În inima Crişanei
Sucursala Oradea 1919

© B.N.R. – Sucursala Bihor

Istorie – Bihorul şi Marea Unire
În Transilvania, primele agenţii ale Băncii Naţionale a României au luat fiinţă în perioada
interbelică, după înfăptuirea statului naţional unitar român, prin decizia istorică de la 1
Decembrie 1918. Judetul Bihor a participat din plin la lupta de emancipare nationala. La Oradea
s-a alcătuit în formă finală, în 1918, de către Comitetul Naţional Român, Declaraţia pe care a
citit-o în Parlamentul de la Budapesta, la 18 octombrie 1918 Alexandru Vaida-Voevod.
Marea Unire a fost momentul de glorie al naţiunii si răsplata pestea veacuri a atâtor generaţii de
martiri romani, după cum declară gen. Traian Moşoiu la adunarea din Sala Mare a Primăriei din
Oradea, la 20 aprilie 1919 cu ocazia eliberării oraşului: “De azi suntem ... alipiţi de trupul Ţării
Româneşti pe vecii vecilor”

Istorie – Bihorul şi Marea Unire
(continuare)
După unire o componentă importantă a politicii statului român şi a
Băncii Naţionale a României a fost aceea de a realiza deplina
unitate economică a României Mari, atât prin legislaţie, cât şi prin
demersuri concrete, de integrare efectivă a instituţiilor bancare în
viaţa economică naţională.
Ca atare, una din iniţiativele majore ale timpului a constat în
organizarea de unităţi ale Băncii Naţionale în judeţele din provinciile
istorice care s-au unit cu România (Transilvania, Banat, Crişana,
Maramureş şi Bucovina) o sarcină nu tocmai uşoară, după un război
istovitor şi la început de activitate în trei provincii cu mentalităţi şi
tradiţii diferite. Înfiinţarea Agenţiei Oradea Mare a B.N.R., ca şi sediu
al regiunii Crişana reprezintă o materializare a iniţiativei menţionate
mai sus.

Sociologie, demografie si geografie
„Crişana” este cea mai veche denumire a provinciei situată pe cele 3 Crişuri. După invazia
popoarelor slave ţinutul a primit denumirea „Bihor”, după vârful muntelui cu acelaşi nume care în
limba bulgară înseamnă „Muntele Alb”, deoarece până primăvara târziu acesta este acoperit cu
zăpadă.
Oraşul Oradea este atestat şi locuit din epoca bronzului sub denumirea Cetatea Velard, cu
toponimul Oradea (în latină Varadinum) apare menţionat documentar într-o diplomă a abaţiei
benedictine din Zobor, pentru prima dată în anul 1113, iar ca şi oraş este menţionat din anul 1235.
În anii `30, Oradea, cu o populaţie de 82.355 locuitori, este al 8-lea oraş din ţară, fiind declarat
municipiu, prin decretul regal din 25 septembrie 1925.

Sociologie, demografie si geografie
(continuare)
Cum sunt bihorenii? Sociologul Adolf Schmidt remarca, în anii 1920,
cinstea şi corectitudinea deosebite ale localnicilor, fiind plăcut surprins
să constate marea diferenţă între ceea ce se afirma şi realitatea de
fapt.
În ceea ce priveşte ştiinţa de carte, potrivit recensământului din 1930
din cei 420.000 de locuitori în vârstă de peste 7 ani, 60% erau ştiutori
de carte, cu o medie a absolvenţilor de universitate şi şcoli superioare
de 3,3% în mediul urban şi de 0,5% în cel rural. Acest fapt se datora
existenţei unui sistem de învăţământ dezvoltat, cu o Academie
teologică ortodoxă, una catolică, Academia regală înfiinţată în 1780,
Academia de drept din 1874 şi 12 licee.

