţi (Lugoj, 
Caransebeş, Orşova, Băile Herculane, Balinţ, 
Margina, Mehadia, Pecinişca, Găvojdia, Căpâlnaş, 
Rusca Montană, Făget, Sacul ş.a.), firmele enume-
rate mai sus dispuneau de un capital social cuprins 
între 1.000–6.020.928 lei (în condiţiile reformei 
monetare din 1947 – n.n.) şi de o piaţă de desfa-
cere destul de extinsă21.

Numărul ridicat al firmelor comerciale care-şi 
desfăşurau activitatea pe raza judeţului Severin în 
perioada studiată reflectă dezvoltarea remarcabilă 
de care se bucura această ramură economică în 
plan zonal.

• Comerţul practicat în judeţul Severin a fost 
afectat, într-o măsură considerabilă, de jafurile 
sovietice din anii 1944–1945. De pildă, în inter-
valul septembrie-decembrie 1944, valoarea totală 
a pagubelor cauzate de sovietici unui număr de 
203 comercianţi de pe cuprinsul judeţului Severin 
era estimată la 268.115.173 lei. Cele mai mari 
distrugeri au fost provocate comercianţilor din 
plăşile Caransebeş (82.323.802 lei), Margina 
(69.370.197 lei), Făget (34.629.227 lei) şi Orşova 
(34.600.816 lei)22.

În majoritatea cazurilor, autorităţile locale evi-
tau să intervină în favoarea reclamanţilor, de teamă 
să nu intre în conflict cu ostaşii sovietici. Astfel, 
în zilele de 15–16 septembrie 1944, câţiva soldaţi 
sovietici au pătruns în localul comerciantului Ioan 
Bancu din Lugoj, profilat pe coloniale şi produse 
de băcănie, luând – fără forme legale – o canti-
tate apreciabilă de mărfuri (600 kg orez, 500 kg 
zahăr, 100 sticle de vin, 90 l lichior şi rom, 680 
20 Ibidem, d. 222/1946, f. 3, 8, 14, 25, 31.
21 Ibidem, d. 238/1948–1949, f. nenumerotată.
22 Ibidem, d. 196/1944, f. 22.

l ţuică ş.a.m.d.) în valoare totală de 685.000 lei. 
Reclamantul şi soţia sa au fost reţinuţi în locuinţă 
de 2 ofiţeri sovietici, în timp ce ucenicii comer-
ciantului au fost nevoiţi să asiste neputincioşi la 
jefuirea localului amintit. Soţia comerciantului a 
reuşit să părăsească locuinţa şi a încercat să obţină 
sprijinul autorităţilor locale, însă acestea au evitat 
să se implice în rezolvarea situaţiei23.

Desigur, pe raza judeţului Severin au fost semna-
late o multitudine de cazuri similare. În decurs de 3 
luni (septembrie-noiembrie 1944), militarii sovie-
tici au jefuit magazinele a 12 comercianţi lugojeni, 
ridicând bunuri în valoare totală de 7.920.364 lei, 
constând în: cereale (grâu, porumb, orz, ovăz); car-
tofi; băuturi (vin, ţuică, lichior etc); alimente (slă-
nină, cârnaţi ş.a.); căldări de fier; scânduri de esenţă 
tare; furaje; benzină şi ulei; animale de tracţiune; 
vehicule cu tracţiune animală şi mecanică ş.a.m.d.24

De asemenea, în intervalul septembrie-octom-
brie 1944, sovieticii au provocat pagube estimate la 
57.998.795 lei unui număr de 10 comercianţi din 
Caransebeş. Gama produselor ridicate – în mod 
abuziv – de către soldaţii Armatei Roşii era destul 
de variată: cereale, alimente, băuturi, mărunţişuri, 
articole de sticlărie, articole tehnice, furaje, nume-
rar, bunuri de valoare, animale de tracţiune şi de 
reproducere, vehicule cu tracţiune animală25.

