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BNR şi personalităţile sale

Eugeniu Carada şi Banca Naţională a României
În istoria românilor, generaţia politică de la sfârşitul secolului al XIX-lea este privită ca un
model de eficacitate şi ca un exemplu de patriotism. Regele Carol I, Ion C. Brătianu sau C. A. Rosetti
sunt nume bine-cunoscute. În povestea de faţă voi vorbi despre un personaj cu mult mai discret - dar
căruia România modernă îi datorează foarte mult. Vom intra, aşadar, în tainele vieţii celui care a fost
Eugeniu Carada - fondatorul Băncii Naţionale a României.
Eugeniu Carada s-a născut în noiembrie 1836 la Craiova, într-o familie al cărei cap era, se pare,
de origine aromână. Prin temperamentul său neliniştit, dar totodată pragmatic, el semăna mai mult
cu mama sa, provenită dintr-o familie de boieri olteni. Carada a fost un elev meritoriu al actualului
Colegiu Naţional ,,Carol I’’ din Craiova, apoi şi-a continuat studiile în Franţa, la Paris.
La mijlocul secolului al XIX-lea, Parisul era oraşul boemei
artistice, dar mai ales era un oraş ce fremăta de ideile revoluţionarilor
din toată Europa. Foarte repede, Carada a fost contaminat de aceste
idei reformatoare. Acolo, Carada a cunoscut o bună parte din elita
intelectuală a Franţei, printre care istoricii Edgar Quinet sau
Jules Michelet. Convins că România merită un viitor mai bun,
Eugeniu Carada s-a întors în ţară şi s-a implicat cu energie
în lupta pentru înfăptuirea Unirii. În anul 1857, la vârsta de
21 de ani, Carada era ales deputat în Consiliul municipal al
Bucureştiului. A fost apoi secretar al Adunării ad-hoc a Ţării
Româneşti - prilej cu care devenea un apropiat al liderilor
liberali C. A. Rosetti şi Ion C. Brătianu. După Unirea din 1859,
Carada este la un pas de a fi arestat - acuzat fiind de instigare
la asasinarea prim-ministrului conservator Barbu Catargiu.
Această acuzaţie nu s-a probat niciodată. Scos de sub anchetă,
Carada a plecat pentru doi ani la Paris, pentru terminarea
studiilor. Pe lângă studii, Carada a desfăşurat în Franţa şi o
activitate politică. Dezamăgit de stilul de conducere al lui Al.
I. Cuza, Carada a făcut propagandă intensă pentru detronarea
acestuia şi pentru aducerea în ţară a unui principe străin. Alături de
Ion C. Brătianu, Carada a fost unul dintre cei care au pregătit venirea
în România a viitorului rege Carol I. Dar firea neastâmpărată a lui
Carada îi va crea din nou probleme.
În anul 1870, când Franţa şi Prusia germană au fost în război, Carada a fost un aprig susţinător
al Franţei. Din acest motiv, el a fost parte dintr-un complot care dorea să-l înlăture de pe tronul
României pe Carol I - pe care, firesc, îl credea a fi omul Germaniei. Această mişcare nu a avut succes,
dar Carol I nu s-a răzbunat niciodată pe Carada. Dimpotrivă: tocmai pentru că-i aprecia patriotismul
şi încăpăţânarea altruistă, Carol I l-a lăsat pe Carada să se ocupe de pregătirea logistică a Războiului
de Independenţă din 1877.
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În calitate de administrator al banilor
armatei, Carada a dat un strălucit exemplu de
eficacitate şi de chibzuinţă. Maniera în care a
pregătit Războiul de Independenţă l-a propulsat
pe Eugeniu Carada în fruntea economiştilor
români ai epocii.

Având sprijinul regelui şi al
prim-ministrului Ion C. Brătianu,

Carada a fost în aprilie 1880
geniul din spatele creării

Băncii Naţionale a României.

Interesant este că el nu a vrut niciodată să fie
guvernator al Băncii şi s-a mulţumit doar cu titlul de
director - legenda spune că motivul era că nu dorea ca
actul numirii sale să fie semnat de rege!
Logodit cu o nepoată a istoricului francez Jules
Michelet, Carada a rupt logodna - pentru că tânăra
lui viitoare soţie nu dorea să locuiască în România.
Viaţa lui Eugeniu Carada este mai palpitantă
decât un scenariu de film. De patru ori arestat, el nu
a fost niciodată condamnat. De două ori logodit, el
totuşi nu s-a căsătorit. Unul dintre marii săi adversari
ideologici a fost însuşi Mihai Eminescu. De câte ori
Regele Carol I dorea să-l întâlnească, Carada pretexta
că este plecat la Craiova (sau chiar pleca, pe uşile din
dos ale clădirii). Republican în sufletul său, Carada a
acceptat totuşi că cea mai bună formă de guvernare
pentru români este monarhia constituţională.

Acesta a fost omul la a cărui moarte, în februarie 1910, regele Carol I a cerut ca defunctului să
i se dea onorul cu steag în bernă chiar în faţa Palatului regal.
Morala poveştii noastre este o frază
pe care Eugeniu Carada a lăsat-o
ca un testament, spunea el:

,,Pentru o Românie liberă:
oricând, oricum, cu oricine, contra oricui.’’
Merită să medităm şi azi
asupra acestor cuvinte.
prof. univ. dr. Adrian Cioroianu,
Facultatea de Istorie, Universitatea București
extras din ,,Cea mai frumoasă poveste‘‘, Editura Curtea Veche
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Banca Naţională a României – 135 de ani de istorie
Un copil se întâlnește cu banii atunci când, dorindu-și o jucărie sau
o ciocolată, părinții lui se folosesc de fragmente speciale de hârtie, numite
bancnote, pe care le oferă în schimbul produsului cumpărat.
În vremuri mai îndepărtate, oamenii utilizau monedele din aur,
argint sau bronz, dar odată cu modernizarea societății, banii din diferite
metale, numiți și „banii sunători” au fost înlocuiți cu „banii de hârtie”.
Când crește și învăță să citească, copilul descifrează pe fiecare
bancnotă numele unei instituții – Banca Națională a României.
În aprilie 2015,
se vor împlini 135 de ani
de la înființarea acestei instituții.
Într-un asemenea moment aniversar,
e bine să știm de ce a fost creată
Banca Națională a României
și ce importanță a avut această instituție
în istoria țării noastre.