Agenţia Oradea – sediu – documente privind
proprietatea
În efortul general de
organizare a activităţii
financiar-bancare în noile
teritorii “alipite”, Banca
Naţională a României dezvoltă
o reţea puternică de unităţi
având şi preocuparea de a
asigura acestora imobilele
necesare desfăşurării
activităţii.
Sediul unde a început să
funcţioneze Agenţia Oradea
Mare este cumpărat împreună
cu alte 12 imobile cumpărate
de Statul român de la Banca
Austro-Ungară, în urma
lichidării acesteia. In acest
imobil a funcţionat o filială a
Băncii Austro-Ungare până în
1919.

Agenţia Oradea – sediu – documente privind
proprietatea (continuare)
Contractul de vânzarevânzare-cumpărare al terenurilor,
terenurilor, clădirilor
clădirilor şi instalaţ
instalaţiilor (filialelor
(filialelor Băncii AustroAustro-Ungariei,
Ungariei, în
lichidare, situate pe teritoriul Statului Român), a fost perfectat
perfectat la TurnuTurnu-Severin la data de 29 septembrie
septembrie 1921 de
către reprezentanţ
reprezentanţii statului român şi Comisiunea de lichidare a Băncii AustroAustro-Ungare.
Ungare.
Suma plătită pentru imobilul din Oradea a fost de 307.621 coroane din aur şi reprezintă cea mai mare valoare
plătită din totalul preţ
preţului celor 13 imobile.
imobile.
Semnatarii acestui contract de vânzarevânzare-cumpărare au fost,
fost, pe de o parte, domnii dr. Giuseppe Luscadro,
Luscadro, Gilbert
de Mones del Pujol şi Alexandru Zenceanu desemnaţ
desemnaţi în aceste funcţ
funcţii de către Comisia de Reparaţ
Reparaţiuni sub
abreviaţ
abreviaţiunea:
iunea: “Lichidatori”
Lichidatori”, lucrând în executarea articolelor 206 din Tratatul de la SaintSaint-Germain şi 189 din
Tratatul de la Trianon, şi pe de altă parte dr. Eftimie Antonescu,
Antonescu, Consilier la Înalta Curte de Casaţ
Casaţie a României,
României,
delegat şi în mod special acreditat şi investit cu depline puteri de către Guvernul Regatului Român,
Român, pentru a lucra
în numele şi prin contul Statului Român,
Român, precum şi în numele şi pentru contul Băncii Naţ
Naţionale a României.
României.

Agenţia Oradea – sediu – documente privind
proprietatea (continuare)
Cele 13 imobile sunt trecute în proprietatea Băncii Naţionale a României
prin Conveţiunea din data de 16 ianuarie 1922, încheiată între dl. Take
Ionescu – Preşedintele Consiliului de Ministrii şi Ministrul Finanţelor şi dl.
Mihail Oromolu – Guvernatorul Băncii Naţionale a României. Potrivit Art. 1
“Statul Român cedează desăvârşit, irevocabil şi pentru totdeauna, Băncii
Naţionale a României toate drepturile ce-i revin pe baza contractului din 29
Sepetembrie 1921, intervenit între el şi Comisiunea de Lichidare a Băncii
Austro Ungare autentificat de Tribunalul Mehedinţi, la No.1144/921”, iar
conform Art. 3 “Banca Naţională a României plăteşte Statului Român 25
milioane lei, care se compune din 23.809.524 lei preţul şi 1.190.476 lei taxa
de înregistrare ... ”
Pentru întregirea proprietăţii – în data de 6 iunie 1921 Banca Naţională a
României, prin reprezentantul Nasta Papp, cumpără terenul din vecinătatea
sediului băncii, în suprafaţă de 305,8 stânjeni, pentru suma de 120.000 lei.
Pe acest teren, în anul 1930 se clădeşte o casă cu etaj, compusă din 4
apartamente – destinate a asigura necesităţile locative ale personalului
băncii. Clădirea este în proprietatea băncii şi are în prezent destinaţia de
locuinţe de intervenţie.

