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Abstract
This article intends to be a short incursion into the history of the banking system from
Oltenia, during 1944-1948. For establishing the place of the financial institutions in the
entire national banking and credit system, it was necessary the consulting of a great number
of archive documents that kept the most numerous and significant documents, useful for our
theme. The materials we have studied (reports, correspondence, minutes, statistic data etc.)
have offered us a more ample image on the financial institutions, from the studied area,
institutions that contributed, according to their possibilities, to the support of the population
with credits, necessary for the productive activities, and the supplying with convenience
products.
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Introducere
Perioada 1944-1948 a fost subiectul unor
ample lucrări de specialitate. Eliminarea
proprietăţii private, politizarea sferei politice,
îngrădirea libertăţii religioase, subordonarea
Bisericii Ortodoxe Române prin presiune şi şantaj,
reforma agrară din anul 1945, colectivizarea şi
industrializarea, cultura, cenzura ş.a., toate acestea
au constituit subiect de cercetare pentru o serie de
specialişti români (Alexandrescu, 1986; RădulescuZoner et al., 1995; Giurescu, 1999; Şandru, 2000;
Avram et al., 2002), şi nu numai. Cu toate că a fost
publicat un număr mare de studii şi lucrări (Vijoli,
1958; Bontaş, 1982; Pintea & Ruscanu, 1995;
Gherghinescu, 2002), considerăm, totuşi, că despre
sistemul bancar şi de credit din România, în
perioada studiată, nu s-a scris suficient. Există încă
subiecte care se impun a fi cercetate şi valorificate,
iar reconstituirea şi analizarea unor subiecte de
istorie locală, precum sistemul bancar şi de credit
din Oltenia, poate fi în măsură să întregească istoria
generală a unei regiuni şi chiar a unui stat. În
contextul absenţei lucrărilor de specialitate, sursele
primare, inedite (sursele arhivistice) şi publicaţiile
periodice (Monitorul Oficial) au reprezentat
principala bază documentară a demersului nostru.
La sfârşitul anului 1944, activitatea
economică a fost canalizată, cu eforturi umane şi
materiale deosebite, spre satisfacerea nevoilor
frontului. Deteriorarea utilajelor folosite în
industrie, diminuarea stocurilor de rezervă de
materii prime, limitarea importurilor, dispariţia
mărfurilor tradiţionale de export, epuizarea
rezervelor de produse agricole, lipsa unui inventar
agricol, în mare parte distrus de război, sau
deteriorarea monedei naţionale impuneau adoptarea
unor măsuri cu caracter etatist-dirijist, menite să
conducă la normalizarea vieţii economico-sociale,
la sporirea producţiei, la redresarea circulaţiei
băneşti, dar mai ales la ameliorarea condiţiilor de
trai.
Sistemul bancar şi de credit a avut şi el de
suferit de pe urma greutăţilor cărora economia
românească a trebuit să le facă faţă în 1944
(Alexandrescu, 1986, p. 97-98). Pe parcursul
anului, Consiliul General al Băncii Naţionale a
României a stabilit instituţiile de credit care puteau
beneficia de scont. Cu această ocazie, societăţile au
fost împărţite în „bănci centrale şi sucursale, care
prezentau la scont cambii cu două semnături, fără
garanţii, şi cambii cu o semnătură, plus garanţia
statului” (Pintea & Ruscanu, 1995, p. 237) şi
„bănci centrale şi sucursale, care puteau prezenta la
scont cambii cu două semnături garantate cu gaj de
acţiuni, cesiuni, creanţe” (Pintea & Ruscanu, 1995,
p. 238). Prin intermediul acestor bănci – 232 de
bănci particulare active, dintre care 22 de bănci
mari, 63 mijlocii şi 147 mici – institutul central de
emisiune a distribuit creditul agricol (pentru
producţie şi înzestrare cu inventar agricol) şi
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creditul orăşenesc (pentru producţie şi investiţii)
(Pintea & Ruscanu, 1995, p. 238).
