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Al doilea război mondial și-a lăsat amprenta 
asupra tuturor domeniilor vieţii economice, 

sociale și politice din România. Situaţia s-a compli-
cat considerabil după întoarcerea frontului și trans-
formarea unei părţi a ţării în teatru de operaţiuni. 
Mai mult, comportamentul trupelor sovietice după 
23 august 1944 a condus la instalarea haosului. 
Practic, guvernul de la București s-a găsit în imposi-
bilitatea de a-și exercita autoritatea – pentru câteva 
luni – asupra unei bune părţi din Moldova, din nord-
vestul Transilvaniei, asupra portului Constanţa sau a 
circulaţiei pe Dunăre. Pe acest fundal se va produce 
deprecierea rapidă a nivelului de trai, economia va 
fi  dezorganizată, satisfacerea prevederilor Convenţiei 
de Armistiţiu și continuarea operaţiunilor pe frontul 
de Vest jucând un rol important.

Situaţia va putea fi  din plin folosită de extrema 
stângă românească – în speţă, de Partidul Comunist 
– care, ca instrument al Moscovei, a trecut la sovie-
tizarea ţării. Aceasta este, de fapt, o caracteristică a 
tuturor statelor ocupate de Armata Roșie, pierde-
rile pricinuite de război și sistemul de comunicaţii 
deplorabil favorizând sovietizarea1.

La sfârșitul anului 1944 și în prima parte a celui 
următor, activitatea economică este canalizată, cu 
eforturi umane și materiale deosebite, spre sati-
sfacerea nevoilor frontului, ceea ce a afectat grav 
nivelul de trai al populaţiei. Decalajul accentuat 
dintre cererea și oferta de bunuri de consum indi-
vidual a determinat creșterea spectaculoasă a infl a-
ţiei, extinderea deosebită a „pieţei negre”, apelul la 
cartelări/raţionalizări de produse alimentare și de 
alt tip, toate acestea fi ind însoţite și de revendicări 

* Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, 
Teologie şi Istorie, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, e-mail: 
eusebiunarai@yahoo.com.
1 Gheorghe Onișoru, România în anii 1944–1948. Transfor-
mări economice și realităţi sociale, București (1998), 21.
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SITUAŢIA FINANCIAR-BANCARĂ 
ÎN JUDEŢUL SEVERIN 

(1944–1948) (I)

Eusebiu Narai*

Cuvinte cheie: fi nanţe, bănci, monedă, etatizare, judeţul Severin
Mots-clés: fi nances, banques, monnaie, étatisation, département de Severin

salariale. Nivelul scăzut al resurselor materiale și 
fi nanciare, ca urmare a efortului de război și a distru-
gerilor provocate de acesta, dezorganizarea produc-
ţiei, datorită stării transporturilor, a celor feroviare 
îndeosebi, blocarea devizelor în străinătate, statutul 
conferit României prin Convenţia de Armistiţiu, și 
mai ales obligaţiile economice stipulate în aceasta, 
precum și greutăţile inerente procesului de trecere 
la producţia de pace a unora din industriile care 
au produs pentru război ș.a., impuneau adoptarea 
unor măsuri cu caracter etatist-dirijist, menite să 
contracareze sau măcar să limiteze stările de lucruri 
extrem de grave și să conducă la normalizarea vieţii 
economico-sociale, la sporirea producţiei, redresa-
rea comerţului, a circulaţiei bănești, ameliorarea 
condiţiilor de trai ș.a. Elaborarea unui ansamblu 
coerent și efi cient de măsuri în acest sens este întâr-
ziată – în bună măsură – de disputele dintre factorii 
de putere tradiţionali și cei sprijiniţi și/sau impuși 
direct de reprezentanţii U.R.S.S. și care își propu-
neau orientarea vieţii economico-sociale românești 
după modelul celei sovietice2.

Bugetul de stat se găsea într-o situaţie deosebit 
de grea, importantele defi cite trebuiau să fi e acope-
rite prin emisiunea monetară a Băncii Naţionale a 
României, din care cauză moneda se deprecia și își 
făcea loc, tot mai accentuat, infl aţia.

Încercarea Băncii Naţionale a României, prin 
punerea în circulaţie a unei însemnate cantităţi 
de aur, sub formă de medalii, care erau vândute 
subscriitorilor pentru „împrumutul refacerii naţi-
onale”, nu a avut succesul scontat, dar a contri-
buit la accentuarea infl aţiei și urcarea generală a 
preţurilor3.
2 Maria Mureșan, Dumitru Mureșan, Istoria economiei, 
București (1995), 324.
3 Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, Băncile în economia 
românească (1774–1995), București (1995), 233.
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În a doua jumătate a anului 1944, din cauza 
stării deosebite în care se găsea economia, Banca 
Naţională a României a fost obligată să utilizeze 
resursele proprii – emisiunea, disponibilităţile 
bănești ale populaţiei, ale bugetului de stat – 
pentru creditarea unor acţiuni impuse de situaţie, 
ca: înzestrarea armatei, acţiunile alături de armata 
sovietică, îndeplinirea obligaţiilor rezultate din 
Convenţia de Armistiţiu, refacerea distrugerilor 
pricinuite de război, susţinerea industriei, agricul-
tura și aprovizionarea populaţiei.

Ca urmare, la sfârșitul anului 1944, creditele 
puse la dispoziţia economiei naţionale însumau 
65,2 miliarde lei, din care 58,4% reveneau înzestră-
rii armatei și industriei, 23,4% agriculturii, 16,3% 
comerţului, 1,32% meseriașilor și 0,48% diverși.

Starea infl aţionistă se accentua: din septembrie 
1944 și până în februarie 1945, preţurile de detaliu 
au sporit cu 245%. Veniturile bugetului acopereau 
numai a treia parte din cheltuieli, restul de 2/3 fi ind 
acoperite din împrumuturi ale Băncii Naţionale a 
României, prin emisiuni de monedă-hârtie4.

În această etapă haotică și plină de incertitu-
dini, sistemul bancar din România era format din 
Banca Naţională a României și 232 de bănci parti-
culare active, din care 22 bănci mari, cu un capital 
de peste 60 milioane lei, 63 bănci mijlocii și 147 
bănci mici.

Printre băncile comerciale mari, cu sucursale 
și agenţii în orașele în care aveau interese, erau: 
Banca Chrissoveloni, Banca Comercială Italiană 
și Română, Banca de Credit Român, Banca de 
Credit a Meseriașilor, Banca Românească, Banca 
de Scont a României, Banca Timișoara, Banca 
Urbană, Societatea Bancară Română, Creditul 
Funciar Rural, Creditul Naţional Agricol, 
Creditul Naţional Industrial, Casa de Finanţare 
și Amortizare, Institutul de Credit Românesc și 
Institutul Naţional al Cooperaţiei, Banca Albina – 
Sibiu, Banca Centrală – Cluj, Banca Generală de 
Economii – Sibiu și Brașov.

Băncile din ţara noastră erau organizate și 
funcţionau pe baza „Legii pentru organizarea și 
reglementarea comerţului de bancă”, din 1939. În 
calitate de întreprinderi specializate, băncile orga-
nizau și înfăptuiau circulaţia capitalului bănesc de 
împrumut.

Băncile comerciale aveau ca mijloace fi nanciare 
capitalul propriu, depunerile la termen, depune-
rile la vedere, depunerile în conturi curente, iar, 
suplimentar, prin reescontarea la Banca Naţională 
a României a unei părţi din portofoliul de cambii 
(bilete la ordin). Creditele băncilor comerciale 
4 Ibidem, 234.

reprezentau, de fapt, împrumuturi de capital pur-
tător de dobânzi.

Consiliul Superior Bancar supraveghea comerţul 
de bancă, avea personalitate juridică și funcţiona 
pe lângă Banca Naţională a României. După 1948, 
Consiliului Superior Bancar i s-a schimbat denu-
mirea în Curtea Superioară Bancară5.

Etatizarea Băncii Naţionale a României a fost 
vizată de mai multe formaţiuni politice, ca posi-
bilă soluţie pentru controlarea haosului monetar. 
Guvernul Petru Groza nu a făcut nici un secret din 
această intenţie, iar premierul o va declara public 
chiar în campania electorală. Adunarea Deputaţilor 
rezultată din alegerile din 19 noiembrie 1946 a 
luat în discuţie chestiunea chiar de la început și, în 
lipsa reprezentanţilor opoziţiei, la 20 decembrie a 
și adoptat legea nr. 1056 privind etatizarea Băncii 
Naţionale a României cu începere de la 1 ianuarie 
1947 (cu 282 voturi pentru și doar 7 împotrivă)6.

Cel mai important centru fi nanciar și singu-
rul institut de emisiune al ţării a devenit astfel o 
pârghie importantă în activitatea de fi nanţare a 
tuturor ramurilor economiei naţionale, asigu-
rând controlul statului asupra tuturor instituţiilor 
bancare și de credit, publice sau particulare, asupra 
creditului și emisiunii de monedă. B.N.R. s-a 
transformat într-o pârghie importantă în refacerea 
economică a ţării. Ca mandatară a statului, Banca 
Naţională urma să asigure dirijarea și controlul 
creditelor, acţiune care se exercita asupra tuturor 
băncilor și instituţiilor de credit. Banca Naţională 
putea da orice norme și instrucţiuni în domeniul 
operaţiunilor bănești și al creditului7.

Noul consiliu de administraţie al B.N.R., numit 
pe termen de 5 ani, format dintr-un guverna-
tor, un viceguvernator și 8 administratori, oglin-
dea – în general – forţele care formau Blocul 
Partidelor Democratice. Consiliul de administra-
ţie era alcătuit din câte 2 reprezentanţi ai P.C.R., 
P.S.D., Frontului Plugarilor și P.N.L.-Tătărescu, 
iar Partidului Naţional-Popular și P.N.Ţ.-
Alexandrescu le reveneau câte un loc. Unul din cei 
2 reprezentanţi ai P.C.R. deţinea funcţia de vicegu-
vernator, căruia – în ședinţa din 22 februarie 1947 
– consiliul i-a încredinţat sarcina tuturor lucrărilor 
și instrucţiunilor necesare realizării noii politici de 
credit a B.N.R. și a statului, precum și organizarea 
serviciilor pentru aplicare8.

5 Ibidem, 235.
6 Gheorghe Onișoru, op. cit., 52–53.
7 Ion Alexandrescu, Economia României în primii ani postbe-
lici (1945–1947), București (1986), 169.
8 Constantin Olteanu, 1947. Un an de transformări revoluţi-
onare în România, București (1972), 24.
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Partidul Comunist avea acum la dispoziţia sa 
una dintre cele mai importante pârghii economice 
ale ţării, ce îi va permite să conducă întreg siste-
mul fi nanciar spre realizarea propriilor sale scopuri 
economice9.

Etatizarea Băncii Naţionale a României a repre-
zentat primul pas spre dezorganizarea sistemu-
lui bancar din România și denaturarea funcţiilor 
normale ale creditului bancar, a capitalului bancar.

În calitate de mandatară a statului, Banca 
Naţională, dirijând creditul și exercitând contro-
lul asupra tuturor băncilor și instituţiilor de credit, 
publice și particulare, a utilizat întregul capital 
bancar pentru fi nanţarea forţată a politicii econo-
mice a statului10.

Cu toate că la fi nele anului 1946 și prima jumă-
tate a anului 1947 guvernul a luat unele măsuri 
cu caracter economic, lipsurile nu au putut fi  înlă-
turate, acestea manifestându-se în toate sectoarele 
economice, inclusiv în cel fi nanciar.

Banca Naţională a României, prin politica sa 
de credite, nu a reușit să contribuie la stabilizarea 
economiei, infl aţia monetară s-a accentuat, iar 
lipsa bunurilor de consum pe piaţă a făcut ca indi-
cele puterii de cumpărare să se urce de la 100, în 
decembrie 1946, la 1.215,4 în iulie 1947. Cursa 
inegală între salarii și preţuri, lipsa totală de stabi-
litate a leului, au dus la scăderea nivelului de trai 
și importante perturbaţii în economie. Defi citele 
bugetare atingeau cifre ridicate: acestea erau acope-
rite numai prin emisiune monetară de către Banca 
Naţională a României11.

Ca urmare a acestei situaţii, la 14 iulie 1947 s-a 
votat în Parlament Legea nr. 249 cu privire la contro-
lul utilizării creditelor. Legea amintită prevedea că 
acest control se face de B.N.R., ca mandatară legală 
a statului român. Erau supuse prevederilor legii 
toate întreprinderile bancare și instituţiile de credit 
publice sau particulare, precum și persoanele fi zice 
sau juridice, care primeau credite de la aceste între-
prinderi. Băncile și instituţiile de credit erau obligate 
să întocmească și să comunice B.N.R. informaţiile 
necesare cu privire la situaţia creditelor acordate. 
Delegaţii B.N.R., împuterniciţi special pentru exer-
citarea controlului creditelor, dobândeau calitatea de 
ofi ţeri de poliţie judiciară, având sarcina de a urmări 
aplicarea legii, iar organele forţei publice erau obli-
gate să le dea concursul la cererea acestora.

În mod concret, controlul era înfăptuit de 
B.N.R. prin inspectorii săi, care controlau atât 

9 Keith Hitchins, România. 1866–1947, București (1996), 
577.
10 Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, op. cit., 238.
11 Ibidem, 239.

băncile cărora li se acordau credite pentru a se 
constata felul cum erau utilizate, cât și direct 
întreprinderile.

Banca Naţională a României dispunea de urmă-
toarele organe pentru controlul creditelor: a) corpul 
de inspectori de credite, special înfi inţat; b) func-
ţionarii instituţiilor de credit reprezentate la scont; 
c) notarii comunali pentru controlul creditelor 
agricole. Cu ocazia controlului făcut în întreprin-
deri, inspectorii B.N.R. verifi cau folosirea credite-
lor primite, posibilităţile de sporire a producţiei, 
situaţia stocurilor de produse peste normele admise 
etc. Acolo unde se constatau nereguli se propuneau 
măsuri concrete pentru înlăturarea lor12.

