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Cuvânt înainte
Încercăm o incursiune bibliografică în publicistica anilor 1918-1947. Am
”săpat” în arhive pe care nu le-a mai consultat nimeni de ani şi ani…
Se spune că nu trebuie să privim în trecut, ci doar înainte. Dar nici nu
putem ignora în totalitate trecutul, pentru că pe trecut ne-am clădit prezentul.
Nu putem să nu recunoaştem valoarea eminenţilor economişti ale căror idei
sunt atât de prezente şi acum. Iată de ce am pornit la acest drum. În primul
rând, pentru a pune în valoare, şi în acest fel, g}ndirea economică din ţara
rom}nească. Un asemenea demers, deloc uşor, credem că este binevenit şi
poate că, mai devreme sau mai t}rziu, va folosi celor ce vor cerceta anumite
domenii şi, printr-un singur click contemporan, vor găsi tot ceea ce doresc,
structurat pe autori, reviste, ani.
În prima etapă, am întocmit o listă, c}t mai completă posibil, de reviste
economice, consultând fişierele bibliotecilor mari din Bucureşti; am mers apoi
”pe teren”, unde am ales publicaţiile apărute în perioada 1918-1947 (uneori şi
1948, acolo unde am găsit, pentru a surprinde schimbarea de atitudine!). Vechi
de un secol, prăfuite, a trebuit să răsfoim cu grijă colecţiile pentru a nu le
deteriora şi mai mult. Unele pagini nici nu erau tăiate (sic!), după moda
editorială a timpului lor, aşa că le-am tăiat atent cu cutterul.
Am început cu arhiva Academiei de Studii Economice, pentru că una
dintre noi a absolvit aici în 1983. În timpul studenţiei nu am consultat aceste
reviste. Altul era regimul, altele erau recomandările de lectură…, dar numele
pe care le-am întâlnit nu ne-au fost necunoscute. Într-un anume fel, profesorii
noştri ştiau să strecoare nume care au însemnat mult pentru economia
rom}nească, pentru destinele Rom}niei Mari, între cele două războaie
mondiale. Aici, la depozitul de periodice al ASE, am întâlnit oameni cu respect
faţă de carte, care ne-au sprijinit atât logistic, cât şi cu toată experienţa lor în
domeniu. Le mulţumim că ne-au permis accesul în depozit şi că ne-au încurajat
la începutul demersului nostru.
Am reţinut pentru întocmirea volumului de faţă un număr de 33 de
publicaţii, criteriul principal fiind unul cu două valenţe – apariţia continuă de
peste trei ani şi, respectiv, existenţa fizică a revistelor în biblioteci, deci
accesibilitatea pentru publicul interesat.
Am ales pentru început A.L.A.C.I., Analele Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale ”Regele Mihai I” din Cluj-Braşov, Analele statistice şi
economice/Analele economice şi statistice, Buletinul Institutului Economic
Românesc, Economia naţională, Independenţa economică, Lupta economică,
Analele industriei şi comerţului, Correspondance économique/Correspondance

8

économique roumaine/Economia română (ediţia pentru străinătate),
Corespondenţa economică/Economia română, Revista generală de comerţ şi
contabilitate, Analele băncilor, Anuarul – Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor,
Almanahul cooperatorului, Almanahul cooperaţiei, Curierul cooperaţiei săteşti
din România/Curierul cooperaţiei române, Tribuna cooperaţiei ardelene,
Economia forestieră, Revista pădurilor, reviste prezentate în sinteza primei
etape a cercetării.
În partea a doua a studiului nostru am inclus: Conferinţele Extensiunii
Academice. Asociaţia Profesorilor de la Academia de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale Cluj, Observatorul social-economic, Analele minelor din România,
Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, Buletinul I.R.E.,
Buletinul Societăţii Politecnice, Cronica financiară, Revista Administraţia
financiară, Analele Institutului de Cercetări Agronomice al României, Buletinul
agriculturii/Buletinului Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Viaţa agricolă,
Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială, Buletinele Institutului Social Român,
Democraţia.
Revenind la criteriul de selecţie, mai adăugăm că a contat mult existenţa
publicaţiilor în colecţii cât de cât complete. La început nu am avut o strategie
definită. Pe parcursul activităţii noastre, ideile au început să curgă, fiecare
dintre noi venind cu câte un alt şi constructiv punct de vedere, şi astfel ne-am
reorganizat, construindu-ne o metodologie structurată despre ceea ce trebuia
făcut. Desigur, în acest sens, ne-au fost de un real folos şi întâlnirile lunare pe
care le-am avut cu coordonatorul proiectului, dl prof. Valeriu Ioan-Franc,
directorul C.I.D.E., la r}ndul său, sfătuit de prof. Victor Axenciuc, membru al
Academiei Române.
Colecţiile nefiind întotdeauna complete într-o singură sursă, ne-am
continuat parcursul, pentru aceleaşi publicaţii, la Biblioteca Academiei
Române*. În continuare, am consultat şi fişierele de la Biblioteca Băncii
Naţionale a României, Biblioteca Centrală Universitară şi Biblioteca
Naţională a României, în încercarea de a completa cele 33 de titluri/colecţii.
A apărut între timp ideea de a face o prezentare fiecărei publicaţii, ceea
ce nu avuseserăm în vedere iniţial.
În prelucrarea materialului str}ns, am ales două forme de redactare:
prima prezintă revista respectivă (format, frecvenţă de apariţie, redacţie,
rubrici, autorii cu cele mai multe articole publicate etc.), urmată de articolele
selectate de noi, pe numere şi ani, în ordine, menţionând la fiecare articol
autorul şi paginile unde se regăseşte. Dacă am găsit date despre
*

În lucrarea noastră arătăm şi biblioteca unde am găsit fiecare articol şi unde cititorul
interesat îl va regăsi, la rându-i.
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fondatorii/directorii/redactorii-şefi, am considerat necesar să prezentăm pe
scurt anul şi locul naşterii, parcursul profesional-ştiinţific etc. De asemenea,
am menţionat numerele lipsă la fiecare publicaţie.
Revistele selectate de noi ar putea fi clasificate în:
 reviste economice generale;
 reviste specializate pe domenii economice (industrie, comerţ,
contabilitate, finanţe şi bănci, asigurări, agricultură, silvicultură,
cooperaţie);
 alte reviste cu preocupări economice,
dar, pentru o accesare rapidă, am ales prezentarea lor în ordine alfabetică.
Cea de-a doua formă de prezentare a articolelor conţine: autor (nume,
prenume) sau *** (pentru cele fără autor), titlul articolului, în Numele revistei,
anul, nr., lună, an calendaristic, paginile, locul apariţiei, biblioteca unde le-am
găsit, ordonate alfabetic după numele autorului.
Pentru o apreciere c}t mai corectă asupra conţinutului revistei, am
selectat articole de autor, articole fără autor, uneori titluri din rubrici de genul
”cronică”, ”informaţii”, ”ştiri”. Dacă rubricile se repetau pe mai multe numere
(de exemplu, ”Produse miniere ale statului”, ”Preţurile produselor miniere şi
metalurgice ale statului”, ”Tablou cu societăţi şi bănci autorizate a funcţiona”,
”Schimbul în principalele ţări din lume”, ”Regimul devizelor străine în
Rom}nia”, ”Cărţi şi reviste”/”Cărţi, reviste, dări de seamă”, ”Schimbul
monedelor/monezilor”, ”Dispoziţii vamale”, ”Situaţia agricolă a Rom}niei”,
”Preţul/Preţul en detail al articolelor de primă necesitate” pe diferite luni,
”T}rguri”/”T}rguri şi expoziţii”, ”Lista ataşaţilor comerciali străini pentru
Rom}nia”, ”Debuşeuri”, ”Informaţiuni succinte din diferite ţări”, ”Legi, regulamente, decizii” din Corespondenţa economică), pentru a nu mări nepermis
fişierul de date, respect}nd însă spiritul publicaţiei/lucrării, am făcut referirile
de rigoare asupra existenţei rubricării în prezentarea fiecărei reviste. Fiind
vorba despre publicistică economică, ne-am permis să nu fim foarte selectivi.
Titlurile unor articole par insolite, dar reflectă preocupările vremii.
Există şi erori: de numerotare a paginilor fie prin dublare (în
Independenţa economică, de exemplu, se repetă c}teva pagini din nr.
7-8-9/1923 în nr. 10-11-12/1923, revista număr}nd în continuare paginile de
la un număr la altul), fie prin salt (în Economia naţională, între numerele
3-4/1933 şi 5/1933, de exemplu), sau de numerotare a anilor de apariţie
(Economia naţională, Revista pădurilor). În cazul acestora din urmă, am pus
între paranteze drepte anul corect.
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Ortografia anilor 1918-1947 este diferită de cea de azi. Diferenţele
privesc în principal1:
a) substantive comune:
 forma de genitiv/dativ singular a unor substantive feminine în ”ei” în
loc de ”ii” (acţiunei, adunărei, agriculturei, amenajărei, aplicărei,
asanărei, asigurărei, băncei, bisericei, calităţei, cărnei, chestiunei,
coajei, colonizărei, comasărei, concesiunei, conjuncturei, conservărei,
consfătuirei, constituirei, contabilităţei, conversiunei, culturei,
defrişărei, deprecierei, depresiunei, desvoltărei, direcţiunei, dobânzei,
evaziunei, expansiunei, emisiunei, exploatărei, exproprierei, fabricei,
făinei, finanţărei, fiscalităţei, fisiologiei, formărei, fotografierei,
funcţionărei, funcţiunei, fuziunei, gândirei, graţierei, ieftenirei,
îmbunătăţirei, împădurirei, împroprietărirei, încadrărei, încasărei,
înfiinţărei, înregistrărei, întocmirei, înţelegerei, înzestrărei, l}nei, legei,
limitărei, lumei, lunei, maşinei, mărcei, mătăsei, mişcărei, modificărei,
muncei, naturei, nomenclaturei, noţiunei, operaţiunei, organizărei,
originei, păcei, pădurei, păşunei, p}inei, plăţei, proprietăţei,
raţionalizărei, răşinei, rechiziţionărei, reclădirei, refacerei, regiunei,
reglementărei, reînnoirei, reorganizărei, revizuirei, sădirei, sărei,
scăderei, silviculturei, soartei, socializărei, societăţei, stabilizărei,
standardizărei, staţiunei, stărei, şcoalei, technicei, ţărănimei, ţărei,
ţinerei, uitărei, unificărei, unirei, uniunei, valorei, valorificărei, vieţei,
votărei, vremei);
 sufixul ”-(ţ)iune” (sing.)/”-(ţ)iuni” (pl.) în loc de ”-(ţ)ie” (sing.)/”-(ţ)ii
(pl.)” în nominativ/acuzativ (clasificaţiunea, extracţiunea, circumscripţiuni, experimentaţiuni) sau genitiv/dativ singular păstr}nd
terminaţia ”ei” în loc de ”ii” (achiziţiunei, aplicaţiunei, asociaţiunei,
circulaţiunei, comisiunei, consumaţiunei, convenţiunei, cooperaţiunei,
exploataţiunei, inflaţiunei, legislaţiunei, ocupaţiunei, oscilaţiunei,
populaţiunei, precisiunei, producţiunei, profesiunei, repartiţiunei,
situaţiunei, speculaţiunei, sugestiunei) sau pl. (coaliţiunilor, negociaţiunilor);
 prefixul ”des” în loc de ”dez” (desariparea, desavantajele, desbaterea/desbaterile, desechilibrul/desechilibrului, desmembrarea, desorganizarea, desvoltarea);
 ”s” în loc de ”z” intervocalic (analisa, basinul, disolvarea, explosibilelor,
isolare, polonesă, resolvarea, silosurile) sau nu (censorii,
isvor/isvoare/isvoarele, răsleaţă, sborul, sburătoare, transitul);
1 Exemplele

sunt extrase din titlurile articolelor.
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b)

c)
d)

e)
f)

