Sucursala Iaúi în perioada 1881-1918
-filă din istoria Băncii NaĠionale a României

-Aprilie 2009-

“ Sunt români care n-au fost niciodată la Iaúi, deúi
n-ar trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost aici
nu poate să străbată cu înĠelegere foile celor mai
frumoase cronici, nu se poate pătrunde după
cuviinĠă de spiritul trecutului nostru care trăieúte
în acest loc mai viu úi mai bogat decât oriunde
aiurea [...]. În conútiinĠa lui naĠională ar fi o lipsă
dacă el n-ar fi văzut oraúul care a fost úi-úi zice
încă astăzi, cu mândrie, capitala Moldovei...”.
Nicolae Iorga
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Banca NaĠională a Moldovei (1856)
- prima bancă de emisiune

Extras din Statutul băncii
Art.6 Banca va avea privilegiul
exclusiv de a emite bilete la
înfăĠiúător începând dela 50
galbeni de aur, sub condiĠia ca să
aibă întotdeauna în lăzile sale o a
treia parte din biletele puse în
circulaĠie în aur sau argint, în
numerar sau în vergi. Pentru
restul biletelor emise trebuie să
aibă cambii scontate sau alte
sineturi plătibile într’un termen
scurt.
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Bilete emise de Banca NaĠională a Moldovei
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Iaúii la cumpăna dintre secolele XIX úi XX
EvoluĠia populaĠiei oraúului Iaúi, între anii 1859 úi 1899, în comparaĠie
cu alte oraúe
Oraúul

1859

1899

Ritmul de
creútere
(%)

Iaúi

65.745

77.759

18

Bucureúti

121.734

276.178

127

GalaĠi

26.050

62.545

140

Brăila

15.767

56.330

257

Craiova

21.521

45.579

112

ComerĠul- nuclee comercial-meúteúugăreúti, cu o specializare a
străzilor (uliĠa Ciubotărească, uliĠa úi târgul Făinii, mahalaua
Potcovarilor, uliĠa Croitorilor, etc). Pe UliĠa Mare (astăzi bd. ùtefan
cel Mare úi Sfânt) stăteau spiĠerii, cafengii, ceasornicarii úi tutungiii.
Pe Podul Vechi (astăzi Costache Negri) erau ateliere ale blănarilor,
croitorilor, zlătarii, iar pe uliĠa Rusească zarafii, brutarii, plăcintarii.
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Iaúii la cumpăna dintre secolele XIX úi XX
Industria
1876- Fabrica de Ġigarete;
1886- Fabrica de frânghii, numită apoi
Textila;
1888- Fabrica de mobilă Fortuna;
1893- Turnătoria mecanică;

1899- Centrala de Energie Electrică;
1906- Atelierele Mecanice Nicolina;
1907- Fabrica de tricotaje Moldova;
1908- Fabrica de încălĠăminte Viitorul;
1910- ğesătura.
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Iaúii la cumpăna dintre secolele XIX úi XX
Evenimente economice
- 1882- primul Congres Economic din România;
- 1884- al doilea Congres Economic din România.
ConstrucĠii importante
-1893-Vama úi Antrepositele

-1900- prima linie de tramvai electric

Iaúii la cumpăna dintre secolele XIX úi XX
-1896- inaugurarea noii clădiri a
Teatrului NaĠional

-1893-1895-construirea Palatului
UniversităĠii
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Iaúii la cumpăna dintre secolele XIX úi XX
-1887- SfinĠirea Catedralei
Mitropolitane

-1912-Dezvelirea statuii
domnitorului Al.I.Cuza

9

Iaúii la cumpăna dintre secolele XIX úi XX

Banca de Credit
Român

Creditul Urban
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Banca Dacia

ÎnfiinĠarea Sucursalei Iaúi a Băncii NaĠionale a României
Legea nr.1233 din 17 aprilie 1880
privind înfiinĠarea BNR, art. 3
„Banca NaĠională a României va
institui câte o sucursală în fiecare
capitală de judeĠ úi în toate
localităĠile din Ġară unde trebuinĠă va
cere. Acum imediat va înfiinĠa
sucursala în Iaúi, GalaĠi, Brăila úi
Craiova.”