Agenţia Oradea – sediu – documente privind
proprietatea (continuare)
După Dictatul de la Viena, mai exact în 28 septembrie 1940 – cele două
proprietăţi ale Băncii Naţionale a României (sediul băncii, clădirea cu cele 4
apartamente şi terenul aferent) – sunt trecute în proprietatea Băncii
Naţionale Maghiare şi întabulate în favoarea acesteia, după cum reiese şi
din înscrisurile din Cărţile funciare, revenind în proprietatea Băncii Naţionale
a României la data de 23 iulie 1945, când susursala îşi reia activitatea în
sediul din Oradea.
În anul 1949, la 29 aprilie, în proprietatea Băncii Naţionale a R.P.R. – Banca
de Stat intră un imobil situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2,
cumpărat de la Banca de Scont şi Schimb din Ardeal SA, în urma lichidării
acesteia. Clădirea va fi administrată de Sucursala Oradea până în anul
1958, când prin Ordinul nr. 25 din 23.01.1958 al Preşedintelui Consiliului de
Conducere al Băncii de Stat a R.P.R., folosinţa ei se transmite Trustului
minier “Ardealul”. În prezent clădirea este proprietatea B.N.R. scriptic, dar
întrucât nu are şi folosinţa faptică, pe rolul instanţelor de judecată există mai
multe dosare având ca obiect evacuarea şi revendicarea imobilului.

Clădirea de pe Vasile Alecsandri

Arhitectura
Clădirea unde sucursala şi-a început
activitatea în 10 noiembrie 1920 şi unde
funcţionează şi în prezent, situată în
Oradea, str. Parcul Traian, nr.8, a fost
construită între anii 1911-1913, cu
destinaţia de sediu de bancă, după
concepţia arhitectului Hubert Ioszef.
Imobilul, din punct de vedere arhitectural şi
funcţional, reflectă concepţia anilor
construcţiei – fiind proiectat cu dublă
funcţionalitate – sediu de bancă (subsol,
parter şi etajul I, cu spaţii pentru tezaur,
arhivă etc), şi locuinţe pentru conducere –
etajul II, după cum se observă şi din
schiţele clădirii, păstrate în original şi din
denumirile date încăperilor.
Faţadele cădirii conţin elemente
arhitecturale decorative specifice stilului
neoclasic şi secesion, care s-au păstrat dea lungul timpului fără să sufere modificări.

Agenţia Oradea – început de activitate
Sucursala Oradea a Băncii Naţionale a României şia început efectiv activitatea la data de 10 noiembrie
1920, sub denumirea de “Agenţia Oradea Mare” a
B.N.R. potrivit hotărârii Consiliului de Administraţie,
transmisă prin scrisoarea nr. 50.498 din 10
octombrie 1920, în care se spune:
“Vă facem cunoscut că pe ziua de 15 octombrie a.c.
vor începe să funcţioneze pe teritoriile alipite
următoarele sedii ...
… Agenţia Oradea Mare cu următorul personal:
Ştefan Ciuntu – director
Jan Baciu – contabil
Pauga Ioan - casier”

Agenţia Oradea – început de activitate
(continuare)
Alături de persoanele nominalizate mai sus, din primul eşalon de funcţionari care au
organizat activitatea agenţiei B.N.R. la Oradea au mai făcut parte: Constantin
Cristofor, diplomat al Şcolii Comerciale Superioare din Iaşi, promoţia 1921, angajat
contabil în anul 1922; Valeriu Popp – contabil în 1922, Nicolae Coroiu – Contabil în
1922, Tiberiu Pop, absolvent al unui liceu din Timişoara, acceptat ca diurnist în 1922;
Coroian Dajdea, absolvent din 1915 al Şcolii Comerciale Superioare din Seghedin,
angajat casier în 1924; Ion Găzdău, care absolvise în 1921 Şcoala Comercială
Superioară din Haţeg, angajat diurnist în 1926.
Agenţia Oradea găseşte în teritoriu o reţea bancară dezvoltată, formată din 24 de
bănci cu capital străin, a căror extindere a fost sprijinită puternic de Statul maghiar, şi
o singură bancă cu capital românesc, Banca Bihoreana. Institutul de Credit şi
Economii „Bihoreana” S.A. este prima bancă cu capital românesc din Bihor, înfiinţată
la iniţiativa unui mare număr de intelectuali bihoreni, dar la care au subscris şi
numeroşi români din Vechiul Regat, dintre care amintim: Teodor Nica, director în
BNR., Theodor Rosetti, director la Banca Agricolă, Eugeniu Carada, alţii din Brăila,
Bucureşti, Roman, Galaţi etc. Principalul scop al activităţii băncii l-a reprezentat
sprijinirea economică şi culturală a românilor din Transilvania şi a celor din Crişana în
special.

