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Noi achiziţii ale Muzeului BNR

Costin C. Kiriţescu (1908-2002)


Academicianul Costin C. Kiriţescu,
membru al Consiliului de
administraţie al băncii în perioada
1991-1998, personalitate marcantă a
gândirii economice româneşti, el
însuşi, în tinereţe, un model de
funcţionar bancar, fapt pentru care
Banca Naţională a aniversat anul
trecut 100 de ani de la naşterea sa.

Vechiul Palat al BNR

Extras din Raportul Consiliului de administraţie al BNR către Adunarea
Generală a Acţionarilor, februarie 1918:
 Un fapt care ne-a produs,
nu putem zice grijă, ci o
mare şi legitimă enervare a
fost neîncrederea şi
pornirea ce se manifestă în
cercurile oficiale în contra
instituţiunilor financiare
existente şi care dovediseră,
prin munca lor, că sunt în
stare să aducă servicii
publicului şi statului.

Guvernatorul I.G. Bibicescu
(1914-1921)

Extras din Raportul Consiliului de administraţie al BNR către Adunarea
Generală a Acţionarilor, februarie 1918 (continuare):
 Între acestea, Banca Naţională nu era cruţată,
ba, din contră, cea mai atacată şi mai
ameninţată era ea. Pe de o parte, i se cereau
ajutoare pe care le da şi, pe de altă parte, se
uneltea contra ei. Mai n-a fost într-adevăr zi în
care în numita Cameră, fie în interviuri publicate
în ziare, fie în articole inspirate, să nu se
formuleze atacuri nedrepte şi nedovedite la
adresa Băncii Naţionale [...]

Extras din Raportul Consiliului de administraţie al BNR către Adunarea
Generală a Acţionarilor, februarie 1918 (continuare):
 N-am răspuns nimic, urmând în această privinţă
tradiţia invariabilă a Băncii de-a nu intra în
polemici, ci lăsând faptele să vorbească de la
sine. Ne-a fost mai uşor decât oricând de a nu
răspunde, când răspundea faptul că Banca
aducea statului, în timpi din cei mai grei ce-au
fost vreodată, serviţii atât de însemnate, încât cei
mai optimişti chiar nu se aşteptau ca Banca să fie
în stare de-a le face, cel puţin în întinderea ce au
luat.

SIMPOZIOANE DE ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE BANCARĂ (1993-2000)
 1993 Civilizaţia bancară românească
 1994 Sistemul bancar în refacerea economică a României
 1995 Omul de bancă în societatea contemporană românească
 1996 Reforma sistemului financiar în România şi integrarea
europeană
 1997 Mecenatul bancar şi dezvoltarea artelor şi culturii
 1998 Renaşterea unei instituţii şi a unei profesii: banca şi
bancherul
 1999 Arhitectură şi civilizaţie instituţională bancară – trecut şi
prezent
 2000 Cultură şi educaţie bancară – tradiţie şi transparenţă

SIMPOZIOANE DE ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE BANCARĂ (2001-2009)










2001 Introducerea monetei unice europene şi denominalizarea leului
– două povocări pentru sistemul bancar român la început de mileniu
2002 Primul deceniu al reformei bancare din România
2003 Competiţia dolar-euro, din perspectiva sistemului bancar
românesc
2004 Denominarea leului – punctul de vedere al sistemului bancar
2005 Integrarea europeană a României. Punctul de vedere al
sistemului bancar
2006 Parteneri ai Băncii Naţionale a României în sistemul de credit
autohton – băncile comerciale 1880-1948
2007 Moneda naţională – prezent şi perspective
2008 În slujba sistemului bancar. Oameni şi fapte
2009 Din istoria Băncii Naţionale – Sucursale şi agenţii

Cele mai vechi bănci centrale din Europa (I)











Suedia: Sveriges Riksbank
Marea Britanie: Bank of England
Spania: Banco de España
Franţa: Banque de France
Finlanda: Bank of Finland
Olanda: De Nederlandsche Bank
Austria: Osterreichishe Nationbank
Norvegia: Norges Bank
Danemarca: Danmarks Nationalbank
Portugalia: Banco de Portugal

1668
1694
1782
1800
1812
1814
1816
1816
1818
1846

Cele mai vechi bănci centrale din Europa (II)











Belgia: Nationale Bank van België
Rusia: Banca Centrală a Federaţiei Ruse
Germania: Reichsbank
Bulgaria: Banca Naţională a Bulgariei
România: Banca Naţională a României
Serbia: Narodna Banka Srbije
Italia: Banca d'Italia
Elveţia: Swiss National Bank
Estonia: Bank of Estonia
Ungaria: Magyar Nemzeti Bank

1850
1860
1875
1879
1880
1884
1893
1907
1919
1921

Cele mai vechi bănci centrale din Europa
(III)
 Belarus: National Bank of the Republic of
Belarus
 Letonia: Latvijas Banka





Lituania: Lietuvos Bankas
Polonia: Banca Naţională a Poloniei
Albania: Banka e Shqipërisë
Grecia: Bank of Greece

1922
1922
1922
1924
1925
1927