Aceste măsuri, impuse Băncii Naţionale a 
României în legătură cu îndrumarea și dirijarea 
creditelor, au dus la dereglarea capitalului bancar, 
la înăbușirea iniţiativei particulare și la transforma-
rea creditului într-un instrument de fi nanţare fără 
dobândă a acţiunilor dictate de puterea de stat, în 
contradicţie cu interesele instituţionale bancare.

Cu toate măsurile luate și acţiunile întreprinse, 
situaţia economico-fi nanciară necorespunzătoare 
se accentua; Banca Naţională a României devenise 
aproape singura sursă de creditare a economiei. 
Împrumuturile, acordate de băncile particulare din 
sursele proprii, reprezentau circa 4% din totalul 
creditelor acordate în economie.

Circulaţia bănească, preţurile cu amănun-
tul, costul vieţii au atins nivele catastrofale: la 14 
august 1947, circulaţia bănească era de 48. 451 
miliarde lei, faţă de 4.118 miliarde lei la începutul 
anului, de 630 ori mai mare decât cea din iunie 
1941 (începutul războiului); nivelul preţurilor cu 
amănuntul a crescut, faţă de anul 1938, de peste 
8.365 ori; nivelul costului vieţii, faţă de aceeași 
perioadă, a crescut de aproape 5.147 ori.

Bugetul se echilibra greu, recurgându-se la 
importante împrumuturi la Banca Naţională. 
La 15 august 1947, creditele acordate statului 
reprezentau 85,4% din totalul creditelor băncii 
naţionale13.

Reforma monetară nu mai putea fi  o surpriză, 
populaţia așteptând fi xarea datei și a regulamen-
tului de schimb. Totuși, impactul ei se va dovedi 
remarcabil, având în vedere și momentul ales, 15 
august 1947, la jumătate de lună după scoaterea 
Partidului Naţional Ţărănesc în afara legii și ares-
tarea lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache și a celor-
lalţi conducători ai săi. Încă de la 12 iulie a fost 
adoptat decretul-lege pentru instituirea Comisiei 
pentru Redresare Economică și Stabilizare Monetară, 
12 Constantin Olteanu, op. cit., 33–34.
13 Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, op. cit., 239–240.
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care era formată din 5 membri, și anume președin-
tele Consiliului Suprem al Economiei Naţionale, 
ministrul de Finanţe, ministrul Agriculturii și 
Domeniilor, ministrul Minelor și Petrolului și sub-
secretarul de stat de la Ministerul de Industrie și 
Comerţ. Sub directa supraveghere a lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au fost pregătite măsurile imediate 
necesare demarării stabilizării, calculându-se diver-
sele ipoteze de lucru, avantajele și neajunsurile14.

În asemenea condiţii, la 15 august 1947 s-a 
înfăptuit reforma monetară (bănească). Legea 
pentru reforma monetară cuprindea următoarele 
prevederi mai deosebite: retragerea din circulaţie, 
cu data de 15 august 1947, a biletelor de bancă, 
emise de Banca Naţională și semnele monetare de 
metal, emise de Ministerul Finanţelor, a bonuri-
lor de tezaur, bonurilor de casă, certifi catelor de 
plată și bonurilor de înzestrare a armatei, emise 
pe baza unor legi; pe data de 15 august 1947 au 
fost puse în circulaţie – având curs legal – bilete 
de bancă de câte 100, 500 și 1.000 lei, emise de 
Banca Naţională a României și monede divizio-
nare de câte 0,50, 1, 2 și 5 lei de metal și 20 lei 
de hârtie, emise de Ministerul Finanţelor, în limita 
plafonului de 10% din emisiunea totală a Băncii 
Naţionale a României.

Conţinutul unui leu, unitate monetară, era de 
0,60 mg. aur, cu titlu de 9/10, ceea ce însemna 
168.350,17 lei pentru 1 kg. de aur. Raportul de 
preschimbare s-a stabilit la 20.000 lei vechi pentru 
1 leu stabilizat15.

Reforma monetară a fost gândită și realizată de 
pe poziţii de clasă, conducând la o nouă repartiţie 
a venitului naţional prin sterilizarea capitalurilor 
bănești. Suma schimbată era plafonată la 3 mili-
oane pentru salariaţi și pensionari, la 5 milioane 
pentru familiile de agricultori (cu posibilitatea 
unui spor de 2,5 milioane pentru cei care preda-
seră cotele) și la numai 1,5 milioane pentru cei fără 
serviciu16.

Pregătită în secret, reforma monetară a lovit cel 
mai greu clasele de mijloc, care au pierdut sume 
enorme din economiile lor; muncitorii și ţăranii, 
deși li s-a permis să schimbe mai mulţi lei vechi în 
noua monedă, au avut și ei de suferit17.

Operaţiile preconizate de legea nr.  187/15 
august 1947 s-au derulat pe baza ratei de schimb de 
1 leu nou la 20.000 lei vechi (articolul 6), termenul 
limită, potrivit articolului 7, fi ind 21 august, orele 
20. A scăzut spectaculos suma totală de bani afl aţi 

14 Gheorghe Onișoru, op. cit., 60.
15 Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, op. cit., 240.
16 Gheorghe Onișoru, op. cit., 62.
17 Keith Hitchins, op. cit., 577–578.

în circulaţie, de circa 17.000 de ori potrivit unor 
specialiști, ajungând la 2.842.000.000 lei. Paralel, 
printr-o lege specială, particularii erau obligaţi să-și 
convertească aurul și valuta în lei stabilizaţi, la pari-
tatea fi xată de Banca Naţională a României18.

Puterea fi nanciară a băncilor particulare a slăbit, 
și astfel Banca Naţională a României a devenit 
aproape singura sursă de creditare a economiei. 
Împrumuturile acordate de băncile particulare, 
din sursele lor proprii, reprezentau circa 4% din 
totalul creditelor acordate în economie, în timp ce 
creditele acordate de Banca Naţională a României 
erau, în luna august 1947, de 56,80% în industrie, 
transporturi și pentru meseriași, 39,70 % în agri-
cultură și pentru colectări și 4,13% pentru comerţ 
și altele.

Creditele, acordate cu prioritate industriei și 
agriculturii, nu au avut efectul scontat. Astfel, pro-
ducţia industrială reprezenta 75% din cea a anului 
1938, iar lipsurile s-au menţinut atât în industrie, 
cât și în ansamblul economiei19.

În anii 1944–1945 importanţa băncilor din 
judeţul Severin s-a diminuat considerabil, dato-
rită devalorizării accelerate a monedei naţionale și 
a orientării fi rmelor industriale și comerciale spre 
alte surse de creditare20.

Cu toate impedimentele arătate mai sus, pe 
cuprinsul judeţului Severin își desfășurau activita-
tea numeroase bănci, unele dintre acestea redeschi-
zându-și porţile în timpul regimului antonescian. 
Pot fi  amintite, în acest sens, următoarele instituţii 
bancare consemnate în cursul anului 1945: Banca 
Comerţului S.A. Craiova, sucursala Lugoj, cu un 
capital social de 100.000.000 lei (director: Vasile 
Popescu); Făgeţana, Institut de Credit și Economii 
S.A. Făget, cu un capital social de 3.000.000 lei 
(director: Adrian Olariu); Banca Caraș-Severinului 
S.A. Lugoj, cu un capital social de 3.000.000 lei 
(director: Nicolae Turcu); Banca Albina, Institut 
de Credit și Economii S.A. Sibiu, sucursala Lugoj 
(director: Dumitru Gall); Creditul Bănăţan S.A. 
Lugoj, cu un capital social de 10.000.000 lei 
(director: Coriolan Novac); Pârvovana S.p.A. 
Pârvova, Institut de Credit și Economii, cu un 
capital social de 1.000.000 lei (director: Zaharie 
Miulescu); Banca Graniţei S.A. Caransebeș, cu un 
capital social de 3.000.000 lei (director: dr. Cornel 
Corneanu); Cărășana, Casă de Economii Lugoj, 
cu un capital social de 15.000.000 lei (directori: 

18 Gheorghe Onișoru, op. cit., 62–63.
19 Alexandru Pintea, Gheorghe Ruscanu, op. cit., 241.
20 Serviciul Judeţean Timiș al Arhivelor Naţionale (în conti-
nuare SJTAN), fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj – 
secretariat-administrativ, d. 189/1944, f. 4.
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Rudolf Weichercz și Nicolae Penescu); Craina 
S.p.A. Teregova, Institut de Credit și Economii, 
cu un capital social de 1.000.000 lei (președinte: 
Petru Stoichescu); Banca Poporală, Institut de 
Credit și Economii S.A. Caransebeș – cu sucursale 
la Teregova și Mehadia (jud. Severin), Bozovici 
(jud. Caraș), Buziaș (jud. Timiș) și expozituri la 
Sacul și Eșelniţa (jud. Severin), având un capital 
social de 10.000.000 lei (director: Isidor Tătariu); 
Banca Banatului, Institut de Credit, Economii și 
Comerţ S.A. Caransebeș, cu un capital social de 
2.000.000 lei (director: Augustin Munteanu); 
Banca Economul S.A. Iablaniţa, cu un capital social 
de 1.600.000 lei (director: Nicolae Domășneanu); 
Prima Cassă de Păstrare S.p.A. Caransebeș, cu un 
capital social de 5.000.000 lei (director: Norbert 
Fischer); Banca Agrară Cluj, sucursala Lugoj (direc-
tor: Emil Chiff a); Băncile Bănăţene Unite Arad, 
sucursala Lugoj (director: Iosif Wolf ); Banca de 
Credit S.p.A. Orșova (director: Iosif Szal); Banca 
de Credit și Comercială Română S.A. Făget (direc-
tor: Iosif Novac); Banca din Făget S.p.A.; Comuna 
S.A. Căvăran, Institut de Credit și Economii 
(președinte: Eftimie Lăpăduș); Mehadia, Cassă 
de Păstrare S.p.A. Mehadia (director: Simion 
Popescu); Munteana, Cassă de Păstrare S.p.A. 
Cornereva (director: Ioan Grozăvescu); Banca 
Naţională a României, Agenţia Lugoj (director: Ioan 
I. Zaharescu); Banca Timișoarei S.A. Timișoara, 
sucursala Lugoj (director: William Rosenfeld); 
Banca Timișoarei S.A. Timișoara, sucursala Orșova 
(director: Friedrich Dreichlinger) etc. Nu trebuie 
omise nici societăţile de asigurări, care se străduiau 
să rezolve – prin mijloace specifi ce – problemele de 
natură materială ale locuitorilor din zonă: Dacia 
România, sucursala Lugoj (agent: Hutzl Herbert); 
agenţia specială Dacia România, sucursala Orșova; 
Franco-Româna, societate anonimă de asigurări 
generale, agenţia Lugoj (agent: Cristof Iosif ); 
Steaua României, Societate Română de Asigurări 
Lugoj, agenţie principală de asigurări (agent: Haller 
Carol); Steaua României, Societate Română de 
Asigurări, sucursala Caransebeș, agenţie princi-
pală de asigurări (agent: Ludwig Goldschmidt); 
Minerva, societate anonimă de asigurări, sucursala 
Lugoj (conducător: Dancs Ladislau); Urania S.A. 
Caransebeș, societate de asigurări și reasigurări 
(agent: Toth Alexandru)21.

Băncile populare erau menite să vină în sprijinul 
agricultorilor, acordându-le credite – în condiţii 
avantajoase – pentru achiziţionarea de seminţe, 
unelte agricole etc. Pentru a funcţiona legal, 
21 Ibidem, d. 221/1946, f. 1–58; Ibidem, d. 222/1946, f. 
1–70.

băncile populare trebuiau să îndeplinească urmă-
toarele condiţii minimale:

a) capitalul subscris să fi e de minimum 100 
milioane lei pentru cooperativele cu până la 500 
membri, majorându-se proporţional cu creșterea 
numărului membrilor;

b) capitalul vărsat să reprezinte 30% din cel 
subscris;

c) raza de activitate să fi e limitată la un cartier 
din oraș sau orașul întreg, în mediul urban, fi ind 
mult mai extinsă în mediul rural;

d) numărul asociaţilor să fi e de cel puţin 50022.
Respectând condiţiile amintite mai sus, la fi nele 

anului 1945 pe cuprinsul judeţului Severin își des-
fășurau activitatea 7 bănci populare, depinzând 
direct de Federala Lugojana din Lugoj: Plugarul 
Sinteștean din comuna Sintești, având în raza de 
activitate cele 29 de comune din plășile Făget și 
Marginea; Timișul din orașul Lugoj – cele 48 de 
comune din plășile Lugoj și Balinţ; Soarele din 
comuna Cireșul – cele 17 comune din plasa Sacul; 
Graniţa din comuna Teregova – cele 20 de comune 
din plasa Teregova; Luceafărul din comuna 
Mehadia – 10 comune din plasa Orșova (Mehadia, 
Băile Herculane, Pârvova, Petnic, Lăpușnicel, 
Iablaniţa, Plugova, Valea Bolvașniţei, Globurău 
și Pecinișca); Economia din orașul Orșova – cele-
lalte 10 localităţi din plasa omonimă (Orșova, 
Bârza, Topleţ, Jupalnic, Tufări, Eșelniţa, Dubova, 
Plavișeviţa, Ebenthal și Sviniţa); Banca Populară a 
Învăţătorilor din orașul Lugoj, cuprinzând în sfera 
de activitate întreg judeţul Severin23.