Banca Națională a României a fost înființată
printr-o lege adoptată de Parlamentul țării în aprilie
1880. Acest moment nu a fost întâmplător, ci a fost
consecința faptului că o bancă națională poate fi creată
și poate funcționa numai într-un stat independent, iar
România devenise independentă în urma Războiului
din 1877 – 1878. În acest context, prim-ministrul Ion C.
Brătianu a depus proiectul de lege în Parlament, prin
care dreptul statului de a emite monedă era încredințat
Băncii Naționale a României. Banca a avut capital
exclusiv românesc.
Eugeniu Carada, colaborator apropiat al lui
Ion C. Brătianu, s-a ocupat de punerea în practică a
prevederilor legii și a trecut la organizarea efectivă
a băncii. Au fost angajați primii funcționari. Au fost
desemnați primii directori și primul conducător al
băncii, numit guvernator. Primul guvernator a fost Ion
I. Câmpineanu. Potrivit legii, guvernatorul trebuia să
locuiască în sediul băncii. De asemenea, Eugeniu Carada
a plecat la Paris, unde a obținut sprijinul Băncii Franței
pentru tipărirea primelor bancnote românești.

Ion I.
Câmpineanu

Carol I
Ion C. Brătianu

Astfel, în anul 1881,
au fost tipărite primele bancnote,
de 20 lei, 100 lei și 1000 lei.
De aceea, Eugeniu Carada
este considerat întemeietorul
Băncii Naționale a României.
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La început, Banca Națională n-a avut propriul său sediu și, timp de zece ani, a funcționat în
clădirea Creditului Funciar Rural de pe strada Doamnei din București. În acest interval, Banca
a cumpărat cel mai mare han din București, Hanul „Șerban-Vodă”, a demolat vechile clădiri și a
construit propriul palat, situat pe strada Lipscani nr. 25 și cunoscut sub numele de Vechiul Palat
BNR. Banca Națională s-a mutat în această clădire monumentală, una dintre cele mai frumoase din
București, în anul 1890. Treptat, în jurul acestui palat, s-a constituit centrul bancar al Bucureștiului,
căci toate băncile comerciale doreau să aibă sediul în apropierea Băncii Naționale. Banca Națională
a avut o contribuție importantă la procesul de modernizare a societății românești, mai ales prin două
operațiuni: punerea în circulație a bancnotelor și acordarea împrumuturilor cu dobândă mică.
Pentru ca bancnotele și împrumuturile ieftine să ajungă în toată țara, au fost înființate sucursale
și agenții ale Băncii Naționale în toate reședințele de județ. Sucursalele erau în orașele mari. La
început au fost patru (Iași, Galați, Brăila, Craiova). Agențiile erau în orașele mai mici (Ploiești,
Bacău, Roman, Giurgiu, Râmncu Vâlcea etc.). În total, în perioada 1880 – 1914, au existat 4 sucursale
și 29 de agenții.
Izbucnirea Primului Război Mondial (1914) și apoi intrarea țării noastre în război (1916) a
reprezentat o perioadă de mari încercări pentru Banca Națională a României, ca, de altfel, pentru
întreaga țară. România a intrat în război pentru eliberarea teritoriilor locuite de români, dar aflate
sub stăpânire străină (Transilvania, Bucovina și Basarabia). În aceste condiții, Banca Națională a
României a sprijinit financiar guvernul român pentru pregătirea armatei. Când armatele străine au
intrat pe teritoriul țării și s-au apropiat de București, tezaurul din aur și conducerea Băncii Naționale
a României s-au mutat la Iași. Apoi cele 93,5 tone de aur au fost mutate la Moscova, pentru a fi
păstrate pe timpul războiului. La sfârșitul războiului, Transilvania, Bucovina și Basarabia s-au unit
cu România, dar tezaurul Băncii Naționale nu s-a mai întors în țară până astăzi.
În perioada dintre cele două războaie mondiale, Banca Națională a înființat noi sucursale și
agenții. Numărul lor total a ajuns la 70. Din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial (1939)
și a intrării țării în război (1941), Banca Națională a României a sprijinit financiar din nou guvernul
pentru purtarea războiului. Pentru a nu fi capturat nici de germani, nici de Armata Roșie, tezaurul
din aur al băncii, care avea acum 212 tone aur, a fost ascuns într-o peșteră la mănăstirea Tismana. În
același loc au fost depuse și 3 tone de aur care aparțineau Băncii Naționale a Poloniei. Acest aur a fost
restituit Poloniei în 1947, fără nicio cheltuială din partea acestei țări.
La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, România a pierdut Basarabia, Nordul Bucovinei
și sudul Dobrogei. Agențiile băncii din aceste teritorii au fost închise și evacuate. În același timp, în
țară a fost instaurat regimul comunist, care a impus modificarea fundamentală a sistemului bancar
românesc. Banca Națională a fost etatizată (trecută în proprietatea statului) și numele ei s-a schimbat
în Banca Republicii Populare Române – Bancă de Stat (1948 – 1965) și apoi Banca Națională a
Republicii Socialiste România (1965 – 1989). În această perioadă, Banca Națională a României a
finanțat întreaga activitate economică a țării.
După 1990, Banca Națională a revenit la numele inițial.
Astăzi, Banca Națională a României este banca centrală a statului român, adică este o instituție
publică independentă al cărei obiectiv principal este stabilitatea prețurilor.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Banca Națională a României are 4 sucursale regionale și
16 agenții.
Din anul 1990, Banca Naţională a României este condusă de guvernatorul Mugur Isărescu.
Nadia Manea
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Primele sucursale ale Băncii Naţionale a României
Istoria Sucursalelor BNR Iași, Galați, Brăila și Craiova a început odată cu apariția Băncii
Naționale a României, atunci când, în actul de înființarea al acesteia (Legea nr.1233 din 17 aprilie 1880)
a fost consemnat că se „(...) va institui câte o sucursală în fiecare capitală de judeţ şi în toate localităţile
din ţară unde trebuinţa va cere. Acum imediat va înfiinţa sucursala în Iaşi, Galaţi, Brăila şi Craiova.”