În această clădire a funcţionat în primele decenii ale secolului trecut Gazdasagi – Ipar Bank, înfiinţată
în 1917. În prezent această clădire nu mai există, pe locul ei se află statuia lui Mihai Eminescu. În
spate se observă podul vechi din centru oraşului, clădirea Primăriei şi Biserica romano-catolică Sfântul
Ladislau.

În clădirea din imediata apropiere a Baroului de avocaţi (clădirea înaltă) a funcţionat, în secolul trecut,
Banca proprietarilor de case, înfiinţată în 1924.

În anul 1910 se înfiinţează
Banca Dacia SA, Oradea,
actualmente clădirea este
ocupată de Agenţia CEC nr. 1.
Tot aici a funcţionat începând
cu anul 1918 Filiala Oradea a
Băncii Anglo-Austriece.

În această clădire din Piaţa Unirii, pe str. General Moşoiu nr. 2, a funcţionat Banca Victoria Arad, Suc.
Oradea, înfiinţată în 10 mai 1931.

1920

Palatul Vulturul Negru
In aceasta clădire s-a
înfiinţat în 1906 Banca
Industria SA Oradea.

2009

In această clădire a funcţionat Casa de Păstrare şi Economii Oradea, înfiinţată în 1847. A fost cea mai
veche şi cea mai importantă bancă până la Primul război mondial. In prezent clădirea apartine
Episcopiei Greco Catolice.

Agenţia Oradea – început de
activitate (continuare)
Încă din anul 1905, la Oradea funcţ
funcţiona Bursa de
Mărfuri şi Camera de Comerţ
Comerţ şi Industrie înfinţ
nfinţată în
1891, care a avut 4 preş
preşedinţ
edinţi directori de bănci,
bănci, şi un
cartel bancar, constituit în 1915, sub denumirea
„Institutul pentru Credit de Război”
Război”, format din
reprezentanţ
reprezentanţi ai următoarelor instituţ
instituţii de profil: Camera
de Comerţ
Comerţ şi Industrie, Corpul Meseriaş
Meseriaşilor, Banca
Banca
Generală Maghiară – Filiala Oradea,
Oradea, Casa
Casa de Păstrare
şi Economii a Comitatului Bihor şi Banca de Scont.
În perioada 19211921-1929 reţ
reţeaua bancară locală continuă
să se dezvolte prin înfiinţ
nfiinţarea de noi bănci,
bănci, dar şi prin
deschiderea de sucursale de către băncile din ţară:
ară:
Sucursala Marmorosch Blank,
Blank, Sucursala Băncii
Româneş
Româneşti, Banca
Banca Generală a Ţării Româneş
Româneşti, etc.

1901 – Camera de comert

Activitatea bancară este puternic impulsionată de noile
legături economice,
economice, de
de schimburile tot mai intense, de
noile realităţ
realităţi ale statului unit. În această perioadă,
perioadă,
capitalul românesc in Transilvania se orientează spre
piaţ
piaţa naţ
naţională bancară şi începe să se alimenteze cu
mijloace de credit de la BNR si de la alte bănci din
România; el intră
intră în concurenţ
concurenţă cu băncile mari din
Bucureş
Bucureşti, şi în competiţ
competiţie cu capitalul industrial din
Vechiul Regat, pentru creditarea şi cucerirea pieţ
pieţei din
Transilvania. Capitalul maghiar şi săsesc,
săsesc, care în
perioada antebelică manifestaseră o miş
mişcare de
gravitaţ
gravitaţie înspre centrele financiare ale fostului imperiu
– Viena şi Budapesta – manifesta de acuma o tendinţ
tendinţă
de desprindere treptată de acestea şi de orientare către
centrele interne de finanţ
finanţare.