În cursul anului 1945 Institutul Naţional al 
Cooperaţiei (INCoop – n.n.) a acordat câteva 
credite, prin intermediul băncilor populare și a 
sucursalei Lugoj a Băncii Naţionale, pentru refa-
cerea agriculturii din judeţul Severin, afectată 
profund de război și de prevederile Convenţiei 
de Armistiţiu. În acest sens, în luna mai 1945 
INCoop-ul a alocat un credit în valoare de 25 
milioane lei sucursalei Lugoj a B.N.R., dimi-
nuat considerabil în noiembrie 1945, din lipsă 
de lichidităţi (10 milioane lei). De asemenea, la 
sfârșitul anului 1945, datorită crizei fi nanciare în 
care se zbătea INCoop – ul și în așteptarea unor 
noi reglementări privind sfera sa de activitate, au 
fost anulate creditele iniţiale acordate unor bănci 
populare severinene, în valoare totală de 1.700.000 
lei, dintre care: 1.300.000 lei pentru Banca popu-
lară Luceafărul din Mehadia, 300.000  lei pentru 
Banca populară Domășneana din Domașnea (în 

22 Idem, fond Banca Naţională a României – sucursala Lugoj, 
d. 60/1938–1947, f. 276.
23 Ibidem, f. 330–331.
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lichidare) și 100.000 lei pentru Banca populară 
Plugarul Sinteștean din Sintești24.

Evident, creditarea agriculturii severinene a 
fost o prioritate pentru băncile populare și în anii 
1946–1948, după reorganizarea lor și primirea 
unui sprijin mai substanţial din partea statului, prin 
intermediul Institutului Naţional al Cooperaţiei.

Alte instituţii bancare au alocat credite sub-
stanţiale și pentru întreprinderile industriale de pe 
raza judeţului Severin, în vederea achiziţionării de 
materii prime și utilaje performante. De pildă, în 
luna aprilie 1948 fi rmele Mundus-Borlova-Armeniș 
din Caransebeș (sectorul forestier) și Muschong & 
Co din Lugoj (sectorul materiale de construcţii) au 
primit fonduri, în valoare de mai multe milioane 
de lei, de la Banca Românească S.A. București – 
sucursala Caransebeș și Banca Ardeleană S.A. 
Orăștie – sucursala Lugoj25.

În perioada studiată, băncile și instituţiile de 
credit din judeţul Severin au încercat, în limita 
posibilităţilor, să crediteze alte sectoare economice, 
cu prioritate agricultura și industria, în condiţiile 
crizei profunde în care se afl a și regiunea respectivă.

Majoritatea instituţiilor bancare severinene 
erau concentrate în orașele Lugoj și Caransebeș, 
în mediul rural fi ind consemnate o serie de bănci 
populare, afl ate sub îndrumarea INCoop-ului, de 
fapt controlate îndeaproape de către stat.

Vom prezenta, în continuare, detaliat, activita-
tea celor mai semnifi cative bănci din Lugoj în anii 
1944–1948.

Institutul Naţional de Credit Agricol, societate 
anonimă cu sediul principal în București, s-a înfi -
inţat în baza legii publicată în „Monitorul Ofi cial” 
nr. 76 din 1 aprilie 1937, având un capital subscris 
impresionant (1 miliard de lei). Conform statutu-
lui adoptat în iulie 1937, societatea amintită avea – 
drept obiect – „fi nanţarea și îndrumarea agriculturii 
cu toate ramurile ei și prin împrumuturi acordate 
pentru producţie și exploatare, pentru înzestrarea 
cu inventar viu sau mort, pentru îmbunătăţiri fun-
ciare, pentru comasări și cumpărarea de pământ, 
acordarea de împrumuturi pe gaj de recolte de 
cereale, portofoliu și ipoteci, scont de cambii, 
mandate, cupoane de titluri etc.”. La data întoc-
mirii statutului, Consiliul de Administraţie includea 
și unele personalităţi liberale, apropiate lui Dinu 
Brătianu: Gheorghe Cipăianu (președinte); Virgil 
Potârcă (vicepreședinte); Cristea Ionescu, procurist 

24 Ibidem, f. 262, 266.
25 Serviciul Judeţean Caraș-Severin (Caransebeș) al 
Arhivelor Naţionale (în continuare S.J.C.S.A.N.), fond 
Banca Românească S.A. București – sucursala Caransebeș, d. 
41/1948–1949, f. 12–14.

(director general); Al. Alimănișteanu și Mircea 
Costinescu (administratori); Eugen Savu, admi-
nistrator la B.N.R. (membru)26.

În conformitate cu decretul-lege publicat în 
„Monitorul Ofi cial” nr.  263, partea I, din 13 
noiembrie 1937, Institutul Naţional de Credit 
Agricol era autorizat să înfi inţeze sucursale, respec-
tând integral prevederile Codului Comercial, ope-
raţiune demarată în anul următor.

Statutul societăţii anonime a fost modifi cat 
printr-o decizie a Adunării Generale din 9 decem-
brie 1937. Schimbările survenite eliminau unele 
piedici în creditarea agricultorilor: băncile din 
teritoriu, mandatare ale Institutului, aveau dreptul 
să acorde credite tuturor categoriilor ţărănimii, cu 
proprietăţi cuprinse între 1–50 ha; s-a renunţat la 
măsura gajării împrumuturilor; s-a prevăzut posi-
bilitatea ca Institutul să facă operaţiuni specifi ce 
(bancare – n.n.) direct cu agricultorii, prin sucur-
salele sale. În aceeași ședinţă locul rămas vacant 
în Comitetul de Cenzori, în urma demisiei lui 
N. Metaxa, a fost ocupat de Gh. Șerban27.

Anul 1938 a marcat o intensifi care a activităţii 
societăţii amintite și o aliniere la direcţiile impri-
mate economiei naţionale de regimul autoritar 
monarhic. Astfel, prin Decretul regal nr. 429 din 
10 februarie 1938, C.-T. Teodorescu, fi del „tine-
rilor” liberali a fost desemnat membru în Consiliul 
de Administraţie, în locul lui Eugen Savu.

Societatea bancară și-a extins aria de activi-
tate în primăvara și vara anului 1938. În cursul 
lunii martie 1938 au fost înfi inţate sucursale în 
mai multe orașe ale ţării: Craiova, Turnu Severin, 
Brăila, Galaţi, Buzău, Călărași, Slatina, Turnu 
Măgurele, Giurgiu, Bacău, Dorohoi, Iași, Bazargic, 
Constanţa, Hotin, Cetatea Albă, Chișinău, 
Cernăuţi, Arad, Corabia, Cluj, Deva, Satu Mare, 
Timișoara, Botoșani, Cahul, Târgoviște, Târgu Jiu, 
Caracal, Pitești, Focșani, Bălţi, Ismail, Tighina, 
Alba Iulia, Turda, Blaj, Bârlad, Tulcea, Brașov, 
Târgu Mureș, Râmnicu Sărat și Roman. Ședinţa 
Consiliului de Administraţie al societăţii din 6 
aprilie 1938 a decis constituirea unor noi sucursale, 
la Lugoj și Râmnicu Vâlcea. În lunile iunie-iulie 
1938 s-au deschis alte sucursale în orașele Dej, 
Oraviţa, Sighet, Ploiești, Tecuci, Silistra, Sibiu, 
Huși, Fălticeni și Orhei. Respectând indicaţiile 
venite de la sediul central, conducerea sucursa-
lelor era asigurată – în mod exclusiv – de etnici 
români28.

26 S.J.T.A.N., fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj – 
fi rme sociale și bancare, d. 216, f. nenumerotată.
27 Ibidem, f. nenumerotată.
28 Ibidem, f. nenumerotată.
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La început, sucursala din Lugoj (str. Regele Carol 
nr.  26) era angajată prin semnăturile conducerii 
sale: Tiberiu Popescu – director, Petre Negreanu – 
secretar-contabil și dr. Victor Lăzărescu – avocat. 
La 27 iulie 1938 a fost numită noua conducere a 
sucursalei, în funcţia de director fi ind desemnat 
Aristid Gabor, iar Ion Bochiș a devenit contabil29.

În luna martie 1939, Institutul Naţional de 
Credit Agricol și-a schimbat titulatura în „Banca 
pentru Industrializarea și Valorifi carea Produselor 
Agricole” (B.I.N.A.G.). De asemenea, în baza 
decretului-lege din 20  noiembrie 1940 societa-
tea anonimă a căpătat denumirea de „Creditul 
Naţional Agricol”. Aceste modifi cări succesive ale 
titulaturii societăţii au fost determinate de încercă-
rile de defi nire mai clară a scopurilor sale30.

Sucursala Lugoj a Creditului Naţional Agricol 
și-a dus la îndeplinire obiectivele în timpul regi-
mului antonescian, acordând împrumuturi pentru 
ţărănime în condiţii destul de avantajoase. Astfel, 
în primele opt luni ale anului 1944 au fost alocate 
credite unui număr de 397 agricultori severineni, 
în valoare totală de 33.146.000 lei, o sumă apre-
ciabilă pentru acea vreme. Activitatea de creditare 
a agriculturii a fost preluată, începând cu anul 
1945, de băncile populare din zonă, dependente 
de Institutul Naţional al Cooperaţiei. Pierzându-și 
obiectul activităţii, Creditul Naţional Agricol și-a 
desfi inţat sucursalele din teritoriu și a intrat în pro-
cedură de lichidare31.

„Banca Agrară” S.A. Cluj s-a constituit la 
data de 10 ianuarie 1920, în baza Decretului-Lege 
nr.  3911 din 10 septembrie 1919, în prezenţa 
ministrului Industriei și Comerţului, fostul șef al 
Resortului de agricultură din cadrul Consiliului 
Dirigent, dr. Victor Bontescu, convocarea adunării 
generale fi ind publicată în ziarul „Patria”. Capitalul 
social subscris era de 50.000.000 lei, împărţit în 
50.000 buc. acţiuni a 1.000 lei fi ecare.

Conform dreptului de control al guvernului sta-
bilit prin statute, din partea Consiliului Dirigent 
au fost numiţi – pe termen de 3 ani – următorii 
membri în Consiliul de Administraţie: dr. Nicolae 
Comșa (prefectul de Sibiu), dr. Aurel Cosma (pre-
fectul judeţului Timiș), dr. Victor Deleu (secretar 
general la Cluj), dr. Victor Onișor (profesor uni-
versitar la Cluj), dr. Toma Vasinca (prefectul jude-
ţului Hunedoara), iar din partea membrilor fonda-
tori au fost aleși – pe termen de 3 ani – următorii: 
un reprezentant al Solidarităţii, care a ales pe Ioan 

29 Ibidem, f. nenumerotată.
30 Ibidem, f. nenumerotată.
31 Idem, fond Banca Naţională a României – sucursala Lugoj, 
d. 26/1925–1947, f. 366.

Lapedatu, secretar general la Cluj; un reprezen-
tant al băncii „Albina” din Sibiu, care a ales pe dr. 
Ilie Beu, medic la Sibiu; un reprezentant al Băncii 
Centrale pentru Industrie și Comerţ din Cluj, care 
a ales pe Ionel Comșa, secretar general la Cluj; un 
reprezentant al băncii „Victoria” Arad, care a ales pe 
Axente Secula din Șiria; un reprezentant al băncii 
„Ardeleana” din Orăștie, care a ales pe dr. Octavian 
Sglimbea, director la Orăștie; un reprezentant al 
Mitropoliei ortodoxe din Sibiu, care a ales pe 
dr. Victor Fincu din Sibiu; un reprezentant al 
Mitropoliei greco-catolice din Blaj, care a ales pe 
dr. Izidor Marcu, canonic la Blaj. De asemenea, în 
Consiliul de Administraţie al băncii au fost coop-
tate personalităţi de prim rang din Transilvania: 
dr. Iuliu Maniu (președintele Consiliului Dirigent 
Cluj); dr. Romulus Boilă (profesor universitar la 
Cluj); dr. Valer Moldovan (avocat din Turda); Iosif 
Popescu (directorul Administraţiei Financiare din 
Cluj); dr. Ioan Pop (avocat la Alba-Iulia); dr. Emil 
Haţiegan și dr. Petre Poruţiu (profesori universitari 
la Cluj); dr. Tiberiu Brediceanu (șeful Resortului 
ocrotiri sociale Cluj).

Consiliul Dirigent a numit în Comisia de Cenzori 
pe următorii: dr. Aurel Nyilvan (avocat la Șomcuta 
Mare), dr. Vasile Cjiroiu (profesor la Sighet), dr. 
Silviu Dragomir (profesor universitar la Cluj) și dr. 
Mihail Șerban (directorul Academiei de Agricultură 
Cluj). Adunarea Generală din ianuarie 1920 a fost 
autorizată să completeze Comisia de Cenzori, prin 
vot secret. În acest sens, au fost desemnaţi – în 
calitate de cenzori – următorii: dr. Sextil Pușcariu 
(rectorul Universităţii din Cluj), Constantin Popp 
(funcţionar la Sibiu), Iuliu B. Hodoș (director la 
Blaj), dr. Lucian Borcia (secretar general la Cluj), 
dr. L. Gheorghevici (avocat la Timișoara), dr. Leo 
Parasca (medic la Haţeg), dr. Virgil Cioban (asis-
tent la Cluj), dr. Iustin Marșieu (prefect la Arad) și 
dr. Aurel Lazăr (avocat la Oradea Mare)32.

„Banca Agrară” S.A. Cluj a fost reorganizată în 
urma convenţiei cu statul din 5 mai 1927, putând 
înfi inţa sucursale sau agenţii în alte localităţi din 
ţară, prin hotărârea Consiliului de Administraţie. 
Conform statutelor modifi cate în 1928, scopul prin-
cipal al societăţii bancare era de a promova dezvol-
tarea agriculturii, industriei și comerţului, în cadrul 
fi xat de legea comercială și de celelalte legi speciale. 
În baza noilor statute, capitalul social a fost majorat 
la 55.000.000 lei, împărţit în 55.000 acţiuni cu 
valoarea nominală de 1.000 lei fi ecare, iar două 
treimi din acţiuni trebuiau să aparţină cetăţenilor 
români. De asemenea, Consiliul de Administraţie 
32 Idem, fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj – fi rme 
sociale și bancare, d. 223, f. 5–6.
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urma să fi e alcătuit din 12–18 membri aleși de 
Adunarea Generală, pe termen de 5 ani, cu posi-
bilitatea exercitării a două mandate, însă cel puţin 
7 dintre membrii Consiliului de Administraţie 
trebuiau să locuiască în Cluj și 3/4 din membrii 
Consiliului să fi e cetăţeni români. Directorului 
general îi era subordonat întreg personalul socie-
tăţii, Consiliul de Administraţie putând numi – 
în caz de necesitate – încă 2 directori executivi, 
care să-l ajute pe directorul general în conducerea 
societăţii. Comitetul de Cenzori era compus din cel 
puţin 5 membri aleși de către Adunarea Generală 
pe termen de 3 ani, 3/4 din membrii Comitetului 
de Cenzori trebuiau să fi e cetăţeni români, iar atri-
buţiile cenzorilor erau stabilite prin dispoziţiile 
legii comerciale33.

