
ANALELE BANATULUI, S.N., ARHEOLOGIE – ISTORIE, XIX, 2011
http://muzeulbanatului.ro/mbt/istorie/publicatii/ab.htm

529

„Banca Caraș-Severinului” S.A.  Lugoj s-a 
în? inţat la data de 30 octombrie 1926. 

Conform articolului 1 din statute, societatea 
bancară amintită dispunea de un capital social de 
2.000.000 lei, împărţit în 4.000 acţiuni nomina-
tive a 500 lei bucata, din care 2/3 trebuia să ? e în 
posesia cetăţenilor români. Articolul 2 al acelo-
rași statute stabilea scopurile pentru care funcţi-
ona institutul de credit lugojean: „să facă tot felul 
de afaceri de bancă; să în? inţeze cooperative, 
participând la activitatea lor; să se asocieze, să se 
comanditeze sau chiar să exploateze direct orice 
întreprindere agricolă, industrială sau comer-
cială; să procure capitalul necesar agriculturii, 
industriei, în special micii industrii și comerţu-
lui”. Consiliul de Administraţie al băncii urma să 
? e compus din 6–9 membri aleși de Adunarea 
Generală, dintre care 2/3 trebuiau să ? e cetă-
ţeni români; durata mandatului membrilor 
Consiliului de Administraţie era de 3 ani, aceștia 
putând ?  realeși; Consiliul de Administraţie 
desemna, din sânul său, un președinte și un vice-
președinte. De asemenea, Comitetul de Cenzori 
era format din 3–5 membri aleși de Adunarea 
Generală, pe termen de 3 ani. La fondarea socie-
tăţii bancare menţionate mai sus, conducerea 
era asigurată de: Petre Nemoianu – președinte, 
Octavian Daminescu – secretar, Traian Millea și 

Ioachim Jumanca – contabili, Gheorghe Eremie 
– notar1.

Legea conversiunii datoriilor agricole și urbane 
din 7 aprilie 1934 a afectat destul de mult opera-
ţiunile derulate prin intermediul băncii amintite. 
Astfel, după constituirea unui fond de rezervă 
destinat reducerii pagubelor produse de legea de 
conversiune, la sfârșitul anului 1934 rămânea 
de acoperit o pierdere în valoare de 932.676 lei. 
Având acordul Consiliului de Administraţie, pre-
ședintele băncii lugojene (Romulus Boldea) a 
solicitat repartizarea unei sume din despăgubirea 
primită anual de la stat, de către Banca Naţională a 
României (450.000.000 lei), pentru compensarea 
pierderilor suferite datorită aplicării legii conversi-
unii datoriilor, proporţional cu capitalul social și 
cu impactul măsurilor legislative amintite asupra 
activităţii „Băncii Caraș-Severinului” din Lugoj. 
Mai mult, conducerea băncii menţionate a apelat 
și la societatea „Solidaritatea” din Sibiu, pentru a 
interveni pe lângă forurile competente în vederea 
obţinerii unei despăgubiri pentru pagubele înre-
gistrate de către banca din Lugoj. Conducerea 
instituţiei bancare lugojene considera că pierderile 
rezultate din conversiune se vor mări considerabil 
în anii 1935–1936, pentru că s-au operat reduceri 
de creanţe în mod diferenţiat (la debitorii agri-
coli – cu 50% și la debitorii urbani – cu 20%), 
1 Serviciul Judeţean Timiș al Arhivelor Naţionale (în 
continuare SJTAN), fond Camera de Comerţ și Industrie Lugoj 
– ) rme sociale și bancare, d. 203, f. 54–56. 
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iar reducerile mai mari acordate de lege s-au făcut 
numai la acei debitori care, la ? nele anului 1934, 
au declarat că vor să achite ratele corespunzătoare 
în termen mai scurt și au vărsat sumele aferente 
la data de 7 aprilie 1935; de altfel, restul creanţe-
lor (40%) urmau să se achite în termen de 5 ani, 
în rate lunare, fără dobândă, stabilite – din 6 în 
6 luni – de către Consiliul de Administraţie al 
băncii. Anul 1934 a adus, însă, și anumite modi? -
cări la nivelul organelor de conducere ale societăţii 
bancare amintite: pe de o parte, în baza dispoziţi-
ilor legii cumulului de funcţii, s-au produs două 
demisii (dr. Octavian Daminescu – administrator 
și Victor Hoban – cenzor); pe de altă parte, au fost 
aleși – pentru un mandat de 3 ani – Ioan Lupu, în 
calitate de administrator și Octavian Daminescu, 
în calitate de cenzor2.

În anul 1936 pierderea rezultată din aplicarea 
legii conversiunii (3.720.585 lei) a fost redusă la 
suma de 1.185.218 lei, prin întrebuinţarea tuturor 
fondurilor de rezervă (2.535.367 lei). Forurile de 
conducere întrevedeau 3 posibilităţi de dezvoltare 
a institutului de credit lugojean: fuzionarea cu o 
altă bancă; refacerea băncii printr-o emisiune nouă 
de capital, cu alte cuvinte prin puteri proprii; 
lichidarea benevolă a societăţii. În acest sens, s-au 
purtat tratative serioase privind fuziunea cu „Banca 
Banatului” din Caransebeș, ajungându-se, princi-
pial, la o înţelegere și au fost iniţiate primele con-
tacte cu banca „Creditul Bănăţean” din Lugoj în 
perspectiva unei posibile fuziuni. În cazul eșecu-
lui tratativelor de mai sus se preconiza majorarea 
capitalului social, în conformitate cu hotărârea 
Adunării Generale din 5 februarie 1928, până la 
suma de 5.000.000 lei, prin una sau mai multe 
emisiuni, Consiliul de Administraţie ? ind autori-
zat să aleagă momentul oportun și să ? xeze condi-
ţiile acestor emisiuni, iar președintele băncii (Petre 
Nemoianu) pregătea un proiect pentru în? inţarea 
unei societăţi comerciale în Lugoj, la care urma să 
participe și banca amintită, în vederea salvării – de 
la faliment – a institutului de credit din localitate3. 

În anul 1937 s-a constatat o îmbunătăţire sim-
ţitoare a situaţiei societăţii bancare menţionate mai 
sus: s-a replătit, din angajamentele băncii la diferite 
capitole, suma de aproximativ 250.000 lei; s-au 
făcut plasamente noi pe termen scurt, cu precă-
dere la ţăranii înstăriţi, în valoare de peste 500.000 
lei, ? ind singura bancă lugojeană care a venit în 
sprijinul ţărănimii nevoiașe; s-au achitat poliţe în 
valoare de 1.635.950 lei; din creanţele conver-
tite s-a încasat suma de 357.621 lei; din depuneri 

2 Ibidem, f. 95–97.
3 Ibidem, f. 90–91.

s-a plătit suma de 90.000 lei; creditorii au primit 
suma de 86.000 lei. Toate pierderile suferite de 
bancă în anii crizei economice și în urma măsu-
rilor legislative adoptate în cursul anului 1934 au 
fost amortizate prin reducerea capitalului social de 
la 3.250.000 lei la 2.098.000 lei4.