2009 – Facultatea de medicina

Între anii 1912-1914, se construieste Palatul Apollo, in
stilul secession-ului berlinez, cu decoratii ce amintesc de
stilul Empire.
În Palatul Apollo a funcţionat Banca Românească,
înfiinţată în 1921.

În această clădire a funcţionat Banca Centrală SA Oradea, înfiinţată în 1930. În prezent în clădirea
aceasta funcţionează Hotelul Astoria.

Agenţia Oradea – început de activitate
(continuare)
După primul război mondial, Banca
Nationala îşi extinde prerogativele de
emisiune şi circulaţie asupra întregului
teritoriu naţional, prioritară fiind retragerea
din circulaţie a monedelor străine care
circulau în noile provincii.
Prima sarcină îndeplinită de Agenţia
Oradea a fost legată de “unificarea
monetară”. Până la mijlocul anului 1921,
Agenţia Oradea a efectuat aproape în
exclusivitate operaţiuni de preschimbare a
coroanelor austro-ungare – pe teritoriul
judeţelor Bihor, Arad, Satu Mare, Sălaj,
Maramureş, dar şi a altor însemne
monetare locale, anume banii de necesitate
emişi de diferite oraşe ardelene, între care
şi Oradea. Treptat activitatea agenţiei se
extinde asupra tuturor operaţiunilor bancare
rezultate din funcţiunile atribuite Băncii
Naţionale prin dispoziţiile legale, pe măsura
consolidării situaţiei economice din zonă.

Agenţia Oradea – început de activitate
(continuare)
Astfel din informaţiile prezentate în
Monografia judeţului Bihor, întocmită de
Andrei Zănescu, director al Agenţiei
Oradea, în anul 1937 în Bihor funcţionau
38 de bănci din care 6 erau sucursale ale
celor mai mari bănci din ţară, ... . Din
cele 38 de bănci numai 11 participă la
operaţiunile de scont (Casa de Păstrare
Civică Oradea, Banca de Credit Cluj sucursala Oradea, Banca de Scont
Oradea, Banca Civilă „Drăganul” - Beiuş,
Banca Agrară Oradea, Banca
Românească din Bucureşti - sucursala
Oradea, Banca Unirea Oradea, Banca şi
Societatea Tinca, Banca Victoria Arad –
sucursala Oradea, Banca şi Casa de
Economii Fuzionată Oradea, Casa de
Păstrare a Judeţului Bihor).

În Piata Regina Maria, nr. 1, a funcţionat Banca
de Scont, înfiinţată în 1898.

În clădirea din Piaţa Unirii pe strada Nicolae
Iorga, nr. 2, actualmente str. Vasile Alecsandri,
nr. 2, a funcţionat Casa de Păstrare Civilă
Oradea, înfiinţată în 1892. Mai târziu clădirea
devine proprietatea Băncii de Scont şi Schimb
din Ardeal în 1943, iar în 1949 trece în
proprietatea Băncii R. P. R, Banca de Stat, cu
sediul în Bucureşti Str. Lipscani nr. 25

Strada Republicii, fostul Bulevard Regele
Ferdinand, din Oradea, în prezent stradă pietonală.
Banca generală de credit ungară, înfiinţată în
1876, a funcţionat în clădirea din stânga, iar în
cladirea din dreapta a funcţionat Banca şi
societatea comercială din Bihor, înfiinţată în 1920.

In această clădire a funcţionat, începând cu anul 1894, Banca Ardeleană şi Banca de economii SA
Cluj, Suc. Oradea.