În anul 1929, „Banca Agrară” S.A. Cluj a fuzi-
onat cu Institutul de Credit și Economii „Poporul” 
S.A. din aceeași localitate, înfi inţată în anul 1900. 
Sucursala Lugoj a „Băncii Agrare” S.A. Cluj a fost 
înregistrată la Tribunalul Lugoj la data de 25 sep-
tembrie 193134.

Societatea amintită se confrunta cu efectele 
negative ale crizei economice, cu repercusiuni 
asupra fi lialei lugojene. Astfel, în conformitate cu 
hotărârile Consiliului de Administraţie al băncii 
din 27 ianuarie și 16 martie 1934 urmau să fi e des-
fi inţate fi lialele din Timișoara și Lipova, precum și 
agenţia din Orșova, contopind toate activele și pasi-
vele acestor sucursale la singura fi lială menţinută în 
Banat, cea din Lugoj, acţiune dusă la îndeplinire 
până la sfârșitul lunii mai 1935. Prin această măsură 
și prin concedierea personalului de prisos, condu-
cerea societăţii considera că se vor reduce conside-
rabil cheltuielile de regie și cele alocate salariilor.

Acceptând dispoziţiile legii pentru lichidarea 
datoriilor agricole și urbane din 7 aprilie 1934 
pentru toţi debitorii săi, „Banca Agrară” S.A. Cluj 
a suferit, în cursul anului 1934, pierderi în valoare 
de 35.270.520 lei. Din această sumă s-au acoperit, 
cu dobânzile restante la aceste creanţe, pierderi de 
5.933.297 lei și, cu reducerile de creanţe de 25,50 
% stabilite de Comisia de judecare a capacităţii de 
plată, pierderi de 15.895.340 lei, mai rămânând 
de acoperit pierderi în valoare de 13.441.883 lei. 
Pierderile din conversiune au fost estimate, pentru 
anul 1935, în baza unui calcul mediu, la suma de 
39.114.208 lei35.

Situaţia în care se afl a banca amintită în anii 
1934–1935 a afectat, în mod direct, întreprinderile 
industriale afi liate acesteia:

33 Ibidem, f. 9–11, 13 v, 15 v.
34 Ibidem, f. 53 v.
35 Ibidem, f. 22 v.

1) „Iris” S.A. R. pentru industria ceramică Cluj, 
la al cărei capital social (2.400.000 lei) banca clu-
jeană participa cu 13.425 acţiuni, în valoare nomi-
nală de 1.342.500 lei; alte 3.400 buc. acţiuni, 
în valoare nominală de 340.000 lei, au ajuns în 
proprietatea „Băncii Agrare” Cluj în luna ianu-
arie 1935, după ce s-a stins defi nitiv litigiul pe 
care societatea „Cărămidăria Orașului” l-a avut cu 
Banca Ardeleană, la care au fost depozitate aceste 
acţiuni.

2) „Cărămidăria Orașului” S.A. Cluj, la al cărei 
capital social (3.504.000 lei), societatea bancară 
clujeană participa cu suma de 3.496.000 lei.

3) Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul” Cluj, la 
al cărei capital social (200.000 lei), participaţia 
băncii clujene era de 5.605 buc. acţiuni, în valoare 
nominală de 140.125 lei.

De asemenea, Banca Comerţului din Turda, la al 
cărei capital social (5.000.000 lei) societatea amin-
tită participa cu 5.176 acţiuni, în valoare nominală 
de 2.588.000 lei, a înregistrat pierderi însemnate, 
în urma legii lichidării datoriilor agricole și urbane 
din 7 aprilie 1934 și, în consecinţă, a semnat un 
acord cu creditorii pentru reducerea creanţei lor cu 
50 %, acord rămas defi nitiv36.

Capitalul social al Centralei din Cluj s-a 
menţinut neschimbat în perioada 1934–1939 
(55.000.000 lei), cunoscând o reducere semnifi -
cativă în anul 1946, datorită diminuării activităţii 
sale în teritoriu (41.250.000 lei). Benefi ciul net a 
înregistrat o creștere spectaculoasă, pe fondul unui 
climat economic sănătos: de la 35.358 lei (1934) la 
510.735 lei (1939)37.

Sucursala din Lugoj a „Băncii Agrare” S.A. Cluj 
nu avea capital propriu, însă Centrala i-a pus la 
dispoziţie un fond de creditare, estimat la valoa-
rea de 4.431.981 lei pentru perioada 1931–1941. 
Acordarea de fonduri destinate aceluiași scop a 
continuat în anii următori, însă informaţiile în 
acest sens sunt relativ puţine38.

Activitatea de creditare depusă de sucursala 
Lugoj a băncii amintite s-a dovedit foarte complexă. 
Astfel, până în anul 1938 au fost alocate împrumu-
turi ipotecare pentru 732 familii din localităţile: 
Zgribești, Zorlenţu Mare, Coșteiu Mic, Coșteiu 
Mare, Dragomirești, Ohaba Lungă, Brebu, Vișag, 
Scăiuș, Zorlenţu Mic, Hodoș, Ticvaniul Mare, Jena, 
Oloșag, Lăpușnic, Pogănești, Balinţ, Valeadeni, 
Jupa, Lugoj, Jabăr, Honorici, Ezeriș, Cutina, 
Bara, Lugoșel, Bârna, Boldur, Drinova, Găvojdia, 
Valeaboului, Fârliug, Silha (persoane fi zice) și pentru 

36 Ibidem, f. 23.
37 Ibidem, f. 23 v, 24, 44.
38 Ibidem, f. 53.
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„Fondul diecezan greco-catolic” din Lugoj (persoană 
juridică)39. De asemenea, până la începutul anului 
1947 au fost acordate credite cambiale cu giranţi 
mai multor persoane fi zice din localităţile: Criciova, 
Zgribești, Honorici, Lugoj, Pogănești, Coșteiul 
Mare, Racoviţa, Zorlenţul Mic, Timișoara, Apadia, 
Valea Boului, Secaș, Brebu, Cârnecea, Ticvaniul 
Mic, Ticvaniul Mare, Lugojel, Izgar, Vișag, Beiuș, 
Mâtnic, Ohaba – Forgaci, Satu Mic, Scăiuș, Oloșag, 
Fârliug, Tapia, Nevrincea, Dragșina, Cutina, Balinţ, 
Cireșul, Zorile, Remetea-Luncă, Buziaș, Chizătău, 
Valeadeni, Găvojdia, Valeapai, Hitiaș, Boldur, 
Mercina, Vărădia, Peștere, Bethausen, Hodoș, 
Gruiu, Belinţ, Lipova, Darova, Jitin, Soceni, Bocșa 
Montană, Bara, Sălbăgel, Drinova, Bârna, Măguri, 
Margina, Vărădia de Mureș, Forotic, Iablaniţa, 
Ruginosu, Drăgoești, Teregova, Șușanoviţa, Sasca 
Montană, Ostrov, Feldioara, Jdioara, Ramna, 
Răchita ș.a.m.d.; au primit fonduri de același tip și 
unele persoane juridice, precum: Episcopia greco-
catolică Lugoj și cabinetul de avocatură al doctoru-
lui Sulică din aceeași localitate40.

Printre debitorii în conversiune ai sucursa-
lei Lugoj, în perioada 1934–1947, se numărau 
350 persoane, de profesii diferite (agricultori, 
comercianţi ș.a.m.d.), cu domiciliul în locali-
tăţile: Bârna, Băuţarul de Sus, Balinţ, Căvăran, 
Cireșul, Bethausen, Darova, Cutina, Fârliug, 
Dobrești, Găvojdia, Herendești, Honorici, Oloșag, 
Ruginosu, Satu Mic, Racoviţa, Sălbăgel, Scăiuș, 
Ticvaniul Mare, Teregova, Zorlenţul Mare, Zorile, 
Bara, Chizătău, Coștei etc.41

Deţinem informaţii despre împrumuturile acor-
date de „Banca Agrară” S.A. Cluj – sucursala Lugoj 
în anii 1944 – 1945, orientate cu precădere spre 
agricultură și industrie. Alte credite au fost desti-
nate aprovizionării publice, „românizării” econo-
miei și investiţiilor. Vom prezenta, în continuare, 
defalcat, situaţia creditelor acordate de sucursala 
amintită în perioada 1944–1945:

a) în lunile ianuarie – august 1944 – 50 împru-
muturi, în valoare totală de 5.741.900 lei, dintre 
care: 22 împrumuturi în sumă de 2.002.900 lei 
pentru investiţii agricole și pentru cumpărarea de 
materii prime industriale, un împrumut în valoare 
de 200.000 lei pentru aprovizionarea publică, 6 
împrumuturi în valoare totală de 1.860.000 lei 
pentru „românizarea” economiei și 21 împru-
muturi în valoare totală de 1.679.000  lei pentru 
investiţii;

39 Idem, fond Banca Agrară Cluj – sucursala Lugoj, d. 1/1900–
1934, f. 1–65; Ibidem, d. 37/1917–1938, f. 1–250.
40 Ibidem, d. 17/1908–1947, f. 1–300.
41 Ibidem, d. 64/1934–1947, f. 1–250.

b) în anul 1945 – 99 împrumuturi, în valoare 
totală de 15.017.900 lei, dintre care: 36 împru-
muturi în sumă de 4.773.900 lei pentru investi-
ţii agricole și pentru cumpărarea de materii prime 
industriale, un împrumut în valoare de 200.000 lei 
pentru aprovizionarea publică, 6 împrumuturi în 
valoare totală de 1.860.000 lei pentru „româniza-
rea” economiei și 56 împrumuturi în valoare totală 
de 8.184.000 lei pentru investiţii42.

Prezintă interes și enumerarea celor 1.576 
acţionari ai băncii clujene: după originea etnică – 
1.503 români (53.013 acţiuni), 35 germani (1.032 
acţiuni), 33 evrei (944 acţiuni), 4 maghiari (8 
acţiuni) și 1 sârb (3 acţiuni); în funcţie de cetăţenie 
– 1.229 cetăţeni români (44.067 acţiuni) și 247 
cetăţeni maghiari (10.933 acţiuni); după categorii 
– 72 bănci (12.078 acţiuni), 5 întreprinderi (4.241 
acţiuni), 170 biserici și fonduri bisericești (4.782 
acţiuni), 38 fundaţii de binefacere culturale (2.231 
acţiuni) și 1.291 particulari (31.668 acţiuni)43.

Încă de la înfi inţare, sucursala Lugoj număra, 
printre acţionarii săi, persoane fi zice și juridice din 
Ardeal și Banat: Banca „Albina” Sibiu; Societatea 
de cântări „Armonia” din Ticvaniul Mare; preotul 
unit Cornel Bașiu din Coșteiul Mare; preotul unit 
Ioan Bejan din Ticvaniul Mare; bisericile unite din 
Haţeg, Petrila – Lonea, Petroșani, Ticvaniul Mare 
și Timișoara; Alexandru Buibaș, director de bancă 
la Timișoara; Iuliu Buzdugan, notar comunal la 
Berzovia; dr. Alexandru Coca, consilier la Curtea 
de Apel Timișoara; Biblioteca Diecezană Lugoj; 
dr. Fabius Gheleșan, avocat în Lugoj; corul unit 
„Lira” din Lugoj; dr. Victor Nemeș, judecător, șef 
de ocol la Baia de Criș; dr. Alexandru Nicolescu, 
episcop de Lugoj; Reuniunea învăţătorilor români 
uniţi din Lugoj; notarul Ieronim Văcariu din 
Lugoj; dr. Simeon Tamașiu, avocat și director exe-
cutiv la banca „Vatra” Cluj; P.S. Ioan Boroș, arhi-
ereu din Lugoj; „Banca Centrală pentru Industrie 
și Comerţ” S.A., fi liala Haţeg; dr.  Ioan Baltescu, 
director general la Societatea U.D.R. (reprezen-
tanţa Timișoara); Biserica unită Arad; dr.  Trifon 
Laţia, avocat din Lugoj; dr. George Muntean, pro-
topop român unit din Timișoara; dr. Cornel Neș, 
medic-șef la Beiuș; dr. Iacob Radu, prelat papal din 
Oradea Mare; dr. Eugen Tătar, avocat din Deva; 
Ioan Ţincu, protopop unit din Lugoj; dr. Aurel 
Văleanu, avocat din Lugoj etc.44.
42 Idem, fond Banca Naţională a României – sucursala Lugoj, 
d. 71/1938–1947, f. nenumerotată.
43 Idem, fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj – fi rme 
sociale și bancare, d. 223, f. 53.
44 Idem, fond Banca Agrară Cluj S.A. – sucursala Lugoj, 
d.  49/1926–1945, f. 1–200; Ibidem, d. 50/1926–1945, 
f. 1–200.
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Depunerile spre fructifi care la sucursala Lugoj 
a „Băncii Agrare” S.A. Cluj au atins cifre apreci-
abile până în 1948, data desfi inţării sale. Astfel, 
printre deponenţi fi gurau: Ioan Boroș (Parohia 
greco-catolică Lugoj), Reuniunea învăţătorilor 
greco-catolici Lugoj, Casa Diecezană Lugoj, Iuliu 
Birou (Ticvaniul Mic), Cancelaria Diecezană 
Lugoj, Sedria Orfanală a judeţului Caraș-Severin 
(până la reforma administrativă din 1925 – 
n.n.), Fondul scolastic greco-catolic Timișoara, 
Reuniunea de lectură Ticvaniul Mare, „Minerva” 
Lugoj, Reuniunea femeilor greco-catolice Lugoj, 
Biserica greco-catolică Galaţi, Cercul didactic 
Lugoj, dr. V. Frenţiu (Lugoj), „Foaia Diecezană” 
Lugoj, Arhiva judeţeană Lugoj, Liceul „Coriolan 
Brediceanu” Lugoj, „Sionul românesc” Lugoj, 
Fundaţia „Dr. Gavrilă Suciu” Lugoj, societatea 
„Crucea Roșie” Lugoj, „Humanitas” Lugoj, soci-
etatea „Casina română” Lugoj, Școala Normală de 
Stat (fete) Lugoj, Federala „Mihai Viteazul” Lugoj, 
Biserica greco-catolică Arad, Episcopia română 
unită Lugoj, Secţia Tutelară a Tribunalului Lugoj, 
Asociaţia funcţionarilor publici din Ardeal și Banat, 
Reuniunea învăţătorilor Lugoj, Corul greco-cato-
lic Timișoara, Muzeul judeţean Lugoj etc.45.