Adunarea Generală Extraordinară din 3 aprilie 
1938 a decis modi) carea statutelor institutului de 
credit amintit. Conform acestor statute, noua denu-
mire a societăţii bancare menţionate era „Banca 
Lugojului” S.A. Lugoj – Cassă de credit popular. 
Scopul băncii a rămas neschimbat: acordarea unui 
sprijin constant pentru dezvoltarea agriculturii, 
comerţului și industriei din zonă. Consiliul de 
Administraţie era alcătuit din 5–9 membri, aleși de 
Adunarea Generală pe termen de 3 ani, cel puţin 
două treimi ? ind – în mod obligatoriu – cetă-
ţeni români; la intrarea lor în funcţie, membrii 
Consiliului de Administraţie depuneau o garanţie 
de 30.000 lei, constând în acţiuni ale societăţii. 
Deși nu făcea parte din Consiliul de Administraţie, 
directorul băncii lua parte la toate ședinţele aces-
tuia, în calitate de raportor cu vot consultativ. 
Comitetul de Cenzori se compunea din cel puţin 
3 titulari și 3 supleanţi, desemnaţi de Adunarea 
Generală pe termen de 3 ani; două treimi dintre 
cenzori trebuiau să ? e cetăţeni români, iar cel puţin 
unul din cenzori să aibă pregătirea de expert-con-
tabil; la intrarea lor în funcţie, cenzorii erau obli-
gaţi să depună o garanţie de 15.000 lei, constând 
în acţiuni ale societăţii; nu puteau ?  aleși în calitate 
de cenzori cei care nu se încadrau în prevederile 
legii bancare, precum și rudele administratorilor, 
până la al 4-lea grad inclusiv5.

Activitatea băncii lugojene s-a desfășurat în 
condiţii mult mai bune pe parcursul anului 1938: 
printr-o nouă emisiune de acţiuni, capitalul social 
s-a majorat până la suma de 3.000.000 lei; s-au 
achitat poliţe în valoare de 2.745.270 lei; s-a 
plătit creditorilor băncii suma de 244.004 lei; s-au 
înregistrat depuneri noi, în valoare de 206.412 
lei, bene? ciul net (30.477 lei) urma să ? e inclus 
în fondul de rezervă statutar. Noua conducere a 
instituţiei de credit era asigurată de: Ioan Lupu, 
dr. Victor Lăzărescu, lt.-col. (r.) Romulus Boldea 
și Ioan Popovici – administratori; dr. Nicolae 
Brânzeu, Aurel Secoșianu și expertul-contabil Emil 
Chiw a – cenzori titulari; Ioachim Jumanca, Aurel 
Popescu și Gheorghe Ucenic – cenzori supleanţi6.

În luna februarie 1939 Romulus Boldea, 
membru în Consiliul de Administraţie al băncii 

4 Ibidem, f. 85–86.
5 Ibidem, f. 8–11, 13–15.
6 Ibidem, f. 2, 41, 74.
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lugojene, a devenit administrator-delegat, ? ind 
însărcinat cu demararea operaţiunilor de fuziune 
cu banca „Creditul Bănăţean” din localitate, ? nali-
zate în luna decembrie a aceluiași an7.

„Albina”, Institut de Credit și Economii 
Sibiu s-a în? inţat la 14 martie 1872, în urma 
Adunării Generale desfășurate în sala ASTRA. În 
conformitate cu statutele adoptate cu aceeași 
ocazie, pe lângă cei 7 fondatori, din Consiliul de 
Administraţie al băncii făceau parte: dr. Gligor 
Mateiu, Elia Măcelariu, mitropolitul dr. Ioan 
Vancea, dr. Aureliu Maniu și Ioan Popescu8.

În baza statutelor modi? cate la 28 martie 1876, 
capitalul social a fost stabilit la valoarea de 300.000 
h orini austrieci, compus din 3.000 buc. acţiuni 
nominative de câte 100 h .; în caz de necesitate, 
capitalul social putea ?  majorat până la 500.000 
h orini. Instituţia bancară amintită urma să ? e 
condusă de 1–2 directori executivi și de 3 delegaţi 
din partea Consiliului de Administraţie9.

Banca menţionată mai sus nu a fost afectată de 
prevederile cuprinse în legea lichidării datoriilor 
agricole și urbane din 7 aprilie 1934. Deși capitalul 
social s-a menţinut neschimbat (100.000.000 lei), 
societatea bancară sibiană a bene? ciat de fonduri 
de rezervă considerabile (10.511.908 lei – în 1934, 
12.148.342 lei – în 1936), permiţându-și să acorde 
unele împrumuturi pe termen lung (18.128.188 lei 
– în 1934, 16.798.135 lei – în 1936) și obţinând 
bene) cii nete destul de substanţiale (5.259.487 lei 
– în 1934, 10.066.628 lei – în 1936)10.

 Sucursala Lugoj a băncii amintite s-a consti-
tuit în anul 1935. În anul 1944 activitatea acesteia 
s-a dovedit a avea efecte bene? ce în plan econo-
mic: au fost înregistrate depuneri noi, în valoare de 
63.481.547 lei; au fost acordate credite, cu precă-
dere comercianţilor și industriașilor din zonă, în 
valoare de 18.050.194 lei; s-a realizat un bene) ciu 
brut, estimat la suma de 5.640.886 lei11.

La sfârșitul anului 1947, cu puţin timp înainte 
de lichidare, sucursala Lugoj se ah a într-o situa-
ţie destul de di? cilă, determinată de plasamentele 
nesigure pe piaţa de capital, devalorizarea acce-
lerată a monedei naţionale și valoarea scăzută a 
depunerilor spre fructi? care, astfel încât nu a mai 
obţinut bene? cii12.

În perioada funcţionării sale (1935–1948) au 
survenit o serie de schimbări în conducere, atât 
7 Ibidem, f. 3.
8 Ibidem, d. 191, f. 2–4.
9 Ibidem, f. 12.
10 Ibidem, f. 29–30, 49–52.
11 Ibidem, fond Banca Naţională a României – sucursala 
Lugoj, d. 69/1938–1948, f. nenumerotată.
12 Ibidem, f. nenumerotată.

la Centrală, cât și în sucursalele sau agenţiile din 
teritoriu:

În 1935, la Centrală conducerea era asigu-
rată de Consiliul de Administraţie – alcătuit 
dintr-un președinte (dr. Ilie Beu), 2 vice-preșe-
dinţi (dr. Lucian Borcia și dr. Nicolae Comșa) și 
8 membri (dr. Iosif Blaga, dr. Vasilie Bologa, Petru 
Drăghici, dr. Ioan Lupaș, Antoniu Mocsonyi, dr. 
Victor Stanciu, dr. Octavian Rusu, Nicolae Togan), 
Comitetul de Cenzori-format dintr-un președinte 
(dr. Ioan Bunea) și 4 membri (dr. Nicolae Schiau, 
dr. Gheorghe Proca, Emilian Cioran, Matei Jiga), 
directorii și procuriștii societăţii – Ion Vătășianu 
(director general), Ioan Rebega (director conta-
bil), Constantin Popp (director executiv) și Anghel 
Bena (casier); la sucursala din Lugoj, conducerea 
era exercitată de directorii și procuriștii instituţiei 
de credit-Aurel Crăinicescu (director), Dumitru 
Gall (contabil șef ), Aurel Secoșianu și Traian 
Millea (funcţionari)13.