”z” în loc de ”s” (amortizmentul/amortizmente, prizma);
substantive feminine la plural articulat în ”-ele” în loc de ”-ile” pentru
nominativ/acuzativ (boalele, fabricele, maşinele, sarcinele) şi ”-elor” în
loc de ”-ilor” pentru genitiv/dativ (fabricelor, păşunelor, regulelor,
socotelelor);
substantive feminine sau neutre terminate la nominativ/acuzativ
plural articulat în ”ile” în loc de ”ele” (camerile, cauzile, gaterile,
indicile, pieţile);
substantive neutre la plural articulat în ”-ele” în loc de ”-urile” pentru
nominativ/acuzativ (compasele) şi ”-elor” în loc de ”-urilor” pentru
genitiv/dativ (bilanţelor) şi invers (pasivurilor);
forme arhaice: adause (adaosuri), autarkie (autarhie), biurou (birou),
carpin (carpen), cassa (casa), cek (cec), cutropiri (cotropiri), erarchia
(ierarhia), ienuper (ienupăr), inclave (enclave), centenariu (centenar),
comerciu (comerţ), comptabilizarea (contabilizarea), massă (masă),
mătasă (mătase), metoadele (metodele), monarchie (monarhie),
neglijerea (neglijarea), origină (origine), politechnica (politehnica),
rafinerii (rafinării), răsboi/răsboiu/războiu (război), regulamentarea
(reglementarea),
rendementul
(randamentul),
sămănăturile
(semănăturile), technica (tehnica), ţeranii (ţăranii), vieaţa (viaţa),
virimente (viramente);
substantive proprii: Americei (Americii), Bohemiei (Boemiei),
Ceho-Slovacia (Cehoslovacia), Crimeia (Crimeea), Danemarcii
(Danemarcei), Dobrogii (Dobrogei), Dunărei (Dunării), Egyptul
(Egiptul), Iugo-Slavia/Jugo-Slavia/Jugoslavia/Yugoslavia (Iugoslavia),
Ploeşti (Ploieşti), Vienii (Vienei);
pronume: relativ: cari (pentru care); pronume demonstrativ de
identitate (aceaşi/aceiaşi pentru aceeaşi);
adjective: austriace (austriece), complect (complet), creiată (creată),
desmembrată (dezmembrată), desorganizată (dezorganizată),
desrobite (dezrobite), eftine (ieftine), erosive (erozive), eşiţi (ieşiţi),
hipotecar (ipotecar), interimală (interimară), întregei (întregii),
jugoslav/yugoslav (iugoslav), marei (marii), mediteraniene
(mediteraneene), noui (noi)/nouile (noile)/nouei (noii)/nouii (noii),
orthogonale (ortogonale), panhelenic (panelenic), politechnic/politecnic (politehnic), strein (străin), transitoriu (tranzitoriu),
vechiu (vechi), zootechnică (zootehnice);
verbe: constituiesc (constitue), creiem (creem), desleagă (dezleagă),
isbuti (izbuti), trebue (trebuie)/trebuesc (trebuiesc), reese (reiese);
adverbe: în deosebi (îndeosebi);
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g) numerale: doui (doi), douăzecişiunulea (douăzeci şi unulea),
douăzecişidoilea (douăzeci şi doilea);
h) prepoziţii: cătră (către), dela (de la).
De menţionat că apar şi formele actuale corecte ale acestor cuvinte
prezentate. Nu există o consecvenţă în acest sens.
Am încercat să păstrăm titlurile articolelor aşa cum au fost scrise, deşi
computerul ne corectează automat de multe ori. În privinţa majusculelor, am
adoptat pe cât posibil regulile de azi. Lunile anului, de asemenea, sunt scrise
după ortografia de acum.
Am întâmpinat mari dificultăţi privind numele autorilor:
Pentru autorii cunoscuţi şi foarte cunoscuţi, precum (alfabetic, după
nume) Const. C. Bacalbaşa, C.I. Băicoianu, E.M. Brancovici, C. Bungeţianu,
Alexandru Cusin, M.D. Drăcea, G. Ionescu-Şişeşti, N. Iorga, V. Jinga, Costin C.
Kiriţescu, Gh.N. Leon, V.N. Madgearu, M. Manoilescu, Gr. Mladenatz, Gheron
Netta, I. Răducanu, C. Rădulescu-Motru, Pantelimon M. Sitescu, V. Slăvescu, V.N.
Stinghe, Gh. Taşcă, I.I. Tatos, T.A. Teodoru, Gr.L. Trancu-Iaşi, Ion Veverca, am
ales cea mai frecventă formă de semnătură (aceasta de mai sus).
Pentru alţi autori, de exemplu, P. Drăgănescu-Brateş (care a semnat
articole cu P. sau Petre sau Petru Drăgănescu, P. sau Petru Brateş sau P.D.B.),
ne-au ajutat însemnările făcute de cercetătorii dinaintea noastră, cu creionul,
pe sumarul revistelor consultate.
Unii autori au preferat să semneze doar cu iniţiale. Acolo unde am avut
motive pertinente să credem că aparţin unui anumit autor, am preferat
numele întreg. De exemplu, despre V.M.I. sau Vim, avem motive să credem că
este V.M. Ioachim, un autor foarte prezent în paginile Revistei generale de
comerţ şi contabilitate (convingerea noastră se bazează pe faptul că unele
articole, cu acelaşi titlu, întinse pe mai multe numere au fost semnate şi cu
numele întreg, şi cu iniţiale). Unde nu am avut niciun indiciu, am lăsat, fireşte,
iniţialele (A.B., A.G., A.I., A.L., A.M., A.N.C., A.S., A.Z., C.D., C.G., D., D.G., G.C., G.C.M.,
G.D.E., G.L., G.N.B., G.P., Gh.P., H.N., I.I., I.P. Cluj, I.P., I.P.D., I.P.P., I.S., I.T., I.V., L.C.,
M.F., M.F., M.Şt., M.T., N.B., N.C., N.G., O.N., P., P.A., P.D., P.P., R., R.S.T., S.A., S.C.,
S.M., S.U., St., St.C., Şt.V., T., U, V.B., V.N., V.N.). Alţii au semnat doar cu numele
(de exemplu, Christea, Dină, Filip, Cibianu, Oneşteanu).
În alte cazuri, numele au fost ortografiate şi în limba rom}nă, şi în limba
franceză. În acest caz, am ales numele în limba rom}nă (de exemplu, Jordan
Demetre sau Iordan Dimitrie sau Iordan Dumitru a devenit (sper, corect)
Iordan D., Jean a devenit Ion sau I.), în ideea că nimeni nu caută şi nu va căuta
în cercetările sale viitoare un nume rom}nesc ortografiat în altă limbă. În alte
cazuri (de exemplu, Nitzu Theodor, Theodorescu D.T.), negăsind şi forma în
rom}nă, le-am lăsat ca atare.
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Pentru numele foarte frecvente în limba rom}nă (de exemplu,
Antonescu, Constantinescu, Cristea, Dan, Demetrescu, Dimitriu, Dumitrescu,
Ene, Enescu, Florescu, Georgescu, Gheorghiu, Grigorescu, Iliescu, Ioan, Ionescu,
Luca, Manolescu, Marinescu, Mateescu, Mihăilescu, Nicolau, Niculescu,
Oprescu, Panaitescu, Petrescu, Popescu, Protopopescu, Rădulescu, Şerbănescu,
Ştefan, Ştefănescu, Tănăsescu, Teodorescu, Vasilescu, Vasiliu, Vasiloiu,
Voiculescu), firesc, dacă prenumele sau iniţiala (iniţialele) prenumelui
difereau, le-am păstrat ca atare. Dacă numele respectiv apărea şi cu prenume
întreg, şi cu iniţiala aceluiaşi prenume, am ales doar numele şi iniţiala
prenumelui, pentru o anumită uniformizare (neav}nd garanţia că este vorba
chiar de aceeaşi persoană, dar nici negreşind foarte mult).
Alte exemple: Moldovan Ion şi Moldovan Ion Junior apar în reviste cu
numele Moldovanu şi Moldoveanu şi cu prenumele Ioan în diverse combinaţii.
În alegerea numelor Moldovan Ion şi Moldovan Ion Junior, ne-am ghidat după
frecvenţa apariţiei acestor forme, având în vedere şi conţinutul articolelor. La
fel în cazul lui Georgianu Ilie I., care a apărut şi cu numele Georgian, atât în
redacţia revistei, cât şi ca autor. Dintre Przemeţchi Z., Przemţchii Z.A.,
Przemetchii Z., Przemeţchii Z., am ales arbitrar Przemeţchi, Z., av}nd motive să
credem că este aceeaşi persoană, dar fără a garanta că acesta este numele
corect.
În cazul prenumelor de felul Ioan/Ion, Dumitru/Dimitrie, Tudor/Teodor
l}ngă acelaşi nume, dacă nu am avut alte criterii de alegere (cum ar fi frecvenţa
de apariţie), am ales iniţiala prenumelui.
Revistele care şi-au schimbat titlul în decursul existenţei lor au fost
prezentate împreună (de altfel, şi anul de apariţie a mers în continuare).
Interesându-ne numai perioada 1918-1947, pentru revistele apărute înainte
de anul 1918, am arătat c}nd au apărut, scopul lor (printr-un extras din
articolul de început), fondatorii.
După ce am mers în toate bibliotecile mari din Bucureşti, înclinăm să
credem că, pentru fiecare revistă, ultimul număr prezentat de noi este şi
ultimul număr de apariţie.
În finalul lucrării este prezentată o listă cuprinzătoare, conţinând 428 de
titluri de publicaţii, din care le-am ales pe cele prezentate în această lucrare. De
bună seamă, indexarea lor completă ar putea constitui o altă temă de cercetare, în
aşa fel înc}t să se poată repune în atenţia cercetării economice rom}neşti întregul
patrimoniu al gândirii economice naţionale din perioada respectivă.
Aida Sarchizian
Paula Neacşu