Jafurile la care s-au pretat ostaşii sovietici pe 
raza judeţului Severin au destabilizat activitatea 
comercială din zonă, având – drept consecinţă – 
scăderea dramatică a nivelului de trai al populaţiei.

• În perioada la care ne referim, comercianţii 
din judeţul Severin s-au văzut obligaţi să respecte 
prevederile înscrise în Convenţia de Armistiţiu, 
deşi acestea impietau grav asupra desfăşurării – în 
condiţii normale – a comerţului în zonă. Au fost 
vizate, cu predilecţie, firmele comerciale deţinute 
de minoritarii germani și maghiari, asupra cărora 
s-a instituit un control strict din partea statului, 
monitorizându-se – în mod constant – activitatea 
acestora.

Conform unei statistici oficiale, în anul 1944, 
pe raza judeţului Severin figurau 7 întreprinderi 
comerciale aparţinând cetăţenilor români plecaţi 
cu armata germană. În funcţie de profitul obţinut 
în primele luni ale anului 1944, firmele menţio-
nate mai sus au fost lichidate sau menţinute pro-
vizoriu în activitate, până la adoptarea unei soluţii 
definitive în această problemă26.
23 Ibidem, f. 1.
24 Ibidem, f. 6.
25 Ibidem, f. 43.
26 Idem, fond Delegatul Comisiei Române pentru Aplicarea 
Armistiţiului – judeţul Severin, d. 6/1945–1946, f. 90.
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Arbitrariul care domina comerţul regional în 
această perioadă rezultă şi dintr-un comunicat emis 
de Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj la data 
de 13 noiembrie 1944. Din comunicatul amintit 
rezulta faptul că au fost afectate, în intervalul sep-
tembrie-noiembrie 1944, două firme comerciale 
lugojene. Astfel, prăvălia şi magaziile din propri-
etatea lui Eugen Mayer au fost sigilate, în ziua de 
11 noiembrie 1944, de către delegatul Garnizoanei 
Sovietice din localitate, pretinzând ca numerarul 
firmei (cca 1.600.000 lei) să revină Garnizoanei 
Sovietice. Proprietarul firmei, etnic german, a fost 
mobilizat – iniţial – în armata română, însă, la înce-
putul lunii noiembrie 1944 a fost internat în lagă-
rul din Târgu-Jiu, fiind acuzat că a făcut parte din 
conducerea organizaţiei Lugoj a Grupului Etnic 
German. Această firmă, constituită în urmă cu 
aproximativ 30 de ani, deţinea cel mai important 
magazin de fierărie din judeţ şi avea 12 angajaţi, a 
căror existenţă era periclitată de măsurile adoptate 
la mijlocul lunii noiembrie 1944. De asemenea, 
"Comerţul Lugojan", cea mai importantă firmă de 
coloniale en gros şi en detail din localitate, a fost 
sigilată în cursul lunii septembrie 1944, pornind 
de la faptul că 50% din acţiuni aparţineau supuşi-
lor germani, iar 50% se aflau în posesia unor cetă-
ţeni români de origine etnică germană. În prima 
jumătate a lunii noiembrie 1944 comerţul lugojan 
era în degringoladă, în urma zvonurilor potrivit 
cărora trebuiau sigilate – în cel mai scurt timp cu 
putinţă – alte 17–18 întreprinderi comerciale cu 
proprietari de naţionalitate germană27.

Verificarea activităţii firmelor comerciale cu 
proprietari de etnie germană din judeţul Severin 
a continuat şi în perioada 1945–1947, fiind con-
siderată – de multe ori – prioritate absolută. De 
pildă, în anul 1945 erau înregistrate 342 întreprin-
deri comerciale, de diverse profiluri, aflate în pro-
prietatea unor etnici germani: ateliere fotografice, 
băcănii, magazine de comercializare a lemnelor 
de foc, depozite de vânzare a băuturilor spirtoase, 
frizerii, farmacii, cofetării, restaurante etc. O pon-
dere însemnată a acestora era semnalată în cele 
trei comune urbane de pe raza judeţului (Lugoj, 
Caransebeş şi Orşova). Cele mai importante firme 
comerciale de acest tip erau: magazinul "Dunărea" 
S.A.  din Orşova; magazinul de comercializare a 
articolelor de menaj, a obiectelor de cristal şi optice 
din Caransebeş (proprietar Ludovic Gutschmied); 
tipografia, librăria, manufactura de încălţăminte, 
magazinul de confecţii şi galanterie din Orşova 

27 Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj – 
secretariat-administrativ, d. 214/1946, f. 28.