Sucursala regională Iași a devenit

operațională începând cu data de 1 martie 1881,
într-un spațiu situat pe strada Carol, închiriat
de la Dimitrie Cozadin, cu o chirie de 2.000 lei1.
Conform presei vremii, Curierul din 1 martie
1881, a apărut un anunț cu principalele operațiuni
efectuate de către Sucursala Iași a Băncii Naționale
a României la acea dată:

„1) A primi în compt curent, fără plată de
procente, sumele ce îi sunt versate de particulari şi
Clădirea veche a Băncii Naţionale din Iaşi
de stabilimente publice sau private.
2) A scompta de la orice persoană care are compt curent cu facultatea de scompt: trate, poliţe şi orice
alte efecte comerciale la ordin, investite cu trei semnături şi cu scadenţă de maximun 100 zile. (...)
3) A primi spre încasare orice efecte de la particulari, stabilimente publice sau private care vor avea
compt-curenturi, contra plăţii de comision. (...)
4) A face avansuri pe lingouri şi pe monede streine de aur şi argint.
5) A face avansuri pe deposite de efecte publice garantate de stat, scrisuri funciare, etc.
6) A primi în depozit la Bucureşti şi la sucursale, titluri române sau streine, or lingouri de aur şi
argint numai la Bucureşti. Din causa insuficenţei momentane a instalaţiunei din Iaşi, Sucursala locală
se află în imposibilitatea de a cultiva de pe acum aceste afaceri.
7) A primi de la persoane care n-au compturi curente, sume, ce li se vor înapoia numai pe baza
recipisei achitată de depunător.”

Ulterior, în şedinţa din 13 iunie 1884,
Consiliul General al Băncii Naţionale
a României a aprobat achiziţionarea
unui teren situat pe „Strada Mare nr.
45, despărţirea III”, în valoare de 55.000
lei, de la familia Cantacuzino, în baza
Actului de vendere din data de 21 iunie
1884, în vederea construirii unui sediu
1
,,Istoria Băncii Naţionale a României în date”, vol. I,
1980-1914 de Cristian Păunescu, Mihaela Tone, Nadia
Manea, Editura Oscar Print, 2005, pag. 34-35
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pentru sucursală, a cărui construcție a început “Astăzi la 14 mai 1885 domnind Majestăţile Loru
regele Carolul I şi regina Elisabeta, fiind miniştrii I.1.Câmpianu, generalul Fălcăoianu, George Leca,
Radu Mihaiu, C.Nacu, A.Stolojan şi Dimitrie Sturza, locţiitoriu de guvernatoriu al Băncii Naţionale
fiind Antonu Carpa, directori D. Bălcescu, Eug. Carada, Emilu Costinescu, I. R. Dumitrescu, Teodoru
Ştefănescu, censori L. Câmpianu şi Ştefan loanide, director al sucursalei I. Bogdanu, s-au pus temelia
Băncii Naţionale laşi după proiectele dresate de domnul arhitect N. Cerchez’’, conform actului de
fundare din 1885.
În timpul celui de-al doilea război mondial, în vara anului 1944, sediul Sucursalei Iaşi a Băncii
Naţionale a României a fost distrus în totalitate, așa cum avea să consemneze, la data de 31 octombrie
1946, inspectorul general Mihail G. Romaşcanu, cu ocazia inspecţiei făcută la Iaşi: „În seara zilei de
6 iunie 1944, imobilul sediului din Iaşi a fost grav avariat în urma bombardamentului.”2
Proiectarea și, mai apoi, construirea unui nou sediu a revenit arhitectului Radu Dudescu și,
respectiv firmei Ing. A. Seşan, profesor conferenţiar la Şcoala Politehnică din Iași. Astfel, în primăvara
anului 1946, arhitectul Radu Dudescu, împreună cu colegii săi din Serviciul arhitecturii, Nicolae
Creţoiu şi Spiridon Spirescu, au început proiectarea noului sediu al sucursalei, a cărei arhitectură a fost
proiectată în stil neoclasic, fiind stilizată astfel încât să se poată încadra în vecinătatea monumentelor
istorice ale Iaşilor. Construcția clădirii a început în octombrie 1946, iar ca materiale de construcţie
urmau să fie utilizate „travertinul românesc în placaje la soclul parterului şi faţada principală, precum
şi ancadramentele ferestrelor şi uşilor exterioare iar pentru faţadele laterale şi din spate, din motive de
economie, s-a proiectat tencuiala cu dolomit”.3

În presa vremii a fost apreciată
pozitiv iniţiativa BNR de a clădi
noul sediu, titlul din Opinia
din data de 29 iunie 1947
fiind cel mai sugestiv:

„Acolo unde au fost ruine
se clădeşte un palat.”.

colectivul Sucursalei Regionale Iași a
Băncii Naționale a României

Arhiva BNR - dosar I - 1945 - Raport inspecţie 4 octombrie 1946
Arhiva BNR - dosar 5/1947, f. 27-28