A.L.A.C.I.
Revista A.L.A.C.I. a apărut în
anul 1921 pentru scurt timp, sub
”înfăţişarea unui buletin profesional.
(…) Fie din motive financiare, fie din
cauza numărului restr}ns de membri,
revista nu-şi mai poate relua apariţia
decât tocmai în anul 1930, prin
strădania comitetului de atunci şi mai
ales prin eforturile permanente ale
colegului nostru Victor Scărlătescu,
sub a cărui îngrijire apare şi care
trecând peste toate piedicile izbuteşte, timp de mai bine de doi ani, să-i
asigure regulata apariţie.”1
Ca organ al Asociaţiei Licenţiaţilor Academiilor Comerciale şi Industriale, A.L.A.C.I., ”revistă economico-financiară”, l-a avut ca preşedinte de
onoare al Asociaţiei din ianuarie p}nă în noiembrie 1930 pe Gh. Taşcă, rectorul
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, din
comitetul asociaţiei făc}nd parte iniţial C. Bungeţianu, preşedinte, Cezar
Miron, vicepreşedinte, Gh. Huber, Eugen Petrescu, Silviu Bogdan Duică, C.
Dobrescu, V. Scărlătescu, P. Drăgănescu-Brateş, Dan Ştefănescu-Griviţa, N.
Filipescu, Gh. Alexandrescu, Aurel Precup, Ştefan Tănăsescu, Al. Andreescu,
Ath. Saghiaş, Cristu Nicolau, Em. Brancovici, directorul revistei fiind Victor
Scărlătescu timp de doi ani.
Din aprilie 1930, Cezar Miron devine preşedintele comitetului Asociaţiei,
iar P. Drăgănescu-Brateş, vicepreşedinte, înlocuit din martie 1931 p}nă în
iunie 1932 de C. Greceanu. Din iunie 1930, apar ca membri de onoare C.
Bungeţianu şi V. Slăvescu. Din decembrie 1930, I. Răducanu este preşedinte de
onoare, funcţie deţinută p}nă în decembrie 1937. Din iulie 1932, membrilor de
onoare li se adaugă Cezar Miron, preşedintele comitetului p}nă în aprilie 1933
este N. Penescu şi vicepreşedinte, Gh. Huber. Ca membri de onoare se adaugă,
din februarie 1934, G. Moroianu, rectorul Academiei Comerciale din Cluj,
înlocuit din decembrie 1935 de I.N. Evian, la rândul lui înlocuit de C. Lacea din
mai 1936, iar din aprilie 1937, de Octavian Prie; de asemenea, din septembrie
1

Victor Ionescu, ”Revista ALACI”, în A.L.A.C.I., nr. 1-2, ianuarie-februarie 1938, București,
p. 1.
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1934, şi C. Procopie şi V. Madgearu sunt
membri de onoare p}nă c}nd se renunţă la
aceste titluri, respectiv din ianuarie 1938.
Odată cu schimbarea designului
copertei, în mai 1933, revista are ca
subtitlu ”Revistă de cercetări economice şi
sociale, Buletinul Asociaţiei Licenţiaţilor
Academiilor Comerciale şi Industriale” şi
un comitet de redacţie format din I.
Ivănescu, M.A. Lupu, M. Maievschi,
delegatul Comitetului A.L.A.C.I. fiind Sterie
Ficata, iar comitetul Asociaţiei îl are ca
preşedinte pe Victor Ionescu şi ca vicepreşedinţi pe Valeriu Oancea şi Al. Tănăsescu.
Din mai 1934, subtitlul revistei este
”Revistă lunară de cercetări economice”,
comitetul de redacţie este compus din
Alexandru Romulus, N. Badea-Buzău numai p}nă în august 1934, Lazăr
Ionescu, Mihail Gr. Romaşcanu şi Ion Stan, N. Ionescu-Caracaleanu, secretar de
redacţie, şi Constantin Pristăvescu,
administrator; din octombrie se
adaugă şi Dimitrie Pascu, V.V.
Protopopescu, Ioan Al. Roceric; din
iunie 1936, subtitlul devine
”Revistă lunară de studii şi cercetări economice” p}nă la sf}rşitul
apariţiei. Şi comitetul de redacţie
va mai suferi modificări: din
ianuarie 1936 răm}n doar Lazăr
Ionescu, Dimitrie Pascu, V.V. Protopopescu, Ioan Al. Roceric, Ion Stan
şi Constantin Pristăvescu p}nă în
mai 1936, apoi, din iunie 1936,
comitetul de redacţie este format
din Dimitrie Pascu, Christian Petrescu, Ioan Al. Roceric, cu Christian
Dumitrescu, secretar de redacţie, şi Constantin Pristăvescu, administrator, iar
din ianuarie 1937, ”apare prin colaborarea tuturor colegilor, sub îngrijirea
comitetului A.L.A.C.I., administrator Constantin Pristăvescu”. Comitetul
A.L.A.C.I. va fi condus de Victor Ionescu ca preşedinte p}nă în octombrie 1943
inclusiv, funcţia de vicepreşedinte ocupând-o, după cei deja menţionaţi,
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Simion Alexandrescu şi Ion Stan, apoi Christian Petrescu şi Constantin Grama
din mai 1942; în perioada noiembrie 1943-martie 1944, preşedinte al
comitetului A.L.A.C.I. a devenit Mihail Gr. Romaşcanu, iar Victor Ionescu şi
Dumitru Garibaldi, vicepreşedinţi; ultima apariţie, respectiv nr. 1-3, 1946, l-a
avut ca preşedinte pe Ioan Tatos şi ca vicepreşedinţi pe Marin Lupu şi
Alexandru Sobaru.
Formatul revistei a variat de la ~225-230mm x 150-155mm în perioada
1930-1937 la ~225-230mm x 185-190mm în perioada 1938-1944, ultima
apariţie având numai 207mm x 150mm.
Deşi revista a mai apărut, comitetul A.L.A.C.I. considera în ianuarie 1930
că, ”dat fiind scopul pe care îl urmăreşte prezenta publicaţie socotim că
începem o muncă nouă şi de aceia pornim la drum cu toată hotăr}rea de a
învinge şi a realiza o lucrare temeinică”. Drept urmare, şi numerotarea anilor
începe cu anul I, 1930.
”Apariţia revistei A.L.A.C.I. isvoreşte dintr’o’naltă necesitate de a str}nge
rândurile între licenţiaţii Academiilor Comerciale şi Industriale (…). A.L.A.C.I.
nu va fi numai o revistă profesională în care se vor publica lucrările
comitetului asociaţiei, demersurile făcute pe l}ngă diferite instituţiuni pentru
apărarea drepturilor colegilor, succesele repurtate de colegi, cereri şi oferte de
serviciu pentru licenţiaţi etc.; scopul publicaţiei este mult mai înalt.
Astfel A.L.A.C.I. îşi propune să publice, în afară de cele deja relatate:
a) articole, studii şi monografii referitoare la cunoaşterea economică şi
financiară a Rom}niei şi raporturile de această natură ale ţărei
noastre cu exteriorul;
b) informaţiuni comerciale pentru uzul neguţătorilor şi producătorilor
români, de care să se poată realmente folosi;
c) recenzări ale lucrărilor economice de seamă.”1
Gh. Taşcă, rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale
din Bucureşti, preciza în acelaşi număr de debut: ”Academia de Înalte Studii
Comerciale a fost înfiinţată la 1913 şi a fost una dintre creaţiunile cele mai
criticate în lumea politică. Ani de zile oameni politici de mare suprafaţă au
prigonit această instituţie.
Este fără îndoială că nu ignorărei marelui gol pe care-l umplea această
instituţie, în organizarea noastră economică, s’a datorit această prigonire. Ea
era pornită numai din pasiunea politică, care animă pe mai toţi bărbaţii noştri
de stat şi care face at}ta rău ţărei. Cu toată prigonirea, instituţia şi-a urmat
drumul şi a creiat împrejurul ei acea strălucită mişcare economică care a
caracterizat ţara noastră în greaua epocă dela 1918 la 1928.
1

Comitetul A.L.A.C.I., ”La lucru”, în A.L.A.C.I., anul I, nr. 1, ianuarie 1930, București, p. 3-4.

17

Academia şi-a sporit prestigiul cu trecerea fiecărui an. Astăzi este fără
nici un fel de contestaţie, baza învăţăm}ntului economic din ţară. (…)
Licenţiaţii Academiei de Înalte Studii Comerciale au un imens rol de
îndeplinit.”1
Revista a apărut neîntrerupt din ianuarie 1930 p}nă în martie 1944, cu
numere individuale, uneori duble (integral în anii 1931-1932 şi numere duble
răzleţe în alţi ani) sau triple (nr. 1-3/1939, 5-7 şi 10-12/1940, 1-3 şi 6-8/1941,
5-7/1942, 3-5 şi 8-10/1943, 1-3/1944).
În 15 aprilie 1944, în s}mbăta Paştelui, ”sediul ALACI-ului a fost distrus
de loviturile bombardamentului vrăjmaş şi mistuit de foc. (…)
S’au prăbuşit ziduri inerte în neputinţa de a înfrunta vremelnicia, au ars
lucruri supuse nevolnicii distrugeri, dar sufletul, expresie a voinţei de viaţă şi
afirmărilor de luptă nu a fost nimicit. A ars arhiva documentară alacistă, de o
deosebită valoare morală, din care se puteau desprinde – mărturie a trecutului
şi îndreptar de viitor – ideile după care a fost condusă asociaţia şi crezurile
care au dat raţiune acţiunei profesionale alaciste. (…)
Alaci-ul se va reface, nu din cenuşa vremurilor cari nu mai revin şi cari
învechesc tot ceace ating, ci din forţa ideii cuceritoare a dreptăţii.
Alaciştii privesc mai puţin în trecut şi luptă pentru viitor.”2
Într-adevăr, revista a mai avut o tentativă de apariţie cu nr. 1-3,
ianuarie-martie 1946, cu un format micşorat şi puţine pagini.
În primul an de apariţie, cuprinsul revistei a fost structurat în ”Partea
generală”, ”Partea profesională”, ”Informaţiuni economice”, ”Recenzii”, apoi în
”Articole”, ”Studii” sau ”Studii şi articole”, ”Cronică”, ”Colegiale” sau ”Studii”,
”Idei-doctrină”, ”Actualităţi”, ”Date şi fapte”, ”Buletinul A.L.A.C.I.” sau
”Activitatea A.L.A.C.I.”, ”Însemnări şi recenzii”, ”Revista cărţilor”, ”Revista
revistelor”, ”Colţul filialelor” etc. Aşadar, pe l}ngă articolele pe care le
prezentăm, revista a publicat informaţii despre diverse evenimente din viaţa
asociaţiei, diverse comunicări, informaţii despre activitatea seminarelor
Academiei Comerciale, despre congrese din domeniu.
Printre cei mai frecvenţi contributori la conţinutul revistei s-au numărat
Ioan Al. Roceric, Gh. Huber, Christian Petrescu, V.V. Protopopescu, N.
Tripcovici, V. Scărlătescu, N. Mihăilescu, Stelian Popescu, Victor Ionescu, Const.
Făgărăşanu, Ion I. Ghelase, Ion N. Stan, C. Bungeţianu, Ion Th. Nicolau, Dimitrie

Gh. Tașcă, ”Rolul licenţiaţilor Academiei de Studii Comerciale”, în A.L.A.C.I., anul I, nr. 1,
ianuarie 1930, București, p. 4-5.
2 Nicolae Mihăilescu, ”Alaci-ul a fost bombardat”, în A.L.A.C.I., anul XV, nr. 1-3, ianuarie-martie 1944, București, p. 1.
1
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P. Pascu, Mihail Gr. Romaşcanu, Vasile Turculescu, Virgiliu I. Isopescu, G.Z.
Barbu, N. Bădulescu, G. Ianăş, Lazăr Ionescu, Ilie Stoinel, Ion Veverca.
Articolele autorilor au ca domenii de interes: doctrinele economice,
organizarea profesională a licenţiaţilor Academiilor Comerciale şi rolul lor în
organizarea economiei naţionale, finanţe şi bănci, reforma bancară, reforma
învăţăm}ntului economic, rolul t}rgurilor şi expoziţiilor în dezvoltare,
importanţa turismului, salarizarea funcţionarilor publici, criza economică şi
stabilizarea monetară, rom}nizarea economiei naţionale, economia de război
etc. Mai rar, studiile au vizat şi alte ţări.