Odată cu instaurarea guvernului Petru
Groza, reconstrucţia economiei a constituit una
dintre problemele fundamentale, analizate la
Conferinţa Naţională a Partidului Comunist
Român, din octombrie 1945 (Alexandrescu, 1986,
129). Lichidarea speculei, fiscalitatea echitabilă,
înlăturarea evaziunii fiscale, echilibrarea bugetului
cu mijloace ordinare, folosirea creditului pentru
scopuri productive, lichidarea inflaţiei, au fost
numai câteva dintre obiectivele pe care şi le-au
propus participanţii la conferinţă (Bontaş, 1982, p.
18). Ca urmare a celor stabilite în cadrul acesteia,
în anii următori s-a trecut la etatizarea şi
reorganizarea Băncii Naţionale a României, la
schimbarea conducerii Ministerului Economiei
Naţionale, aplicarea unei fiscalităţi excesive asupra
veniturilor neprovenite din muncă şi la stabilizarea
monetară din anul 1947 (Şeşan, 1969, p. 189).
În domeniul politicii de dirijare şi control
al creditului, cel mai important act, din perioada
studiată, a fost cel al etatizării Băncii Naţionale a
României. Legea din 28 decembrie 1946 aducea o
serie de modificări în statutele institutului central
de emisiune (Kiriţescu, 1969, p. 173,
Gherghinescu, 2002, p. 6). Modificările care ne-au
reţinut atenţia au fost următoarele: Banca Naţională
a României, etatizată, trebuia să funcţioneze în
condiţiile unui aparat bancar capitalist, subordonat
puterii populare; instituţia îndeplinea funcţiile unei
bănci socialiste de evidenţă şi control al producţiei
şi circulaţiei mijloacelor, fiind centru unic de
emisiune, decontare şi de acordare a creditului pe
termen scurt; societatea era organizată sub forma
unei societăţi anonime pe acţiuni, având un capital
de 600 de milioane de lei, împărţiţi în 200 de mii de
acţiuni a câte 3.000 de lei fiecare („Monitorul
Oficial”, 1947, p. 226, Pintea&Ruscanu, 1995,
237); rolul de conducere era atribuit unui consiliu
de administraţie, format din guvernator,
viceguvernator şi nouă administratori, numiţi de
stat; Consiliul de Miniştri prelua atribuţiile adunării
generale ordinare şi extraordinare, prevăzute de
legile comerciale; prin calitatea de mandatară a
statului, Banca Naţională asigura dirijarea şi
controlul creditelor asupra tuturor băncilor şi
instituţiilor de credit, publice sau particulare,
asupra creditului şi emisiunii de monedă
(„Monitorul Oficial”,1947, p. 225). Ulterior,
prevederile legii de etatizare a Băncii Naţionale a
României au fost completate prin Legea controlului
utilizării creditelor (2 iulie 1947), prin care se
extindea controlul asupra persoanelor fizice şi
juridice, care beneficiau de credite de la bănci şi
instituţii de credit („Monitorul Oficial”, 1947, p.
6023).
În perioada studiată (1944-1948), un rol
important în controlul instituţiilor de credit din
Oltenia l-a avut Banca Naţională a României, care
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a activat prin intermediul sucursalei din localitatea
Craiova (înfiinţată în anul 1881) şi a agenţiilor din
Turnu Severin (1890), Caracal (1897), Tg. Jiu
(1899) şi Rm. Vâlcea (1901).Până în anul 1948,
atribuţiile acestor instituţii au fost executate prin
următoarele servicii: casierie, viramente, scont,
plata cupoanelor şi contabilitate. Din anul 1948,
acestea au fost transformate în agenţii ale Băncii
Republicii Populare Române. Odată cu această
transformare au apărut modificări şi în structura şi
atribuţiile lor. Astfel, printre îndatoriri au apărut şi
executarea de casă a bugetului statului, viramentele
unităţilor economice, industriale, comunale şi
agricole, creditarea unităţilor economice şi
secretariat-administrativ.
