Sucursalele de la Gurile Dunării:
GalaĠi úi Brăila
Brînduúa Costache
Nicolae Neagu

Banca NaĠională a României la
Gurile Dunării
• 1865 – proiectul de înfiinĠare a Băncii României ce trebuia să aibă
privilegiul emisiunii de bancnote – primele sedii trebuiau deschise la
Bucureúti úi la GalaĠi, apoi la Iaúi, Craiova, Brăila úi Giurgiu.

• 1880 - Lege pentru înfiinĠarea unei bănci de scompt úi circulaĠiune
Art. 3 Ea va institui câte o sucursală în fiecare capitală de judeĠ úi în
toate localităĠile din Ġară unde trebuinĠa va cere.
Acum, imediat se vor înfiinĠa sucursale la Iaúi, GalaĠi, Brăila úi
Craiova.

Locurile - Brăila
• 1829 Tratatul de la Adrianopol – Brăila revine sub administraĠia ğării

Româneúti.
• port la Dunăre – importanĠă deosebită pentru exportul cerealelor,
legumelor, lemnului.
• 1836 - 1883 a avut statutul de port liber.
• oraú cosmopolit - 1891 – 46.715 locuitori:
– 30.277 români;
– alte comunităĠi etnice: greci, maghiari, bulgari, ruúi, turci,
austrieci, germani, italieni,
francezi, englezi, sârbi,
elveĠieni, belgieni.
• la sfârúitul sec. XIX aveau
reprezentanĠi la Brăila:
Austro-Ungaria, Turcia, Grecia,
Rusia, Germania, Anglia,
Spania, Suedia-Norvegia,
Olanda, FranĠa, Italia
úi Belgia.
Brăila - Strada GalaĠi

Locurile - Brăila
• amenajări pentru desfăúurarea comerĠului:

•
•

– 1892 - au fost finalizate lucrările la docuri, bazinul pentru intrarea
vaselor úi silozurile pentru depozitarea grânelor – Anghel Saligny
utiliza în premieră betonul armat la acest tip de construcĠie.
– căile ferate ajungeau până în port.
s-a dezvoltat industria
morăritului úi cea a celulozei.
criza economică din 1929-1933
a determinat scăderea
activităĠii
comerciale.
Brăila - Dunărea îngheĠată
Brăila
Silozurile

Locurile - GalaĠi
• “întâiul port de import al României” României, 1900

Marele DicĠionar Geografic al

• cel mai important centru comercial pentru exportul de peúte úi lemn
•
•

de construcĠie.
1836-1883 – regim de porto franco.
oraú cosmopolit – la sfârúitul secolului al XIX-lea – 59.143 locuitori:
– 33.442 români;
– alte comunităĠi etnice:
evrei, greci, bulgari, ruúi,
sârbi, lipoveni, armeni,
germani, englezi, francezi,
italieni, olandezi,
polonezi, unguri, turci.

GalaĠi - Strada Domnească

Locurile - GalaĠi
• amenajări pentru desfăúurarea comerĠului :
– 1887-1892 s-au construit docurile, bazinul pentru ancorarea vaselor,
magazia de grâne;
– căile ferate ajungeau până în port.

• după 1918 se dezvolta industria textilă, în 1938 existau 28 de întreprinderi
cu acest profil, úi
industria metalurgică.

• criza economică din
1929-1933 a afectat
prosperitatea oraúului.

GalaĠi - Bursa

Locurile - GalaĠi
• la sfârúitul secolului al XIX-lea în GalaĠi îúi aveau sediul:
– Comisia Europeană a Dunării – 1856;
– Comisia Mixtă a Prutului – 1866.

• 15 consulate străine – Austro-Ungaria, Turcia, Rusia, Germania,
Anglia, FranĠa, Italia, Belgia,
Grecia, Suedia-Norvegia,
Olanda, Spania, Danemarca,
ElveĠia, SUA.

GalaĠi - Portul

Banca NaĠională a României la
Gurile Dunării
• GalaĠi - ziarul Poúta din 15 martie 1881
“Sucursala Băncei NaĠionale din oraúul
nostru va începe a funcĠiona de luni
16/28 ale curentei în localul casei
Calergi (Hotel Dacia).
Tot la acea dată va începe a funcĠiona
úi sucursala din Brăila.”

Imobilele BNR - Brăila
• „Între edificiile care merită oarecare atenĠie prin architectura lor sunt:
Biserica Grecească úi Banca NaĠională.” Marele DicĠionar Geografic al României

• 19 septembrie 1884 – BNR achiziĠiona de la C.G. Fotin úi ùtefan úi Anghel
Dimitriu două terenuri situate în str. Silistrei. SuprafaĠa acestora era de
2.032 mp, preĠul achiziĠiei ridicându-se la 46.000 lei.

• 1885-1886 – construcĠia
sediului Sucursalei Brăila
– antreprenorul lucrărilor a
fost Ion Triandafil.

• 1886, octombrie – lucrările
au fost aproape finalizate
úi serviciile sucursalei s-au
mutat în clădirea nouă.
Brăila - Sucursala BNR

Imobilele BNR - Brăila
• 1940-1950 - vechiul local al Sucursalei
BNR Brăila a fost părăsit datorită
deteriorării accentuate.

• 1949-1950 imobilul BNR din Brăila a
fost renovat, ulterior revenind la
funcĠiile sale iniĠiale.