La data de 19 noiembrie 1940 a fost acordat 
dreptul de semnătură pentru Andrei Păușan, pro-
curist la sucursala Lugoj și a fost radiat dreptul 
de semnătură aparţinând lui Aurel Secoșianu, 
procurist la aceeași sucursală, pensionat și lui 
Traian Millea, decedat. Totodată, s-a acceptat 
renunţarea la mandat a doi dintre administratorii 
societăţii (Ion Agârbiceanu și dr. Victor Stanciu). 
Prin aceasta erau duse la îndeplinire dispoziţiile 
decretului-lege din 19 octombrie 1940, rămâ-
nând membri în Consiliul de Administraţie 
următorii: dr. Ilie Beu (președinte), dr. Lucian 
Borcia și dr. Nicolae Comșa (vice-președinţi), dr. 
Vasile Bologa, Emilian Cioran, dr. Ioan Lupaș 
și dr. Mihail Șerban (membri). De asemenea, 
din Comitetul de Cenzori făceau parte: Ioan 
Vătășianu, dr. George Proca și Matei Jiga (cenzori 
titulari); Constantin Popp și prof. Ioan Popa 
(cenzori supleanţi)14.

În ședinţa Consiliului de Administraţie din 12 
februarie 1945 s-a acordat dreptul de semnătură 
– pentru sucursala Lugoj – lui Dumitru Balaci, în 
locul lui Andrei Păușan, ieșit la pensie15.

În urma decretului-lege nr.197/1948 și în baza 
deciziei Curţii Superioare Bancare nr. 344 din 17 
august 1948, banca „Albina” – Institut de Credit 
și Economii S.A.  din Sibiu a fost dizolvată și a 
intrat în stare de lichidare, numindu-se – în cali-
tate de lichidator – Ioan Săndulescu, director la 
B.N.R.  Sibiu. În același timp, doar funcţionarul 

13 Ibidem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Lugoj – ) rme 
sociale şi bancare, d. 191, f. 10–11, 18, 22.
14 Ibidem, f. 53, 60.
15 Ibidem, f. 63.
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Andrei Păușan a primit dreptul de semnătură 
pentru sucursala Lugoj16.

Desigur, lichidarea Centralei a avut un puter-
nic impact asupra sucursalelor din ţară. Astfel, 
conform dispoziţiei circulare nr. 9, emisă de Curtea 
Superioară Bancară la 16 septembrie 1948, sucur-
sala din Lugoj a băncii „Albina” urma să-și înceteze 
activitatea de la data de 30 septembrie 1948, cu 
deplinul acord al Centralei17.

„Băncile Bănăţene Unite” s-au constituit, 
sub denumirea de „Cassa de Păstrare Civilă din 
Arad” („Aradi Polgári Takarékpénztár” – în limba 
maghiară și „Arader Bürgerliche Sparkassa” – în 
limba germană), la 5 februarie 1888, cu sediul în 
orașul Arad, cu o durată de funcţionare de 50 de 
ani, adică până la sfârșitul anului 1938. Societatea 
bancară menţionată mai sus avea – drept scop – 
primirea depunerilor spre fructi? care și executarea 
operaţiunilor de credit, dispunând de un capital 
social de 100.000 h orini, divizat în 1.000 buc. 
acţiuni cu valoarea nominală de 100 h orini ? ecare. 
Conducerea băncii era asigurată de Consiliul de 
Administraţie, Comitetul de Cenzori și Comitetul 
de Supraveghere:

Consiliul de Administraţie se compunea din 10 
membri, numiţi de fondatori pe o perioadă de 3 ani: 
Rozanyai Matei (farmacist); dr. Mülek Ludovic, 
Vizer Petru și Winter Adolf (avocaţi); Freyberger 
Iosif și Elias Armin (comercianţi); Neumann Carol 
(preot evanghelist în pensie); Réthy Leopold (pro-
prietar de tipogra? e); Varga Iosif (meseriaș); Pless 
Mauriţiu (secretarul general al societăţii).

Comitetul de Cenzori era alcătuit din 21 de 
membri, 12 membri ? ind desemnaţi de către 
Consiliul de Administraţie (Auerbach Maximilian, 
Jakabw y Adalbert, Khon Sigismund, Kugler Ștefan, 
Mihalik Iosif, Millig Iosif, Reinhardt Filip, Péterw y 
Antoniu, Sándor Iacob, Virág Ludovic, Verbos A., 
dr. Vertan Oscar), iar ceilalţi 9 – aleși de Adunarea 
Generală (dr. Barabás Adalbert, Grünwald 
Francisc, Krivan Ioan, Steiner Iacob, Simay Ștefan, 
Sontagh Iuliu, Stoll Carol, dr. Schwartz Eugen, dr. 
Schuster Enric), pentru un mandat de 1 an.

Comitetul de Supraveghere, desemnat de 
către Adunarea Generală pe termen de 1 an, era 
format din 5 membri: Sarlot Domocos, Boros 
Vida, Antolik Carol, dr. Mitler Isidor și Vadovsky 
Gustav18.

Statutele, adoptate în anul 1920, stabileau 
noua denumire a societăţii: „Băncile Bănăţene 
Unite, Societate Anonimă” („Banater Bankverein 

16 Ibidem, f. 69–70.
17 Ibidem, f. 74.
18 Ibidem, d. 202, f. 254, 259, 263–264. 

Aktiengesellschaft” – în limba germană sau 
„Bánáti Bankegyesület Részvénytársaság” – în 
limba maghiară). Instituţia bancară amintită 
avea sediul în Arad și dispunea de un capital 
social de 130.000.000 lei, divizat în 130.000 
acţiuni cu valoarea nominală de 1.000 lei ? ecare. 
Conducerea societăţii era exercitată de Adunarea 
Generală, Consiliul de Administraţie și Comitetul 
de Supraveghere. Consiliul de Administraţie 
se compunea din cel puţin 3 membri, aleși de 
Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani, iar 3/4 
din membrii săi trebuiau să ? e cetăţeni români; 
membrii Consiliului de Administraţie puteau ?  
realeși la expirarea perioadei pentru care au fost 
aleși; Consiliul de Administraţie era obligat să 
desemneze, din sânul său, un președinte și un vice-
președinte, care să se ocupe de afacerile societăţii. 
De asemenea, Consiliul de Administraţie stabilea 
sfera de activitate pentru sucursalele și agenţiile 
în? inţate în conformitate cu art. 51 alin. 8 din 
statute, iar pentru supravegherea lor, numea con-
silii de delegaţi, alcătuite din 5–50 membri; cel 
puţin jumătate din membrii Consiliului delega-
ţilor trebuiau să domicilieze în sediul sucursalei; 
membrii Consiliului de Administraţie, care își 
aveau domiciliul în sediul unei sucursale, erau de 
drept membri în Consiliul delegaţilor al acestei 
sucursale; Consiliul delegaţilor își alegea, din sânul 
său, în ? ecare an, un președinte și, eventual, 1–2 
vicepreședinţi, care-l înlocuiau pe acesta în cazul 
imposibilităţii exercitării atribuţiilor19.

În anul 1934 instituţia bancară și-a mutat sediul 
la Timișoara, a în? inţat 7 sucursale pe cuprinsul 
judeţelor Timiș-Torontal, Arad și Severin (Șiria, 
Sânnicolau Mare, Jimbolia, Lipova, Arad și Lugoj) 
și a fost nevoită să-și reducă – în mod substanţial 
– capitalul social, pentru a recupera pierderile pri-
cinuite de legea conversiunii datoriilor20.