(proprietar Iosif B. Handl); depozitul de vânzare 
a articolelor de sticlărie, porţelanuri, sobe de tera-
cotă, geamuri şi rame, fierărie pentru mobile şi 
binale din Orşova (proprietar Iosif Gyüjtö); resta-
urantul şi cârciuma aparţinând lui Andrei Pfeffer 
din Lugoj; tutungeria şi depozitul de ziare deţinute 
de Francisc Hamerac din Caransebeş; magazinul 
de articole tehnice şi electrotehnice aflat în propri-
etatea lui Francisc Rekasi din Lugoj; restaurantul, 
hotelul şi cafeneaua aparţinând lui Ioan Volk din 
Făget; "Ocularium" – magazin de articole optice 
şi fotografice, parfumerie, galanterie şi instru-
mente muzicale (proprietar Gheorghe Engbarth) 
din Lugoj; ceasornicăria lui Ervin Bastius din 
Caransebeş; agenţia teatrală şi biroul de afişare a 
reclamelor aparţinând lui Eugen Bossel din Lugoj; 
magazinul de desfacere a articolelor de modă băr-
bătească (stofe, pălării, lenjerie) şi a uniformelor 
(proprietar Iuliu Kokai) din Lugoj; depozitul de 
comercializare a cherestelei şi articolelor de con-
strucţie (proprietar Mihai Schnur) din Balinţ; 
restaurantul şi cafeneaua "Central" (proprietar 
Emil Schneider) din Caransebeş ş.a.m.d.28

În cursul anului 1945 au fost instalaţi, în mod 
oficial, primii administratori de supraveghere pe 
lângă firmele "inamice" (germane şi maghiare – 
n.n.) din judeţul Severin. De exemplu, în luna mai 
1945 au fost desemnaţi administratorii de supra-
veghere la un număr de 7 întreprinderi comerciale 
de pe cuprinsul judeţului: dr. Francisc Balogh – la 
magazinul de pălării aparţinând lui Matei Andress 
din Lugoj; Gabriela Tiron – la magazinul optic 
aflat în proprietatea lui Gheorghe Engbarth din 
Lugoj; dr. Alexandru Ţiplea – la librăriile "Litera" 
şi "Husveth & Hoffer" din Lugoj; Nelly Cantemir 
– la magazinul "Optica", aflat în posesia lui Cornel 
Muhos din Lugoj; Ernest Partoş – la librăria lugo-
jeană "Patria"; Victor Lăzărescu – la cofetăria 
"Mignon" din Lugoj29.

La sfârşitul anului 1945 şi începutul anului 1946 
au fost numiţi administratorii de supraveghere la 
alte două firme comerciale lugojene: Ion Moisescu 
– la farmacia aparţinând lui Carol Fohlbert şi Pavel 
Fekete la firma "Comerţul Lugojan"30.

În a doua jumătate a anului 1946 au fost insta-
laţi, în mod oficial, administratori de supraveghere 
la 37 de firme comerciale de pe cuprinsul judeţu-
lui Severin (Lugoj, Caransebeş, Orşova, Teregova, 
Balinţ, Topleţ, Făget ş.a.m.d.), de diverse profiluri: 
28 Ibidem, d. 205/1945, f. 9–28.
29 Idem, fond Delegatul Comisiei Române pentru Aplicarea 
Armistiţiului – judeţul Severin, d. 6/1945–1946, f. 54.
30 Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj – 
secretariat-administrativ, d. 200/1945–1946, f. 10.
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ateliere de fierărie şi de tâmplărie, magazine de 
articole electrotehnice şi de pălării, mori, restau-
rante, librării, farmacii etc31.