19

A.L.A.C.I.
anul I, nr. 1, ianuarie 1930
 Taşcă, Gh., ”Rolul licenţiaţilor Academiei Comerciale”, p. 4.
 Suciu, Paul Horia, ”Spre un nou ideal”, p. 5-8.
 Scărlătescu, V., ”Trebuie stăruit a se reveni la patenta fixă în
Rom}nia?”, p. 8-13.
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Corpul tehnic economic”, p. 14-16.
 Ioachim, V.M., ”Licenţiaţii în ştiinţe comerciale şi Corpul Experţilor
Contabili”, p. 16-18.
anul I, nr. 2, februarie 1930
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 Protopopescu, I., ”Industrializarea Rom}niei”, p. 5-10.
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 Drăgănescu-Brateş, P., ”Profesorul Angelescu şi economiştii din
Rom}nia”, p. 4-6.
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 Alexandrescu, Vladimir, ”Solidaritatea generaţiilor”, p. 4-10.
 Romaşcanu, Mihail Gr., ”Necesitatea înfiinţărei unei monetării în
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 Romaşcanu, Mihail Gr., ”Un izvor nebănuit de avuţie naţională:
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 Demetrescu, C.G., ”Deruta bancară”, p. 7-16.
 Perussi, C., ”Lumină nouă în studiul limbilor străine”, p. 17-20.
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anul I, nr. 9, septembrie 1930
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 Greceanu, C., ”Seminarul pedagogic comercial”, p. 30-33.
anul II, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1931
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 Popescu, Stelian, ”Problema scăderii preţurilor şi consecinţele
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 Scărlătescu, V., ”Problema aurului în cadrul depresiunii economice
mondiale”, p. 16-28.
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Almanahul
cooperatorului
Almanahul cooperatorului a
apărut la Bucureşti, în anul 1930, ca
publicaţie anuală de popularizare a
mişcării cooperative de către Oficiul
Naţional al Cooperaţiei Române. Nu a
avut un comitet de redacţie sau un
conducător menţionat pe copertă.
În prefaţa la anul I, Gr. Mladenatz
arăta importanţa mişcării cooperative
pentru România: ”Mişcarea cooperativă numără acum în ţara noastră, cam
un milion şi jumătate de aderenţi. Dacă
ţinem seamă că aceştia sunt deobiceiu
capi de familie, cari adică au o
gospodărie ale cărei nevoi cată să fie
satisfăcute în chip mai convenabil cu ajutorul cooperativei, numărul celor
interesaţi în bunul mers al mişcării, poate fi socotit la câteva milioane.
Din punctul acesta de vedere, – al numărului cooperatorilor, – suntem
socotiţi printre ţările cele mai «cooperatizate» din lume. (…)
Fireşte: cooperaţia este o acţiune de massă. În cooperaţie trebuie să fim
mulţi. Dar e nevoie în acelaş timp să fim şi buni: buni cooperatori. (…)
De aceea trebue să facem toate sforţările pentru a ne pătrunde de
învăţăturile cooperatiste. (…)
Oficiul Naţional al Cooperaţiei Rom}ne se străduieşte să organizeze o
acţiune sistematică pentru realizarea acestui punct însemnat din programul
său de lucru. În afară de cercuri culturale, de şcoli şi cursuri pentru
cooperatori, de placarte şi filme, etc., s’a pus la cale publicarea unei «Biblioteci
Cooperatiste», în trei serii, din care cea mai importantă este seria broşurilor
de popularizare.”1
În format de ~230mm x 160mm, Almanahul cooperatorului a apărut
p}nă în 1934 inclusiv, public}nd articole de interes privind principiile
cooperaţiei, importanţa cooperaţiei în România şi în lume, exemple de
cooperative şi bănci populare, cooperatori de frunte, legislaţie cooperatistă,
foarte multe sfaturi utile pentru cooperatori, calendarul bâlciurilor din
1

Gr. Mladenatz, ”Prefaţă”, în Almanahul cooperatorului, anul I, 1930, București, p. 3.
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România, tabloul taxelor de timbru şi tariful poştal, calendarul sărbătorilor
legale şi religioase, poezii, reclame. Printre autori: T.C. Ionescu-Paşcani, I.D.
Tocilă, N.O. Popovici-Lupa, Luca Paul, V. Lovinescu-Rădăşeni, M. Pienescu, I.I.
Tatos, Sergiu Victor Cujbă, Virgil Niculescu, Gr. Mladenatz, C. Săndulescu,
arhimandrit Iuliu Scriban, A. Sfinţescu, G. Tomescu.
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p. 14-16.
 Gusti, Dimitrie, ”Spiritul cooperatist şi propaganda prin fapte”,
p. 18-22.
 Mladenatz, Gr., ”Cooperaţia în Rom}nia”, p. 60-76.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Ion Ionescu dela Brad”, p. 80-82.
 Răducanu, I., ”P.S. Aurelian şi cooperaţia”, p. 83-86.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Dimitrie C. Butculescu”, p. 87-90.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Spiru C. Haret”, p. 91-94.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Doctorul C. Istrate”, p. 96-97.
 Paul, Luca, ”C. Dobrescu-Argeş”, p. 98-102.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Fotin Enescu”, p. 103-105.
 Busneanu, Corneliu, ”Un luptător vrednic”, p. 106-111.
 V}lceanu, Eugen, ”Mişcarea cooperativă forestieră”, p. 112-127.
 Tocilă, I.D., ”Cooperativele de arendări şi de cumpărări de păm}nt”,
p. 130-135.
 Cujbă, Sergiu Victor, ”Cooperativele de îndiguire”, p. 136-139.
 Tatos, I.I., ”V}nzarea în comun a cerealelor”, p. 142-149.
 Petraşcu, N.N., ”Banca Centrală Cooperativă”, p. 150-152.
 Tatos, I.I., ”Rostul Centralei Cooperative de Import şi Export în
organizarea noastră cooperativă”, p. 155-158.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Activitatea culturală a cooperaţiei rom}ne”,
p. 160-166.
 Cujbă, Sergiu Victor, ”Teatrul cooperatist”, p. 167.
 Pienescu, M., ”Institutul Social Rom}n şi cooperaţia”, p. 168-169.
 Pienescu, M., ”Congresul Internaţional de Agricultură şi cooperaţia”,
p. 170-172.
 Delavardar, I.N., ”Privire generală asupra cooperaţiei noastre”, p. 173-179.
 Niculescu, Virgil, ”Legiuiri şi dispoziţiuni în legătură cu cooperaţia”,
p. 180-183.
 Mladenatz, Gr., ”Doctorul G. Fauquet”, p. 184-186.
 Mladenatz, Gr., ”Ferdinand Kalindera”, p. 188.
 G}dei, C.G., ”Profesor dr. Vahan Totomianz”, p. 189-193.
 Gălăţeanu, R., ”Cooperaţia din toată lumea”, p. 194-199.
 Tocilă, I.D., ”Determinarea greutăţii vii la bovine”, p. 200-201.
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anul II, 1931
 Madgearu, V.N., ”Principiile cooperaţiei”, p. 26-30.
 Răducanu, I., ”Un cuv}nt despre noua fază a cooperaţiei”, p. 31.
 Mladenatz, Gr., ”Cooperaţia şi valorificarea cerealelor”, p. 32-38.
 Mehedinţi, S., ”Fapte vechi în haine nouă”, p. 39-40.
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Contabilitatea gospodăriei”, p. 41-43.
 Tomescu, G., ”Despre săm}nţă”, p. 43.
 Scriban, Iuliu, arhimandrit, ”Cum stăm azi cu călindarul”, p. 44-46.
 Neniţescu, D.S., ”Însuşirile unor buni administratori”, p. 48.
 Dumitrescu-Bumbeşti, Gh., ”Amintiri despre Spiru Haret”, p. 49.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Petre T. Rădulescu”, p. 50-51.
 Rădulescu, Petre T., ”Lumină pentru cooperaţie”, p. 53.
 Tomescu, G., ”Alegerea seminţei”, p. 53.
 Totomianz, V., ”A treia călătorie a mea în Rom}nia”, p. 54-59.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Raţionalizarea în cooperaţie”, p. 60-63.
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ţări”, p. 64-68.
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 Petraşcu, N.N., ”Banca Centrală Cooperativă”, p. 71.
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 Tomescu, G., ”Ad}ncimea la care se îngroapă seminţele”, p. 88.
 Popovici, G., ”Vasile Curtius”, p. 89.
 Cercel, C., ”Rolul cooperativelor comerciale în agricultură”, p. 90-93.
 G}dei, C.G., ”Constatări şi mărturisiri sincere”, p. 94-95.
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 Paul, Luca, ”Gh. Stănescu-Salcia”, p. 99-100.
 Tatos, I.I., ”Centrala Cooperativă de Import şi Export”, p. 101-104.
 Vâlceanu, Eugen, ”Cooperativele de păduri şi însemnătatea lor”,
p. 105-108.
 ***, ”Federala «Soroca», Tg. Floreşti, Soroca”, p. 108-109.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperaţia şcolară”, p. 110-118.
 Ciolan, I.N., ”Cooperaţia în Universitatea din Bucureşti”, p. 119-124.
 Niculescu, Virgil, ”Legiuiri şi dispoziţiuni în legătură cu cooperaţia”,
p. 125-128.
 Scriban, Iuliu, arhimandrit, ”Cooperatorii şi izvorul lor”, p. 129-132.
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Popescu, Irimia, ”Despre boalele molipsitoare ale animalelor”,
p. 190-197.
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p. 198-207.

anul III, 1932
 Cristea, Miron, patriarh, ”Prin cultură, credinţă şi cooperaţie…”, p. 11.
 Iorga, N., ”Către ţărani”, p. 12.
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Educaţia cooperatistă a ţăranului”, p. 13-16.
 Popovici-Lupa, N.O., ”Treburi plugăreşti în cele 12 luni ale anului”,
p. 17-42.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cum purcedem în cooperaţie”, p. 43-44.
 Uscătescu, V., ”Dumitru Brezulescu”, p. 45-46.
 Galan, A., ”Uniunile de cooperative rom}neşti în 1931”, p. 46-49.
 ***, ”Banca populară «Gilortul», Novaci-Gorj”, p. 49-50.
 Săndulescu, C., ”Clocirea artificială”, p. 50-51.
 ***, ”Federala «Argeş», Piteşti”, p. 52-54.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperativele de producţie şi cele de
consumaţie”, p. 55-58.
 ***, ”Cooperativa «Năvodul» din Ismail”, p. 59.