Curierul- Th. Balassan1/13 martie 1881
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OperaĠiuni efectuate de Banca NaĠională a României Sucursala Iasi
„1) A primi în compt curent, fără plată de procente, sumele ce îi sunt versate de
particulari úi de stabilimente publice sau private.
2) A scompta de la orice persoană care are compt curent cu facultatea de scompt:
trate, poliĠe úi orice alte efecte comerciale la ordin, investite cu trei semnături úi
cu scadenĠă de maximun 100 zile. (...)
3) A primi spre încasare orice efecte de la particulari, stabilimente publice sau
private care vor avea compt-curenturi, contra plăĠii de comision. (...)
4) A libera: mandate la ordin. (...) În Sucursale asupra Bucureúcilor úi celorlate
sucursale.
5) A opera prin viramente, transportul sumelor vărsate la Bucureúti în profitul
compturilor curente în toate sucursalele.
6) A face avansuri pe lingouri úi pe monede streine de aur úi argint.
7) A face avansuri pe deposite de efecte publice garantate de stat, scrisuri funciare,
etc.
8) A primi în depozit la Bucureúti úi la sucursale, titluri române sau streine, or
lingouri de aur úi argint numai la Bucureúti. Din causa insuficenĠei momentane a
instalaĠiunei din Iaúi, Sucursala locală se află în imposibilitatea de a cultiva de
pe acum aceste afaceri.
9) A primi de la persoane care n-au compturi curente, sume, ce li se vor înapoia
numai pe baza recipisei achitată de depunător. ”
AnunĠ publicat în data de 1 martie 1881
în ziarul Curierul a lui Th.Balassan
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Figuri reprezentative din Sucursala Iaúi a Băncii NaĠionale a României
Actul de numire a primului director
al B.N.R. Sucursala Iaúi- Matei
Ganea (8 decembrie 1880
până la 27 octombrie 1883)

A fost preúedintele secĠiunii financiare
la primul congres economic din
România (1882), prilej cu care a lansat
importante propuneri:
„a) recomandarea ca pe lângă Casele
de economie existente în fiecare
reúedinĠă de judeĠ, să se înfiinĠeze
sucursale, fie cu ajutorul statului, fie cu
capital privat;
b) înfiinĠarea în fiecare comună rurală a
câte unei Bănci săteúti;
c) înfiinĠarea unor magazii generale pe
lângă fiecare gară principală, pentru a
primi
úi
conserva
produsele
agricultorilor;
d) înfiinĠarea Băncii de avansuri pe
acĠiuni;
e)necesitatea înfiinĠării prin cotizaĠii
lunare a unei Bănci de prevedere úi
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asigurări.”

OperaĠiunile de “scompt” efectuate la Sucursala Iaúi a Băncii
NaĠionale a României în primii ani după înfiinĠare

Efecte prezentate
Număr
efecte

Valoare
-lei-

Efecte refuzate
Număr
efecte

Efecte admise

Valoare
-lei-

Număr
efecte

Valoare
-lei-

1882
Suc. Iaúi

7.026

13.027.642

1.993

2.773.583

5.033

10.254.059

Total BNR

12.478

37.265.171

3.129

6.605.406

9.349

30.659.765

Pondere

56,3%

34,95 %

63,69 %

41,98 %

53,83 %

33,44 %

1883
Suc. Iaúi

8.074

14.355.484

2.077

2.976.301

5.997

11.379.183

Total BNR

15.737

43.135.771

3.311

6.945.204

12.426

36.190.567

Pondere

51,3 %

33,27 %

62,73 %

42,85 %

48,26 %

31,44 %
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Figuri reprezentative din Sucursala Iaúi a Băncii NaĠionale a României
Procesul verbal de confirmare în
funcĠie a lui Ion Bogdan- director al
Băncii NaĠionale a României
Sucursala Iaúi (9 noiembrie 188325 mai 1900)

Aprecieri în presa vremii, asupra activităĠii lui
Ion Bogdan:
CRONICA ROMÂNĂ 18/30 Martie 1881

„D. Ion Bogdan, casierul general al
JudeĠului Iaúi, care-a ocupat timp de atâĠea
ani acestă funcĠiune, úi-a dat dimisiunea, úi,
regretăm că după mai multă insistenĠă din
partea d-sale, această dimisiune a fost
primită. (...) ar fi bine ca noul casier să
urmeze exemplul dat de d. Bogdan, ca astfel să se facă úi d-lui tot aúa de iubit úi
stimat de concetăĠenii d-sale, după cum a
fost predecesorul d-sale, a cărui retragere
din funcĠiune e regretată de noi.”
OPINIA, 17 mai 1897