Prin închiderea Comisiei Ministeriale
pentru redresarea economică şi stabilizarea
monetară, din 23 martie 1948, şi Jurnalul
Consiliului de Miniştri, nr. 286 din 24 martie 1948,
s-a hotărât ca Banca Naţională a României să
înfiinţeze agenţii pe întreg cuprinsul ţării, în
comunele urbane nereşedinţe şi în mediul rural,
necesare „acordării de credite agricole şi
meşteşugăreşti cu dobânzi şi cheltuieli reduse”
(Ghionea, 2009, p. 240).În baza acestor
reglementări, Banca Naţională a transmis către
unităţile sale din judeţe instrucţiuni referitoare la
înfiinţarea şi organizarea de agenţii. În scopul
înfiinţării noilor centre, evoluţia economică a
localităţii şi închirierea unor imobile potrivite
pentru desfăşurarea activităţilor bancare au fost
obiective prioritare. Analizând-se împărţirea
administrativă a judeţelor, precum şi „centrele
economice rezultate din observaţia configuraţiei
solului şi activitatea populaţiei respective”
(Ghionea, 2009, p. 241), Banca Naţională a
României a stabilit, pentru Oltenia, înfiinţarea
următoarelor agenţii: Băbeni-Bistriţa, Bălceşti,
Brezoi, Drăgăşani, Zătreni, Horezu, Lădeşti – în
judeţul Vâlcea (S.J.A.N. Vâlcea, dosar 3/1948,f.
59); Malovăţ, Baia de Aramă, Broşteni, Slivileşti,
Strehaia, Butoieşti, Prunişor, Bâcleş, Cujmir,
Pătule, Vânju Mare, Devesel – în judeţul Mehedinţi
(S.J.A.N. Mehedinţi, dosar 4/1936-1949, f. 77125); Peşteana, Peştişani, Şomăneşti, Godineşti,
Sârbeşti, Tg. Logreşti, Novaci, Bibeşti, Tg.
Cărbuneşti – în judeţul Gorj; Corabia, Balş, Tia
Mare, Celaru, Zănoaga, Pleşoiu, Potelu – în judeţul
Romanaţi (S.J.A.N. Olt, dosar 8/1948, f. 1-3);
Calafat, Filiaşi, Băileşti, Bechet, Pleniţa, Cetate,
Bârca, Sălcuţa, Segarcea, Giubega, Mârşani,
Brabova, Salcia, Melineşti – în judeţul Dolj
(S.J.A.N. Dolj, dosar 193/1931-1948, f. 81,
Ghionea, 2009, p. 245). Agenţiile aparţineau direct
de Banca Republicii Populare Române din
Bucureşti şi îndeplineau următoarele atribuţii:
executarea de casă a bugetului statului; creditarea
unităţilor economice; contabilitate şi casierie.
Dintre băncile comerciale mari, cu
sucursale şi agenţii în oraşele Olteniei, în perioada

1944-1948 au funcţionat următoarele societăţi:
Banca Românească, cu sucursale la Craiova, Rm.
Vâlcea, Tg. Jiu, Calafat, Turnu Severin, Corabia şi
Caracal; Banca de Scont a României cu sucursale la
Rm. Vâlcea şi Craiova; Creditul Naţional Agricol
cu sucursale la Craiova, Turnu Severin, Caracal,
Rm. Vâlcea şi Corabia (S.J.A.N. Dolj, dosar
5/1940, f. 315), Institutul Naţional al Cooperaţiei.
Activitatea acestor instituţii, cu sediul central în
Bucureşti, a fost înglobată, în general, în bilanţul
băncilor centrale, astfel încât, nu deţinem informaţii
detaliate despre portofoliul fiecărei instituţii în
parte. S-a remarcat, prin activitatea desfăşurată în
Oltenia, sucursala Creditului Naţional Agricol Dolj,
din a cărui activitate vom prezenta, în continuare,
câteva aspecte.
Institutul Naţional de Credit Agricol,
societate anonimă cu sediul în Bucureşti, a fost
înfiinţat la 1 aprilie 1937. La 5 decembrie 1938,
acesta a fost transformat în Banca pentru
industrializarea şi valorificarea produselor
agricole(B.I.N.A.G.)