Agenţia Oradea – început de activitate
(continuare)
Plasamentele băncilor din teritoriu, în industrie, comerţ şi agricultură,
în anul 1937 au fost de 770.580.769 lei, repartizate pe sectoare
economice, astfel:
agricultură
comerţ
industrie
diverse

6,10%
51,40%
38,10%
4,40%

După originea etnică a debitorilor, plasamentele se împart în:
plasamente la populaţia română
plasamente la populaţia maghiară
plasamente la evrei
alţii

12%
14%
69%
5%

Agenţia Oradea – început de activitate
(continuare)
Economia reală sprijinită de sectorul bancar era alcătuită din 3966 firme comerciale, înscrise la
camera de comerţ, urbane şi rurale, antrepozite – de fier, coloniale, textile, postăvării, pielărie,
cereale, etc., 3652 de meşteşugari cu brevet (brodiste, croitori, fierari, măcelari, pantofari, etc.),
105 întreprinderi industriale şi 423 mori ţărăneşti, 5 societăţi de expediţie la o populaţie a
judeţului de 506.000 locuitori în anul 1937. Funcţionau în judeţul Bihor, 32 de târguri
săptămânale de mărfuri, alimente, cereale şi 25 de târguri de animale.

Fabrică de pălării

Fabrică de ţesături de
sârmă

Moară de apă

Agenţia Oradea – început de activitate
(continuare)
O perioadă deosebită pentru Agenţia din Oradea a Băncii Naţionale a României o
reprezintă perioada anilor 1940-1945, când, în urma Dictatului de la Viena oraşul
Oradea a fost cedat Ungariei.
Potrivit ordinului primit din centrală, Agenţia Oradea urma să se mute la Arad. În
această perioadă organele de conducere şi instituţiile judeţene ale administraţiei de
stat au fost evacuate la Beiuş – oraş care a fost desemnat ca reşedinţă de judeţ.
Motivat de necesitatea dezvoltării economiei acestui teritoriu foarte sărac, organele
de conducere ale judeţului Bihor au solicitat Consiliului de conducere al Băncii
Naţionale a României stabilirea reşedinţei în oraşul Beiuş şi pentru Agenţia Oradea,
ceea ce s-a şi aprobat. În acest fel activitatea agenţiei se desfăşoară în oraşul Beiuş
din 15 decembrie 1940 într-un imobil situat pe strada Vasile Lucaciu, nr. 9, sub
denumirea “Banca Naţională a României Agenţia Beiuş”.
În urma atacului armatei maghiare asupra Ardealului de Sud, care a înaintat până în
zona Beiuşului, Agenţia Beiuş s-a refugiat la Brad la data de 14.09.1944, până la
data de 09.10.1944
Agenţia Beiuş a Băncii Naţionale a României va funcţiona cu sediul la Beiuş până în
martie 1945, când în urma eliberării Ardealului de Nord, Agenţia Oradea îşi va relua
activitatea la sediul din Oradea. Agenţia Beiuş a BNR va funcţiona paralel până la
lichidarea operaţiunilor, respectiv până la data de 30.06.1945.

Organizarea unităţilor teritoriale
Până în 1948, activitatea Băncii Naţionale a României în teritoriu se
realizează prin Agenţia Oradea şi Filiala Şimleul Silvaniei, iar după
naţionalizarea din 11.06.1948, prin Decretul 197 din 13 august
1948, când capitalurile şi clădirile băncilor sunt trecute din
proprietate privată în cea a statului, şi toate operaţiunile băncilor
comerciale sunt preluate de Banca de Stat, are loc o dezvoltare
puternică a reţelei teritoriale, poate prea agresivă dacă o raportăm la
situaţia reală a economiei din zonă, ceea ce determină ca unele
unităţi să-şi înceteze activitatea după doi ani de funcţionare.
Astfel, numai într-un an, respectiv în anul 1948, sunt înfiinţate filiale
şi agenţii în toate oraşele şi marile comune, respectiv se deschid un
număr de 12 unităţi teritoriale, iar extinderea continuă şi în anii
următori prin înfiinţarea a încă trei unităţi.