„Inspectorii ùtefănescu úi Procopie au
inspectat ieri Banca NaĠională úi au remas
prea satisfăcuĠi de perfecta ordine de acolo.
Unul din inspectori a făcut o singură
observaĠie, aceea că un funcĠionar face pe
un zero mai mic de cît pe celelalte cifre”.
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“Act de vendare” din 21 iunie
1884, pentru terenul pe care a
fost construit primul sediu al
Băncii NaĠionale a României
Sucursala Iaúi
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Sediul Sucursalei Iaúi a Băncii NaĠionale a României, în perioada 1888-1944,
distrus în timpul bombardamentelor din cel de-al doilea război mondial.
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“Actul de fundare” al clădirii depus în 1885 la temelia
primului sediul al Sucursalei Iaúi:

"Astăzi

la 14 mai 1885 domnind MajestăĠile Loru
regele Carolul I úi regina Elisabeta, fiind miniútrii
I.I.Câmpianu, generalul Fălcăoianu, George Leca,
Radu Mihaiu, C.Nacu, A.Stolojan úi Dimitrie
Sturza, locĠiitoriu de guvernatoriu al Băncii
NaĠionale fiind Antonu Carpa, directori D. Bilcescu,
Eug. Carada, Emil Costinescu, I. P. Dumitrescu,
Teodor ùtefanescu, censori L. Câmpianu úi ùtefan
Ioanide, director al sucursalei I. Bogdanu, s-au pus
temelia Băncii NaĠionale Iaúi după proiectele
dresate de domnul arhitect N. Cerchez".
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Figuri reprezentative din Sucursala Iaúi a Băncii NaĠionale a României
Grigore Trancu- Iaúi
A lucrat în Sucursala Iaúi a Băncii NaĠionale a
României în perioada 1899-1902. Absolvent al ùcolii
Superioare de ComerĠ din Iaúi, a beneficiat de tradiĠia
stabilită de Banca NaĠională, potrivit căreia cei mai
buni absolvenĠi ai úcolii erau angajaĠi la sediul central
al băncii, sau sucursale ori agenĠii.
La sucursala Băncii NaĠionale din Iaúi parcurge toate
treptele ierarhice până când, remarcat ca bun
organizator de către directorul său, este propus pentru
un post vacant de casier.

Eugeniu Carada, aflat într-o vizită surpriză la Iaúi, impresionat de profesionalismul
úi devotamentul acestuia, îi dă o altă misiune: “ùtiu că trebuia să fii numit casier
însă fă-Ġi o delegaĠie urgentă. Pleci imediat la Dorohoi úi la HerĠa unde vei înfiinĠa
agenĠii ale Sucursalei.”
Nu va ajunge niciodată casier de bancă, lucru ce va rămâne pentru el “un ideal
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nerealizat”.

Articole de presă
• ConferinĠă despre: “Registrele comercianĠilor úi importanĠa lor la descoperirea
fraudelor în falimente”. – 15 Decembrie 1894.
• Efecte de primit úi efecte de plată. – 1 úi 15 Ianuarie 1895 – Buletinul Camerei de
comerĠ Iaúi.
• Cursul schimbului úi dobânda. – 1 Iulie 1899. – În “Creditul”.
• Iaúul zona liberă. – Ecoul, 2 Noiembrie 1905.
Legi úi expuneri de motive
• Legea pentru reglementarea conflictelor de muncă. – 1920.
• Legea pentru organizarea sindicatelor profesionale. – 1921.
• Unificarea administrativă a asigurărilor sociale úi întinderea acestor organizaĠiuni în
Basarabia. – 1921.
• Legea pentru asigurarea comercianĠilor. – 1926.
• Proiectul pentru contractul de muncă. – 1921 úi 1927.
Volume úi broúuri
• SocietăĠi cooperative. – Iaúi, 1899.
• Cursul schimbului úi dobânda. – Iaúi, 1900.
• ConcepĠia juridică a bancrutei. – Bucureúti, 1912.
• Curs de comerĠ úi contabilitate, pentru úcoale comerciale superioare. – Bucureúti,
1914.
• Măsurile economice úi financiare în timpul războiului actual. – Bucureúti, 1915.
• NoĠiuni elementare de comerĠ úi contabilitate. – Editura Socec & Co. 1925, Bucureúti.
• Eminescu Economist. – 1933.
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“Ei, bine, mă mândresc cu obârúia mea care este
dintr-o umilă familie de negustori. Datorez totul
sărăciei mele.
ùi de la Banca NaĠională am învăĠat, când închideam
casa de bani unde aveam atâtea milioane, aveam 20
de ani úi aveam 20 de milioane sub cheie – ceea ce
face astăzi un miliard, am învăĠat că cele 20 de
milioane erau ale băncii úi eu mergeam să împrumut
un leu de la un prieten ca să pot mânca în ziua
aceea. A fost învăĠătură mare care trebuie s-o útim
cu toĠii.
Alta este bogăĠia Ġării úi a instituĠiei unde lucrezi úi
alta este patrimoniul tău. ùi nu trebuie să le confunzi.
ÎnvăĠătura aceasta am luat-o dintre zidurile Băncii
NaĠionale”.
Grigore Trancu- Iaúi
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Mutarea sediului central al Băncii NaĠionale a României úi a
tezaurului la Iaúi
•