(S.J.A.N. Dolj, dosar
625/1934, f. 21), iar în baza decretului lege din 20
noiembrie 1940, devine Creditul Naţional Agricol.
Până la 17 mai 1940 sucursala Craiova a Creditului
Naţional Agricol a avut sediul în B-dul Carol, nr. 3,
ulterior (mai precis din anul 1945) s-a mutat în str.
Unirii, nr. 120. Scopul înfiinţării acestei sucursale a
fost „de a acorda împrumuturi pentru ţărănime în
condiţii destul de avantajoase”(S.J.A.N. Dolj,dosar
15/1945, f. 62). Solicitanţii creditelor erau obligaţi
să-i prezinte băncii o serie de documente prealabile,
pe baza cărora puteau activa împrumutul.
Societatea cerceta atent situaţia declarată şi căuta
informaţii clare asupra posibilităţilor economice ale
viitorilor debitori. Anul 1947 s-a dovedit favorabil
afacerilor sucursalei, fapt reflectat în bilanţul
înaintat la 5 mai 1947, când, datorită creşterii
cererilor de credit, sucursala a solicitat majorarea
creditului de reescont la Banca Naţională de la
4.400.000.000 de lei la 6.500.000.000 de lei. La
aceeaşi dată, situaţia sucursalei se prezenta astfel:
cifra plasamentului –
2.997.700.000 de lei;
disponibil în casă – 296.967.867 de lei; disponibil
la BNR – 17.341.195 de lei; suma totală a
creditelor cu contracte confecţionate, date spre a fi
intabulate la primării – 335 de milioane de lei;
împrumuturi aprobate în curs de perfectare – 645
de milioane de lei; împrumuturi date spre aprobare
– 400 de milioane de lei; cereri pentru împrumuturi
mai mici de 15 milioane de lei – 520 de milioane
de lei (S.J.A.N. Dolj, dosar 21/1947, f. 1105).
Personalul sucursalei s-a menţinut
constant între anii 1944-1948. Funcţia de director a
fost exercitată de Anastase D. Georgescu, iar cea de
contabil de C. M. Voinea şi Ştefan Roibu. Tabloul
funcţionarilor sucursalei a fost completat de:
Adriana Macovec, Maria Jean Miu, Dafina Puiu,
Marta Amzulescu, toate dactilografe, şi Grigore
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Ifrim, camerier (S.J.A.N. Dolj, dosar 17/1946, f.
51).
La 13 august 1948, pe fondul dizolvării şi
lichidării întreprinderilor bancare şi instituţiilor de
credit, Creditul Naţional Agricol a intrat în
lichidare, iar activitatea acesteia a fost preluată de
agenţiile BNR din Dolj.
Sucursalele Creditului Naţional Agricol
din Turnu Severin, Caracal, Rm. Vâlcea şi Corabia
au avut o activitate restrânsă în intervalul 19441945. După această perioadă, activitatea de
creditare a agriculturii a fost preluată de băncile
populare, iar cele patru societăţi au intrat în
lichidare.
Banca Românească S.A. Bucureşti, a fost
înfiinţată în anul 1910. În anul 1936, consiliul de
administraţie al Băncii Româneşti, prin procesul
verbal nr. 96 din 24 septembrie 1936, a hotărât, pe
baza art. 3 din statutele Băncii şi a deciziei
Consiliului Superior Bancar, nr. 238/1936,
transformarea agenţiei din Corabia în sucursală. În
această calitate instituţia a funcţionat până în anul
1947 (S.J.A.N. Olt, dosar 7/1936, f. 34; „Monitorul
Oficial”, 1936, 10529). Sucursala Băncii
Româneşti din judeţul Vâlcea a fost înfiinţată la 1
decembrie 1944. În general, veniturile băncii au
provenit din: dobânzi de la scont, comisioane de la
ordine de plăţi şi rambursuri de mărfuri, chirii de la
magazii etc. Până la etatizarea Băncii Naţionale,
sucursala din Rm. Vâlcea le-a acordat credite
comercianţilor, plugarilor şi agricultorilor din judeţ.