2
3
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Consideraţii despre începuturile
Băncii Naţionale a României în Deva
În perioada interbelică, micul oraş Deva a câştigat mult în mărimea vetrei sale, în dezvoltarea
edilitară şi în aspectul ei urban. Totuşi, localitatea rămâne un orăşel de provincie, cu o atmosferă
patriarhală, aşa cum l-a văzut scriitorul Mihail Sadoveanu în anul 19241 , câţiva ani mai târziu însă,
la recensământul din 1930, populaţia Devei ajungea la un număr de 10.593 locuitori.
În valoroasa monografie a lui E. Rusiecki, secretar general al Camerei de Comerţ Deva, apărută
la Deva în 1926, aflăm de existenţa a 27 de instituţii de credit cu sediul în judeţ. Dintre acestea,
autorul evidenţiază o agenţie a Băncii Naţionale şi o sucursală a Băncii de Credit din Transilvania, cu
sediul în Arad, însă continuă arătând că ponderea o aveau băncile judeţene înfiinţate „cel mai mare
capital câte 5000000 îl au băncile: Ardeleana, Casa de Păstrare Deva, Casa de Păstrare din Petroşani
şi Banca Comercială şi Industrială din Deva”2. „Agenţia” Băncii Naţionale din Bucureşti, aşa cum se
intitula în dosarele păstrate în sediul Serviciului Judeţean Hunedoara al Arhivelor Naţionale, a fost
deschisă în a doua parte a anului 1926, Banca Naţională a României având parte după Unirea din
1918 de noi provocări: restabilirea convertibilităţii leului, unificarea monetară, extinderea reţelei de
sucursale în întreaga ţară.
Pentru a funcţiona, orice bancă sau agenţie are nevoie de
un sediu, iar dacă acesta este central, atunci succesul este asigurat.
Iată ce scria directorul agenţiei Deva în septembrie 1926:
„Onoratei Primării a comunei urbane Deva
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne comunica
impozitele ce datorează această bancă pentru imobilul său
din oraşul Deva, str. Regina Maria no. 6, pentru a putea să
le depunem la casieria d-voastră, de asemenea vă rugăm a
impune la taxele comunale cuvenite Agenţiei noastre care a
început să funcţioneze de la 1 August anul curent în localul
Casei de Păstrare din acest oraş”3.
Deva - Piaţa Unirii
Sediul băncii avea nevoie de mobilier pe care, directorul
îl comandase de la fabrica din Iaşi „Haimovici&fii” însă
comanda nefiind onorată în timp util a fost anulată. Mobilierul
a fost comandat apoi la cunoscuta fabrică Lorencz Lengyel
din Arad:
„D-lui Lorencz Lengyel,
Avem onoarea a vă confirma primirea mobilierului,
pe care l-aţi expediat, mobilier ce am primit în cea mai bună
stare, spre deplina noastră mulţumire. Binevoiţi vă rugăm, am
dispus la Banca Naţională din Arad să vă plătească suma de
6000 lei, sumă ce reprezintă ambalarea, predarea şi transportul
mobilierului ce aţi predat.” 4
Deva - Banca Naţională a României
Covoarele s-au adus tot de la o fabrică din Arad:
„D-lui Alexandru Doman
Prin prezenta avem onoarea, a vă confirma primirea covoarelor ce ne-aţi trimis conform facturii
d-voastră din 14 iulie a.c. covoare ce am primit în cea mai bună stare spre deplina noastră mulţumire.
Cu toată stima director BNR.”5
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Deschiderea agenţiei în Deva,
a fost anunţată Institutelor de credit
şi economie Corvineana şi Ardeleana,
Băncii comerciale şi industriale Deva,
preşedintelui tribunalului, dar şi
Camerei de Comerţ Deva,
în vederea unei bune colaborări
între instituţiile din Deva.

În timp, agenţia din Deva a beneficiat
de abonamente la diverse ziare şi reviste, ca
şi sucursalele şi filialele mai mari. Iată că
tot Arhivele Naţionale ne ajută cu o listă de
publicaţii din care spicuim câteva titluri ca:
„Analele Statistice şi economice Bucureşti”,
„Arhivele Olteniei Craiova”, „Buletinul Justiţiei
Cluj”, „Buletinul Bursei”, „Cele Trei Crişuri”,
„Dreptatea” - Braşov, „Libertatea” - Orăştie,
„Radiofonia”-Bucureşti din care reieşea
interesul variat nu numai faţă de problemele
financiare, ci şi faţă de zona geografică
hunedoreană şi cultura transilvăneană.

Sediul agenţiei din Deva a fost, la fondarea acestuia, în strada Regina Maria no. 6, însă în timp,
sediul a fost mutat în Piaţa Unirii, unde îl găsim în 1936 menţionat de Ghidul Judeţului Hunedoara,
dar şi în 1957 când banca se află într-un sediu modern, construit în perioada interbelică şi care
aparţinuse Băncii Decebal. Va sta acolo până în 2006, când, în locul sediului Băncii Naţionale se află
acum Serviciul public comunitar de Permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor.