• 1940-1955 – activitatea Sucursalei BNR
Brăila s-a desfăúurat într-un imobil
situat pe strada Sf. Arhangheli, care
aparĠinuse Băncii Chrissoveloni.
Brăila - imobilul Chrissoveloni

Imobilele BNR - GalaĠi
• 29 octombrie 1883 - BNR achiziĠiona de la Evlambia úi Elena
Catacazi din GalaĠi un teren în valoare de 45.000 lei, situat pe str.
Municipală fostă Văduvoiu.

• 20 aprilie 1885 - BNR a mai cumpărat un teren de la Reisa
Kaufstein, în valoare de 10.000 lei. Acesta era învecinat cu terenul
achiziĠionat în 1883.

• 1885-1886 – construcĠia
sediului Sucursalei GalaĠi
– antreprenorii lucrărilor au
fost Domenico Costa úi
D. Nedelcu.

• 1886, octombrie - lucrările
au fost finalizate.
GalaĠi - Sucursala BNR
înainte de 1928

Imobilele BNR - GalaĠi
• 1928 – un incendiu distrugea parĠial imobilul Sucursalei BNR din
GalaĠi.

• lucrările de refacere au fost dublate de extinderea clădirii prin
construirea unui etaj, necesar în condiĠiile extinderii activităĠii

.

sucursalei

GalaĠi
Sucursala BNR

Personalul sucursalelor
1881
• director
• casier
• contabil
• impiegat
• om de serviciu

1916
Ɣ director

1938
Ɣ director

Ɣ úeful contabilităĠii Ɣ contabil
Ɣ 3-4 contabili

Ɣ casier

Ɣ casier

Ɣ 6 - 9 impiegaĠi

Ɣ ajutor de casier

Ɣ 3 - 4 diurniúti

Ɣ 2 uúieri

Ɣ 2 avocaĠi

Ɣ rândaú

Ɣ 1 secretar

Ɣ fochist

Ɣ 3 uúieri
Ɣ 2 gardieni

Directorii sucursalelor – Brăila
Constantin Fleva

1881 - 1884

I.G. Carapan

1884 - 1885

Miltiade Portocală

1885 - 1888

Epaminonda Pericle

1888 - 1897

Corneliu Cioranu

1897 - 1902

C. Marinescu

1902 - 1903

Dem. ùtefănescu

1903 - 1909

G. D. Pădure

1909 - 1912

D. G. Popescu

1912 - 1927

Constantin Lungu

1927 - 1929

Cardenius Popovici

1929 - 1931

Anghel Daniil

1931 - 1935

Lucian Cioranu

1936 - 1937

Dumitru C. Ghiulamila

1937 - 1940

Gheorghe Ciunga

1940 – 1947

provizoriu

Lucian
Cioranu

Cardenius
Popovici

Directorii sucursalelor – GalaĠi
Antoniu Borghetti

1881 - 1890

Teodor Petrini

1890 – 1913 - director onorific până în 1916

Ioan Nedoviceanu

1913 - 1919

Victor A. Puiu

1920 - 1927

Cardenius Popovici

1927 - 1929

C.A. Rădulescu

1929 - 1933

Petre Drăgănescu-Brateú

1933 - 1936

Gheorghe Eúanu

1936 – 1937

Traian Tănăsescu

1937 – 1945
Traian Tănăsescu

Activitatea sucursalelor
Sediile BNR puteau realiza următoarele operaĠii:
• primeau sume în cont curent fără achitare de dobândă;
• scontau cambii úi alte efecte comerciale;
• scontau titluri úi cupoane de titluri ale împrumuturilor publice;
• cumpărau titluri ale împrumuturilor publice;
• acordau împrumuturi simple úi în cont curent pe efecte publice;
• încasau efecte publice;
• eliberau mandate de casă
úi recipise la vedere;
• emiteau ordine de plată
asupra celorlalte sedii ale
băncii;
• efectuau viramente;
• cumpărau úi vindeau efecte
publice pentru clienĠi.
Brăila - Fabrica de celuloză
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Activitatea sucursalelor
OperaĠii cu regim special:

• achiziĠii de trate úi remize se puteau realiza de AdministraĠia centrală,
de cele patru sucursale úi de agenĠiile ConstanĠa úi Botoúani;

• scontul úi împrumuturile pe warante se făceau în AdministraĠia centrală
úi la sucursalele Brăila úi GalaĠi.

GalaĠi - Docurile
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Activitatea sucursalelor
• sucursalele Brăila úi GalaĠi s-au numărat până la
•
•

sfârúitul epocii interbelice printre cele mai
importante sedii ale BNR din teritoriu.
GalaĠi se situa, din punctul de vedere al valorii
efectelor comerciale scontate, pe locurile 2-3 în
ierarhia sucursalelor BNR.
se evidenĠia:

– poziĠia superioară a oraúului GalaĠi faĠă de Brăila;
– concurenĠa cu sucursalele din ConstanĠa úi cu cele din
oraúele transilvănene.

Concluzii
PrezenĠa Băncii NaĠionale a României în cele două oraúe
porturi a însemnat:

• sprijinul acordat activităĠii economice prin intermediul
creditului;

• impunerea unui set de norme în relaĠiile economice prin:
–
–

respectarea legilor,
promovarea eficienĠei economice;

• elaborarea unui model de conduită în spaĠiul public prin
exemplul oferit de proprii funcĠionari;

• contribuĠia la modernizarea úi înfrumuseĠarea spaĠiului
urbanistic – imobilul sucursalei.