46
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V}lceanu, Eugen, ”Pădurile noastre”, p. 142-144.
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anul IV, 1933
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cei dint}i paşi ai cooperativelor”, p. 25-26.
 ***, ”Cooperativa de consum «Alexandru cel Bun» din comuna Ciudei,
jud. Storojineţ”, p. 27.
 Paul, Luca, ”Puterea întovărăşirii”, p. 28.
 Petraşcu, N.N., ”Banca Centrală Cooperativă în 1932”, p. 29-30.
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Almanahul cooperaţiei
Tot din categoria publicaţiilor de
popularizare a mişcării cooperatiste
face parte şi Almanahul cooperaţiei. În
primul ”Almanach”, apărut în 1930,
Editura Cooperativa ”Banca de Credit
Mărunt” Bucureşti arăta că: ”Lupta
mişcării cooperative nu este numai o
luptă d}rză pe tăr}m economic, ea se
desfăşoară în ţară şi pe cuprinsul
tuturor continentelor şi pe tăr}m
cultural, tinzând paralel cu ridicarea
bunei stări economice la răsp}ndirea
c}t mai ad}nc înlăuntrul masselor
populare a culturii, cu tot ce are ea mai
înălţător. (…)
Nădăjduim că am încredinţat
cititorilor o lucrare în stil frumos, care să
placă minţii ca şi ochiului, o lucrare care să
prezinte civilizat şi convingător ideile
renovatoare, de călăuză a cooperaţiei.”1
Următoarele apariţii pe care le-am
găsit (din anii 1942, 1947 şi 1948) au fost
editate de Oficiul/Institutul Naţional al
Cooperaţiei. Ca şi Almanahul cooperatorului, a publicat, în afara articolelor pe
care le prezentăm în continuare pentru
”culoarea” lor, povestiri cu t}lc, versuri,
snoave, fabule, strigături, evenimente,
calendare şi sărbători, sfaturi pentru
cooperatori, articole de popularizare a
ştiinţei.

1

”Cuvânt înainte”, în Almanachul cooperaţiei 1930, București, p. 1.
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***, ”Robert Owen”, p. 7.
***, ”Charles Fourier”, p. 9.
***, ”Louis Blanc”, p. 11.
***, ”P.J. Proudhon”, p. 13.
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şi Industriale ”Regele
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Publicaţia Analele Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale
”Regele Mihai I” din Cluj-Braşov a
apărut la Braşov, în două volume,
acoperind anii 1939-1940, respectiv
1941-1944, în format de 230mm x
160mm.
Prof. I. Mateiu scria la 10 mai
1940: ”Publicaţiunea de faţă îşi are
geneza într’o hotăr}re unanimă, luată
anul şcolar trecut de către Consiliul
profesoral, în urma iniţiativei Rectorului subsemnat.
Analele sunt plănuite în concepţia noastră ca o afirmare, pe plan
ştiinţific, a celei mai înalte instituţii de cultură economică din Transilvania şi
Banat.”1
Av}nd ca precursoare patru volume tipărite cuprinz}nd conferinţele
anuale ale ”Extensiunii Academice”, ”Idei şi curente, teorii şi doctrine cari agită
mintea savanţilor de pretutindeni în legătură cu fenomenul economic, aspecte
şi tendinţe ale economiei româneşti, mai ales din Transilvania şi Banat, vor fi
obiect de studiu şi cercetare în paginile Analelor…”2
Pe l}ngă studiile semnate de cadrele didactice ale Academiei, în partea a
doua, volumul întâi al Analelor continuă publicarea conferinţelor Extensiunii
Academice şi, în plus, în partea a treia, lucrările studenţilor. De asemenea, în
partea a patra, sunt publicate recenzii ale celor mai importante cărţi româneşti
şi străine de economie, precum şi rezumate în limba franceză ale celor mai
interesante lucrări din paginile Analelor.
În volumul al doilea, anii 1941-1944, se renunţă la colaborarea
studenţilor, aceştia având la dispoziţie Observatorul social-economic, revistă
1
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Industriale ”Regele Mihai I” din Cluj-Brașov, anul I, 1939-1940, Brașov, p. 1.
I. Mateiu, ”Cuvânt înainte”, în Analele Academiei de Înalte Studii Comerciale și
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bilunară condusă de Victor Jinga, dar se păstrează publicarea conferinţelor, cu
prioritate a celor dedicate aniversării unui sfert de secol de la înfăptuirea
Unirii de la Alba-Iulia şi luptei memorandiste. Se păstrează, de asemenea,
publicarea unor rezumate în limba franceză.
”Simplific}nd astfel technica Analelor, am sporit posibilităţile tipăririi
unor studii de întinderi mari, merg}nd p}nă la forma sintezelor complete,
proprii a răm}nea în literatura de specialitate ca opere temeinice de
informaţie şi de orientare.”1
Autorii care au contribuit la apariţia acestor două volume sunt nume
cunoscute în literatura economică a vremii: I. Mateiu, Sebastian Nicolau, S.
Cioranu, D. Haşiganu, V. Jinga, S. Lupaş, I.Ol. Ştefanovici-Svensk, C. Lacea, I.N.
Evian, Eugen Demetrescu.
Cele două volume însumează peste 1900 de pagini.
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Analele băncilor

Revista Analele băncilor a apărut în
iulie 1919, la Bucureşti, avându-i ca
directori pe Pant. M. Sitescu şi
P. Drăgănescu. Titlul complet iniţial este
”Analele Băncilor – Les Annales des
Banques – The Banks’ Annals – Revistă
Lunară pentru Finanţe şi Comerţul de
Bancă”. Ulterior, din aprilie 1920, s-a
renunţat la titlul în engleză, traduc}ndu-se în franceză şi subtitlul. Din ianuarie
1920, pe copertă apare ca director
fondator doar Pant. M. Sitescu, ”Şeful
Serviciului de Control al Burselor, Băncilor, Societăţilor de Asigurare şi Valutei
Naţionale din Ministerul de Industrie şi
Comerţ”.
Pant. M. Sitescu1 s-a născut la 17 iulie
1889 la Pociovaliştea, judeţul Gorj. A urmat
Şcoala Superioară de Comerţ la Craiova şi
apoi Şcoala Comercială din Berlin. A fost
director al Băncii Ţării Româneşti. Dintre
lucrările sale: Die Kreditbanken Rumaniens
(Craiova, 1915); Mijloacele de exploatare
ale marilor Bănci comerciale din Rom}nia
în legătură cu războiul european (1916);
Banca Timişoara (Bucureşti, 1930).

Din 1922, revista are şi un comitet
de redacţie compus din Ioan D.
Protopopescu, administrator delegat şi
director general al Băncii FrancoRomâne,
C. Moteanu, subdirector al Băncii Generale
a României, Dan Athanasescu, subdirector al Băncii Generale a Rom}niei, Ernest
1http://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/personalitati/S/sitescu%20pantelimon.pdf.

63

Ene, subdirector al Băncii Generale a Rom}niei, N.N. Stoika, fost director al
comerţului, agent oficial de schimb şi efecte de pe l}ngă Bursa din Bucureşti,
Constant Georgescu, doctor în ştiinţe economice şi financiare, şi Romulus
Angelescu, subdirector al Băncii Generale a Rom}niei. Din martie 1923,
acestora li se alătură şi C. Bungeţianu. Din 1924, comitetul de redacţie este
înlocuit de colaboratori: Traian Alexandrescu, Romulus Angelescu, Dan
Athanasescu, C. Bungeţianu, B. Dan, Ernest Ene, Constant Georgescu,
Sp. Iacobescu, C. Moteanu, Gr. Mladenatz, Liviu Nasta, Ioan D. Protopopescu, V.
Slăvescu, Al. Sorescu, A. Ştefănescu-Galaţi, N.N. Stoika, redactor-şef fiind Ion
Călugăru în perioada mai-decembrie 1924, apoi Lazăr Iliescu p}nă la sf}rşitul
anului 1929, Const. Al. Pandele în perioada ianuarie 1930-iunie 1932, George I.
Ciorogaru în perioada iulie-decembrie 1934, apoi Plutarc Cotaru p}nă în
februarie 1938. Din ianuarie 1935,
comitetul de redacţie este compus din
Victor Bădulescu, Plutarc Cotaru, Mircea
Durma, Al. Neagu, Pant. M. Sitescu. Numărul
colaboratorilor a crescut de-a lungul timpului.
Celor deja menţionaţi li s-au adăugat: Şt.
Chicoş, Al. Halunga, N. Iorga, M. Manoilescu, I.
Teodorescu,
Mircea
Vulcănescu,
C.
Argetoianu, V. Madgearu şi alţii.
Din aprilie 1920, sumarul este şi în
franceză, iar încep}nd cu ianuarie 1921,
articolele apar pe două coloane, bilingv,
rom}nă şi franceză, mai rar germană. Din
1930, titlul apare şi în limba germană p}nă
la finalul apariţiei revistei, respectiv
decembrie 1938.
Formatul revistei a variat de la
225mm x 155mm în 1919 la ~247mm x 183mm din 1924.
În articolul de debut al revistei, ”Rostul nostru”1, se arată: ”Lipsa de
literatură specială şi progresul cu drept cuvânt mare, ce s’a realizat de către
instituţiunile de bancă, acestea ocup}nd gradul cel mai înalt de dezvoltare
economică în Rom}nia, ne-a îndemnat la întreprinderea unei publicaţiuni
serioase şi bine studiată asupra finanţelor şi băncilor. (…)
După toate datele statistice publicate, băncile formează blocul cel mai
principal, atât în ceeace priveşte capitalul investit şi de exploatare cât şi
numărul lor şi folosul extrem de mare, ce ele au adus în viaţa economică a
1