Sediul Băncii Decebal din Deva
unde ulterior, în perioada comunistă,
a funcţionat Banca Naţională în Deva6
dr. Cristina Ploscă
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane - Deva
Victor Şuiaga, Deva: Contribuţii monografice, volumul I, Deva, 2010, p.124.
E. Rusiecki, Judeţul Hunedoara monografie,Tipografia Dreptatea, Deva, p.103.
3
SJHAN, Fond Banca Naţională a României, dosar 2/1926, fila 57.
4
Ibidem, fila 41.
5
Ibidem, fila 43.
6
Victor Şuiaga, Contribuţii monografice, vol I, Deva, 2010, p. XX.
1
2
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Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţarea CEC Bank
Acronimul CEC face parte din viaţa noastră de foarte multă vreme.
Părinţii voştri (şi asta e valabil pentru indiferent ce vârstă are cititorul acestor
rânduri) erau familiarizaţi cu el. În anii 1930, CEC însemna Casa Naţională
de Economii şi Cecuri poştale, iar după 1949 cele trei litere se refereau la
binecunoscuta Casă de Economii şi Consemnaţiuni. Din 2008, când instituţia
s-a reorganizat ca bancă comercială universală, cele trei litere s-au păstrat în
denumirea CEC-Bank. Dar cât de veche este de fapt CEC Bank?
În vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1966) când
Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti (România de
astăzi) păşeau pe drumul spre modernitate, nevoia de bani pentru
finanţarea reformelor era acută. Cu toate că în principate se aflau
capitaluri însumând 600-700 milioane lei, ele erau, în cea mai mare
parte, blocate la cămătari, arendaşi, proprietari etc. Organizarea
unui sistem modern de credit era mai mult decât necesară, dar, din
cauza instabilităţii politice, băncile străine ezitau să facă plasamente
în economia principatelor, iar bănci autohtone, pur şi simplu,
nu existau. Au fost, bineînţeles, încercări de înfiinţare a unor institute de credit, dar acestea nu s-au
materializat. A existat însă o excepţie notabilă!
Cu un secol şi jumătate în urmă, cineva a avut ideea
să adune de la judecătoriile şi administraţiile din ţară
banii plătiţi ca amenzi, cauţiuni sau taxe, aşa numitele
“consemnaţiuni” şi să-i depună la o instituţie de credit
de unde statul să se poată împrumuta pentru a-şi finanţa
proiectele de dezvoltare. Aşa a luat naştere, la 1 decembrie
1864, Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, instituţia din
care provine actuala CEC Bank.
Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni şi-a început
activitatea în prima zi a anului următor. Ea funcţiona în
subordinea Ministerului de Finanţe fiind condusă de un
director şi controlată de o aşa-numită Comisie de Priveghere.

Fondurile administrate de instituţie
se compuneau din depunerile
judiciare şi administrative,
care aveau caracter obligatoriu,
şi depunerile benevole
încredinţate spre fructificare
de persoane fizice sau juridice.
Dobânda era de 5% pe an.

Particularii şi statul puteau apela la credite pe termen de cel mult un an, pe bază de garanţii ipotecare.
Statul avea prioritate la împrumuturi, dar era obligat să restituie banii, la cererea Casei, în termen de
o lună. De altfel, până la înfiinţarea în 1880 a Băncii Naţionale a României, statul a fost principalul
beneficiar al creditelor acordate de Casă.
La început, personalul instituţiei număra opt funcţionari în sediul din capitală şi casieri generali în
judeţe. La Bucureşti, personalul Casei ocupa trei camere din sediul Ministerului de Finanţe: una pentru
direcţie, una pentru casierie şi cealaltă pentru contabilitate şi administraţie. Ca urmare a extinderii
operaţiunilor Casei şi a creşterii numărului de personal, cele trei camere din sediul Ministerului de Finanţe
au devenit curând neîncăpătoare. La sfârşitul anului 1865, instituţia s-a mutat în Hanul Şerban-Vodă, pe
locul unde se află astăzi palatul vechi al Băncii Naţionale, iar în 1875 Casa şi-a construit un edificiu propriu,
pe locul fostului han al Mănăstirii Sf. Ioan cel Mare din Bucureşti (vis à vis de actuala clădire a Muzeului
Naţional de Istorie a României). În numai 10 ani, şi acest sediu se va dovedi inadecvat.
În anul 1880, s-a înfiinţat Casa de Economie, instituţie de credit ce avea rolul de a atrage depunerile
populaţiei. Datorită prestigiului pe care şi-l dobândise în cei 15 ani de existenţă, Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni a fost desemnată să ia în administrare noul institut de credit, iar numele i-a fost schimbat
în Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economie. Sub această denumire cele două instituţii vor coabita
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până în 1930. Inaugurarea Casei de Economie s-a făcut în prezenţa domnitorului Carol I şi a principesei
Elisabeta. După ce a semnat cu propria-i mână cererea de libret, domnul a primit carnetul de economie
cu nr. 1, pe care a depus 300 lei, suma maximă admisă.
Din cauza diversificării operaţiunilor, creşterii numărului de salariaţi şi necesităţi amenajării
ghişeelor pentru lucrul cu publicul, clădirea construită în 1875 a devenit neîncăpătoare. La 8 iunie 1897,
în prezenţa suveranilor României, s-a aşezat piatra de temelie a unui nou edificiu, pe locul celui anterior.
Acesta este binecunoscutul Palat CEC din Bucureşti. Inaugurat în vara anului 1900, el poate fi admirat
şi astăzi, fiind unul dintre edificiile-emblemă ale capitalei.
Intrarea României în Primul Război Mondial a întrerupt dezvoltarea Casei de Depuneri,
Consemnaţiuni şi Economie. În 1916, tezaurul ei a fost evacuat la Iaşi, apoi la Moscova, odată cu tezaurul
Băncii Naţionale a României. După război, datorită creşterii însemnate a volumului depunerilor, Casa
de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economie a jucat un rol important în redresarea economică a ţării. La
12 august 1928 s-a legiferat extinderea activităţii ei şi în noile provincii ale României Mari: Transilvania,
Basarabia şi Bucovina.
În iulie 1930, Casa de Economie s-a desprins de cea de Depuneri şi
Consemnaţiuni. Numele ei s-a schimbat în Casa Generală de Economii, instituţia
funcţionând sub autoritatea Ministerului de Finanţe. Operaţiunile urmau a se face
prin ghişee teritoriale proprii şi prin cele ale oficiilor poştale.
Criza financiară din 1931 a stimulat activitatea ambelor Case, datorită
depunerilor făcute de particularii care-şi retrăgeau banii de la băncile comerciale.
În 1932, Casa Generală de Economii şi-a schimbat denumirea în Casa Naţională de
Economii şi Cecuri Poştale. Acronimul C.E.C. apare acum pentru prima dată.
Până la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, soldurile celor două Case s-au mărit în mod
semnificativ. În privinţa plasamentelor, statul şi instituţiile publice deţineau ponderea cea mai importantă.
În consecinţă, în perioada 1941-1944, beneficiile Casei Naţionale de Economii şi Cecuri Poştale s-au
triplat. O situaţie similară s-a înregistrat în aceeaşi perioadă şi la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni,
unde soldul operaţiunilor cu efecte s-a dublat, iar cel al operaţiunilor cu numerar s-a triplat.
Transformările din societatea românească de după război au influenţat activitatea celor două
Case, pentru care anii 1945-1948 s-au dovedit a fi cei mai dificili din întreaga lor existenţă. În urma
reformei monetare din 1947, depunerile la C.E.C. au fost recalculate, iar soldul instituţiei a fost blocat,
fără a beneficia de dobândă. La 1 septembrie 1948, cele două Case s-au contopit într-o nouă instituţie,
denumită Casa de Economii, Cecuri şi Consemnaţiuni, rolul ei fiind acela de a primi şi păstra economiile
populaţiei. Un an mai târziu, instituţiei i se atribuia denumirea de Casa de Economii şi Consemnaţiuni.
Acronimul C.E.C. va reprezenta identitatea ei pentru următoarele cinci decenii.
După 1990, odată cu revenirea băncilor
Astăzi, CEC Bank
comerciale în peisajul instituţiilor de credit româneşti,
Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi-a mărit sfera
oferă clienţilor săi
de activitate, prin acordarea de credite la termen
produse diverse
societăţilor financiar-bancare şi prin efectuarea
şi de calitate,
de operaţiuni cu titluri de stat. În 1996, ea a fost
urmărind cu
reorganizată prin lege ca societate bancară pe acţiuni,
precădere finanţarea întreprinderilor
având drept acţionar unic statul român, reprezentat
mici şi mijlocii, agriculturii,
prin Ministerul Finanţelor Publice.
În perioada 2005-2008, Casa de Economii
administraţiilor publice locale şi a
şi Consemnaţiuni a trecut printr-un proces de
acelor proiecte care contribuie la
reorganizare în vederea privatizării. Pe 4 martie 2008,
dezvoltarea economică şi la crearea şi
după ce niciuna dintre oferte nu a fost considerată
menţinerea locurilor de muncă.
corespunzătoare, s-a aprobat prin lege un nou statut
al instituţiei, care, prin Ordinul 1312 din 25 aprilie
acelaşi an, a devenit CEC Bank, bancă comercială
Cristian Ciornei
universală, deţinută în întregime de statul român.
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Mihai Eminescu - un geniu al actualităţii
15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889