Anul comasării

Încetarea
activităţii

Anul înfiinţării

Denumirea unităţii

10.11.1920

Agenţia Oradea Mare

01.10.1948

Filiala Aleşd

01.03.1968– Banca Agricolă Bihor

01.08.1948

Filiala Beiuş

1990 – B.C.R.

01.10.1948

Filiala Marghita

15.05.1973 – Banca Agricolă Bihor

01.10.1948

Filiala Salonta

01.03.1970 – Banca Agricolă Bihor

01.10.1948

Filiala Beliu

31.12.1950

01.10.1948

Agenţia Ceica

31.12.1950

01.10.1948

Agenţia Nuşfalău

01.10.1948

Agenţia Sălard

31.12.1950

01.10.1948

Agenţia Săcuieni

1960

01.10.1948

Agenţia Tinca

31.12.1954

01.10.1948

Agenţia Tileagd

31.12.1953

01.10.1948

Agenţia Vaşcău

31.12.1960

01.10.1949

Agenţia Valea lui Mihai

01.03.1955

Ianuarie 1950

Agenţia Crasna

31.12.1950

Ianuarie 1951

Agenţia Bratca

31.12.1952

01.11.1952

Direcţia Orăşenească Oradea

1962 - Banca Agricolă Bihor
Banca Naţională

01.11.1952

Filiala Chişineu Criş

1968 – Banca Agricolă Arad

01.11.1952

Filiala Ineu

1968 – Banca Agricolă Arad

01.11.1956

Filiala Sebiş

1968 – Banca Agricolă Arad

Organizarea unitatilor
În anul 1952 noua împărţire administrativ-teritorială a ţării este urmată de
reorganizarea Băncii Naţionale a României prin înfiinţarea de sucursale în
fiecare reşedinţă de judeţ şi filiale în fiecare centru de raion. Astfel, Agenţia
Oradea se transformă în Sucursală Regională a B.N.R. a R.P.R., se
înfiinţează un număr de 9 filiale în centrele de raion şi Direcţia Orăşenească
Oradea. Aceasta din urmă va prelua cea mai mare parte din personalul
sucursalei – respectiv 166 din totalul de 190 salariaţi existenţi la sfârşitul
anului 1951.
În anul 1960 desfiinţarea Băncii Agricole este urmată de preluarea reţelei
teritoriale şi a sarcinilor privind creditarea şi decontările în unităţile agricole
de către Banca Naţională. Astfel Sucursala Oradea va prelua o reţea a
Băncii Agricole Bihor, formată dintr-o sucursală, o direcţie orăşenească şi 9
filiale.
În anul 1965, prin Decretul 403 din 10.06.1965, Banca Naţională a R.P.R. –
Banca de Stat îşi schimbă denumirea în Banca Nationala a Republicii
Socialiste România, activitatea în teritoriu fiind reorganizată în 16 sucursale
regionale, o sucursală a SMB şi 169 filiale raionale, una din cele 16
sucursale fiind Sucursala Regională Crişana, cu sediul în Oradea.

Organizarea unitatilor (continuare)
În anul 1968 structura teritorială a Sucursalei Regionale Crişana a cunoscut o nouă
modificare, ca urmare a înfiinţării la 1 martie 1968 a Băncii pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară şi a preluării de către aceasta a unor unităţi teritoriale de la
Banca Naţională. Astfel, în anul 1968 filialele Chişineu Criş, Ineu şi Sebiş sunt
preluate de către Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară - Sucursala Arad,
filiala Aleşd şi o parte din Direcţia Orăşenească Oradea de către Banca pentru
Agricultură şi Industrie Alimentară - Bihor.
Din 1 martie 1968, în judeţul Bihor, B.N.R. funcţionează printr-o sucursală cu un
număr de 234 salariaţi şi 3 filiale, Filiala Beiuş cu 36 salariaţi, Filiala Marghita cu 38
salariaţi şi Filiala Salonta cu 35 salariaţi.
Sucursala B.N.R. Bihor funcţionează în această structură până în 1970, respectiv
1973, când şi filialele Salonta şi Marghita sunt preluate de Banca pentru Agricultură şi
Industrie Alimentară - Bihor.
Din anul 1973 până în 1990, în judeţul Bihor, Banca Nationala a Romaniei îşi va
desfăşura activitatea prin Sucursala Judeţeană Bihor şi prin Filiala Beiuş.