Spre deosebire de alte sectoare economice, în 
anul 1935 s-a constatat o tendinţă accentuată de 
însănătoșire pe piaţa monetară. De altfel, guver-
nul și Consiliul Superior Bancar (for de suprave-
ghere pentru institutele de credit ale ţării) au depus 
eforturi deosebite în interesul refacerii creditului, 
afectat de legea conversiunii datoriilor agricole și 
urbane. În acest scop, la data de 20 aprilie 1935 s-a 
votat „Legea cu privire la unele dispoziţiuni pentru 
înlesnirea și refacerea creditului”, prin intermediul 
căreia, pe de o parte, s-au lămurit anumite preve-
deri ale legii de conversiune, legii bancare și ale 
celorlalte legi privitoare la domeniul creditului, 
iar pe de altă parte, s-au înlăturat piedicile puse 

19 Ibidem, f. 240–241, 243, 247–248.
20 Ibidem, f. 416.
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în calea dezvoltării instituţiilor de credit. Înainte 
de toate, legea pentru refacerea creditului spriji-
nea operaţiunile de fuziune a băncilor, prin sim-
pli? carea procedurii și, în anumite condiţii, prin 
scutire de plata impozitelor pe o durată de 5 ani. 
Conducerea institutului de credit menţionat mai 
sus a reușit să recupereze, din creanţele vechi, o 
sumă considerabilă. Prin mărirea veniturilor și prin 
reducerea continuă a cheltuielilor de administraţie, 
în urma măsurilor severe de economie, s-a ridicat 
considerabil și rentabilitatea institutului. Băncii 
amintite i s-au încredinţat depuneri noi însem-
nate (113.160.739 lei), cu care s-au putut satisface 
solicitările de credit ale populaţiei din zonă, etnia 
germană din Banat considerând-o drept cea mai 
sigură instituţie de credit din acest areal. Societatea 
bancară timișoreană a contribuit la refacerea și 
sprijinirea pieţei ? nanciare, printr-o conlucrare 
mai strânsă cu cassele de păstrare rurale și coope-
rativele sătești, punându-le la dispoziţie creditele 
necesare. Institutul de credit amintit a participat, 
cu un capital în valoare de 3.780.638 lei, la urmă-
toarele întreprinderi: „Industria Lemnului din 
Pâncota S.A.” Pâncota, în? inţată în 1935, pro? lată 
pe fabricarea articolelor din lemn (mobile încovo-
iate, mobile artistice, plăci de șezut și de rezemat, 
scaune, furnire, lemne de construcţie și de mobile, 
tocuri din lemn ș.a.); „S.A.R.  pentru Industria 
Cânepei” Pordeanu, constituită în 1923, axată pe 
cultivarea cânepei și prelucrarea acesteia, precum și 
pe valori? carea mărfurilor din cânepă și a produ-
selor agricole; „Cărămidăria cu Aburi din Sântana 
S.A.” Sântana, în? inţată în 1935, care se ocupa 
cu fabricarea și valori? carea cărămizilor, ţiglelor 
și a altor produse ceramice; „Moara Sistematică 
din Sântana S.A.” Comlăuș, constituită în anul 
1933, cu un pro? l complex (măcinarea cereale-
lor, valori? carea produselor măcinatului în ţară 
și în străinătate, fabricarea uleiurilor vegetale din 
produse agricole, îngrășatul vitelor și porcilor). De 
asemenea, au fost acordate împrumuturi pe termen 
lung în valoare de 9.399.814 lei. S-a constatat, în 
cursul anului 1935, o reducere considerabilă a chel-
tuielilor de administraţie (salarii, indemnizaţii etc), 
la aceasta contribuind și des? inţarea sucursalelor 
din Șiria și Carei. Pierderea înregistrată la ? nele 
anului 1935 (14.623.588 lei) a fost acoperită, în 
mare parte, din rezerva specială. În cele din urmă, 
a fost obţinut un bene) ciu net deloc de neglijat, în 
valoare de 1.342.648 lei21.

În 1936, piaţa ? nanciară s-a limitat la credite 
de producţie cu scadenţe scurte și la ? nanţarea 
exportului.
21 Ibidem, f. 203–204.

Din punctul de vedere al institutului de 
credit timișorean, anul 1936 poate ?  considerat 
ca primul an normal după criză. Astfel, societa-
tea bancară amintită a obţinut toate autorizaţi-
ile speciale pretinse de diferitele dispoziţii legale 
pentru exercitarea normală a tuturor ramurilor 
comerţului bancar: pentru operaţiunile de credit 
pe gaj agricol (26 februarie), pentru garantarea 
și încasarea documentelor rezultate din export 
(22 iunie), pentru depunerile societăţilor de asi-
gurare (29 iulie) și pentru eliberarea – fără limită 
– a livretelor de economie plătibile la purtător 
(21 octombrie). Anul 1936 s-a dovedit pe deplin 
favorabil afacerilor băncii, fapt reh ectat în datele 
bilanţului de la sfârșitul anului: cooperativele și 
cassele de păstrare din provincie au primit credite 
în valoare de 24.231.279 lei; rezerva legală a fost 
majorată la 700.000 lei; s-a creat o rezervă specială, 
destinată amortizării creanţelor dubioase, în sumă 
de 1.800.000 lei; depunerile pe livrete și în cont 
curent erau estimate la valoarea de 120.327.464 
lei; mijloacele lichide disponibile (22.183.874 lei) 
întreceau cu mult obligaţiunile pe termen scurt; 
participaţia institutului de credit timișorean la 
cele 4 întreprinderi era de 3.380.638 lei; împru-
muturile pe termen lung însumau 17.747.394 lei, 
cu 8.347.580 lei mai mult decât în anul prece-
dent; datorită dezvoltării afacerilor au fost anga-
jaţi încă 5 funcţionari, crescând și unele cheltuieli 
materiale; pierderea, rezultată din conversiune 
(4.390.751 lei), a fost acoperită integral din veni-
turile curente ale institutului; a fost obţinut un 
bene) ciu net, mult mai substanţial decât în 1935, 
în valoare de 1.856.085 lei22.

Criza ? nanciară, produsă la sfârșitul anului 
1937, din motive de politică internă, a fost aplanată 
în cursul anului 1938. Exportul porcilor de primă 
calitate, realizat în multe comune ale Banatului, a 
contribuit la formarea unui capital în agricultură. 
Aceste capitaluri au fost întrebuinţate, în primul 
rând, pentru investiţii și cumpărări de pământ. În 
parte, ele au fost încredinţate institutelor de credit 
din regiune, ca depuneri, contribuind prin aceasta 
la refacerea vieţii economice.