Deși nu dispunea de capital propriu, sucursala 
Lugoj a băncii amintite a realizat o cifră de afaceri 
relativ constantă, de 524.200 lei anual46.

În ceea ce privește conducerea societăţii bancare 
amintite au fost înregistrate o serie de schimbări 
la nivelul Centralei și la fi lialele din teritoriu. 
De pildă, la sfârșitul anului 1934, Consiliul de 
Administraţie al Centralei (Cluj – n.n.) era format 
din: dr. Octavian Prie (profesor la Academia 
Comercială Cluj) – președinte; Ion Agârbiceanu 
(canonic, Cluj), dr. Zaharie Boilă (ziarist și avocat, 
Cluj), dr. Elie Dăianu (protopop în pensie, Cluj), 
dr. Silviu Dragomir (profesor universitar, Cluj), dr. 
Aurel Socol (avocat, Cluj), dr. Emil Haţieganu (fost 
ministru, profesor universitar, Cluj), dr. Simion 
Nemeș (avocat, Cluj), dr. Sebastian Nicolau 
(profesor, Academia Comercială Cluj) și Virgil 
P. Râmniceanu (inginer, Pardoși) – membri. De 
asemenea, din Comitetul de Cenzori făceau parte: 
Valeriu Ghircoiaș (subdirector la Banca „Albina”, 
sucursala Cluj) – președinte; Vasile Dancu (pro-
fesor, Școala Normală Cluj), Valer Corfartu (pro-
curist, Cluj), Aristide Gabor (procurist, Banca 
Comerţului Turda) și Petre Simu (profesor, 
Liceul „Gh. Bariţiu” Cluj) – membri47. La înce-

45 Ibidem, d. 41/1920–1948, f. 1–250.
46 Idem, fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj – fi rme 
sociale și bancare, d. 223, f. 82.
47 Ibidem, f. 21 v.

putul anului 1940, Consiliul de Administraţie al 
Centralei era alcătuit din: I. Enescu – director exe-
cutiv, Adrian Lazăr – subdirector (contabil auto-
rizat), Ion Agârbiceanu, dr. Sebastian Bornemisa, 
Emil Haţieganu, Simion Nemeș, V. Candrea, dr. 
Sebastian Nicolau, dr. Hossu, Emil Prie și Petru 
S. Simu; în același timp, Comitetul de Cenzori era 
reprezentat prin: V. Ghircoiaș – președinte (expert 
contabil), dr. Gheorghe Dragoș (expert contabil), 
dr. Valer Moldovan, dr. I. Aleman și C. Lazăr (con-
tabil autorizat)48.

Ultimele informaţii despre conducerea Centralei 
datează din anul 1941. În acest sens, din Consiliul 
de Administraţie făceau parte: dr. Emil Haţieganu 
– președinte (Cluj); dr. Vasile Sava – vicepreședinte 
(Cluj); dr. Silviu Dragomir (Sibiu), dr. Ștefan T. 
Hossu (Cluj), dr. Victor Pop (Cluj), dr. Simion 
Nemeș (Cluj) și Petre Simu (Cluj) – administra-
tori; Adrian Lazăr (Cluj) – director. Comitetul de 
Cenzori era format din: Valeriu Ghircoiaș (Cluj) 
– președinte; Ioan Buzea, dr. Liviu Lazăr, dr. Aurel 
Socol și dr. Aurel Stănescu (Cluj) – membri49.

În conducerea sucursalei Lugoj au survenit 
puţine modifi cări, considerându-se că activita-
tea acesteia este gestionată în mod corespunzător; 
desigur, uneori a fost vorba și de opţiunea personală 
a câtorva membri din conducere. Până la desfi inţa-
rea sucursalei conducerea sa a fost asigurată de Ilie 
Melca (diriginte), absolvent al Școlii Superioare 
Comerciale, numit în funcţie la 11 august 1931 și 
dr. Nicolae Brânzeu (cenzor), doctor în teologie, 
desemnat pentru acest post la 20 noiembrie 1930. 
Pentru o scurtă perioadă de timp (1941–1942), în 
Comitetul Administrativ al sucursalei au fost cooptaţi 
Romulus Boldea și Nicolae Munteanu, Emil Chiff a 
suplinindu-l în activitatea sa pe Ilie Melca, în cali-
tate de diriginte. Cu toate că Ilie Melca a fost mobi-
lizat pentru lucru în anii 1944–1945, Ministerul 
Industriei și Comerţului sau C.A.S.B.I. nu au proce-
dat la numirea unui administrator de supraveghere 
pe lângă sucursala amintită, pornind de la premisa 
că întregul personal era format din etnici români50.

Personalul sucursalei s-a menţinut constant în 
anii 1931–1944, exceptând perioada 1941–1942, 
numărând 5 salariaţi, dintre care: personal adminis-
trativ superior – 2, personal administrativ inferior – 
2 și personal asimilat cu lucrătorii necalifi caţi – 1. În 
anii 1946–1948, numărul salariaţilor s-a redus la 
3, reprezentat exclusiv de personalul administrativ 
superior (1) și inferior (2)51.

48 Ibidem, f. 44.
49 Ibidem, f. 53.
50 Ibidem, f. 53, 79, 82, 87.
51 Ibidem, f. 82–84, 87.
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Starea fi nanciară a sucursalei Lugoj era ilustrată 
prin salarizarea angajaţilor săi. Se constată o creș-
tere semnifi cativă a salariilor la toate categoriile 
de personal, determinată de infl aţie, salariile fi ind 
diferenţiate în funcţie de vechime. Astfel, în peri-
oada 1942–1944 au fost consemnate următoarele 
cifre, destul de elocvente: în anul 1942 – personalul 
administrativ superior primea salarii lunare medii 
cuprinse între 2.300 – 14.978,33 lei, personalul 
administrativ inferior (funcţionari) – salarii medii 
lunare între 5.833,33 – 7.678,50 lei, iar persona-
lul asimilat cu lucrătorii necalifi caţi – 2.395,83 lei; 
în primul trimestru al anului 1944 – personalul 
administrativ inferior primea salarii medii lunare 
între 9.966,66 – 76.475,66 lei (nu mai exista per-
sonal administrativ superior, pe motivul reorgani-
zării personalului în teritoriu – n.n.), iar personalul 
asimilat cu lucrătorii necalifi caţi – 15.000 lei52.

Funcţionarii sucursalei erau sprijiniţi și de 
Serviciul Economic Judeţean, familiile lor primind 
cartele de îmbrăcăminte în cursul anului 194853.

Deși nu mai deţinem alte informaţii privind 
activitatea sucursalei Lugoj în anul 1948, diminu-
area personalului și reducerea fondurilor alocate 
creditării ne îndreptăţesc să considerăm că și-a 
închis porţile în vara anului 1948.

Banca Poporală „Lugojana” S.A. Lugoj s-a 
constituit la 14 ianuarie 1883. De altfel, la 23 
octombrie 1882 Consorţiul de fondare a lansat 
o invitaţie pentru subscripţie la fondarea băncii 
amintite, împreună cu prospectele privitoare la 
obligaţiile stabilite. Conform dării de seamă, pe 
lista de subscripţie fi gurau 2.000 bucăţi acţiuni la 
valoarea nominală de câte 50 forinţi (austro-ungari 
– n.n.). Din aceste acţiuni, 1.573 bucăţi reprezen-
tau participaţia Cooperativei de Credit „Lugojana” 
(în valoare totală de 49.134 forinţi), fi ind depusă 
în numerar – pe lângă cotizaţia de fondare – 
suma de 7.860 forinţi (echivalentul a 427 buc. 
acţiuni). Atât participaţiile, cât și plăţile efectuate 
în numerar au fost depuse la Cassa Cooperativei 
de Credit „Lugojana”. După adoptarea proiectului 
de statut, Adunarea Generală din 14 ianuarie 1883 
a declarat constituită Banca Poporală „Lugojana” 
S.A. Lugoj, cu un capital social de 100.000 
forinţi, împărţit în 2.000 buc. acţiuni cu valoa-
rea nominală de 50 forinţi (la paritatea austriacă), 
fi ind depusă în numerar suma de 56.994 forinţi. 
Direcţiunea băncii (cu un mandat de 3 ani) era 
formată din principalii fondatori: Adolf Auspitz, 
Georg Alföldy, Israel Auspitz, Ștefan Blasko, Franz 

52 Ibidem, f. 82–84.
53 Idem, fond Banca Agrară Cluj S.A. – sucursala Lugoj, d. 
22/1910–1929, f. 104.

Karl, A.S. Popovits, Marcus Popper, Fabius Rezei, 
Heinrich Rechner, Nicolaus Scheiszler, Johann 
Schneider și Josif Iorga. Tot acum a fost desemnat 
– pentru o perioadă de 3 ani – președintele băncii, 
în persoana lui Emerich Jakabff y și vicepreședintele 
societăţii bancare amintite (dr. Philipp Neumann). 
De asemenea, din Consiliul de Administraţie făceau 
parte: Simion Stoianovits, Miklos Jakabff y, Moritz 
Popper, Bela Gidofalvy și Kornel Podhradtzky. 
În aceeași ședinţă, Direcţiunea Băncii Poporale 
„Lugojana” S.A. Lugoj a fost investită cu puteri 
nelimitate pentru ca, în numele Adunării Generale 
a băncii menţionate mai sus, să încheie contractul 
de fuziune cu Cooperativa de Credit „Lugojana”, 
urmând ca toate cheltuielile să fi e suportate de 
Banca Poporală „Lugojana”, iar averea cooperati-
vei de credit amintite să fi e preluată pe baza unui 
inventar, respectând dispoziţiile din legea comerci-
ală maghiară54.

Deși capitalul social a ajuns la cifra de 6.000.000 
lei în anul 1930, criza economică și-a pus amprenta 
– în mod negativ – asupra activităţii băncii. Ţinând 
seama de o serie de factori obiectivi (pierderile 
suferite în decursul anilor 1931–1934, în valoare 
de 1.781.963 lei; cheltuielile de regie impresio-
nante; dispoziţiile legii din 7 aprilie 1934, care 
acorda debitorilor termene lungi de plată; îndem-
nurile privind lichidarea imediată a Băncii Poporale 
„Lugojana” venite din partea Băncii „Victoria” S.A. 
Arad – Sucursala Timișoara, principala acţionară și 
cel mai mare creditor al băncii lugojene), Comitetul 
de lichidare al băncii amintite a fost nevoit să decidă 
lichidarea defi nitivă a Institutului prin vânzarea 
benevolă – la licitaţie publică – a tuturor activelor 
disponibile, în valoare totală de 206.074 lei, dintre 
care: 10 buc. acţiuni Lipova – 100 lei, portofoliul 
de cambii – 11.001 lei, creanţe în cont curent – 
26.402 lei, creanţe în conversiune – 106.700 lei, 
mobilier – 35.000 lei etc. La licitaţia din 25 mai 
1935 Banca „Victoria” a mai cumpărat stocul cam-
biilor reescontate de Banca Poporală „Lugojana” la 
B.N.R., cu preţul de 767.977 lei. În consecinţă, 
Institutul lugojean a rămas numai cu active impro-
ductive și cu imobilele din mediul rural, pe care 
urma să le scoată la licitaţie publică benevolă în cel 
mai scurt timp posibil55.

În anii următori, din păcate, situaţia băncii nu 
s-a redresat în mod vizibil. De exemplu, din bilan-
ţul anului 1938 rezultau următoarele: portofoliul de 
titluri a fost vândut, la licitaţia din 12 aprilie 1938, 
societăţii „Mureșul”; portofoliul de scont a scăzut cu 

54 Idem, fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj – fi rme 
sociale și bancare, d. 200, f. 21–24.
55 Ibidem, f. 11.
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371.893 lei, prin achitarea efectelor către Mihai 
Gulyas (50.000  lei), Lucian Georgevici (306.196 
lei) și Nicolae Sfârcoci (15.697 lei); contul imobile 
s-a diminuat cu 34.448 lei, prin vânzarea – la lici-
taţia din 12 aprilie 1938 – a imobilelor cuprinse 
în Cartea Funciară nr.  3219, cumpărate de Ioan 
Bejan (Lugoj); depunerile spre fructifi care s-au redus 
cu 66.082 lei; contul profi t și pierdere indica o pier-
dere de 17.595 lei, rezultând din achitarea impozi-
telor comerciale și cheltuielile avute cu publicarea 
bilanţului pe anul 1937.

În anul 1939 portofoliul de scont s-a majorat cu 
31.842 lei, diferenţă provenită din contări eronate 
în anul precedent și din efectele achitate direct la 
B. N. R. de diferiţi clienţi. Debitorii au scăzut cu 
46.995 lei, sumă amortizată din cauza insolvabi-
lităţii. Angajamentele la reescont s-au diminuat cu 
sumele achitate de clienţi direct la B. N. R. Contul 
Dividende a dispărut, soldul fi ind trecut la Fondul 
de rezervă, conform statutelor. Pierderea gesti-
unii era de 6.065 lei, cu toate că în anul respec-
tiv s-au amortizat unele creanţe dubioase, neîn-
casabile, de 49.728 lei, banca având de achitat 
impozite în valoare de 11.118 lei și alte cheltuieli 
însumând 10.061 lei, în același timp încasând 
dobânzi și realizând diverse benefi cii de la debitori. 
În bilanţ a apărut contul Pierderi prin conversiune 
(1.014.613 lei), contat eronat la Pierderi în trecut.