Ulterior, odată cu restricţiile intervenite în
acordarea creditelor, clienţii au fost îndrumaţi către
băncile populare din judeţ sau către Creditul
Naţional Agricol. De buna funcţionare a instituţiei,
în intervalul 1944-1948, s-a ocupat Chircuţă
Eftimie – director (S.J.A.N. Vâlcea, dosar 13/19431948, f. 8). Sucursala Gorj a Băncii Româneşti a
fost înfiinţată la 1 mai 1944, din iniţiativa a 23 de
comercianţi din judeţ. Din prima lună de activitate
au fost stabilite condiţiile de preluare a activului şi
pasivului Băncii Creditul Gorjan din Tg. Jiu. Una
dintre condiţii a fost încadrarea directorului şi a
funcţionarilor în aceleaşi posturi, în cadrul
sucursalei. Începând cu anul 1946, societatea a fost
singura bancă comercială din judeţ care a
desfăşurat activitate bancară: „În acest judeţ nu
exista nicio sucursală a Creditului Naţional Agricol
şi
nici
a
Băncii
de
Credit
a
Meseriaşilor…Activează în judeţ bănci populare,
care acordă credite mici şi Banca Comerţului din
Craiova Agenţia Tg. Jiu, care nu acordă credite
noi”. În intervalul 1944-1948, drept de semnătură
în această instituţie au avut: Gr. Lupescu – director,
Radu Popa – subdirector, Otto Ştefănescu –
procurist (S.J.A.N. Gorj, dosar 4/1944, f. 5). Ca
societate anonimă, cu durata nelimitată a funcţionat
şi Sucursala Băncii Româneşti din Craiova. Dintrun bilanţ încheiat în anul 1947 aflăm că sucursala a
acordat credite pentru refacerea locuinţelor,
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achiziţionarea de pământ, seminţe şi vite,
desfăşurarea muncilor agricole etc. În general,
creditele au fost selecţionate cu mare atenţie, astfel,
„la agricultori s-au acordat numai acelora pe care iam cunoscut ca buni platnici” (S.J.A.N. Gorj, dosar
6/1944-1948, f. 34). De buna funcţionare a
instituţiei s-au ocupat: Gh. Dondoe – director,
Dumitru Rădvan – subdirector, Dumitru Nicolae –
prim procurist.
În intervalul mai–iunie 1948, sucursalele
Băncii Româneşti din Oltenia au fost desfiinţate.
Banca de Scont Sucursala Rm. Vâlcea a
primit avizul de funcţionare în cursul anului
1911.Pierderile suferite de instituţie până în anul
1944 au dus, în cele din urmă, la lichidarea acesteia
(1947). La 4 iunie 1948, aceeaşi soartă a avut-o şi
sucursala din Craiova, care a fost dizolvată de drept
şi intrată în stare de lichidare, conform art. 4 din
legea pentru organizarea comerţului de bancă, în
conformitate cu decizia Curţii Superioare Bancare,
nr. 250. Lichidator a fost numit I. I. Simniceanu,
inspector de credit la Banca Naţională Sucursala
Craiova.
După anul 1944, băncile comerciale din
Oltenia au fost organizate şi au funcţionat pe baza
legii pentru organizarea şi reglementarea
comerţului de bancă, din anul 1939. Conform
acestei legi, comerţul de bancă putea fi exercitat
numai de către societăţile bancare autorizate de
Consiliul Superior Bancar. Acesta autoriza:
eliberarea de librete de economii, emiterea de
bonuri de casă şi obligaţiuni, emiterea de cecuri şi
primirea depunerilor spre fructificare. Ca mijloace
financiare, băncile comerciale au avut: capitalul
social, depunerile la vedere, la termen şi în conturi
curente. Pentru suplimentarea capitalurilor,
societăţile au apelat la reescontul Băncii Naţionale,
dar, pentru a fi acceptate ele trebuiau să facă
dovada, pe de o parte, că erau înscrise în registrul
societăţilor bancare de la Oficiul registrului de pe
lângă Camera de Comerţ şi Industrie, pe de altă
parte, că aveau un minimum al capitalului şi
fondului de rezerve. Activitatea consiliilor de
administraţie şi a direcţiunii băncilor a fost
urmărită îndeaproape de Banca Naţională.