”Rostul nostru”, în Analele băncilor, anul I, nr. 1, iulie 1919, București, p. 5-6.
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ţărei, distrug}nd cămătăria ruşinoasă de mai înainte şi aşez}nd prin muncă şi
încredere în clientela lor creditul pe baze avantajoase. Avem în România Mare
fără exageraţie peste o mie de firme de bancă şi bancheri, care îndeplinesc un
rol mare în economia ţărei. Această grandioasă organizaţie de credit este
lipsită cu totul de un organ propriu şi de specialitate, care să studieze
fenomenele existenţei lor şi dezvoltarea lor. (…)
Din aceste considerente, ne-am luat angajamentul de a apare noi,
nădăjduind, graţie tinerilor noştri economişti şi specialişti în materie de bancă
să punem baza unei literaturi sănătoase de specialitate (…), nelăs}ndu-ne
atraşi de nici o patimă politică (…)”.
Revista a apărut lunar, cu numere simple sau duble (numai trei apariţii
au grupat trei numere, respectiv 8-10/1920, 1-3/1921 şi 5-7/1921). Este o
revistă dedicată specialiştilor în finanţe şi bănci, studiile de autor trat}nd
probleme specifice: principii în practica bancară, rolul băncilor în dezvoltarea
economică, capitalul rom}nesc şi străin în Rom}nia, probleme financiare şi
valutare, creditul şi politica monetară, stabilizarea leului, situaţia Băncii
Naţionale a României şi a altor bănci rom}neşti, politica bancară, analiza
crizelor etc.
Autorii cu cele mai multe articole publicate de-a lungul anilor au fost:
Pantelimon M. Sitescu, Lazăr Iliescu, I.D. Protopopescu, Liviu P. Nasta, Const.Al.
Pandele, D. Rottman, George I. Ciorogaru, C. Moteanu, Victor Cornea, P.N.
Panaitescu, N.N. Stoika, Horia Bobancu, Gr.T. Coandă, A. Topliceanu.
Parcurgând fie şi numai după sumar conţinutul, constatăm că revista
Analele băncilor şi-a atins ”rostul”: în afara articolelor pe care le prezentăm
selectiv, revista conţine rubrici, permanente sau nu, cu o mare cantitate de
informaţii de specialitate despre băncile rom}neşti şi străine: Banca Naţională
a Rom}niei, băncile mari de emisiune, prospecte despre bănci diverse,
bilanţuri ale băncilor, rata de scont a băncilor de emisiune, despre Bursa din
Bucureşti, cota Bursei, cursul schimbului, bonurile de tezaur, piaţa
principalelor acţiuni şi efecte, fondări şi sporiri de capital la societăţi pe
acţiuni, ”Buletinul societăţilor anonime din Rom}nia”, ”Informaţii financiare şi
bancare” separate în bănci şi societăţi, ”Cronica financiară mondială”, ”Cronica
economică a Rom}niei”, ”Economie şi finanţe mondiale”, diferite reglementări
de interes bancar, rapoarte şi comunicări, monografii bancare, conferinţe,
convocări, decizii ale Consiliului Superior Bancar, prospecte de emisiune,
recenzii, bibliografie-literatură bancară, reclame ale băncilor.
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 ***, ”Expansiunea băncilor franceze”, p. 272-276.
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Analele industriei şi
comerţului
Revista Analele industriei şi comerţului a apărut la Bucureşti în perioada
decembrie 1936-iunie 1940, în format
mare (320mm x 230mm), având ca
prim-redactor pe Florin Manoliu pe toată
durata apariţiei revistei, ca administrator sau director pe S.V. Lupescu, iar
ca secretari de redacţie pe Gr.
Melidoneanu în perioada februarie
1937-ianuarie 1938 şi pe Petre Ţincu în
perioada februarie 1938-martie 1938.
Făc}nd o critică a revistelor economice şi a realităţilor epocii, autorii
”Punctului nostru de vedere” precizează:
”Cronicarismul revistelor noastre de specialitate economică, ne dă
posibilitatea să observăm toată mediocritatea măsurilor pe care Statul, ca
dictator economic, le ia constrâns de evenimente. Aceste măsuri dictate de
autoritatea Statului, venite fără vre-un plan de ansamblu, constituesc o
economie aplicată a unei politici { courte vue, neav}nd nimic comun cu o
preocupare de bază, nimic pornit dintr’o doctrină economic sănătoasă şi
compatibilă cu specificul şi spiritul actual al creaţiunei economice româneşti.
Trăim cu adevărat în plin haos şi mai cu seamă în plină mediocritate şi
sărăcime de idei şi aceasta se înt}mplă tocmai c}nd aiurea pulsează at}ta viaţă,
atâta creaţiune, atâta voinţă de înfăptuire nouă social economică.
În faţa acestor realităţi, ne-am hotăr}t a creia o revistă a căror coloane să
fie puse în slujba acelei credinţe care ar lupta pentru o doctrină rom}nească a
unei economii româneşti, contribuind prin aceasta la făurirea unui ideal
economic, la un suflu de viaţă nouă social-economică. Voim o ideologie care să
se potrivească cu aşezările social economice şi posibilităţile de evoluţie a
acestor aşezări, conjugate cu specificul necesităţilor economiei noastre
naţionale.
Voim o credinţă a noastră, voim să ignorăm tot ce înseamnă
importaţiune doctrinară şi lipsă de originalitate, să punem sf}rşit tuturor
adaptărilor legislative din străinătate în ţara noastră. Voim un sf}rşit tuturor
acestor importaţiuni, cerem mai mult curaj şi mai multă încredere în noi
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înşine, ne dorim mai multă m}ndrie. Voim mai multă muncă, mai multă
originalitate în ceeace facem şi spirit pur românesc. Dorim apoi, mai presus de
orice, un principiu a cărui binefaceri economia noastră naţională nu le-a
cunoscut aproape de loc, dorim: stabilitate.”1
Din ianuarie 1938, adoptă subtitlul ”Revistă de economie politică şi
finanţe” p}nă la sf}rşitul apariţiei. În afara articolelor şi studiilor pe care le
prezentăm în continuare, revista a publicat informaţii utile în rubrici aproape
permanente cum sunt: ”Cronica economică”, ”Cronica metalurgică”, ”Cronica
textilă”, ”Import-export”, ”Informaţiuni” din diverse domenii, ”Investiţii
industriale”, ”Instrucţiuni şi circulări oficiale”, legi, regulamente, avize,
”Problemele zilei”, ”Note-comentarii” din ţară şi din străinănate etc.
Principalii autori ai articolelor publicate au fost: C. Armaşu, Gr.
Melidoneanu, Al. Popescu-Sil, Ioan Al. Roceric, Plutarc Cotaru, Florin Manoliu,
Paul Horia Suciu, Gr.L. Trancu-Iaşi, C. Teodorescu, Gh.N. Leon, V.V.
Protopopescu, Ion Veverca, Ovidiu Al. Vlădescu.
Domeniile avute în vedere sunt industria naţională (produse
metalurgice, petrol, textile, zahăr etc.) în conjunctura vremii, comerţul exterior
al României în contextul acordurilor internaţionale, creditul şi băncile,
”rom}nizarea” economiei şi ocrotirea muncii naţionale, puterea de cumpărare.
Spre sfârşitul anului 1939 şi în 1940, atenţia s-a îndreptat spre economia de
război.

1

”Punctul nostru de vedere”, în Analele industriei și comerţului, anul I, nr. 1, decembrie
1936, București, p. 2.
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Analele Institutului de
Cercetări Agronomice
al României
Revista Analele Institutului de
Cercetări Agronomice al României
(cu titlul tradus şi în limba franceză)
a apărut la Bucureşti, în iulie 1930,
în format de 235mm x 165mm. În
articolul de prezentare, G. IonescuŞişeşti, directorul Institutului, arăta:
”Institutul de Cercetări Agronomice
al Rom}niei are menirea să ajute cu
mijloacele ştiinţei propăşirea agriculturii. Nici o activitate omenească
nu se poate lipsi de serviciile ştiinţei
şi nici un fel de progres nu este cu
putinţă fără ajutorul ei. Dacă în
trecut s-au nesocotit adeseaori în
agricultura României datele ştiinţei,
este din pricină că alţi factori asigurau echilibrul economic al statului, iar
concurenţa pe pieţele mondiale referitoare la preţuri, la calitate, la raţionalizarea
producţiunii, era mai puţin înverşunată ca astăzi. (…)
Prefacerile sociale şi economice de după răsboi în ţara noastră, năzuinţa
de a deveni un stat cultural, datoria de a spori şi raţionaliza producţia, lupta de
a ne menţine şi lărgi pieţele de desfacere, ne-au impus luarea aminte asupra
lipsurilor noastre pe acest tăr}m.
Legea pentru înfiinţarea Institutului de Cercetări Agronomice a fost
votată şi promulgată în anul 1927. Ea a fost înfăţişată Adunărilor Legiuitoare
de către dl C. Garoflid, pe atunci ministru al Agriculturii şi Domeniilor şi votată
de toate partidele reprezentate în Parlament. (…)
Institutul de Cercetări Agronomice al Rom}niei, atunci c}nd va fi
complet organizat, conform legii de înfiinţare va îmbrăţişa întreg domeniul
agriculturii. Legea prevede şase secţiuni şi specifică destul de amănunţit,
c}mpul de activitate al fiecăreia din ele.
Secţia de Fitotechnie şi Fitogenetică se ocupă cu studiul metodelor de
cultură, cu îmbunătăţirea păm}ntului prin lucrări potrivite şi îngrăşăminte, cu
ameliorarea plantelor cultivate.
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Secţiunea de Chimie studiază, din punct de vedere chimic şi
microbiologic, păm}ntul, nutreţurile şi toate produsele agricole.
Secţiunea de Patologie vegetală cercetează duşmanii şi boalele plantelor,
mijloacele de a le preveni şi a le combate.
Secţiunea de Creşterea vitelor va studia animalele şi complexul
gospodării agricole, cu deosebire problema muncii, a producţii şi nutriţii celei
mai raţionale. (…)
Secţiunea de Geniu rural va urmări problemele de îmbunătăţiri funciare,
drenaje, îndiguiri şi irigaţii; problema maşinismului în agricultură şi a
construcţiilor rurale.
Secţiunea de Economie rurală scrutează din punct de vedere economic
toate rezultatele dob}ndite pentru technică şi face cercetări asupra
rentabilităţii. (…)
Institutul este conceput ca o unitate de muncă şi de ţeluri.”1
G. Ionescu-Şişeşti s-a născut la 16 octombrie 1885, în comuna Şişeştii de Jos,
judeţul Mehedinţi.
A fost doctor în ştiinţe agricole al Universităţii din Jena, Turingia, Germania,
membru corespondent al Academiei Române din 1925 şi membru titular din 1936,
ocupând şi funcţiile de vicepreşedinte al Academiei Române în anii 1938-1939, 19401941 şi 1959 şi de preşedinte al Secţiei de Biologie şi Ştiinţe Agricole a Academiei
Române în 1955. A fost, de asemenea, membru al mai multor academii de ştiinţe
agricole.
A înfiinţat în anul 1927 Institutul de Cercetări Agronomice al României, institut pe
care l-a condus până în anul 1948, a condus Şcoala Superioară de Agricultură de la
Herăstrău (1914-1919 şi 1928), a fost de patru ori ministru al Agriculturii între anii
1931-1940. A murit la 4 iunie 1967 la Otopeni.2