Situaţia Băncii Poporale „Lugojana” S.A. 
Lugoj s-a îmbunătăţit, într-o măsură vizibilă, în 
anul 1940. Portofoliul de scont a scăzut la 1 leu, 
prin răscumpărarea – de către Banca „Victoria” 
de la B.N.R. Lugoj – a unor cambii, care au mai 
rămas reescontate la B.N.R. Lugoj, în valoare de 
204.336 lei, precum și cu acelea achitate direct de 
clienţi. Astfel, au scăzut și angajamentele, rămâ-
nând numai suma de 400.000 lei, efectul reescon-
tat la societatea „Generomană” București. Contul 
Diverși creditori, în valoare de 55.000 lei, a dispă-
rut prin faptul că suma a trecut în contul Băncii 
„Victoria”, care a cumpărat la licitaţie creanţele 
Băncii Poporale „Lugojana” S.A. Lugoj asupra 
debitorilor săi, Ștefan Juhasz și Samson Crișciu. La 
contul Diverse (tranzitorii) apărea suma de 13.092 
lei, reprezentând impozitele neachitate la timp pe 
anul 1940/1941, care urmau să fi e plătite în cursul 
anului 1941. Totuși, s-a realizat un benefi ciu brut 
de 360.446 lei, provenit din încasările făcute de 
la creanţele băncii asupra datornicilor Augustin și 
Roza Haberer, dr. Lucian Georgevici, Ioan Jurca și 
Ștefan Juhasz, amortizate parţial la 31 decembrie 
1934. Cheltuielile, în valoare de 5.600 lei, reprezen-
tau spesele de deplasare la Lugoj, la sediul Agenţiei 
B. N. R., pentru a rezolva problema portofoliului 

scontat acolo și spesele cheltuite pentru dezbaterile 
în apelul pentru titlurile de expropriere. În conse-
cinţă, pierderea băncii a scăzut de la 7.036.458 lei 
(în 1939) la 6.695.090 lei56.

În timpul regimului antonescian (1941–1944), 
situaţia băncii s-a înrăutăţit în mod constant. 
Astfel, din bilanţul anului 1942 rezultau urmă-
toarele: contul Imobile a scăzut cu 1.385 lei, restul 
încasat din vânzarea imobilelor către Valeria Baba; 
contul Diverși a crescut cu impozitul proporţio-
nal achitat pentru casa cumpărată de la Haberer 
Augustin din Lugoj; cheltuielile reprezentau plata 
impozitului comercial, precum și spesele de proces 
în cauza privind unii datornici, inclusiv onorariul 
acordat lichidatorului (Tenovici)57.

De asemenea, bilanţul anului 1943 s-a încheiat 
cu o pierdere de 64.571 lei, întrucât Banca Poporală 
„Lugojana” S.A. Lugoj a fost nevoită să amorti-
zeze unele creanţe dubioase, care nu mai puteau 
fi  încasate: avansuri pentru spesele de proces în 
diferite cauze procesuale (3.000 lei), impozitul 
achitat pentru casa Haberer (19.925 lei) etc, în 
total 23.924 lei, iar în contul Devize și valute coroa-
nele vechi antebelice, provenite de la diverse bănci 
austro-ungare (Oszt. Post. Sparkassa Wien, Pesti 
Hazai, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Magy. 
Kir. Posta Tkp. și Magy. Olasz Bank), echivalate 
la suma de 28.859 lei, au rămas fără acoperire. 
S-au mai plătit cheltuieli de proces, în valoare de 
20.000 lei, doctorului V. Curuţiu, în cauza proce-
sului cu rentele de expropriere, precum și impo-
zitele comerciale pe anul 1943. Creanţele Băncii 
Poporale „Lugojana” au fost cumpărate, la licita-
ţie, de Banca „Victoria”. Prin lichidarea conturilor 
aparţinând lui Juhasz Gabor (1.750 lei), Augustin 
Haberer (500 lei), fi rmei „Stoianovici & Bergman” 
(2.000 lei) și societăţii de asigurări „Europa” (5.900 
lei), Banca „Victoria” a rămas singura creditoare a 
băncii lugojene cu suma de 1.417.852 lei58.

La sfârșitul anului 1944 a fost încheiată o con-
venţie între Banca Poporală „Lugojana” S.A. Lugoj 
(în lichidare), prin lichidatorii ei – dr. Coriolan 
Baltă și dr. Victor Curuţiu, pe de o parte, iar pe 
de alta Banca „Victoria” S.A. Arad – Sucursala 
Timișoara, prin reprezentanţii săi legali. Situaţia 
băncii lugojene era destul de îngrijorătoare la acea 
dată: întregul activ al băncii era apreciat la 848 lei, 
sumă reprezentând un rest înregistrat la Imobile 
expropriate de statul român de la Banca Poporală 
„Lugojana”, cuprinse în Cartea Funciară nr. 316, 
317 Satu Mic, pentru care s-au depus titluri de 

56 Ibidem, f. 61.
57 Ibidem, f. 62.
58 Ibidem, f. 62–63.
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rentă de către Ministerul Agriculturii, în valoare 
de 167.700 lei, cauză afl ată pe rol la Tribunalul 
Lugoj. În egală măsură, banca datora creditorilor 
săi suma de 1.880.461 lei, în această sumă fi ind 
incluse: soldul contului ordinar al Băncii Poporale 
„Lugojana”, pe care-l datora Băncii „Victoria” 
(1.190.284 lei); angajamentul de reescont pe care 
banca lugojeană îl avea la societatea „Generomană” 
București, pentru efectul staţiunii balneare Lipova, 
scadent la 28 ianuarie 1932, în valoare de 400.000 
lei și preluat de Banca „Victoria”, care, în baza con-
venţiei încheiate cu staţiunea balneară amintită, 
în 1934, urma să-l restituie; solduri pentru aco-
perirea unor cambii, care au trecut în patrimoniul 
Băncii „Victoria” la licitaţia din 25 mai 1935, în 
valoare de 133.510 lei; soldul contului Depuneri 
spre fructifi care – 68 de deponenţi, cu suma totală 
de 136.692 lei; soldul Cont Devize și Valute 
(creditor), în valoare de 19.739 lei, constând în 
datorii faţă de unele bănci (Banque Belge pour 
l'Étranger și Banque de Pays Europe Centrale-
Paris), depuneri în devize ale unor persoane fi zice 
și juridice (inclusiv „Prima Bancă Grănicerească” 
din Caransebeș) și răscumpărarea unor credite în 
coroane austriece acordate în perioada antebe-
lică. Având în vedere și termenul – limită acordat 
de Consiliul Superior Bancar pentru lichidarea 
Băncii Poporale „Lugojana” (31 martie 1945), 
Banca „Victoria” S.A. Arad – Sucursala Timișoara 
a anunţat că renunţă la suma de 1.880.461 lei 
pentru stingerea pretenţiilor sale fi nanciare faţă 
de societatea bancară lugojeană, datorită faptului 
că Banca Poporală „Lugojana” și-a pierdut întreg 
capitalul. De asemenea, Banca „Victoria” S.A. 
Arad – Sucursala Timișoara a preluat angajamen-
tul de reescont al Băncii Poporale „Lugojana” 
pentru cambiile de 400.000 lei, scadent la 28 
ianuarie 1931, al staţiunii balneare Lipova, afl ate 
în reescont la Banca Generală a Ţării Românești 
(București). Banca „Victoria” S.A. Arad și-a luat 
angajamentul de a acoperi toate pretenţiile terţi-
lor faţă de Banca Poporală „Lugojana” S.A. Lugoj, 
precum și toate sarcinile fi scale pretinse până la 
terminarea operaţiunilor de lichidare și toate ono-
rarile avocaţilor băncii. Banca „Victoria” S.A. Arad 
– Sucursala Timișoara se mai obliga a suporta toate 
cheltuielile ocazionale privind lichidarea și radierea 
Băncii Poporale „Lugojana"59.

Din raportul Comitetului de Cenzori, prezentat 
în ședinţa Adunării Generale din 1 martie 1945, 
rezulta faptul că benefi ciile obţinute, în valoare de 
1.913.498 lei, nu puteau acoperi pierderile semna-
late în gestiunea anilor precedenţi (7.907.500 lei), 
59 Ibidem, f. 63–65.

la care se adăuga pierderea înregistrată în primele 
două luni ale anului 1945 (6.000.000 lei), egală cu 
capitalul societăţii bancare lugojene60.

Evident, conducerea Băncii Poporale „Lugojana” 
S.A. Lugoj – reprezentată prin directorul său, 
Victor Chevereșan, alături de Comitetul de Cenzori 
(Ladislau Bergmann – procurist la Banca „Victoria” 
S.A. Arad, Romulus Șoimu – secretarul general al 
Camerei de Comerţ Lugoj și George Stoianovici, 
procurist la Banca „Victoria” S.A. – Sucursala 
Timișoara) – a încercat, din răsputeri, să salveze 
instituţia bancară amintită de la faliment, însă legile 
privind conversiunea datoriilor au determinat dis-
pariţia unui real sprijin economic pentru populaţia 
din zonă61.

În urma hotărârii Adunării Generale din 17 
aprilie 1945, Banca Poporală „Lugojana” S.A. 
Lugoj a fost lichidată complet, după cum rezultă 
din Ordonanţa Tribunalului Lugoj nr. 4739 din 17 
august 194562.

Banca Românească S.A. București s-a înfi in-
ţat în anul 1910. Conform articolului 5 din statute, 
capitalul social (17.500.000 lei) a fost împărţit în 
35.000 acţiuni a 500 lei fi ecare, subscris integral și 
vărsat în proporţie de 30 %, adică 5.250.000 lei, 
sumă depusă la Banca Naţională a României. În 
baza articolului 138 din Codul Comercial și a arti-
colului 21 din statute, în Consiliul de Administraţie 
au fost desemnaţi: B.  M.  Missir (avocat), D. 
Protopopescu (proprietar), C. Climescu, dr. G. I. 
Stoicescu, dr. C. Cantacuzino, C. C. Arion (avocat), 
Barbu Păltineanu (avocat), dr. C. Angelescu (pro-
fesor universitar), C. Steriu (bancher), C. Basarab 
Brâncoveanu, Emanuel Bibescu, D. D. Bragadiru, 
Paul Lazăr și Constantin C. Cociaș. Din Comitetul 
de Cenzori făceau parte următorii: Hercule Fulga 
(proprietar), Vasile V. Ștefan, I. I. Stănculeanu 
(avocat), Chr. Tomulescu (avocat) și Em. Dan 
(avocat) – titulari; Gr. Duca, C. Nicolescu (pro-
prietar), V.  Toroceanu, Al. Simionescu și Teodor 
Dumitrescu – supleanţi. De asemenea, Alexandru 
Ștefănescu, în acel moment director la B.N.R., a 
fost numit în funcţia de director general al Băncii 
Românești63.

Sucursala Lugoj a Băncii Românești s-a con-
stituit prin Decizia nr. 116 a Consiliului Superior 
Bancar din 29 iunie 1945, în conformitate cu dis-
poziţiile articolului 6 din legea pentru organizarea 
și reglementarea comerţului de bancă, răspun-
zând solicitării făcute de către directorul general 

60 Ibidem, f. 58, 66.
61 Ibidem, f. 45, 66.
62 Ibidem, f. 72.
63 Ibidem, d. 233, f. 49.
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al Băncii Românești S.A. București, George 
Cretzianu, privind oportunităţile economice 
oferite de înfi inţarea unei sucursale în judeţul 
Severin. Această sucursală și-a început activitatea la 
data de 15 august 1945, având sediul pe str. Andrei 
Șaguna, nr.  3. În cursul lunii noiembrie 1947, 
sucursala amintită a primit un credit în valoare de 
750.000 lei, din partea B.N.R., pentru sprijinirea 
„Industriei de Bumbac” Lugoj S.A.64 Conducerea 
sucursalei era exercitată de către Gheorghe Cinca 
(director) și Ioan Lupu (procurist), ambii domici-
liaţi în Lugoj65.

Cu toate că sucursala nu dispunea de capital 
propriu, merită să aruncăm o privire asupra evolu-
ţiei capitalului social al Centralei în anii 1937–1946, 
pentru a înţelege rolul jucat de această instituţie 
bancară în cadrul economiei românești: 280.000.000 
lei (în 1937), 350.000.000 lei (în anii 1938–1940), 
500.000.000 lei (în 1941), 625.000.000 lei (în 
anii 1942–1944), 2.000.000.000 lei (în perioada 
1945–1946), o cifră impresionantă, în pofi da infl a-
ţiei galopante din acei ani66.

Majorarea continuă a capitalului social, exis-
tenţa unui fond de rezervă capabil să acopere – în 
orice moment – pierderile băncii, participaţiile 
la numeroase întreprinderi și bănci, precum și 
alţi factori au determinat obţinerea unor benefi -
cii consistente pe parcursul anilor: 58.000.000 
lei (în 1937 și 1940), 56.000.000 lei (în 1938), 
72.000.000 lei (în 1939), 64.000.000 lei (în 
1941), 97.000.000 lei (în 1942), 125.000.000 lei 
(în 1943), 99.000.000 lei (în 1944), 171.000.000 
lei (în 1945), 684.000.000 lei (în 1946)67.

Desigur, realizarea unor asemenea benefi cii era 
determinată de modul în care conducerea institu-
ţiei bancare a reușit să gestioneze activitatea acesteia. 
Trebuie amintite, în acest sens, modifi cările surve-
nite la nivelul conducerii centrale în ultimii ani de 
funcţionare ai Băncii Românești. De exemplu, în 
anii 1945–1946, conducerea băncii menţionate mai 
sus era asigurată de Constantin I.C. (Dinu) Brătianu 
– președintele Consiliului de Administraţie, 
Gheorghe Cretzianu – director general, Ion Saragea 
– șeful Contabilităţii (director, expert contabil), 
Demetru Constantinescu – expert contabil, Ștefan 
C. Ioan și Alexandru Orescu – cenzori68.