După schimbări majore survenite în compo-
nenţa Consiliilor de Administraţie şi alte modifi-
cări întreprinse în statute în favoarea unor apro-
piaţi ai regimului pro-comunist, în luna ianuarie 
1947 au fost scoase – de sub incidenţa administra-
torilor de supraveghere – 13 întreprinderi comer-
ciale din circumscripţiile Camerei de Comerţ şi 
Industrie Lugoj: magazinul de pălării din propri-
etatea lui Petre Reinboldt; librăria "Patria" apar-
ţinând Ecaterinei Doroghi; restaurantul lui Anton 
Planinger; magazinul "Optica", proprietar Cornel 
Muhos; librăria "Litera" aparţinând lui Dumitru 
Moise; magazinul alimentar aflat în proprietatea lui 
Ladislau Jungberth; galanteria şi manufactura lui 
Iosif Kern; cofetăria "Mignon", proprietar Robert 
Stetin; drogheria lui Erwin Fromm; ceasornicăria 
aparţinând Rozaliei Hendel; farmacia lui Carol 
Fohlbert; magazinul de articole electrotehnice din 
proprietatea lui Ștefan Csorba; atelierul de pălării 
aparţinând lui Matei Andress32.

Instituirea unui control strict din partea statului 
asupra firmelor comerciale cu proprietari de etnie 
germană (cu precădere – n.n.) sau maghiară de pe 
cuprinsul judeţului Severin făcea parte dintr-un 
ansamblu de măsuri menit să satisfacă pretenţiile 
sovietice, însă acestea au provocat o gravă dezorga-
nizare în activitatea comercială, datorită ponderii 
semnificative a firmelor amintite în zonă.

• Instabilitatea pieţei interne, inflaţia galopantă, 
tendinţele speculative accentuate, posibilităţile 
limitate de desfacere a mărfurilor, lipsa acută a 
unor categorii de mărfuri determinată de abuzu-
rile armatei sovietice şi de rechiziţiile pentru front, 
şi – în special – tratamentul discriminatoriu apli-
cat firmelor comerciale cu proprietari de origine 
etnică germană, precum şi alţi factori au stimulat 
încercările de organizare a comercianţilor de pe raza 
judeţului Severin în vederea reprezentării interese-
lor acestora şi a redresării comerţului în regiune.

Anul 1946, de altfel foarte dificil pentru toate 
sectoarele economice, a fost marcat şi de consti-
tuirea organizaţiilor profesionale ale comerci-
anţilor din judeţul Severin. De pildă, în ziua de 
28 februarie 1946 s-a format Asociaţia industri-
așilor și comercianţilor de produse lemnoase din 
judeţul Severin, datorită preponderenţei secto-
rului forestier. Printre fondatori se numărau: 
inginerul-şef I.  Filipovici (şeful Serviciului Silvic 

31 Ibidem, d. 217/1946, f. nenumerotată.
32 Ibidem, d. 234/1947, f. 11.

judeţean, membru în Comisia de Coordonare de 
pe lângă Oficiul Economic judeţean), inginerul 
V. Georgescu (consilier silvic, directorul Regionalei 
a X-a Silvică, reprezentantul CAPS-ului), inginerul 
Nicolae Boboc (inspector general, reprezentan-
tul CAPS-ului), Romulus Șoimu (prim-secretar 
al Camerei de Comerţ şi Industrie din Lugoj) şi 
exploatatorii forestieri (inginerul Andrei – inspec-
tor la Comunitatea de Avere, R.  Deutelbaum 
– Întreprinderea Forestieră "Zăvoi", R.  Reiszner 
– "Forestiera Severinului", inginerul Breier – 
"Forestiera Bănăţeană" S.A., B. Kisikovits – firma 
"Bradul", Gh. Sebestyen – firma "Lemnex" şi 
A. Spitzer – directorul Economatului Forestier)33.