Institutul amintit a stat la dispoziţia agricultu-
rii, industriei și comerţului din zonă, prin acorda-
rea de credite pe termen scurt. Cassele de păstrare 
din provincie, cooperativele de credit și de mărfuri 
au bene? ciat, în egală măsură, de creditele de scont 
solicitate. Activitatea băncii s-a reh ectat în cifrele 
bilanţului anului 1938: depunerile noi încredinţate 
s-au cifrat la 26.000.000 lei, o dovadă a precauţiei 
conducerii sale; obligaţiile vechi au fost micșorate 
22 Ibidem, f. 462–463.
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cu 11.600.000 lei; numerarul de cassă și disponibi-
lul la bănci au însumat 48.300.000 lei, faţă de obli-
gaţiunile la vedere (44.600.000 lei); la începutul 
anului s-a procedat la majorarea salariilor și au fost 
acordate funcţionarilor proprii multiple facilităţi 
(o grati? caţie de Crăciun aproape egală cu salariul 
lunar, împrumuturi fără dobândă pentru familiile 
acestora ș.a.m.d.); rezerva legală a fost majorată la 
1.200.000 lei; depunerile spre fructi) care și în cont 
curent aveau valoarea de 159.723.545 lei, în creș-
tere faţă de anii precedenţi; în urma dezvoltării 
afacerilor comerciale s-a majorat, prin acordare de 
credite noi, soldul debitorilor în cont curent de la 
47.344.224 lei la 59.328.672 lei; împrumuturile pe 
termen lung s-au micșorat de la 16.920.610 lei la 
14.294.247 lei, în comparaţie cu anul precedent; 
pierderea înregistrată, în valoare de 1.363.466 lei, 
a fost acoperită integral din fondurile de rezervă; a 
fost obţinut un bene) ciu net de 2.949.510 lei, mult 
mai substanţial faţă de anul 193623.

În anii următori, dispunând de numerar su? -
cient și de un portofoliu de titluri apreciabil, la 
care se adăugau și conturile substanţiale obţinute 
de la creditori, banca amintită a obţinut bene) cii 
nete destul de ridicate din punct de vedere valoric 
(3.055.422 lei – în 1939, 4.360.201 lei – în 1941), 
la fel ca depunerile spre fructi) care (70.737.296 lei 
– în 1939, 436.185.071 lei – în 1941)24.

În cursul anului 1942, societatea bancară men-
ţionată mai sus a primit capitaluri străine consi-
derabile, putând satisface – într-o largă măsură 
– solicitările de credit ale clientelei sale. Creditele 
acordate industriei au fost întrebuinţate exclusiv 
pentru procurarea materiilor prime. În comerţul 
intern a primat ? nanţarea tranzacţiilor cu produse 
agricole. Agricultura a fost sprijinită cu credite 
pentru procurarea noilor mașini agricole, lucrări de 
drenaj, cumpărări de seminţe și ? nanţarea contrac-
telor de cultivare a pământului. Comerţul extern a 
fost susţinut prin efectuarea plăţilor în sistem cle-
aring. Pot ?  amintite și alte aspecte ale activităţii 
institutului de credit, rezultate din bilanţul anului 
1942: a fost dusă la îndeplinire hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare din 19 aprilie 1942, prin 
majorarea capitalului social de la 52.000.000 lei la 
100.000.000 lei, emiţând – în acest scop – 60.000 
buc. acţiuni cu o valoare nominală de câte 800 lei 
? ecare, modi? cându-se, totodată, art. 5 alin. 1 din 
statute; s-a format un fond de rezervă special, însu-
mând 13.500.000 lei; depunerile spre fructi) care 
aproape s-au dublat faţă de anul precedent, ajun-
gând la valoarea de 823.465.382 lei; lichidităţile 

23 Ibidem, f. 191–195.
24 Ibidem, f. 189, 316.

institutului au sporit considerabil, atingând cifra 
de 281.580.106 lei, pentru a corespunde mer-
sului afacerilor; a fost lichidată participaţia la 
„Cărămidăria cu Aburi din Sântana S.A.” Sântana, 
prin vânzarea acţiunilor posedate, renunţându-se, 
astfel, la participaţiile deţinute la toate societăţile 
industriale și consacrându-se preocuparea exclusivă 
pentru afacerile bancare propriu-zise ș.a.m.d.25.

Evident, al doilea război mondial și-a pus puter-
nic amprenta asupra băncii amintite. Împrejurările 
critice prin care a trecut economia naţională în 
cursul anului 1945 au împiedicat institutul de 
credit timișorean să-și extindă operaţiunile de 
? nanţare. În consecinţă, grija conducerii băncii 
s-a concentrat – în primul rând – asupra respec-
tării și satisfacerii, cu scrupulozitate, a obligaţiilor 
decurgând din Convenţia de Armistiţiu. Datorită 
faptului că peste 20% din capitalul social a apar-
ţinut acţionarilor „inamici” (germani și maghiari 
– n.n.), în luna aprilie 1945 societatea bancară 
menţionată mai sus a fost încadrată în dispoziţi-
ile legii nr.91/1945 și pusă sub controlul Casei de 
Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice 
(C.A.S.B.I.). Cu toate acestea, operaţiunile efec-
tuate pe parcursul anului 1945 au permis con-
servarea patrimoniului și încheierea bilanţului cu 
rezultate satisfăcătoare. Pentru a înlesni și mai mult 
dezvoltarea operaţiunilor de ? nanţare, începând 
cu al doilea semestru al anului, banca a căutat să 
acorde noi credite și să emită scrisori de garanţie 
furnizorilor statului, cu aprobarea Ministerului 
Finanţelor, obţinută în ziua de 22 iunie 1945. În 
conformitate cu dispoziţiile legii nr.573, publicată 
în „Monitorul O? cial” nr.161 din 19 iulie 1945, 
s-a operat transferul acţiunilor ce au aparţinut per-
soanelor ? zice și juridice de naţionalitate germană 
asupra „Prombank” din U.R.S.S., participaţia 
băncii sovietice la capitalul social al institutului de 
credit timișorean cifrându-se la 18,96%, iar cota 
de participare a acţionarilor „inamici” s-a redus 
la 11%. Ţinând cont de acest fapt, Comisariatul 
General al Executării Armistiţiului, prin decizia 
nr.  4597 din 22 decembrie 1945, publicată în 
„Monitorul O? cial” nr.  297 din 31 decembrie 
1945, a scos banca amintită de sub controlul 
Casei de Administrare și Supraveghere a Bunurilor 
Inamice. Portofoliul de titluri, cu valoarea nomi-
nală de 29.815.037 lei, cuprindea atât participaţia 
la capitalul social al Federaţiei pentru Sprijinirea 
Sinistraţilor (minimum 8% din capitalul social 
propriu), cât și plasamentul fondului de rezervă 
legală. Societatea bancară amintită avea participa-
ţii la Banca de Comerţ S.A. din Brașov, în valoare 
25 Ibidem, f. 90, 124–125.
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de 29.601.200 lei. Urmând calea tradiţională, 
Direcţiunea a consacrat, și în cursul exerciţiu-
lui ? nanciar 1945, o deosebită atenţie problemei 
lichidităţii: la data de 31 decembrie 1945 obligaţi-
unile la vedere au avut o acoperire de numerar și de 
investiţii imediat realizabilă, în proporţie de 90%; 
capitalurile proprii s-au majorat la 151.500.000 lei, 
prin alocarea fondului de rezervă pentru creanţe 
dubioase cu aproape întregul bene? ciu al exerciţiu-
lui 1944. Cu toate că regiile personale și cheltuie-
lile generale s-au urcat considerabil, s-a înregistrat 
un bene) ciu net de 435.870 lei, și datorită deciziei 
guvernamentale din 10 decembrie 1945, care pre-
vedea, pentru anul ? nanciar 1945/1946 – cu efect 
retroactiv de la 1 aprilie 1945 – o majorare a impo-
zitului comercial cu 100%26.