Anii 1944-1948 s-au dovedit dificili
pentru majoritatea băncilor particulare din Oltenia.
Pe fondul diminuării considerabile a capitalului
social, în intervalul meţionat au fost lichidate
următoarele bănci: Banca Bursei, la finele anului
1945 (S.J.A.N. Dolj,dosar 410/1931-1948, f. 2);
Banca Victoria din Tg. Jiu, în acelaşi an; Banca
Viitorului, din Craiova în anul 1946, lichidator
fiind Barbu Ionescu; Banca Creditul Oltean din
Craiovala 14 februarie 1946; Banca Tg. Jiului şi
Banca Generală a Gorjului, cu sediul în Tg. Jiu,
ambele în cursul anului 1946 (S.J.A.N. Gorj, dosar
6/1944, f. 5); Banca Calafatului, la 29 aprilie 1948
(S.J.A.N. Dolj, dosar 401/1931, f. 267); Banca
Râmnicului, la 4 iunie 1948 (S.J.A.N. Vâlcea, dosar
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20/1948, f. 13;idem, dosar 20/1948, f. 14); Banca
Craiovei, în anul 1948, lichidator fiind numit I.
Răduţ, casier la BNR sucursala Craiova (S.J.A.N.
Dolj, dosar 18/1931-1948, f. 220); Banca
Podgoriei Drăgăşani, judeţul Vâlcea, în 1948
(S.J.A.N. Vâlcea, dosar 3/1948, f. 1); Banca
Mehedinţului, Turnu Severin (1948).
Dintre băncile locale, cea mai importantă
instituţie cu capital românesc a rămas, şi după al
Doilea Război Mondial, Banca Comerţului din
Craiova. Înfiinţată în anul 1897, ca societate
cooperativă de credit şi economii, transformată în
numai un an în societate anonimă pe acţiuni, Banca
Comerţului se afla, la începutul anului 1944, în cel
de-al patruzeci şi şaptelea an de activitate. Bilanţul
de la finele anului 1944 îl închidea cu un capital
social de 100 de milioane de lei şi un fond de
rezervă de 30.115.232 de lei. La data menţionată
mai sus, societatea avea agenţii la Corabia (cu
fonduri de 5.263.360 de lei); Caracal (8.555.401
lei); Tg. Jiu (1.882.128 de lei); Turnu Severin
(9.547.101 lei); Drăgăşani (3.598.272 de lei); Balş
(2.539.567 de lei) şi o sucursală la Bucureşti
(24.557.115 de lei) (S.J.A.N. Dolj, dosar 146/1945,
f. 1). În stare de inactivitate se aflau: sucursala
băncii din Lugoj şi agenţiile acesteia din Filiaşi şi
Bechet, care în cursul anului 1945 au fost
desfiinţate.
Activitatea
societăţii
bancare
s-a
desfăşurat în condiţii bune pe parcursul anului
1947, când s-a realizat, printr-o nouă emisiune de
acţiuni, majorarea capitalului social de la 100 de
milioane de lei, la 128 de milioane de lei. Totodată,
activitatea băncii a avut efecte benefice în plan
economic, deoarece au fost înregistrate depuneri
spre fructificare noi în valoare de 156 de milioane
de lei şi au fost acordate şi credite noi, cu precădere
agricultorilor şi industriaşilor, în valoare de 197 de
milioane de lei (S.J.A.N. Dolj, dosar 3/1947, f. 2051).La 4 iunie 1948, Banca Comerţului a intrat în
stare de lichidare, fiind numiţi – în calitate de
lichidatori – Anastasie Toma, director BNR, şi Iosif
Semo, directorul sucursalei Băncii Comerţului,
Bucureşti.