La o şedinţă desfăşurată la sediul Camerei de 
Comerţ şi Industrie Lugoj (1 martie 1946), cu par-
ticiparea principalilor exponenţi ai comercianţilor 
lugojeni, s-a decis înfiinţarea asociaţiilor comerci-
anţilor de specialitate pentru organizarea colectării 
de produse agricole, vegetale şi animale şi, respec-
tiv, distribuirea de produse industriale şi alimentare 
în comunele rurale, conform Legii nr. 68, publi-
cată în "Monitorul Oficial" nr. 40 din 16 februarie 
1946. Colectarea şi distribuirea produselor de mai 
sus trebuia să se facă, în fiecare judeţ, prin urmă-
toarele unităţi: INCoop (prin unităţi cooperative 
mandatare), cooperative locale izolate şi comerci-
anţi de specialitate, constituiţi în asociaţii sau ofi-
cii. Comercianţii lugojeni au primit mandat pen-
tru colectarea şi distribuirea unui larg sortiment de 
mărfuri, precum: textile, geamuri, sticlărie, hârtie, 
produse finite de metalurgie uşoară şi cereale34.

În luna martie 1946 s-au constituit marea 
majoritate a asociaţiilor profesionale care repre-
zentau interesele comercianţilor de pe raza jude-
ţului Severin: Asociaţia comercianţilor de cereale, 
Asociaţia comercianţilor de fier, Asociaţia măcelarilor 
și comercianţilor de miei, Asociaţia comercianţilor de 
articole textile, Asociaţia comercianţilor de articole de 
sticlă, Asociaţia comercianţilor de coloniale, alimente 
și chimicale şi Asociaţia comercianţilor de pielărie și 
încălţăminte35.

Alături de asociaţiile amintite, fondate – în 
general – de comercianţii lugojeni, în cursul lunii 
martie 1946 s-au constituit alte două asociaţii de 
profil, de mai mică importanţă: Asociaţia comerci-
anţilor de miei din comuna Domașnea şi, respectiv, 
Asociaţia măcelarilor și comercianţilor de miei din 
orașul Caransebeș36.

În luna aprilie 1946 s-a format ultima asociaţie 
33 Ibidem, d. 215/1946, f. 8.
34 Ibidem, f. 6.
35 Ibidem, f. 9–10, 12, 14–17.
36 Ibidem, f. 3–4.
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reprezentativă a comercianţilor de pe cuprinsul 
judeţului Severin: Asociaţia comercianţilor de ouă37.

Asociaţiile profesionale ale comercianţilor din 
judeţul Severin trebuiau să suplinească măsurile 
timide adoptate de autorităţi pentru redresarea 
situaţiei economice, în primul rând cele vizând 
relaxarea fiscală. Ele puteau să-şi ducă la îndepli-
nire scopul, doar dacă acceptau să colaboreze înde-
aproape cu autorităţile şi să se adapteze – în plan 
politic – schimbărilor impuse de cabinetul prezidat 
de dr. Petru Groza.

• După monopolizarea vieţii politice româneşti 
de către comunişti, singura şansă de supravieţuire 
a asociaţiilor profesionale care reprezentau intere-
sele comercianţilor era susţinerea necondiţionată 
acordată guvernului, în speranţa unei reglemen-
tări favorabile a situaţiei comercianţilor. O aseme-
nea atitudine a fost sesizată şi la nivelul judeţului 
Severin.