Procesul-verbal întocmit în ședinţa Consiliului 
de Administraţie al Băncii Românești din 9 martie 
64 Serviciul Arhive și Muzeu al B.N.R., fond Procese-verbale 
ale Consiliului de Administraţie B.N.R., d. 102/1947, f. 281.
65 S.J.T.A.N., fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj – 
fi rme sociale și bancare, d. 233, f. 24, 48.
66 Ibidem, f. 19 v.
67 Ibidem.
68 Ibidem, f. 5, 19.

1946 prezintă alte schimbări care au intervenit în 
conducerea instituţiei bancare amintite. Astfel, 
Consiliul de Administraţie a ales, în unanimitate, 
ca președinte, pe C. I. C. Brătianu, iar în calitate 
de vicepreședinţi au fost desemnaţi, prin vot secret, 
Alex. N. Ștefănescu și Ion I. Stănculeanu. Conform 
articolului 28 din statutele băncii, Consiliul de 
Administraţie a reînnoit împuternicirea acordată 
lui Gh. I. Brătianu pentru ca, împreună cu pre-
ședintele și vicepreședinţii desemnaţi, să formeze 
Comitetul de Direcţie; de asemenea, în baza artico-
lului 29 din statute, Alex. Lapedatu și V. P. Sassu au 
fost autorizaţi să participe la ședinţele Comitetului 
de Direcţie. Pentru o scurtă perioadă de timp, 
Comitetul de Direcţie urma să exercite atribuţiile 
Consiliului de Administraţie, specifi cate la artico-
lul 26 din statute: să fi xeze salariile, onorariile, tan-
tiemele, gratifi caţiile, indemnizaţiile de locuinţă, 
misiuni și transport pentru personalul băncii; să 
întocmească regulamentele băncii și să determine 
condiţiile aplicării lor; să încuviinţeze acordări de 
credite, contractări de împrumuturi, tranzacţii de 
orice fel, cumpărări și vânzări de titluri, mărfuri 
sau imobile; să desemneze persoanele care puteau 
semna în numele societăţii; să execute deciziile 
adunării generale. În același timp, a fost ratifi cată 
cooptarea – în Consiliul de Administraţie – a lui 
Mihail Romniceanu, ministru fără portofoliu, 
din partea P.N.L.-Brătianu, în cabinetul Groza. 
S-au adoptat și unele decizii privind conducerea 
băncii în anii următori: au fost aleși ca adminis-
tratori, prin vot deschis, pe termen de 4 ani, cu 
începere de la 1 ianuarie 1947, o serie de persona-
lităţi liberale (Gh. I. Brătianu, Em. E. Costinescu 
și Ion I. Stănculeanu); au fost desemnaţi, tot prin 
vot deschis, pe termen de 2 ani, un număr de 6 
cenzori – 3 titulari (Demetru Constantinescu, 
Ștefan C. Ioan și Alexandru Orescu) și 3 supleanţi 
(Grigore Giossan, Anton Rădulescu și Gheorghe 
Spiridon)69.

Banca Românească S.A. București, exponentă 
a capitalului liberal, a fost supusă unor puternice 
presiuni în cursul anului 1947, în vederea lichidă-
rii sale, după etatizarea B.N.R., măsură întreprinsă 
la sfârșitul anului 1946. Astfel, Gheorghe N. 
Rădulescu, numit administrator unic al băncii în 
baza deciziei nr. 5019 a Ministerului Industriei și 
Comerţului, publicată în „Monitorul Ofi cial” Nr. 
246 din 24 octombrie 1947, a luat unele decizii 
drastice privind conducerea instituţiei: începând 
cu data de 4 noiembrie 1947 a retras dreptul de 
semnătură, atât pentru sediul central, cât și pentru 
toate sucursalele și agenţiile băncii, acordat pentru 
69 Ibidem, f. 2, 7.



341

Gheorghe Cantacuzino, Mihail Dumitrescu și 
Dumitru Iordan; în schimb, de la aceeași dată i-a 
numit pe Niculae Gaspard (director al creditelor 
la B.N.R.) în funcţia de director general al băncii și 
pe Constantin Coţianu (fost inspector general al 
Băncii Naţionale a României) în funcţia de direc-
tor al băncii, cu drept de semnătură valabil pentru 
sediul central și pentru toate sucursalele sau agen-
ţiile Băncii Românești. Era evidentă încercarea 
de preluare a controlului băncii amintite de către 
B.N.R., parte a planului vizând etatizarea siste-
mului bancar, afl at, încă, într-o proporţie destul 
de mare, sub infl uenţa unor membri marcanţi ai 
P.N.L.-Brătianu70.

În documente au fost consemnate și unele modi-
fi cări apărute în conducerea sucursalei Lugoj a Băncii 
Românești în perioada 1946–1947. De pildă, la 
începutul anului 1946 activitatea sucursalei era ges-
tionată de către Gheorghe Cinca (director), Teodor 
Ioanid (prim-procurist) și Ioan Lupu (procurist). 
În același timp, câţiva reprezentanţi ai Centralei 
aveau drept de semnătură pentru toate sucursa-
lele și agenţiile băncii: Emanoil Tomescu (subdi-
rector adjunct); Matei Irescu și Dan Condeescu 
(prim-procuriști); Evanghelie Antoniu, Constantin 
Oprescu și Nicolae Dinu (procuriști). În luna iulie 
1947 Gheorghe Cinca a devenit prim – procurist 
în Centrală, Coriolan Stoicănescu fi ind desemnat 
în calitate de director al sucursalei Lugoj71.

Majoritatea sucursalelor și agenţiilor Băncii 
Românești, printre care și sucursala Lugoj, s-au 
desfi inţat în lunile mai – iunie 1948, în preajma 
naţionalizării.

„Banca Timișoarei” S.A. Timișoara – 
Sucursala Lugoj72 a fost înfi inţată la 27 august 
1927, prin fuziunea cu fosta Bancă Comercială 
S.A. din Lugoj al cărei activ și pasiv a fost preluat, 
oferindu-se, pentru 20 de acţiuni ale Băncii 
Comerciale S.A. (cu valoarea nominală a 100 lei/
buc.), câte 3 acţiuni la „Banca Timișoarei” S.A. 
Timișoara (cu valoarea nominală a 250 lei/buc.). 
Această transformare a fost înregistrată în Registrul 
bancar de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie 
din Lugoj, la data de 6 septembrie 1935.

Sucursala amintită a apelat, de mai multe ori, la 
credite din partea Băncii Naţionale:
• 250.000.000 lei (mai 1946), sumă necesară 

pentru satisfacerea cererilor de împrumut 

70 Ibidem, f. 39.
71 Ibidem, f. 29, 36.72  

72 Serviciul Arhive și Muzeu al B.N.R., fond Procese-
verbale ale Consiliului de Administraţie B.N.R., d. 99/1946, 
f. 51, 185; Ibidem, d. 100/1946–1947, f. 289; Ibidem, d. 
103/1947–1948, f. 47.

venite de la fi rmele industriale și instituţi-
ile publice din zonă, în vederea procurării 
de materii prime și recuperării contravalo-
rii mărfurilor furnizate în baza prevederilor 
Convenţiei de Armistiţiu. 

• 300.000.000 lei (septembrie 1946), pentru 
întărirea poziţiei sale pe piaţa fi nanciară.

• 10.000.000.000 lei pentru sucursalele din 
Lugoj și Oraviţa (mai 1947), credit destinat să 
satisfacă numeroasele cereri de împrumut din 
partea întreprinderilor industriale din loca-
lităţile amintite, în vederea aprovizionării cu 
materii prime și acoperirii cheltuielilor de regie.

• 380.000 lei (decembrie 1947), pentru fi nanţa-
rea „Fabricii Textile Eșelniţa” – P. Gârlișteanu, 
L. Strausz & Co. Eșelniţa (Orșova).

Până în anul 1940 sucursala din Lugoj a băncii 
amintite nu a creat, nu a participat și nu a ajutat 
– cu fonduri mai însemnate – nici o întreprindere 
industrială sau comercială, neavând participaţii la 
nici o întreprindere. De asemenea, a contribuit 
– în foarte mică măsură – la opere de binefacere, 
această atribuţie aparţinând exclusiv Centralei sale 
din Timișoara73.

Situaţia Centralei s-a complicat foarte mult în anii 
1941–1946, datorită plasamentelor nesigure pe piaţa 
de capital și a insufi cienţei fondurilor alocate inves-
tiţiilor. Cele mai importante întreprinderi fi nanţate de 
banca timișoreană erau: „Kandia” S.A., „Helicon” 
S.A., Uzinele „Dura” S.A., „Industria Lânii” S.A., 
„Fabrica Unită de Lacuri și Vopsele” S.A., „Kawe” 
S.A., „Timiș” S.A., „Florida” S.A., „Textim” s.i.n.c., 
„Gea Krayer” S.A., „Texta” S.A. etc.

Într-o cerere adresată guvernatorului B.N.R. la 
22 ianuarie 1947, banca timișoreană solicita apro-
barea pentru majorarea cadrului său de reescont cu 
suma de 7 miliarde lei, care urma să fi e distribuită 
Centralei și sucursalelor sale (București, Oraviţa și 
Lugoj). Această majorare era determinată de epu-
izarea fondurilor băncii, iar nevoia – mereu cres-
cândă – a industriilor afi liate băncii și a celorlalte 
industrii din localitate necesita fonduri importante 
pe care banca timișoreană trebuia să le pună la 
dispoziţie. Conducerea băncii amintite spera să 
obţină următoarele sume, considerate indispensa-
bile pentru dezvoltarea sa: Centrala din Timișoara 
și sucursala din București – câte 3 miliarde lei 
fi ecare, respectiv sucursalele din Oraviţa și Lugoj – 
câte 500 milioane lei fi ecare74.

În urma alocării acestei sume impresionante din 
partea Băncii Naţionale, sucursala Lugoj a „Băncii 

73 S.J.T.A.N., fond Banca Naţională a României – sucursala 
Lugoj, d. 84/1939–1948, f. nenumerotată.
74 Ibidem, f. nenumerotată.
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Timișoarei” S.A. a reușit să acorde, în primele 6 
luni ale anului 1947, un număr de 31 de credite, 
în valoare totală de 3.735.015.000 lei. Marea 
majoritate a acestora erau îndreptate spre indus-
trie (3.250.655.000 lei), cu precădere cea textilă, 
de credite mult mai reduse benefi ciind comerţul 
(401.360.000 lei) și agricultura (22.000.000 lei)75.

Politica de creditare promovată de sucursala 
amintită a continuat până la sfârșitul anului 1947, 
deși B.N.R. s-a implicat tot mai mult în activitatea 
băncii, blocând unele fonduri și aplicând ipoteci 
pe bunurile sale, invocând falimentul iminent al 
acesteia, datorat unor măsuri eronate adoptate de 
conducerea instituţiei bancare, cu impact devasta-
tor în plan fi nanciar76.

„Creditul Bănăţean”, Institut de Credit și 
Economii Lugoj s-a înfi inţat în luna martie 1921, 
printre fondatorii săi numărându-se personalităţi 
locale, care se bucurau de un real prestigiu în comu-
nitate: Antoniu Mocsonyi, Caius Brediceanu, dr. 
Valeriu Braniște, dr. Tiberiu Brediceanu, episcopii 
Traian Budescu și Traian Frenţiu, arhiereii Filaret 
Musta și Ioan Boroș, dr. George Dobrin, Ionel 
Mocsonyi și Emanuil Ungurianu.

Banca menţionată a apelat, de mai multe ori, la 
credite din partea Băncii Naţionale:
• 8.000.000 lei (octombrie 1945), deoarece 

împrumuturile solicitate de fi rmele industriale 
din localitate depășeau cu mult posibilităţile 
sale proprii.

• 10.000.000 lei (februarie 1946), credit acordat 
pe termen lung, pentru „a contribui la propă-
șirea micilor industriași, meseriași, comerci-
anţi etc.” din regiune.

• 20.000.000 lei (aprilie 1946), credit pe termen 
lung, pentru satisfacerea numeroaselor cereri 
ale clientelei sale, formată – cu precădere – din 
mici comercianţi și agricultori din localitate.

• 10.000.000 lei (iunie 1946), credit pe termen 
lung, pentru a putea răspunde favorabil cere-
rilor de împrumut adresate de multe fi rme 
industriale din zonă.

• 32.000.000 lei (septembrie 1946), credit pe 
termen lung, în vederea fi nanţării agriculto-
rilor din regiune, pentru aprovizionarea aces-
tora cu nutreţ pentru vite.

• 100.000.000 lei (noiembrie 1946), pentru 
sprijinirea ramurilor economice din zonă.

• 100.000.000 lei (februarie 1947), pentru sus-
ţinerea fi rmelor industriale lugojene.

• 350.000.000 lei (mai 1947), pentru spriji-
nirea agricultorilor, cu ocazia campaniei de 

75 Ibidem, f. nenumerotată.
76 Ibidem, f. nenumerotată.

primăvară și pentru susţinerea fi nanciară a 
micilor meseriași din localitate.

• 500.000.000 lei (iunie 1947), sumă destinată 
exclusiv agricultorilor din zonă77.

Banca amintită a fost afectată destul de mult 
de criza economică, datorită fondurilor insufi ci-
ente afl ate la dispoziţia sa. Falimentul instituţiei 
a fost evitat în ultimul moment, Banca Naţională 
a României acordându-i – în anul 1931 – un 
împrumut fără dobândă, de peste 4 milioane lei, 
cu menirea de a restitui capitalurile deponenţilor 
îngrijoraţi de soarta economiilor lor, însă redre-
sarea activităţii sale era condiţionată de majora-
rea dobânzii, cu cel puţin 10 %, la împrumutu-
rile alocate de bancă solicitatorilor reprezentând 
diverse categorii sociale78.