Conducerea şi coordonarea sucursalei - Bihor
Sucursala Bihor a B.N.R. a fost condusă de la înfiinţ
nfiinţare şi
până în prezent,
prezent, adică în cei 89 de ani de activitate,
activitate, de 13
directori.
directori. Directorii care au condus sucursala in primii ani de
activitate,
activitate, au fost numiţ
numiţi conform practicii obiş
obişnuite în Banca
Centrală şi anume aceea de a numi în sediile nou înfiinţ
nfiinţate
salariaţ
salariaţi care deja şi-au demonstrat competenţ
competenţa in alte unităţ
unităţi
ale băncii.
băncii.
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mihail Suciu

Ştefan Ciuntu – 15.10.1920 – 01.08.1927 primul director al
sucursalei numit prin Hotărârea Consiliului de Administraţ
Administraţie al BNR
conform scrisorii nr 50.498 din 10 octombrie 1920, de înfiinţ
nfiinţare a
Agenţ
Agenţiei.
iei. Dl.
Dl.
Mihai Suciu – director între 01.08.192701.08.1927-30.04.1936 – fost director
al Agenţ
Agenţiei Dorohoi,
Dorohoi, contabil la BNR Galaţ
Galaţi, BNR Piatra Neamţ
Neamţ;
Andrei Zănescu – director între 01.05.193601.05.1936-31.08.1939 – fost
angajat al Centralei,
Centralei, director la Agenţ
Agenţia Bacău şi Sighiş
Sighişoara.
oara.
Romulus Roman – director între 01.08.193901.08.1939-30.11.1940 – a lucrat
la agenţ
agenţiile din Sighet, Storojineţ
Storojineţ, Chiş
Chişinău,
inău, iar în 1939 ss-a întors la
Oradea, fiind numit directorul agenţ
agenţiei În anul 1944,
Ioan Cionca – director între 01.12.1940 - 31.031945 şi 01.09.1945
- 09.10.1947–
09.10.1947– El a condus Agenţ
Agenţia în perioada ocupaţ
ocupaţiei hortiste
când sediul a fost la Beiuş
Beiuş.
Boroda Nicolae – director – de la 01.04.1945 până la 30.08.1945 –
fost contabil în Centrală,
Centrală, Tulcea şi Bârlad;
Bârlad;
Ioan Bârsan – director – între 01.10.194701.10.1947-30.08.1948;
Casanovici Pavel - între 01.09.1948 - 30.09.1951 fost director al
agenţ
agenţiei Bacău;
Bacău;
Maxa Emil – de la 01.10.1951 până la 31.12.1951;
Maior Vasile între 01.01.1952 – 31.12.1956 – director promovat din
rândurile muncitorilor
dr. Birta Petru între 01.02.1956 – 28.02.1988 a condus sucursala
32 de ani.
ani. A fost director la Agenţ
Agenţia Lipova,
Lipova, Director adjunct la
Sucursala Regională Arad.
Arad. A fost membru în CA al BNR, deputat.
deputat.
Degău Ioan - 1 martie 1988 – 15 iulie 2000 – Director la Banca
Agricolă - Beiuş
Beiuş şi B.N.R. Filiala Beiuş
Beiuş

şi subsemnata,
subsemnata, care sunt directorul acestei
instituţ
instituţii din 1 august 2000.

Andrei Zănescu

dr. Birta Petru

Iată, deci, că am reuşit să prezentăm pe
scurt câteva date despre oameni şi faptele
celor care au slujit de-a lungul vremii Banca
Naţională a României – Suc. Bihor.
Vă mulţumesc!