În luna martie 1948, Uniunea Sindicatelor din 
Industrie şi Comerţ Lugoj (USIC – n.n.) a lan-
sat un apel către membrii de sindicat în problema 
alegerilor pentru Marea Adunare Naţională (noua 
denumire a parlamentului unicameral al ţării – 
n.n.). Apelul reitera acuzele la adresa majorităţii 
industriaşilor şi en-grosiştilor "speculanţi, care, în 
setea lor de mari câştiguri, au dus comerţul în stare 
haotică". În schimb, apelul avea un ton extrem 
de laudativ la adresa micilor comercianţi, care 
practicau comerţul legal. Desfiinţarea comerţului 
particular era considerată un zvon cu tentă răută-
cioasă "lansat de reacţiune, prin unealta sa (marele 
capital)", aducându-se, ca argument în acest sens, 
declaraţia lui Dej, potrivit căreia sectorul particular 
va rămâne predominant în ceea ce priveşte comer-
ţul cu amănuntul, înfiinţarea magazinelor de stat 
fiind un factor regulator în domeniul circulaţiei 
mărfurilor şi al preţurilor, ceea ce semnifica posibi-
litatea coexistenţei sectorului de stat şi particular în 
domeniul comerţului. În apelul amintit se sugera 
faptul că reforma fiscală asigura posibilităţi reale 
de aprovizionare pentru micii comercianţi. Acest 
lucru rezulta din Manifestul-program al Frontului 
Democraţiei Populare (F.D.P. – n.n.), care promova 
o reformă fiscală "democratică", bazată pe princi-
piul progresivităţii impunerilor, degrevările fiscale, 
sistemul fiscal în ansamblu şi reducerea numărului 
impozitelor urmând să contribuie la scăderea pre-
ţurilor şi să reducă sarcinile fiscale care apăsau pe 
umerii salariaţilor, meseriaşilor, micilor comerci-
anţi, agricultorilor cu loturi mici de pământ şi inte-
lectualilor cu venituri limitate, precum şi proiectul 

37 Ibidem, f. 7.

noii Constituţii, în care proprietatea particulară era 
respectată şi garantată prin lege. În acelaşi apel se 
aduceau critici virulente la adresa reprezentanţi-
lor grupării tătăresciene din guvern ("apărătoarea 
marii finanţe exploatatoare"), subliniindu-se faptul 
că doleanţele micilor comercianţi au găsit "înţele-
gere la forurile conducătoare democrate". În fina-
lul apelului, toţi comercianţii afiliaţi la Comitetul 
Judeţean USIC Lugoj erau îndemnaţi să-şi ridice 
din timp cărţile de alegător, să participe la alegeri şi 
să voteze F.D.P.-ul38.

Evident, acest apel simbolizează ataşamentul – 
faţă de regim – al comercianţilor din raza judeţului 
Severin, în condiţiile în care măsurile de ordin fis-
cal adoptate de guvernul Groza îi afectau în mod 
direct.

De altfel, comercianţii din zonă considerau că 
singura şansă pentru menţinerea comerţului par-
ticular erau declaraţiile repetate de fidelitate faţă 
de regim, coroborate cu acţiuni concrete în această 
direcţie.

***

Judeţul Severin se confrunta cu aceleaşi feno-
mene negative semnalate pe întreg cuprinsul ţării: 
creşterea continuă a preţurilor la majoritatea măr-
furilor, preponderenţa mărfurilor de calitate inferi-
oară, scăderea gradului de pregătire a comercianţi-
lor, achiziţionarea produselor de primă necesitate 
în mod clandestin etc. În anii 1947–1948, activi-
tatea comercială din judeţul Severin a cunoscut o 
evoluţie sinuoasă, statul impunându-şi rapid con-
trolul asupra tuturor operaţiunilor comerciale din 
zonă. 

Comerţul practicat în judeţul Severin a fost 
afectat, într-o măsură considerabilă, de jafurile 
sovietice din anii 1944–1945. În majoritatea cazu-
rilor, autorităţile locale evitau să intervină în favoa-
rea reclamanţilor, de teamă să nu intre în conflict 
cu ostaşii sovietici. Jafurile la care s-au pretat ostaşii 
sovietici pe raza judeţului Severin au destabilizat 
activitatea comercială din zonă, având – drept con-
secinţă – scăderea dramatică a nivelului de trai al 
populaţiei.