În anul 1946, economia naţională a fost preo-
cupată cu trecerea de la producţia de război, la pro-
ducţia de pace, iar din lipsa legăturilor comerciale 
internaţionale și a insu? cienţei circulaţiei mărfuri-
lor cu străinătatea, întreaga economie s-a mărginit 
la satisfacerea trebuinţelor interne. Fiind un stat 
eminamente agricol, veniturile naţionale depin-
deau, în cea mai mare măsură, de rezultatul pro-
ducţiei agricole. Dacă recolta anului 1945 a rămas 
cu mult sub așteptări, neatingând nici pe departe 
nivelul producţiei din anii mediocri, recolta anului 
1946, în urma secetei cumplite, a dat rezultate cu 
adevărat îngrijorătoare. România a fost nevoită 
să importe produse agricole și să-și restrângă – în 
mod drastic – consumul. Despăgubirile de război 
și cele de refacere afectau puternic bugetul naţio-
nal. Deoarece, înainte de încheierea de? nitivă a 
păcii, nu se putea conta pe credite din străinătate 
și, fără acestea, nu se putea concepe o stabilizare 
monetară e? cace, economia ţării a fost nevoită să 
se încadreze în posibilităţile ? nanciare proprii și 
să utilizeze emisiunile de bancnote. O consecinţă 
naturală a majorării emisiunilor de bilete de bancă 
a fost scăderea puterii de cumpărare a acestora și, 
implicit, majorarea preţurilor și creșterea rapidă a 
cererii de numerar. În ciuda creșterii continue a 
plafonului emisiunii, au fost semnalate anumite 
perioade în care lipsa de numerar s-a manifestat 
în toate domeniile aproape catastrofal. Cu toate 
acestea, multe instituţii ? nanciare au putut evolua 
favorabil și au atins rezultate respectabile.

În cursul anului 1946 institutul timișorean a 
bene? ciat numai de un credit limitat, pe 9 luni, 
de la Societatea Bancară Română, replătit în între-
gime la sfârșitul anului. Din bilanţul încheiat, 
rezultă următoarele: numerarul efectiv și disponi-
bilităţile lichide au crescut de la 94.598.363 lei la 
26 Ibidem, f. 55–56.

333.712.673 lei; fondul de rezervă pentru amortiza-
rea creanţelor dubioase a fost diminuat cu 4.100.965 
lei, în urma amortizării unor creanţe nerealizabile; 
depunerile spre fructi) care pe livrete s-au majorat, de 
la 407.383.077 lei la 901.174.371 lei; în schimb, 
au suferit o diminuare drastică depunerile în cont 
curent, de la 111.476.235 lei la 66.408.137 lei; 
urcarea considerabilă a cheltuielilor de personal și 
material, cauzate de majorările de salarii și de creș-
terea preţurilor la materialele necesare bunei func-
ţionări a societăţii bancare, a determinat obţinerea 
unui bene) ciu net destul de redus (365.353 lei)27.

De altfel, în anul 1946 instituţia bancară 
menţionată mai dispunea de 4 sucursale (Arad, 
Jimbolia, Lugoj și Sânnicolau Mare), ? ind obli-
gată să achite un impozit curent de 7.697.834 lei, 
la care se adăuga impozitul pe bene) ciile de război, 
în valoare de 5.397.268 lei. Acţionariatul societă-
ţii era format, în majoritate, din cetăţeni români 
(80,14%), alături de cetăţeni sovietici (18,97%), 
americani (0,60%), maghiari (0,28%) și iugoslavi 
(0,01%). Activitatea sa era susţinută de cei 27 de 
salariaţi: personal administrativ superior – 5; perso-
nal administrativ inferior – 11; lucrători cali) caţi 
– 4; lucrători necali) caţi – 728.

Adunarea Generală Extraordinară a societă-
ţii, întrunită la 11 ianuarie 1947, a decis majo-
rarea capitalului social de la 100.000.000 lei la 
500.000.000 lei, divizat în 625.000 acţiuni la pur-
tător, cu valoarea nominală de 800 lei ? ecare, în 
baza modi? cărilor făcute la art. 5 alin. 1 și 2 din 
statute29.

În perioada funcţionării sale, în conducerea 
băncii au survenit o serie de modi? cări, pricinuite 
de motive obiective și subiective:

În 1937 – Consiliul de Administraţie era alcătuit 
din: Antoniu Faber (președinte); Oscar Ludwig, 
ing. Iosif Beiszer și dr. Francisc New  (membri).

 – Comitetul de Cenzori era format din: 
Adalbert Engels (președinte); experţii-contabili 
Rudolf Albrecht și Carol Novotny (membri)30.

În 1939 – Consiliul de Administraţie a fost 
completat prin includerea a doi noi membri (Ioan 
Kühlburger și Eugen Mayer)31.

În 1941 – în Consiliul de Administraţie au 
pătruns 2 etnici germani, ca răspuns la orientarea 
României spre Axă (dr. Helmuth Werner, domici-
liat în Berlin și Francisc Adam Minich, domiciliat 
în Timișoara).

27 Ibidem, f. 10–11.
28 Ibidem, f. 376, 378.
29 Ibidem, f. 1, 3.
30 Ibidem, f. 182.
31 Ibidem, f. 189.
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 – Comitetul de Cenzori era reprezen-
tat de 3 cenzori titulari (Carol Novotny-expert-
contabil, președinte, dr. Petru Geisz și Iosif Gergen-
expert-contabil) și 3 cenzori supleanţi (Petru 
Herzog, dr. Ioan Wendel și Nicolae Müller)32.

În 1944 – prin decizia Camerei de Comerţ 
și Industrie Timișoara nr.  7951 din 17 octom-
brie au fost înlăturaţi 2 membri din Consiliul de 
Administraţie (j omas F. Schabel și dr. Helmuth 
Werner); acest organ de conducere era compus, 
în continuare, din 4 membri (Simion Câtta, 
dr.  Alexandru Virgil Cimponeriu, Gheorghe 
Popescu-Cetate și Mihail Mausz).

 – au fost înlocuiţi conducătorii sucursalelor Arad 
(Buding Coloman), Jimbolia (Fraunhow er Petru) 
și Sânnicolau Mare (Anwender Nicolae) prin 2 
cetăţeni de origine etnică germană (Geier Ioan 
– la sucursala Arad și Schira Carol – la sucursala 
Sânnicolau Mare) și unul de etnie cehă, apropiat 
de cercurile economice germane din zonă (Poledna 
Corneliu – la sucursala Jimbolia), cu toţii având 
orientare antifascistă33.

Pe baza deciziei C.A.S.B.I.  nr.  19773 din 
19 septembrie 1945, j eodor Hodoșan a fost 
numit în calitate de președinte al Consiliului de 
Administraţie și administrator-delegat, cu drept 
de semnătură, în conformitate cu dispoziţiile art. 
9 din Legea nr.  498/1942 și în condiţiile prevă-
zute de art.17 din statutele societăţii; la sfârșitul 
anului 1945, Simion Câtta a fost desemnat ca 
director general al societăţii; în egală măsură, în 
cursul anului 1945 au fost înlăturaţi 2 membri 
ai Consiliului de Administraţie (Oscar Ludwig-
vicepreședinte, administrator – delegat și Mihail 
Mausz – membru)34.

Conform deciziei Comisariatului General al 
Executării Armistiţiului nr. 4597 din 22 decembrie 
1945, publicată în „Monitorul O? cial” nr.  297 
din 31 decembrie 1945, societatea bancară a fost 
scoasă de sub prevederile legii nr. 91/1945, adică 
de sub supravegherea C.A.S.B.I., încetând man-
datul de administrator de control aparţinând lui 
Simion Câtta.