Conform statutului adoptat în 1940, capitalul 
social al instituţiei bancare era de 10 milioane lei, 
împărţit în 20.000 acţiuni nominative a câte 500 
lei fi ecare. Consiliul de Administraţie era compus 
din 9–15 membri, aleși de adunarea generală ordi-
nară pe termen de cinci ani. Membrii Consiliului 
de Administraţie erau obligaţi să depună, la intra-
rea în funcţie, o garanţie de 1/200 din capitalul 
social în acţiuni ale băncii, afl ate în proprietatea 
lor, acţiuni care nu puteau fi  restituite decât în 
condiţiile prevăzute de legea pentru organizarea și 
reglementarea comerţului de bancă79.

Cu toate că situaţia băncii s-a redresat în anii 
1941–1943, o serie de fonduri fi ind direcţionate 
spre această instituţie de credit, cu capital exclusiv 
românesc, în cadrul politicii de „românizare” pro-
movată de regimul antonescian, la sfârșitul anului 
1943 banca amintită avea de recuperat creanţe în 
conversiune, în cotă redusă, în valoare de 2.316.847 
lei, obţinând un benefi ciu net de 162.219 lei, o 
sumă destul de mică80.

La fi nele anului 1944, conducerea băncii a cunos-
cut unele modifi cări, determinate de retragerea 
unor membri și de implicarea reprezentanţilor din 
teritoriu ai coaliţiei de guvernare în activitatea sa. 
Astfel, din Consiliul de Administraţie făceau parte 
I. Harambașa (președinte), I. Popovici și N. Lupu, 
Consiliul de Cenzori fi ind reprezentat de: N. Turcu 
(președinte), C. Stan și O. Vișan. Printre acţionarii 

77 Serviciul Arhive și Muzeu al B.N.R., fond Procese-verbale 
ale Consiliului de Administraţie B.N.R., d. 98/1945–1946, 
f. 42, 180, 277; Ibidem, d. 99/1946, f. 69, 207; Ibidem, 
d.  100/1946–1947, f. 4, 143, 272; Ibidem, d. 101/1947, 
f. 148; S.J.T.A.N., fond Banca Naţională a României – sucur-
sala Lugoj d. 73/1938–1948, f. nenumerotată.
78 Ibidem, d. 73 a/1938 – 1948, f. nenumerotată.
79 Ibidem, d. 73/1938 – 1948, f. nenumerotată.
80 Buletinul Ofi cial Bancar, București, anul VIII, nr. 30, 12 
aprilie 1944, 253–254.
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institutului de credit fi gurau: banca „Cărășana” 
S.p.A. Lugoj – 25.134 buc. acţiuni, dr. Ionel 
Dobrin (liber-profesionist) – 2.695 buc. acţiuni și 
Ioan Lupu (agricultor) – 1.800 buc. acţiuni, dintr 
– un total de 40.000 de acţiuni. Banca avea încă 
destul de mulţi deponenţi, de diverse profesiuni, 
care-i asigurau stabilitatea pe piaţa fi nanciară: liber 
– profesioniști – 536.108 lei, meseriași – 170.380 
lei, industriași – 150.680 lei, funcţionari – 70.760 
lei, agricultori – 27.680 lei etc, valoarea depunerilor 
însumând 1.029.857 lei81.

În anul 1945 au intervenit noi schimbări în 
conducerea băncii, factorul politic jucând un rol 
determinant. Astfel, ședinţa comună a Consiliului 
de Administraţie și a Consiliului de Cenzori 
din 18 iunie 1945 a luat act de demisia lui Ioan 
Harambașa din calitatea de președinte al Consiliului 
de Administraţie, în locul său fi ind desemnat lugo-
jeanul Ioan Honoș82.

Situaţia economică difi cilă a ţării s-a refl ectat și 
în sectorul bancar, institutul „Creditul Bănăţean” 
fi ind afectat în mod direct. În consecinţă, 
Adunarea Generală Extraordinară a băncii amin-
tite, întrunită în ședinţă la 15 iulie 1946, a hotărât 
majorarea capitalului social de la 10 milioane lei la 
25 milioane lei, prin emiterea a 3.000 acţiuni în 
valoare nominală de 5.000 lei fi ecare, Consiliul de 
Administraţie fi ind autorizat să majoreze succesiv 
capitalul social până la suma de 200 milioane lei. 
Acţionarii vechi aveau întâietate la preschimbarea 
acţiunilor. Termenul – limită iniţial de subscriere 
a acţiunilor (15 septembrie 1946) a fost prelungit 
până la 15 noiembrie 1946, datorită numerarului 
insufi cient83.

Numărul acţionarilor băncii a crescut în cursul 
anului 1947, datorită implicării în operaţiuni ample 
de creditare a sectoarelor economice din zonă. Cele 
20.000 de acţiuni ale instituţiei bancare amintite 
aparţineau, în mare parte, societăţii „Cărășana” 
și altor bănci din localitate (13.772 acţiuni), dar 
și unor liber – profesioniști, precum: dr. Dobrin 
(Lugoj) – 1.407 acţiuni, dr. Purcariu (Timișoara) 
– 155 acţiuni, dr. Petric (Bocșa Montană) – 100 
acţiuni, dr. Popovici (Bocșa Montană) – 200 
acţiuni și Traian Vuia (Timișoara) – 200 acţiuni84.

Creditarea unor ramuri economice era condiţi-
onată, însă, de suplimentarea capitalului social. În 
81 S.J.T.A.N., fond Banca Naţională a României – sucursala 
Lugoj, d. 73/1938–1948, f. nenumerotată.
82 Buletinul Ofi cial Bancar, București, anul IX, nr.  62, 4 
august 1945, 517.
83 Ibidem, anul X, nr. 64, 10 august 1946, 503; nr. 74–76, 21 
septembrie 1946, 641; nr. 85–87, 30 octombrie 1946, 695.
84 S.J.T.A.N., fond Banca Naţională a României – sucursala 
Lugoj, d. 73 a/1938 – 1948, f. nenumerotată.

acest sens, la ședinţa Consiliului de Administraţie 
a băncii amintite din 28 iulie 1947 s-a decis majo-
rarea capitalului social la 200 milioane lei, iar 
Adunarea Generală Extraordinară din 2 august 
1947 s-a declarat de acord cu propunerea de majo-
rare a capitalului social până la suma de 1 miliard 
lei. Desigur, această măsură s-a dovedit benefi că 
pentru instituţia bancară lugojeană85.

Din păcate, nu deţinem informaţii privind acti-
vitatea băncii în primul semestru al anului 1948.

În anii 1944 –1945 importanţa băncilor din 
judeţul Severin s-a diminuat considerabil, dato-
rită devalorizării accelerate a monedei naţionale și 
a orientării fi rmelor industriale și comerciale spre 
alte surse de creditare. Cu toate impedimentele 
arătate mai sus, pe cuprinsul judeţului Severin își 
desfășurau activitatea numeroase bănci, majori-
tatea concentrate în orașele Lugoj și Caransebeș, 
unele dintre acestea redeschizându – și porţile în 
timpul regimului antonescian: „Banca Comerţului” 
S.A. Craiova – sucursala Lugoj; „Făgeţana”, Institut 
de Credit și Economii S.A. Făget; „Banca Caraș – 
Severinului” S.A. Lugoj; Banca „Albina”, Institut 
de Credit și Economii S.A. Sibiu – sucursala Lugoj; 
„Creditul Bănăţan” S.A. Lugoj; „Pârvovana” S.p.A. 
Pârvova, Institut de Credit și Economii; „Banca 
Graniţei” S.A. Caransebeș; „Cărășana”, Casă de 
Economii Lugoj; „Craina” S.p.A. Teregova, Institut 
de Credit și Economii; „Banca Poporală”, Institut de 
Credit și Economii S.A. Caransebeș – cu sucursale la 
Teregova și Mehadia (jud. Severin), Bozovici (jud. 
Caraș), Buziaș (jud. Timiș) și expozituri la Sacul și 
Eșelniţa (jud. Severin); „Banca Banatului”, Institut 
de Credit, Economii și Comerţ S.A. Caransebeș; 
Banca „Economul” S.A. Iablaniţa; „Prima Cassă 
de Păstrare” S.p.A. Caransebeș; Banca Agrară Cluj 
– sucursala Lugoj; „Băncile Bănăţene Unite” Arad 
– sucursala Lugoj; Banca de Credit S.p.A. Orșova; 
Banca de Credit și Comercială Română S.A. Făget; 
Banca din Făget S.p.A.; „Comuna” S.A. Căvăran, 
Institut de Credit și Economii; „Mehadia”, Cassă 
de Păstrare S.p.A. Mehadia; „Munteana”, Cassă 
de Păstrare S.p.A. Cornereva; Banca Naţională a 
României – Agenţia Lugoj; „Banca Timișoarei” S.A. 
Timișoara – sucursalele Lugoj și Orșova etc.

În perioada 1946–1948 instituţiile bancare 
au alocat credite substanţiale și pentru întreprin-
derile industriale de pe raza judeţului Severin, în 
vederea achiziţionării de materii prime și utilaje 
performante.

Nu trebuie omise nici societăţile de asigurări, 
care se străduiau să rezolve – prin mijloace specifi ce 
85 Buletinul Ofi cial Bancar, București, anul XI, nr. 97–100, 
13 decembrie 1947, 865. 
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– problemele de natură materială ale locuitorilor 
din zonă: „Dacia România” – sucursalele Lugoj și 
Orșova; „Franco-Româna” – agenţia Lugoj; „Steaua 
României” – agenţia Lugoj și sucursala Caransebeș; 
„Minerva” – sucursala Lugoj; „Urania” – agenţia 
Caransebeș ș.a.m.d.

În mediul rural din judeţul Severin erau con-
semnate o serie de bănci populare depinzând direct 
de Federala „Lugojana” din Lugoj, afl ate sub îndru-
marea Institutului Naţional al Cooperaţiei, de fapt 
controlate îndeaproape de către stat: „Plugarul 
Sinteștean” (comuna Sintești), „Soarele” (comuna 
Cireșul), „Graniţa” (comuna Teregova), „Luceafărul” 
(comuna Mehadia), „Economia” (orașul Orșova), 
„Timișul” și Banca Populară a Învăţătorilor (orașul 
Lugoj). Băncile populare erau menite să vină în 
sprijinul agricultorilor, acordându-le credite – în 
condiţii avantajoase – pentru achiziţionarea de 
seminţe, unelte agricole etc. În cursul anului 1945 
INCoop-ul a acordat câteva credite, prin interme-
diul băncilor populare și a sucursalei Lugoj a Băncii 
Naţionale, pentru refacerea agriculturii din judeţul 
Severin, afectată profund de război și de preve-
derile Convenţiei de Armistiţiu. De asemenea, la 
sfârșitul anului 1945, datorită crizei fi nanciare în 
care se zbătea INCoop-ul și în așteptarea unor noi 
reglementări privind sfera sa de activitate, au fost 
anulate creditele iniţiale acordate unor bănci popu-
lare severinene. Evident, creditarea agriculturii 
severinene a fost o prioritate pentru băncile popu-
lare și în anii 1946–1948, după reorganizarea lor 
și primirea unui sprijin mai substanţial din partea 
statului, prin intermediul Institutului Naţional al 
Cooperaţiei.

În perioada studiată, băncile și instituţiile de 
credit din judeţul Severin au încercat, în limita 
posibilităţilor, să crediteze alte sectoare economice, 
cu prioritate agricultura și industria, în condiţiile 
crizei profunde în care se afl a și regiunea respectivă.

LA SITUATION FINANCIÈRE-BANCAIRE 
DANS LE DÉPARTEMENT DE SEVERIN 

(1944–1948) (I)
(Résumé)

L’étatisation de la Banque Nationale de la Roumanie 
a représentée la première étape vers la désorganisation 
du système bancaire de notre pays et vers la dénatura-
tion des fonctions normales du crédit bancaire et, en 
même temps, du capital bancaire.

La réforme monétaire n’a pas représentée, donc, une 
surprise, la population roumaine rongeant son frein à 
établir la date et les règles d’échange.

Pendant les années 1944–1945 l’importance des 
banques du département de Severin s’est diminuée 
considérablement, grâce à la dévalorisation rapide de la 
monnaie nationale et à l’orientation des fi rmes indus-
trielles et commerciales vers des autres sources du crédit.

Malgré les phénomènes négatifs décrits là-dessus, 
dans le département de Severin il y avait de nombreux 
banques, les-uns réfondés pendant le régime du maré-
chal Antonescu.

Les banques populaires étaient destinnés à aider les 
agriculteurs, en furnisant des crédits avantageux pour 
l’achat des outils agricoles, des grains, etc.

À la fi n de l' année 1945, dans le département de 
Severin activait un nombre de sept banques popu-
laires, étroitement liés à la Fédérale «Lugojana» de 
Lugoj. Pendant l' année 1945 l' Institut National de la 
Coopération a accordé quelques crédits, par l’intermé-
diaire des banques populaires et de la succursale Lugoj 
de la Banque Nationale, pour la refonte de l’agriculture 
dans le département de Severin, profondément aff ectée 
par la seconde guerre mondiale et par l’application de la 
Convention d’Armistice.

Évidemment, le crédit de l’agriculture de Severin a 
été une priorité pour les banques populaires pendant 
les années 1946–1948, en même mesure, après la réor-
ganisation de ceux-ci et l’accueil d’un appui d’état plus 
substantiel, par l’intermédiaire de l’Institut National de 
la Coopération.

Des autres institutions bancaires ont attribué des 
crédits substantiels, aussi, pour les entreprises indus-
trielles du département de Severin, pour procurer des 
matières primes et des outillages de performance.

En conclusion, pendant la période 1944–1948, les 
banques et les institutions de crédit du département de 
Severin ont essayé, dans la limite du possible, à crédi-
ter des autres domaines économiques, prioritairement 
l’agriculture et l’industrie, malgré la crise profonde qui 
aff ectait, en même temps, la région étudiée.