Analele Institutului de Cercetări Agronomice al României au apărut anual
p}nă în 1947, cu excepţia anului 1930, c}nd au apărut două volume. Şi-au
continuat apariţia din 1949 cu o serie nouă. Unele studii au fost traduse în
franceză sau germană, restul av}nd rezumate în franceză sau germană, mai rar
în engleză.
Au publicat studii ample, singuri sau în colaborare: M.V. Ionescu, H.
Sluşanschi, G. Ionescu-Şişeşti, L. Ga|l, Gh. Pavlovschi, D.C. Săndoiu, A. Billeau,
G. Ionescu-Șișești, ”Institutul de Cercetări Agronomice al României”, în Analele Institutului de
Cercetări Agronomice al României, anul I, vol. I, iulie 1930, București, p. 3-4.
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Ionescu.
1
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Tr. Săvulescu, O. Popescu, N. Săulescu, C.I. Manolache, I.F. Radu, V.G. Velican, I.
Bălan, I.H. Colţescu, W.K. Knechtel, O. Kühl, A. Munteanu, Ştefan Popescu, I.
Safta, C. Sandu-Ville, I.C. Teodorescu, Gh. Valuţă, Em. Constantinescu, Gh.
Constantinescu-Ismail, Ecaterina Dobreanu, G. Drăgan, S. Gogălniceanu, D.
Hălălău, R. Hege, N. Hulpoi, A. Iazagi, Teodor Saidel ş.a.
În afara acestor studii care au abordat domenii variate ale ştiinţei
agricole (studiul solului şi posibilităţile de ameliorare prin lucrări agricole şi
îngrăşăminte naturale şi artificiale, studiul plantelor cultivate (grâu, porumb,
tutun, orz, ovăz, orzoaică, fasole, mazăre, soia, cartofi, viţă de vie, in, c}nepă,
bumbac, sfeclă de zahăr), al productivităţii lor comparative prin diferite
metode de cultivare, al bolilor specifice şi al remediilor folosite, industrializarea produselor agricole (uleiuri diverse, vinuri, făinuri, paste făinoase,
uscătorii de fructe şi legume), mecanizarea agriculturii, ameliorarea raselor de
animale, îmbunătăţirea păşunilor naturale, dezvoltarea pisciculturii etc.), la
sfârşitul fiecărui volum au apărut şi rubrici precum: ”Personalul ştiinţific al
Institutului de Cercetări Agronomice al Rom}niei”, necrologuri, ”Şedinţele de
comunicări şi referate ale Institutului de Cercetări Agronomice”/”Comunicări
şi referate” pe diferiţi ani, ”Publicaţii făcute în reviste străine de membrii
Institutului de Cercetări Agronomice al Rom}niei”, ”Lucrările membrilor
Institutului de Cercetări Agronomice al Rom}niei publicate în revistele de
specialitate din ţară şi străinătate”,”Publicaţiile Institutului”.
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Analele minelor din
România
Revista Analele minelor din
România a apărut în august 1918, la
Iaşi (numai nr. 1), în format de
300mm x 230mm ca ”Organ al
Asociaţiei Generale a Inginerilor şi
Industriaşilor de Mine din România,
ales de prima adunare generală din
4 martie 1918”, av}nd ca preşedinte
al Asociaţiei pe ing. C.R. Mircea, ca
vicepreşedinţi pe ing. D. Iorgovici şi
ing. C.N. Vasiliu, ”mare industriaş de
petrol”, iar ca membri pe ing. C.
Mătăsaru, dr. C. Condrea, ing. V.
Tacit, ing. T. Meţianu, ing. I.A. Ghika,
ing. R. Costinescu, ing. I. Iaroslavici,
ing. A. Gheorghiade şi cenzori pe
ing. V. Stere, dr. F. Bossel, ing. Al. Teodorescu. Comitetul de redacţie al revistei
a fost compus iniţial din director ing. C. Hoisescu şi membrii: dr. I. PopescuVoiteşti, dr. G. Sava, ing. M. Bodnărescu, ing. N. Flicher. Următoarele numere au
apărut la Bucureşti.
În articolul introductiv ”Rostul nostru” se arăta: ”Industria minieră din
Rom}nia există abia de c}te va decenii. La început redusă la c}te va exploatări
petrolifere, complectate cu rafinării rudimentar instalate, încetul cu încetul ea
a ajuns la o frumoasă dezvoltare nu numai în ce priveşte exploatarea
petrolului; dar şi exploatarea importantelor zăcăminte de lignit. Este drept că
acest progres a fost mult ajutat de capitalurile străine; dar acestea la r}ndul lor
au găsit în inteligenţa, priceperea şi devotamentul şi în forţa de asimilare a
inginerilor şi lucrătorilor rom}ni, auxiliarul cel mai preţios. Chimia aplicată a
fost mai târziu introdusă în industria rom}nă şi bine reprezentată prin
elementele de valoare cu cari ţara se mândreşte astăzi. Geologia a reuşit apoi
să pună ştiinţa rom}nească pe acelaşi picior cu a statelor cele mai vechi în
civilizaţie, graţie pleiadei de geologi, grupaţi în jurul Institutului nostru
Geologic.
Tuturor acestora s-a adăugat munca ordonată a acelei admirabile armată
de maeştri şi lucrători sondori, mineri, mecanici, electriciani, cari s-au format
în şcoale sau în şantiere ori ateliere conduse cu pricepere şi devotament de
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inginerii, români în cea mai mare parte. Acestor elemente se datoreşte
progresul unei industrii de a căreia refacere şi bună îndrumare depinde
independenţa noastră economică şi existenţa statului nostru.
Împrejurări vitrege, în cari soarta noastră s-a decis de alţi factori de cât
de bravura şi priceperea, de energia şi de devotamentul românilor, sunt cauza
că astăzi o bună parte din ceea ce se clădise s-a prăbuşit.
O nouă sforţare, o nouă încordare sunt necesare. (…)
Timpurile ce vin, sunt grele şi pentru a învinge ne trebuie nu numai
ştiinţa dar încă mai ales voinţa. Avem convingerea deplină că toţi cei grupaţi în
jurul Asociaţiei, vor avea şi voinţa; şi că vor uni în activitatea lor viitoare
această voinţă cu ştiinţa spre binele ţărei şi neamului rom}nesc întreg.”1
Odată cu nr. 1, iulie 1919, titlul şi
sumarul apar şi în limba franceză, iar
unele texte, de asemenea, sunt traduse în
franceză. Formatul se reduce la 275280mm x 200mm. Ca ”Organ al Asociaţiei
Inginerilor de Mine”, are Comitetul de
redacţie compus din director ing. C.
Hoisescu, membrii V. Bodnărescu, E.
Dimitriu, C. Mătăsaru, G. Sava, I. PopescuVoiteşti, secretar E. Moscovici, înlocuit în
numărul 2, 15 august 1919, cu I. Lupaşcu.
La nr. 3, 30 septembrie, se adaugă ca
membri Th. Ficşinescu, N. Flicher, V.
Sterea, V. Tacit p}nă la sf}rşitul anului
1920 şi este ”Organ al Asociaţiei Inginerilor din Industria Minieră”.
Din nr. 6-7, iunie-iulie 1920, devine
”Organ al Asociaţiei Inginerilor şi Technicianilor din Industria Minieră”, din
ianuarie 1921, îşi reia formatul mare iniţial (300mm x 230mm) şi este ”Revista
Asociaţiei Inginerilor şi Technicianilor din Industria Minieră”, av}ndu-l tot pe
I. Lupaşcu secretar, comitetul fiind înlocuit de o listă de colaboratori, formulă
care se va păstra p}nă la sf}rşitul anului 1925.
Odată cu nr. 8-9/1921, număr special dedicat primului Congres al
inginerilor şi tehnicienilor din industria minieră a Rom}niei, are subtitlul I.
Lupaşcu devine directorul revistei. Odată cu acest număr se schimbă şi
1 ”Rostul Asociaţiei”, în Analele minelor din România, anul I, nr. 1, august 1918, București,

p. 1-2.
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coperta, înfăţiş}nd doi mineri care împing un cărucior cu cărbuni, av}nd ca
fond munţi şi sonde de petrol.
De la apariţie p}nă la sf}rşitul anului 1923 a apărut lunar, cu numere
simple sau grupate c}te două.
Din ianuarie 1924, ”Revista apare la 10 şi 25 ale fiecărei luni”: în 1924 cu
numere simple (24 de apariţii), în 1925 şi cu numere grupate c}te două p}nă
în august inclusiv. Din septembrie-octombrie, se renunţă la apariţia bilunară,
apăr}nd la două luni, ”din cauze neprevăzute”. Din ianuarie 1926 îşi reia
apariţia lunară, cu numere simple, mai rar grupate c}te două sau c}te trei, cu
excepţia anilor 1928, c}nd a înt}mpinat anumite dificultăţi de reorganizare
(trei apariţii, respectiv nr. 1, ianuarie, nr. 2-6, februarie-iunie, nr. 7-12, iuliedecembrie), 1944 (patru apariţii, respectiv nr. 1, ianuarie, nr. 2, februarie, nr.
3-6, martie-iunie, nr. 7-12, iulie-decembrie) şi 1945 (două apariţii, respectiv
nr. 1-3, ianuarie-martie, nr. 4-12, aprilie-decembrie).
Pe parcursul anului 1925 a apărut împreună cu suplimentul Revista
industriei, ştiinţelor, comerţului şi finanţelor.
De la începutul anului 1926, Comitetul Central al Asociaţiei Inginerilor şi
Technicianilor din Industria Minieră îl are preşedinte pe I. Ghika,
vicepreşedinţi I. Tănăsescu şi Th. Ficşinescu, iar comitetul de redacţie al
revistei îl are ca preşedinte pe Th. Ficşinescu, director I. Lupaşcu, membrii I.E.
Bujoiu,
Şt.N.
Cantuniari,
Gh.
Damaschin, N. Dănăilă, I.E. Dumitriu, I.
Lupaşcu, Gh. Macovei, Dan Perieţeanu,
Ad. Sieber, I. Tănăsescu, M. Voinescu şi
I. Popescu-Voiteşti. Administratorul
revistei este Gh. Manoil. Coperta se
schimbă din nou, iar de la nr. 7-12,
iulie-decembrie 1928, formatul se
reduce la 280mm x 200mm, iar
Comitetul de redacţie este compus din
G. Ballif, I.E. Bujoiu, C. Buşilă, Th.
Ficşinescu, E. Fischer, H. Grozescu, I.
Lupaşcu, C. Mătăsaru, C. Motaş, C.
Osiceanu, V. Tacit, fără director sau
preşedinte.
”Sub conducerea noului comitet
de direcţie, revista îşi păstrează
caracterul ei ştiinţific şi tehnic, şi va
îmbrăţişa toate anexele atât ale
industriei miniere în general, cât şi ale
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industriei petrolifere în special, căut}nd a da tuturor chestiunilor de
actualitate desvoltarea pe care o merită, pentru ca astfel paginile ei să conţină
în adevăr tot ceeace poate interesa principala industrie a ţării.
Conţinutul fiecărui număr al revistei va cuprinde, pe l}ngă articole
ştiinţifice şi technice, şi articole informative, date statistice, financiare şi
profesionale, oglindind astfel la zi situaţia industriei miniere din ţară şi
străinătate.”1
Comitetul de direcţie al revistei s-a modificat de-a lungul anilor. În afara
celor menţionaţi mai sus, au mai făcut parte: Gh. Damaschin, I.A. Ghika, D.
Preda, Gh. Pitulescu, I. Demetrescu, I. Gigurtu, I. Lăzărescu, Gr. Schileru, M.
Constantinescu, M. V}ntu, A. Pleniceanu, N. Cătuneanu, Fl. Demetrescu, A.
Krupensky, D. Ionescu-Bujor, I. Basgan, Tr. Meţianu, C. Motaş, Tr. Negrescu, D.
Nicolaescu, M. Procopiu, D. Filipescu, D. Rusu-Abrudeanu, M. Postolache, I.
Bujoiu, Ştefan Georgescu-Gorjan. În ultimii doi ani, revista a fost condusă de A.
Buttu, director, şi Tr. Alexandrescu, secretar de redacţie.
De la numărul 9/1929, sumarul apare numai în franceză, dar textele sunt
at}t în rom}nă, c}t şi în franceză p}nă la nr. 11, noiembrie 1940 inclusiv.
În ”Editorial” din nr. 2, februarie 1941, comitetul de redacţie îşi reafirmă
intenţiile de viitor: ”Pornind dela alcătuirea bună din trecut, a revistei, am vrea
încă să o desăv}rşim, încetul cu încetul. Dorim ca organul Asociaţiei Inginerilor
şi Technicianilor din Industria Minieră să intereseze deopotrivă pe inginerul
de petrol, ca şi pe cel dela cărbune, dela aur, sau dela sare. Pentru aceasta vom
da o mai mare întindere cronicilor, astfel ca ele să ofere, în fiecare număr, o
privire generală asupra faptelor şi noutăţilor din toate câmpurile de activitate
ce ne interesează.”2
Din ianuarie 1942, coperta se modifică, iar subtitlul este ”Revista
Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră”.
Problemele cu care se confruntă Asociaţia sunt prezentate în ”Cuv}nt
înainte”, nr. 1, ianuarie 1944, de I. Bujoiu, preşedintele Asociaţiei Inginerilor şi
Tehnicienilor din Industria Minieră: ”Dar în afară de problemele de pură
ştiinţă sau technică minieră, sunt altele de mare importanţă, cari interesează
întregul complex al vieţei româneşti. Sunt probleme privind energia, combustibilii şi politica minieră a rezervelor, probleme în legătură cu prevederile de
viitor şi nenumărate altele cari nu pot lăsa indiferentă Asociaţiunea noastră şi
pe membrii ei. Analele urmează să fie o tribună unde asemenea probleme
”Către cititori”, în Analele minelor din România, anul XI, nr. 7-12, iulie-decembrie 1928,
București, p. 213-215.
2 ”Editorial”, în Analele minelor din România, anul XXIV, nr. 2, 20 februarie 1941, București,
p. 24.
1
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mari, pe cale de comunicări sau de
anchete, trebuesc să fie desbătute,
ajung}nd la concluziuni cari să aibă
valoare de doctrină în viaţa românească.
Asemenea probleme pot fi desbătute şi pe
cale de conferinţe sau congrese, după
importanţa lor şi după împrejurări,
Analele noastre fiind iarăşi monitorul în
care vor fi înregistrate. (…)
Profesiunea inginerească trece, în
România, printr-o criză. Importanţa
acordată în trecut acestei profesiuni,
importanţă întru tot legitimată şi
dovedită, nu mai este luată în seamă, fiind
aproape desconsiderată. Şi aceasta, tocmai
în timpul când toate ţările se îndreaptă
către o tehnicizare c}t mai larg desvoltată
în toată viaţa lor. Efortul făcut de antecesorii noştri a constituit un capital pe
care astăzi îl consumăm. Ţara noastră va avea mult de suferit dacă nu se revine
asupra unei concepţii greşite (…) şi dacă nu se repune profesiunea de inginer
în rolul şi situaţiunea de preponderenţă ce este naturală în orice stat, dar cu
atât mai mult în România, dat fiind problemele naţionale ce s-au ivit şi se vor
ivi.”1
Autorii cu cele mai multe articole publicate în paginile revistei au fost: E.
Ficher, B. Sergescu, M. Stamatiu, Fl. Demetrescu, Gh. Damaschin, P.
Ottetelişanu, C.I. Motaş, I. Lăzărescu, C. Osiceanu, I. Blum, I. Popescu-Voiteşti, A.
Drăgulănescu, C. Antonescu, A. Buttu, V. Dumitrescu, I. Popa, I. Basgan, Gh.
Dumitrescu, Th. Ficşinescu, I. Marinescu, E. Bădescu, Şt.N. Cantuniari, N.
Dănăilă, L. Mrazec, Tr. Niţescu, I. Atanasiu, Dan M. Bodnărescu, D. Filipescu, G.
Macovei, N.St. Mihăilescu, Dan Perieţeanu, V. Puşcariu, C. Sartoris.
În afara articolelor pe care le prezentăm în continuare, revista a avut
rubrici mai mult sau mai puţin permanente privind: ”Informaţiuni”, adunări
generale, ”Decrete, legi şi deciziuni ministeriale privitoare la exploatările de
petrol şi mine”, ”Numiri şi avansări la direcţiunile minelor şi petrolului”,
”Transacţiuni, consolidări şi puneri în posesie”, ”Transacţiuni în concesiunile
de petrol”, ”Judiciare”, ”Legislaţiune şi jurisprudenţă minieră şi industrială”,
”Societăţi anonime”, ”Întreprinderi noui”, ”Brevete”/”Brevete de invenţiune”,
1