Adunarea Generală din 10 martie 1946 a ales, ca 
membri în Consiliul de Administraţie, pe timp de 3 
ani, pe următorii: j eodor Hodoșan (domiciliat în 
Timișoara) – recon? rmat în calitate de administra-
tor-delegat, Alexei Feodorovici Spaschi (domiciliat 
în București, administrator al Băncii Chrissoveloni 
S.A.  București, cetăţean sovietic), Alexandru 
Langer (domiciliat în Timișoara, președintele 

32 Ibidem, f. 316, 416.
33 Ibidem, f. 72–73, 78, 88.
34 Ibidem, f. 61–62.

Consiliilor de Administraţie ale Băncii Comerciale 
și Industriale din Oraviţa S.A. și Cooperativei de 
Credit „Înfrăţirea” din Timișoara) – numit în funcţia 
de administrator-delegat, Sim. Sam. Moldovan 
(domiciliat în Timișoara) – desemnat în funcţia de 
vicepreședinte, Gheorghe Popescu-Cetate (domi-
ciliat în Timișoara, director la Creditul Naţional 
Industrial S.A. – sucursala Timișoara și cenzor la 
Banca Timișoarei S.A. Timișoara), dr. Iosif Sauer 
(domiciliat în Timișoara) – numit în calitate de 
administrator-delegat și dr. Valeriu Sârbu (domici-
liat în Timișoara). De asemenea, adunarea generală 
amintită a desemnat, pentru un interval de 3 ani, 
un număr de 3 cenzori titulari (Zoltan Arsenovici – 
expert-contabil, președinte, Gheorghe Ruscanu și 
Francisc Kecskeméty – domiciliaţi în Timișoara), 
precum și 3 cenzori supleanţi (dr. Alexandru 
Fodor, Petru Wagner și Iosif Albu – domiciliaţi în 
Timișoara). În egală măsură, au expirat mandatele 
deţinute de dr. Al. V. Cimponeriu (administrator) 
și Victor Feneșiu (cenzor)35.

Ședinţa Consiliului de Administraţie, des-
fășurată în ziua de 28 septembrie 1946, a luat 
câteva decizii importante: pe de o parte – Mihail 
Mausz, domiciliat în Timișoara, a fost desem-
nat din nou în calitate de membru în Consiliul 
de Administraţie; pe de altă parte – au expirat 
mandatele deţinute de Simion Câtta (director 
general), Sim. Sam. Moldovan (vicepreședinte al 
Consiliului de Administraţie) și Alexandru Langer 
(administrator-delegat)36.

La sfârșitul anului 1946 au survenit noi schim-
bări la nivelul conducerii societăţii bancare:

- În baza deciziei Ministerului Industriei și 
Comerţului nr. 37.631 din 25 iulie 1946, publi-
cată în „Monitorul O? cial” nr. I/180 din 6 august 
1946, dr. Gheorghe Stoian, domiciliat în comuna 
Șag (jud. Timiș-Torontal), a fost con? rmat în 
funcţia de administrator de supraveghere.

- Șase persoane și-au pierdut funcţiile de con-
ducere deţinute: j eodor Hodoșan (președinte 
al Consiliului de Administraţie și administra-
tor-delegat), rămânând membru în Consiliul 
de Administraţie, dr. Iosif Sauer (membru în 
Consiliul de Administraţie și administrator-dele-
gat), Gheorghe Popescu-Cetate și Mihail Mausz 
(membri în Consiliul de Administraţie), Francisc 
Kecskeméty și Gheorghe Ruscanu (cenzori).

- Decizia M.I.C.  nr.  I/61.801 din 22 octom-
brie 1946, publicată în „Monitorul O? cial” 
nr.  I/263 din 12 noiembrie 1946, consacră noi 
numiri în funcţiile de conducere: dr. Nicolae 

35 Ibidem, f. 45–46, 58–59.
36 Ibidem, f. 51.
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Table (președinte al Consiliului de Administraţie); 
N.D.Cocea, dr. Izidor Tenner și ing. Ștefan Steblea 
(membri în Consiliul de Administraţie); Carol 
Pirovsky și I. Bicalis (cenzori)37.

Adunarea Generală Extraordinară a societăţii 
din 11 ianuarie 1947, constituită în baza modi? că-
rilor făcute articolului 212 din Codul Comercial și 
cu respectarea dispoziţiilor statutare, a luat decizii 
importante privind conducerea băncii:

- au fost înlăturaţi, din funcţiile deţinute, urmă-
torii: dr. Gheorghe Stoian (administrator de supra-
veghere); j eodor Hodoșan, dr. Izidor Tenner, 
ing. Ștefan Steblea, N.D.Cocea și dr. Valeriu 
Sârbu (membri în Consiliul de Administraţie); 
Carol Pirovsky și I.  Bicalis (cenzori titulari); dr. 
Alexandru Fodor, Petru Wagner și Iosif Albu 
(cenzori supleanţi).

- au fost desemnaţi, pentru a ocupa posturi de 
răspundere, următorii: Mihai Ghidirmic (admi-
nistrator de supraveghere), numit în conformi-
tate cu decizia Ministerului Economiei Naţionale 
nr. 80.566 din 9 ianuarie 1947; gen. j eodor Șerb 
(președinte al Consiliului de Administraţie); dr. 
Nicolae Table („retrogradat” la funcţia de vice-
președinte al Consiliului de Administraţie); dr. 
ing. Ștefan Nădășan, dr. Samuil Ligeti, dr. Mihail 
Mausz, Andrei Csendes și dr. Ilie Toma (membri 
în Consiliul de Administraţie); Francisc Bozsak și 
dr. ing. Eugen Kinsky (cenzori titulari); prof. Emil 
Milin, Ladislau Salamon și Dobrivoi Ioanovici 
(cenzori supleanţi)38.

Adunarea Generală din 4 mai 1947 a operat și 
alte modi? cări în structurile de conducere ale socie-
tăţii: a încetat mandatul de administrator de supra-
veghere deţinut de Mihail Ghidirmic, conform 
Deciziei Ministeriale nr.  98.010 din 14 martie 
1947, publicată în „Monitorul O? cial” nr.  69 
din 24 martie 1947, societatea ? ind scoasă de sub 
controlul Ministerului Economiei Naţionale; înlo-
cuirea profesorului Emil Milin cu Ștefan Gal, în 
funcţia de cenzor supleant39.

Ședinţa Consiliului de Administraţie a insti-
tutului de credit menţionat mai sus, ţinută la 1 
octombrie 1947, a consemnat noi schimbări la 
nivelul executiv: demisiile lui Iacob Ehling și Enric 
Metzenrath (procuriști), precum și înlăturarea con-
ducătorilor sucursalelor Lugoj (Iosif Wolw ) și Arad 
(Ioan Geier) din calitatea de procuriști; numirea 
lui Eugen Tauszk în funcţia de director general, cu 

37 Ibidem, f. 37–38.
38 Ibidem, f. 25–26.
39 Ibidem, f. 1–2.

drept de semnătură, în condiţiile articolului 17 din 
statutele societăţii40.