Parafrazând titlul unei cărţi de succes şi al faimoasei sale proiecţii
în cinematografie, „Vă place Brahms?”, vă întrebăm asemenea: „Vă
place Eminescu?”. Ori da, ori nu, sigur vom primi un răspuns, pentru că
personalitatea sa artistică este de notorietate. Pentru unii înseamnă simplu,
VALOARE, pentru alţii, un poet de VALOARE, pentru alţii, poate doar o
simplă lecţie din manual, cu toate canoanele şi gravitatea raportării la o MARCĂ DE VALOARE.
Dacă ar fi să îl prezentăm pe Mihai Eminescu într-o singură pagină de revistă (de educaţie), oare
cum am face-o? Aşa că, am îndrăznit să vă aducem în atenţie câteva aspecte ale activităţii unui om de
mare cultură, mai puţin cunoscute: ca publicist şi ca om al şcolii. Eminescu a trăit intens, iar viaţa sa
a fost marcată de multă suferinţă. Şi-a dorit cu ardoare să fie un om al timpului său, implicat în mod
absolut. Totodată, a avut ambiţia literară de a fi un scriitor complet. Şi a reuşit, graţie geniului său
filosofic şi literar, conturând valoroase opere în poezie şi proză. Cât despre activitatea sa publicistică,
vârful de exprimare l-a atins în perioada 1877 - 1883, la ziarul Timpul.

Permanent în slujirea adevărului
Identificăm opera eminesciană ca fiind, cu precădere, poezia şi proza, ignorând pe nedrept miile de
articole scrise în Albina, Curierul de Iaşi, Timpul şi în alte publicaţii ale vremii. Cantitativ vorbind,
din cele şaisprezece volume din Opere complete atribuite lui Eminescu – proiect demarat de criticul
Perpessicius, în 1966 – cinci conţin exclusiv scrieri publicistice. Stilistic, acestea se remarcă prin
caracterul polemic – uneori ironic, alteori virulent – prin acurateţe în redarea adevărului şi printr-un
spirit critic ce ni-l înfăţişează pe Eminescu, în termenii de astăzi, drept un veritabil analist politic.
Caracteristice gazetarului Eminescu sunt ideea naţională – susţinută şi de contextul istoric, mai exact
Războiul de Independenţă şi Tratatul de Pace ruso-turc – şi preocuparea pentru educaţie şi morală.
El este necruţător cu oportuniştii, cu cei ce se pretează la tot felul de concesii, urmărind profituri
personale: ,,Cunoaştem fiinţele acelea linse, acele suflete de sclav cari fac politică de oportunitate, cari
cerşesc posturi pentru ei în loc de a pretinde categoric şi imperativ drepturi pentru naţiunea lor...’’
Eminescu constată cum pământul românesc devine un teren de exploatare pentru industria străină
şi proletariatul indigen, avertizând că odată cu ruinarea şi disoluţia claselor pozitive producătoare,
ia naştere o mişcare nesănătoasă în societate, nu bazată pe muncă, ci pe privilegiu. Poate părea
surprinzător cum societatea românească de sfârşit de secol nouăsprezece, în special, tarele din mediul
politico-economic descris de Eminescu, seamănă izbitor cu înfruntările la care asistăm astăzi.
Gazetarul are puterea, curajul de a spune adevărul şi o percepţie a istoriei, care îi permit să se
implice, la rândul lui, în cursul istoric al poporului său, dovedindu-se un cronicar profund şi perspicace.
Fie că e vorba de domeniul pedagogiei, al economiei, arealului ştiinţelor juridice sau al psihologiei,
scrierile jurnalistice eminesciene răzbat timpul, fiind mereu de o surprinzătoare actualitate. Viitorii
specialişti din oricare dintre domeniile mai sus menţionate sunt călduros invitaţi să consulte antologiile
ce reunesc studiile sale tematice pentru a găsi posibile răspunsuri la probleme actuale.
,,Şcoala va fi bună când popa va fi bun, darea
mică, subprefecţii oameni care să ştie administraţie,
finanţe şi economie politică, învăţătorii pedagogi;
pe când adică va fi şi şcoala şcoală, statul stat şi
omul om, precum e în toată lumea, iar nu ca la noi
- adică ca la nimeni; unde găseşti în cercurile
cele mai înalte oameni care trăiesc în vecinică
duşmănie cu gramatica nu cu alte cunoştinţe
sau cu dreapta judecată.’’