Banca Banatului, Craiova.În intervalul
1944-1947, creditele acestei societăţi au fost
orientate cu precădere spre agricultură şi industrie,
în anii 1946 şi 1947 realizând cel mai mare
plasament industrial din Oltenia. După stabilizarea
monetară din 15 august 1947, Banca Banatului a
fost singura instituţie de credit din Craiova agreată
la scontul BNR, „făcând avansuri la firmele
programate de guvern nu numai la cele din Judeţul
Dolj ci şi la altele din Judeţul Romanaţi” (S.J.A.N.
Dolj, dosar 2/1948, f. 17). Pentru a preveni o
eventuală lichidare, în iunie 1948, băncile din
localitatea Craiova, în afară de Banca Comerţului,
au propus fuzionarea Băncii Banatului cu alte
societăţi bancare din Oltenia. Acţiunea nu a fost
admisă, iar societatea şi-a predat creanţele Băncii

Româneşti sucursala Dolj (S.J.A.N. Dolj, dosar
2/1948, f. 17).
Banca Olteniei,Craiova. La sfârşitul
anului 1947, cu puţin timp înainte de lichidare,
Banca Olteniei, cu sediul în Craiova, s-a aflat într-o
situaţie destul de dificilă. Plasamentele nesigure pe
piaţa de capital, devalorizarea monedei naţionale şi
valoarea scăzută a depunerilor spre fructificare au
atras starea de inactivitate, societatea „nu a mai fost
admisă la cont curent la BNR, iar fonduri proprii au
a mai reuşit să creeze”. Pe parcursul anului, banca a
solicitat Consiliului Superior Bancar fuzionarea cu
Banca de Scont din Craiova şi Banca Banatului,
acţiunea a fost însă respinsă şi a intrat în lichidare
(S.J.A.N. Dolj, dosar 15 (56)/1935-1949, f. 41;
Ibidem, dosar 5 /1905-1948, f. 171).
Societăţile cooperative de credit. Lipsa
surselor informative a făcut destul de grea
reconstituirea tuturor băncilor populare din Oltenia
pentru intervalul de timp studiat. Am încercat ca,
pe baza informaţiilor existente în arhive şi în
monitoarele oficiale, să realizăm o scurtă
prezentare a situaţiei societăţilor cooperative de
credit din regiunea studiată. Activitatea acestor
instituţii s-a bazat pe o serie de principii, a căror
trecere în revistă prezintă interes şi în etapa actuală.
Astfel, băncile populare au venit în sprijinul
categoriilor defavorizate: funcţionari, comercianţi
şi agricultori. Ele au încercat să acorde, în condiţii
avantajoase,
creditele
necesare
pentru
achiziţionarea de locuinţe, pământ, seminţe, unelte
agricole, vite etc. Pentru a putea funcţiona legal,
societăţile de credit şi economie trebuiau să
îndeplinească câteva condiţii de bază, dintre care
ne-au reţinut atenţia următoarele: capitalul subscris
să fie de minimum 100 de milioane de lei pentru
cooperativele cu până la 500 de membri,
majorându-se proporţional cu creşterea numărului
acestora; capitalul vărsat să reprezinte 30% din cel
subscris; raza de activitate să fie limitată la un
cartier din oraş sau oraşul întreg, pentru mediul
urban; numărul asociaţilor să fie de cel puţin 500
(S.J.A.N. Mehedinţi, dosar 2/1929-1948, f. 56) etc.
Cea mai mare parte a instituţiilor de credit au fost
fondate în baza legii băncilor populare săteşti sub
coordonarea şi control Casei lor Centrale, din anul
1903 şi au funcţionat în conformitate cu legea
cooperaţiei din anul 1935, cu modificările din 23
iunie 1938, 20 ianuarie 1939, 18 octombrie 1940 şi
22 februarie 1941 (Strihan et al., 1942, p. 3).
Controlul legal asupra tuturor societăţilor
cooperatiste a fost exercitat de Institutul Naţional al
Cooperaţiei, care „îndeplinea funcţiile de
îndrumare, control şi propagandă” (Barbu, 2002, p.