În perioada la care ne referim, comercianţii 
din judeţul Severin s-au văzut obligaţi să respecte 
prevederile înscrise în Convenţia de Armistiţiu, 
deşi acestea impietau grav asupra desfăşurării – în 
condiţii normale – a comerţului în zonă. Au fost 
vizate, cu predilecţie, firmele comerciale deţinute 
de minoritarii germani și maghiari, asupra cărora 

38 Ibidem, d. 241/1948, f. 1.
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s-a instituit un control strict din partea statului, 
monitorizându-se – în mod constant – activitatea 
acestora. În cursul anului 1945 au fost instalaţi, în 
mod oficial, primii administratori de supraveghere 
pe lângă firmele "inamice" (germane şi maghiare – 
n.n.) din judeţul Severin. Instituirea unui control 
strict din partea statului asupra firmelor comerci-
ale cu proprietari de etnie germană (cu precădere 
– n.n.) sau maghiară de pe cuprinsul judeţului 
Severin făcea parte dintr-un ansamblu de măsuri 
menit să satisfacă pretenţiile sovietice, însă acestea 
au provocat o gravă dezorganizare în activitatea 
comercială, datorită ponderii semnificative a fir-
melor amintite în zonă.

Instabilitatea pieţei interne, inflaţia galopantă, 
tendinţele speculative accentuate, posibilităţile 
limitate de desfacere a mărfurilor, lipsa acută a 
unor categorii de mărfuri determinată de abuzurile 
armatei sovietice şi de rechiziţiile pentru front, şi 
– în special – tratamentul discriminatoriu aplicat 
firmelor comerciale cu proprietari de origine etnică 
germană, precum şi alţi factori au stimulat încercă-
rile de organizare a comercianţilor de pe raza jude-
ţului Severin în vederea reprezentării intereselor 
acestora şi a redresării comerţului în regiune. Anul 
1946, de altfel foarte dificil pentru toate sectoarele 
economice, a fost marcat şi de constituirea organi-
zaţiilor profesionale ale comercianţilor din judeţul 
Severin: Asociaţia industriașilor și comercianţilor de 
produse lemnoase, Asociaţia comercianţilor de cereale, 
Asociaţia comercianţilor de fier, Asociaţia măcelarilor 
și comercianţilor de miei, Asociaţia comercianţilor de 
articole textile, Asociaţia comercianţilor de articole 
de sticlă, Asociaţia comercianţilor de coloniale, ali-
mente și chimicale, Asociaţia comercianţilor de pielă-
rie și încălţăminte ş.a.m.d. Asociaţiile profesionale 
ale comercianţilor din judeţul Severin trebuiau să 
suplinească măsurile timide adoptate de autorităţi 
pentru redresarea situaţiei economice, în primul 
rând cele vizând relaxarea fiscală. Ele puteau să-şi 
ducă la îndeplinire scopul, doar dacă acceptau 
să colaboreze îndeaproape cu autorităţile şi să se 
adapteze – în plan politic – schimbărilor impuse 
de cabinetul prezidat de dr. Petru Groza.

După monopolizarea vieţii politice româneşti 
de către comunişti, singura şansă de supravieţuire 
a asociaţiilor profesionale care reprezentau intere-
sele comercianţilor era susţinerea necondiţionată 
acordată guvernului, în speranţa unei reglemen-
tări favorabile a situaţiei comercianţilor, atitudine 
sesizată şi la nivelul judeţului Severin cu prilejul 
alegerilor pentru Marea Adunare Naţională (noua 
denumire a parlamentului unicameral al ţării – 
n.n.) din anul 1948. De altfel, comercianţii din 

zonă considerau că singura şansă pentru menţine-
rea comerţului particular erau declaraţiile repetate 
de fidelitate faţă de regim, coroborate cu acţiuni 
concrete în această direcţie.

În concluzie, comerţul practicat pe suprafaţa 
judeţului Severin în anii 1944–1948 a fost supus 
unor constrângeri de natură economică şi poli-
tică, impuse sub diverse pretexte, constrângeri care 
au determinat amplificarea controlului statului 
în acest domeniu şi desfiinţarea comerţului par-
ticular, considerat ca o expresie – în plan econo-
mic – a regimului politic democratic din perioada 
interbelică.
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