Studierea scrierilor lui Mihai Eminescu
fără a-i lua în calcul activitatea de gazetar
sau însemnările sale ca revizor şcolar, fără
a-i citi măcar un articol şi fără o imagine
a conjuncturii în care vieţuia acesta, ne
condamnă la superficialitate şi ignoranţă, la
neasumarea identităţii noastre ca naţie.
Nu întâmplător, Banca Naţională a
României a ales ca simbol pentru cea mai
valoroasă bancnotă emisă în România,
chipul genialului Eminescu.
G.T.
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Bancnota cu valoarea nominală de 500 lei, Mihai Eminescu,
emisiunea 1 iulie 2005
Dimensiuni 153 x 82 mm,
imprimată în relief pe ambele
fețe, pe polimer

Elementele de siguranță
împotriva falsificării:
1. Fereastra transparentă:
este zona clară, neimprimată, din
stânga aversului bancnotei, sub
formă de clepsidră.
2. Filigranul: desen de fond,
transparent, aflat în stânga
aversului, vizibil când bancnota
este luminată din partea opusă
privitorului.
La toate bancnotele românești
în circulație, filigranul este
constituit din două componente:
portretul personalităţii de pe
bancnotă şi sigla BNR.
3. Elementul de suprapunere: Diferite fragmente ale unui desen de mici dimensiuni imprimate în
acelaşi loc pe ambele feţe, astfel ca atunci când sunt privite prin transparenţă şi luminate din partea opusă
privitorului, desenul respectiv să fie văzut în întregime. La bancnota de 500 lei, elementul de suprapunere
este o călimară stilizată cu pană de scris și o parte a acestuia se află pe avers, sub denumirea băncii
centrale de emisiune.
4. Banda iridescentă
Iridescent: care schimbă culorile.
Zonă imprimată cu cerneală transparentă care își modifică aspectul de la incolor la auriu
transparent atunci când bancnota este înclinată.
Toate bancnotele româneşti în circulaţie au imprimată, pe revers, o asemenea bandă iridescentă
verticală, care în plus are înscrisă valoarea nominală a bancnotei respective repetată de șapte ori.
5. Firul de siguranță: devine vizibil când bancnota este privită spre o sursă de lumină. Toate
bancnotele românești în circulație au fir de siguranță plasat în zona centrală.
6. Imprimarea aurie: Clepsidră, în zona centrală a aversului.
7. Imaginea latentă
Latent: care există, dar nu se manifestă.
Element de siguranţă obţinut cu ajutorul imprimării în relief, imaginea latentă nu este percepută la
examinarea directă, dar devine vizibilă când bancnota este privită razant: bancnota se înclină spre exterior
de-a lungul axei longitudinale până când suprafaţa acesteia ajunge aproape paralelă cu axa privirii.
Pe bancnota de 500 lei, imaginea latentă este constituită din iniţialele “BNR”.
8. Cerneala care îşi schimbă culoarea: aceasta își schimbă culoarea în funcție de unghiul din care
este privită.
Elementul imprimat cu cerneală care îşi schimbă culoarea din auriu în verde: LEI CINCI SUTE.
9. Microperforațiile: perforații (găuri) de dimensiuni foarte mici (sub 1 mm în diametru) în
bancnotă obținute prin intermediul laserului. Acestea sunt aplicate pe bancnotele de valori mari.
Bancnota de 500 lei are, în zona elementului floral pe fața cu portretul, înscrisă valoarea nominală
prin perforaţii foarte fine. Acestea devin vizibile numai când bancnota este luminată din partea opusă
privitorului.
Răzvan Dumitriu
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clasa a IV-a A,
prof. Carmina Vakulovski
Liceul ,,Andrei Mureşanu'', Braşov

E un lucru de folos.
În ea punem, când primim
Un leu, să-l ECONOMISIM.
(Puşculiţa)
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Mihai Chiorean, clasa a IV-a

prof. Aurelia Mesaroş,
Şc. Gimnazială ,,N. Titulescu’’ , Cluj-Napoca

Îl ajut pe tata cu bani
Într-o zi, tata și mama vorbeau despre bani. Eu, cu
urechile ciulite, am auzit. Atunci dau buzna și o întreb
pe mama cum îl pot ajuta pe tata. Ea mi-a explicat că îl
pot ajuta pe tata economisind banii. În ziua următoare,
am mers la vecinul de lângă casa noastră și i-am adresat
întrebarea:
- Pot să vă ajut cu ceva?
El mi-a răspuns că are de cărat lemne. Atunci, am
început să adun lemne și să le car la magazie.
Seara, am venit acasă cu suma de 100 de lei. M-am
dus la mama și am rugat-o să îi dea banii tatei. Tata
a privit uimit banii și a întreabat-o pe mama de unde
sunt. Mama i-a spus că eu am muncit și am făcut rost
de bani.
Tata mi-a mulțumit foarte mult. Era mândru de mine.
Sebastian Ionuț Cozac, clasa a IV-a B
Șc. Gimnazială nr. 3, Râșnov