septembrie 1916- datorită ocupării de
către armata germană úi austro-ungară a
unei mari părĠi din teritoriul naĠional,
inclusiv a capitalei, Banca NaĠională
hotărăúte mutarea la Iaúi a tezaurului.
Pentru asigurarea desfăúurării în bune
condiĠii a acestei operaĠiuni a fost
desemnat Theodor Căpitanovici, director
din Centrala Băncii NaĠionale a României.
• 9/22 septembrie 1916- viceguvernatorul
I.G. Bibicescu informează Consiliul
general că tezaurul Băncii NaĠionale a
României a ajuns la Iaúi, însoĠit de
directorul
Theodor
Căpitanovici
úi
cenzorul Anghel Saligny.
Articol publicat în ziarul Opinia din 13 august
1916 pentru dezminĠirea zvonurilor privind mutarea
tezaurului Băncii NaĠionale la Iaúi
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Mutarea sediului central al Băncii NaĠionale a României úi a
tezaurului la Iaúi
•

15/28 septembrie 1916- Consiliul
general al Băncii NaĠionale a
României este informat cu privire la
modul în care a fost transportat úi
depozitat tezaurul Băncii la Iaúi.

•

12/25 noiembrie 1916- Consiliul de
administraĠie al Băncii NaĠionale a
României a decis strămutarea, în mod
provizoriu, cu începere din 14/27
noiembrie 1916, a sediului juridic úi
reúedinĠei
Băncii
NaĠionale
a
României la Iaúi.

Comunicatul Băncii NaĠionale a
României apărut în ziarul ieúean Opinia
din 8/20 decembrie 1916 adresat
deponenĠilor de valori
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Mânat grăbit, din gara Iaúi, tezaurul României a
luat drumul pribegiei
Primul
transport
al
tezaurului Băncii NaĠionale
a României la Moscova în
data de 15/28 decembrie
1916:
-1738 lăzi cu stocul
metalic al Băncii NaĠionale a
României, în valoare de
314.580.456,84 lei;
-2 lăzi în valoare de
7.000.000 lei, în care se
aflau bijuteriile coroanei.
Al doilea transport al tezaurului Băncii NaĠionale a României la
Moscova, în data de 27 iulie 1917:
-188 de lăzi, cu valori stabilite la 1.594.336.721,09 lei, din care 4 lăzi
cu aur în valoare de 574.523,57 lei.
Valoarea totală a aurului depus în tezaurul de la Moscova a ajuns la
315.154.980,41 lei aur.
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Acte de caritate desfăúurate la Iaúi cu sprijinul B.N.R.
- donaĠii pentru ajutorarea sinistraĠilor din Moldova, în urma inundaĠiilor
din 1897;
- tipărirea în 1913 a celei de-a doua ediĠii a lucrării monografice
Oraúul Iaúi-Monografie istorică úi socială, ilustrată a lui N.A.Bogdan;
- susĠinerea publicării unor reviste de specialitate în anul 1916 (a
FacultăĠii de Drept, a StaĠiunii Meteorologice-Agricole din GăvăneútiIaúi) úi a unor societăĠi filantropice;
- ajutoare în bani pentru strângerea în 1917 a fondului cantinelor
populare din Iaúi;
- repararea sediului Liceului NaĠional din Iaúi care a servit ca spital
pentru răniĠii din război;
- SusĠinerea UniversităĠii din Iaúi pentru întreĠinerea celor patru
cămine ale studenĠilor.
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