32). Pentru a se evita o înmulţire exagerată a
băncilor populare, aşa cum s-a întâmplat după
Primul Război Mondial, s-a realizat o selecţie
riguroasă în procesul de înfiinţare al unităţilor,
deoarece „Cooperaţia românească trebuia să devină
deopotrivă un instrument la dispoziţia puterii
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publice pentru înfăptuirea programului propus şi
dirijarea vieţii economice, după cum întreprinderea
cooperativă trebuia să rămână mijlocul comun de
satisfacerea nevoilor proprii ale maselor largi
populare de la sate şi oraşe, asociate în
cooperative” (S.J.A.N. Mehedinţi, dosar 26/1945, f.
21). În consecinţă, aprobarea pentru înfiinţarea unei
noi instituţii cooperatiste s-a dat cu mare
discernământ şi s-a trecut la lichidarea acelora care
erau slab administrate sau prezentau o gestiune
deficitară. În ceea ce priveşte restrângerea reţelei
cooperatiste din Oltenia, pentru intervalul 19441948 am considerat elocvente următoarele date
statistice:
în anul 1944, Federala Mehedinţul din
Turnu Severin avea înregistrat un număr de 232 de
bănci populare, în anul 1946, aceeaşi federală
înregistra un număr de 202 bănci populare, pentru
ca bilanţul de la finele anului 1947 să fie încheiat
numai de 167 de instituţii cooperatiste de credit şi
economie (S.J.A.N. Mehedinţi, dosar 12/19341942, f. 25-28).
la 31 decembrie 1945, Federala Cozia din
Rm. Vâlcea avea înscris un număr de 258 de unităţi
afiliate, dintre care 139 erau bănci populare, restul
cooperative de consum, aprovizionare şi desfacere.
Dintre cele 139 de societăţi de credit, care totalizau
un număr de 23.820 de membri, 128 îşi desfăşurau
activitatea în mediul rural, iar 11 se găseau în
mediul urban. În anul 1947, bilanţul federalei
totaliza 127 de bănci populare rurale şi 10 urbane.
În intervalul 1947-1948, 26 de instituţii de credit
cooperatist, din judeţ, îşi încheiau activitatea.
în judeţul Gorj, în intervalul 1944-1948
deţinem informaţii despre existenţa a 81 de bănci
populare. Dintre acestea 12 au fost lichidate între
anii 1946-1948, 3 dintre ele funcţionând în mediul
urban.
în judeţul Romanaţi, în anul 1947, 38 de
bănci populare din 90 au intrat în lichidare
(Monitorul Oficial, 1947, 10254).
dintre cele 246 de bănci populare existente
în Dolj la finele anului 1943, 31 de societăţi şi-au
încheiat activitatea în anul 1947.
Pentru a nu fi lichidate, unele bănci au
fuzionat, dând naştere unor noi organizaţii, care sau impus repede în domeniu. La începutul anului
1948 Federala Mehedinţul a organizat 34 de „bănci
populare de centru”, apărute fie prin fuziunea dintre
două sau mai multe bănci populare, fie dintre o
bancă şi o cooperativă de consum. Un astfel de caz
avem în judeţul Mehedinţi, când, la 12 septembrie
1948, din fuziunea băncilor populare „Dunărea”,
„Matca CFR”, „Sanitarul Mehedinţean”, „Eroii
Neamului”, „Victoria”, „Albina” şi „Muncitorul” a
rezultat Cooperativa de Credit Muncitorul, care a
funcţionat până în anul 1951 (S.J.A.N. Mehedinţi,
dosar 12/1934-1942, f. 25-28.).
Schimbările intervenite în societatea
românească între anii 1944-1948 au influenţat
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negativ sistemul bancar şi de credit din Oltenia.
Până la naţionalizarea din anul 1948 majoritatea
băncilor – comerciale şi populare – din zona
studiată au fost lichidate sau au intrat în proces de
lichidare. La sfârşitul anului 1948 activitatea
bancară din România era redusă la existenţa unei
singure instituţii: Banca Republicii Populare
Române – Bancă de Stat, devenită centru de
creditare, decontare şi control, Banca de Investiţiişi
Casa de Economii şi Consemnaţiuni.
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