“Banca este culcuşul banilor şi
mulţumirea sufletească a omului”

Bănuţul
Am doi bani în portofel
Şi mai pun vreo doi în el.
La bancă să-i pun aş vrea,
Cine mă poate ajuta?
Ştiu că doi bănuţi micuţi
Pentru a-i economisi
Trebuie să îi păstrez
Şi la bancă să-i pitesc.
E uşor a-i cheltui
Pe mâncare, jucării,
Dar, când se înmulţesc,
Bucurii îţi dăruiesc.
clasa a IV-a, prof. Maria Sandu,
Şc. Gimnazială nr. 1, Braşov

Atelier lucru
clasa a III-a B,
prof. Elisabeta
Rambu
- Şc. Gimnazială
,,Oprea Iorgulescu''
Câmpulung,
Argeş
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Trocul
clasa a IV-a

clasa a IV-a, prof. Ana Bunduc,
Şc. Gimnazială Moţca, jud. Iaşi

prof. Livia Dobrescu,
Şc. Gimnazială nr. 11
,,St. O. Iosif'' ,
Braşov

Ora de educație financiară
Dacă m-ar fi întrebat cineva la începutul clasei a IV-a, ce înseamnă educația financiară, nu
aș fi știut ce să-i răspund. Și acum îmi amintesc când am primit cartea şi caietul de la şcoală:
am fost curioasă şi m-am uitat în ele să văd despre ce este vorba. Am deschis manualul şi am
văzut o mulţime de bani tipăriţi pe foile cărţii.
La început, am fost dezamăgită, pentru că mai văzusem bani şi bancnote până atunci, dar,
când am început să citesc despre istoria banilor şi tranziţia lor de-a lungul anilor, am realizat
de fapt că nu ştiam nimic.
La fiecare oră de educaţie financiară, am descoperit lucruri noi şi interesante între coperţile
pe care nu le ştiam şi poate nici nu le-aş fi aflat, dacă nu ar fi fost această carte minunată.
Acum, ştiu că în vechime nu existau bani şi oamenii făceau schimb între ei de alimente,
grâne şi blănuri, adică troc.
Ştiu, de asemenea, că, mai târziu, au apărut monedele care aveau o anumită valoare în
funcţie de metalul din care erau făcute. Totodată, am mai aflat că fiecare ţară are o anumită
monedă şi o denumire diferită pentru banii ei.
Sper ca în continuare să mă bucur de această carte şi, la rândul lor, copiii care vor veni
după mine, să aibă posibilitatea să o studieze. Cred că manualele de educaţie financiară sunt
un lucru benefic pentru noi, copiii.
Vă mulţumim!
Karina Blăjuţ, clasa a IV-a A,
prof. Maria Sandu, Şc. Gimnazială nr. 1, Braşov

Școala Gimnazială nr. 79 București implementează proiectul Erasmus Kids
Keep Invest Donate Spend, realizat cu sprijinul financiar al CE.
Coordonator proiect, prof. Florentina Palcău

Croaţia

Polonia

România

Turcia

Portugalia
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De la copii primite...

Economisirea
Economisirea de o faci,
Tu sigur frumos te-mbraci!
Banul tu de-l preţuieşti,
Econom eşti fără greş!
Andreea Marica, clasa a IV-a A
prof. Maria Sandu,
Şc. Gimnazială nr. 1, Braşov

Vizită la Agenţia Gorj a BNR
clasa a IV-a, înv. Despina Solomon,
Șc. nr. 1 Novaci, Gorj

,,Economisirea - Puşculiţa ce adună
bănuţul în timp” - clasa a IV-a B,
prof. Cristina Frigura, Şc. Gimnazială
,,Ştefan cel Mare" Buhuşi, jud. Bacău

O faptă bună

prof. Doina Țifrea,
Grădiniţa nr. 14, Arad

Activitate metodică - clasa a IV-a,
prof. înv. Delia Nastasa,
Şc. Gimnazială Liebling, Timiş

clasa a III-a A,
înv. Silvia Parga,
Şc. Gimnazială nr. 31, Bucureşti

Întro zi rece de iarnă, după ce am terminat cursurile, mă
îndreptam spre bunica.
În timp ce mergeam obosită și înfrigurată pe drumul troienit
de zăpadă, la un colț, am zărit doi copii. Unul dintre ei plângea. Mi
s-a făcut milă și m-am apropiat de ei. Aveau mâinile înghețate de
frig și le era foame. Știam că nu mâncasem tot ce-mi pusese mama
ca gustare pentru pauze, așa că m-am bucurat să le pot da ceva
să mănânce. Cunoșteam familia. Știam că au probleme cu banii, de
aceea m-am hotărât să economisesc niște bani și să-i ajut. Așa
am făcut și cu colegii mei de la școală, cu altă ocazie, când am dus
copiilor de la Școala Gimnazială nr. 1 haine, dulciuri, încălțări și
jucării.
Le-am explicat părinților că vreau să ajut o familie săracă.
Ai mei m-au felicitat pentru gestul meu și s-au străduit să mă
plătească pentru munca mea, cât mai corect.
Când am strâns 150 de lei, m-am dus la poarta familiei. Copiii
erau afară și le-am spus să-și cheme mama. Ai mei mă urmăreau
din poartă. Își făceau griji pentru mine, dar au văzut că nu
aveau de ce. Mama copiilor mi-a mulțumit din suflet, iar cei
mici au primit câteva dulciuri de la mine. Au plecat în casă cu
zâmbetul pe buze, iar zâmbetele lor mi-au luminat toată ziua.
Ștefania-Bianca Stănciuc, clasa a IV-a B
Șc. Gimnazială nr. 3, Râșnov

clasa a IV-a, prof. Maria Sandu, Şc.Gimnazială nr. 1, Braşov

Desen coperta IV: Ana Maria Cristea, clasa a IV-a, Şc. nr. 1, Braşov
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