Adunarea Generală Extraordinară a băncii 
amintite din 15 ianuarie 1948 a decis modi) carea 
statutelor societăţii, după cum urmează: articolul 1 
stabilea faptul că banca își schimba denumirea în 
„Banca Economică din Timișoara S.A.”; conform 
articolului 12, Consiliul de Administraţie se com-
punea din 3–9 membri, aleși de adunarea generală 
ordinară sau extraordinară pe un an, putând ?  
realeși după expirarea mandatului, iar cel puţin ⅔ 
trebuiau să ? e cetăţeni români. De asemenea, s-a 
trecut la reorganizarea Consiliului de Administraţie, 
? ind realeși administratorii în funcţie la data de 
1 ianuarie 1948: Andrei Csendes, av. Iosif Kende, 
dr. ing. Ștefan Nădășan, gen. j eodor Șerb, Alexei 
Feodorovici Spaschi și dr. Ion Zaharescu41.

În luna februarie 1948 a fost des? inţată, 
în mod o? cial, sucursala din Lipova a societă-
ţii bancare amintite, în baza adresei Consiliului 
Superior Bancar-Serviciul Contencios nr. 3331 din 
20 noiembrie 1947, iar celelalte sucursale (inclusiv 
cea din Lugoj) și-au încetat activitatea până la 11 
iunie 194842.

În anii 1944–1945 importanţa băncilor din 
judeţul Severin s-a diminuat considerabil, datorită 
40 Ibidem, f. 368.
41 Ibidem, f. 359–360.
42 Ibidem, f. 347.
* Banca amintită a primit o serie de credite din partea B.N.R.:
- în luna octombrie 1945 – un credit în valoare de 50.000.000 
lei, destinat satisfacerii nevoilor economice din regiune, cu 
precădere ? rmei „Moara și Ţesătoria” S.A. Lugoj. (Serviciul 
Arhive și Muzeu B.N.R., fond Procese-verbale ale Consiliului 
de Administraţie B.N.R., d. 98/1945–1946, f. 45).
- în luna martie 1946 – un credit în valoare de 200.000.000 
lei, pentru a ? nanţa aprovizionarea cu materii prime a 
meseriașilor și industriașilor din zonă și pentru a face faţă 
sarcinilor impuse întreprinderilor lugojene de aplicarea 
contractului colectiv de muncă. (Ibidem, f. 226).
în luna mai 1946 – un credit în valoare de 300.000.000 lei, în 
vederea soluţionării cererilor de împrumut ale comercianţilor, 
industriașilor și agricultorilor din regiune. (Ibidem, d. 
99/1946, f. 38).
- în luna octombrie 1946 – un credit în valoare de 
200.000.000 lei, pentru ? nanţarea economatului fabricii 
„Moara și Ţesătoria” S.A. Lugoj, care aproviziona 277 salariaţi 
și 287 membri de familie aparţinând unui grup de 5 instituţii 
din localitate. (Ibidem, f. 268).
- în luna noiembrie 1946 – un credit în valoare de 
200.000.000 lei, pentru împrumuturile solicitate de ? rmele 
lugojene. (Ibidem, f. 294).
în luna ianuarie 1947 – un credit în valoare de 500.000.000 
lei, pentru ? nanţarea fabricilor de textile. (Ibidem, 
d. 100/1946–1947, f. 66).
- în luna februarie 1947 – un credit în valoare de 200.000.000 
lei, pentru a putea răspunde favorabil cererilor de împrumut 
formulate de întreprinderile comerciale și industriale din 
localitate. (Ibidem, f. 114).
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devalorizării accelerate a monedei naţionale și a ori-
entării ? rmelor industriale și comerciale spre alte 
surse de creditare. Cu toate impedimentele arătate 
mai sus, pe cuprinsul judeţului Severin își desfășu-
rau activitatea numeroase bănci, majoritatea con-
centrate în orașele Lugoj și Caransebeș, unele dintre 
acestea redeschizându-și porţile în timpul regimu-
lui 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; 

- în luna martie 1947 – un credit în valoare de 350.000.000 
lei, în vederea ? nanţării întreprinderilor din zonă. (Ibidem, 
f. 187).
- în luna aprilie 1947 – un credit în valoare de 1.300.000.000 
lei, pentru a satisface exigenţele ? scale și sociale impuse prin 
legile economice adoptate în prima parte a anului 1947, 
precum și nevoile de ? nanţare exprimate de ? rmele industriale 
din regiune. (Ibidem, f. 273).
- în luna mai 1947 – un credit în valoare de 9.300.000.000 
lei, în vederea ? nanţării ? rmelor industriale și a agricultorilor 
din zonă. (Ibidem, d. 101/1947, f. 70).
- în luna iunie 1947 – un credit în valoare de 6.000.000.000 
lei, pentru ? nanţarea următoarelor ? rme industriale din 
localitate: „Moara și Ţesătoria” S.A.; ţesătoriile „Lugojana”, 
„Mercur”, „Banatul” și „Szenderszky"; tipogra? a „Tramepa"-
Edmund Jaulusz&Co.; Fabrica de ţiglă și cărămidă 
„Muschong&Co."; Fabrica de Calapoade S.A.  (Ibidem, 
f. 158).
- în luna septembrie 1947 – un credit în valoare de 2.000.000 
lei, în vederea ? nanţării ? rmei „Muschong&Co.” Lugoj. 
(Ibidem, d. 102/1947, f. 83).
- în luna octombrie 1947 – un credit în valoare de 2.000.000 
lei, în vederea ? nanţării întreprinderii „Moara și Ţesătoria” 
S.A. Lugoj. (Ibidem, f. 162).
- în luna ianuarie 1948 – un credit în valoare de 550.000 
lei, pentru ? nanţarea ? rmei „Mercur” din Lugoj, în vederea 
aprovizionării cu 3.350 kg. ? re de bumbac. (Ibidem, d. 
103/1947–1948, f. 167).
- în luna februarie 1948 – un credit în valoare de 330.000 
lei, în vederea ? nanţării ţesătoriei „Lugojana” din localitate. 
(Ibidem, f. 196).

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 speci-
? ce – problemele de natură materială ale locuitori-
lor 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, ah ate sub 
îndrumarea 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 intermediul băncilor populare 
și a sucursalei Lugoj a Băncii Naţionale, pentru 
refacerea agriculturii din judeţul Severin, afectată 
profund de război și de prevederile Convenţiei 
de Armistiţiu. De asemenea, la sfârșitul anului 
1945, datorită crizei ? nanciare în care se zbătea 
INCoop-ul și în așteptarea unor noi reglementări 
privind sfera sa de activitate, au fost anulate cre-
ditele iniţiale acordate unor bănci populare seve-
rinene. Evident, creditarea agriculturii severinene 
a constituit 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.

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 ah a și regiunea respectivă.
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LA SITUATION FINANCIÈRE-BANCAIRE DANS 
LE DÉPARTEMENT DE SEVERIN (1944–1948) 

(II)
(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 dénaturation 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 ? rmes industrielles 
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 maréchal 
Antonescu.

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

À la ? n de l'année 1945, dans le département de Severin 
activait un nombre de sept banques populaires, étroitement 
liés à la Fédérale „Lugojana” de Lugoj. Pendant l' année 
1945 l' Institut National de la Coopération a accordé 
quelques crédits, par l'intermédiaire des banques populaires 
et de la succursale Lugoj de la Banque Nationale, pour la 
refonte de l'agriculture dans le département de Severin, 
profondément aw 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 réorganisation 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 industrielles 
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 créditer 
des autres domaines économiques, prioritairement 
l'agriculture et l'industrie, malgré la crise profonde qui 
aw ectait, en même temps, la région étudiée.