I.E. Bujoiu, ”Cuvânt înainte”, în Analele minelor din România, anul XXVII, nr. 1, ianuarie
1944, București, p. 1-2.
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”Recenzii”, ”Situaţia inginerilor de mine”, ”Anunţări de sondă”, ”Statistici
miniere”/”Tablouri statistice”, ”Cronica financiară”, ”Activitatea pe şantierele
de petrol”, ”Bilanţuri”, prezentarea diverselor societăţi nou înfiinţate (acte
constitutive şi statute), dări de seamă, procese-verbale şi rapoarte ale
consiliilor de administraţie ale diferitelor societăţi, ”De la Asociaţia Inginerilor
şi Technicianilor din Industria Minieră”, ”Situaţia minelor de cărbuni”, situaţia
producţiei de petrol, cărbuni, asfalt etc. la diferite intervale de timp, autorizaţii
de export publicate în Monitorul oficial al României, situaţia sondelor,
”Buletinul Asociaţiei Inginerilor şi Technicianilor din Industria Minieră”,
”Programul general de lucru pentru sondele de petrol şi gaze”, ”Cronica
cărbunelui”, ”Cronica rafinajului”, ”Petrolul în noul continent”, ”Industria
minieră în Rom}nia şi în străinătate”, ”Preţul petrolului brut şi al derivatelor”,
”Perfecţionări în industria minieră”, ”Cronică statistică”, ”Buletinul Asociaţiei
Inginerilor de Mine”, necrologuri, ”Cărţi, ziare, reviste”, ”Bibliografie”, ”Revista
revistelor”, precum şi foarte multe reclame.
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”Analele statistice şi economice nu se adresează guvernului sau clasei
conducătoare spre a li se cere legi nouă şi regulamente, pentru îmbunătăţirea
momentană a vieţii. Asemenea legi, chiar când sunt bune, în teorie, şi lipsite de
orice interes de clasă, răm}n mai totdeauna literă moartă, sau sunt apariţii
isolate, pentru că nu pornesc niciodată din cunoaşterea sau înţelegerea ad}ncă
a vieţii naţionale. De astădată trebuie să începem o vajnică muncă de pregătire
educativă a masselor, de cercetare minuţioasă a nevoilor lor. Era de reorganisare a vieţii noastre economice şi sociale va progresa numai paralel cu o înnoire reală a spiritelor şi cu o cunoştinţă c}t mai întinsă şi mai exactă a situaţiei.
În vederea acestui scop revista se adresează specialiştilor şi elementelor
active din viaţa economică practică, precum şi tuturor intelectualilor, de la cei
mai de jos p}nă la cei mai de sus. Resultatul străduinţilor noastre dorim să fie
o operă de colaborare vastă, solidă şi fecundă”. Acesta este crezul iniţiatorilor,
expus în finalul ”Cuv}ntului înnainte” din primul număr al revistei 1.
Începând cu nr. 4-5, aprilie-mai 1920, revista Analele statistice şi
economice îl are ca secretar de redacţie pe Nicolae Mănescu, apoi, din ianuarie
1923, este condusă de un comitet de direcţie format din I.N. Angelescu,
Alexandru Cusin, Ilie I. Georgianu, Gh.N. Leon şi Gh. Taşcă, cărora li se alătură
N.N. Stoika din ianuarie 1924, de când revista are titlul şi sumarul traduse în
limba franceză, precum şi unele dintre articole.
Gh. Taşcă2 s-a născut la 30 ianuarie 1875 la Bălăbăneşti, jud. Galaţi. După
absolvirea Facultăţii de Drept din Bucureşti, obţine doctoratul în drept în 1907 şi în
ştiinţe economice în 1910, la Paris. Fondator al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale, a fost profesor de economie politică, de istoria doctrinelor economice şi de
economie naţională. A fost rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale,
membru corespondent al Academiei Române din 1925 şi membru titular din decembrie
1936. A fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului Conservator, a
activat apoi în Partidul Conservator Democrat al lui Take Ionescu, iar după 1918, în
cadrul Partidului Naţional Democrat al lui Nicolae Iorga până în 1938. După
desfiinţarea şi a acestui partid, s-a înscris în Partidul Naţional Ţărănist.
La 1 august 1950 a fost încarcerat la Sighet, unde a şi murit în anul următor, la 12
martie.

Tot din 1920 se generalizează gruparea numerelor c}te două, apoi c}te
trei (din 1930) sau patru. Au fost şi apariţii de cinci numere grupate (8-12,
1
2

”Cuvînt înnainte”, în Analele statistice și economice, anul I, nr. 1, ianuarie 1918, Iași,
p. 1.
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august-decembrie
1941
şi
8-12,
august-decembrie 1942) sau şase (1-6,
ianuarie-iunie 1932, 7-12, iulie-decembrie
1939, 7-12, iuliedecembrie 1946).
Din 1926, revista se reorga–
nizează: îşi schimbă denumirea în
Analele economice şi statistice, iar
formatul este mai mic (~240mm x
160mm):
”La începutul celui de-al IX-lea an de
existenţă al «Analelor», direcţiunea revistei
noastre a hotărât apariţia într-un nou
format, dând în acelaşi timp o mai mare
deschidere tuturor chestiunilor economice
româneşti şi publicându-le şi în limba
franceză”1. Publicarea sumarului în limba
franceză va continua p}nă la sf}rşitul
anului 1931.
I.N. Angelescu, Alexandru Cusin şi
Gh. N. Leon figurează pe coperta revistei ca fondatori, încep}nd cu primul
număr din anul 1926, pe verso menţionându-se comitetul de redacţie compus
din I.N. Angelescu, C. Bungeţianu, Alexandru Cusin, Ernest Ene, Gh.N. Leon, V.
Slăvescu, N.N. Stoika, Gh. Taşcă, secretar de redacţie Alex. P. Gane şi director
administrativ I. Vinter. Din 1927, se alătură comitetului de redacţie şi Şt.
Chicoş. Odată cu nr. 5-6-7, 1930, apar ca directori fondatori doar I.N. Angelescu
şi Gh. N. Leon, iar Gh.N. Leon ca director. Din ianuarie 1932, în funcţia de
director figurează şi V. Slăvescu p}nă la încheierea apariţiei.
V. Slăvescu2 s-a născut la 5 iunie 1891, în Rucăr, judeţul Argeş. După examenul de
bacalaureat susţinut la Liceul ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti în 1911, s-a înscris la
Universitatea din Paris, apoi în Germania, la Facultatea de Filosofie din Göttingen, la
Universitatea din München şi la Universitatea din Halle, unde a obţinut titlul de doctor în
ştiinţe economice în 1914.
A fost conferenţiar la Catedra de transporturi şi întreprinderi a Academiei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale Bucureşti din 1925; în 1938 a fost titularizat profesor la
Catedra de monedă, iar după asasinarea lui Virgil Madgearu în 1940, a devenit profesor de
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asigurare”, p. 7-9.
 ***, ”Dispoziţiuni privitoare la control. Expunere de motive la Legea
asigurărilor din 7 iulie 1930”, p. 10-30.
 ***, ”Textul dispoziţiunilor din Legea pentru constituirea şi
funcţionarea întreprinderilor private de asigurare rămas în vigoare
după promulgarea Codului comercial din 1938”, p. 31-68.
 ***, ”Regulament al Legii pentru constituirea şi funcţionarea
întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea contractului de
asigurare”, p. 69-99.
 ***, ”Textele privitoare la contractul de asigurare (textul vechiu, textul
nou)”, p. 100-145.
 ***, ”Textele din legea din 1930 privitoare la contractul de asigurare
rămase în vigoare după promulgarea Codului comercial”, p. 146.

229



Livezeanu, Emil, ”Statistica asigurărilor private în Rom}nia pe anul
1937”, p. 147-155.

Anuarul 1938 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1939
 Kafka, Fr., ”Asigurarea răspunderii civile sub regimul nouilor coduri
Carol al II-lea”, p. 7-22.
 Căpitănescu, George, ”Riscul de război în asigurările maritime”, p. 23-35.
 Sanielevici, M., ”Moneda şi creditul bancar în economia dinamică”, p. 36-59.
 Goliger, Ştefan, ”Al doilea Congres Internaţional de Medicină de
Asigurări asupra Vieţii”, p. 60-69.
 Livezeanu, Emil, ”Statistica asigurărilor private în Rom}nia pe anul
1938”, p. 79-85.
Anuarul 1939 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1940
 Livezeanu, Emil, ”Statistica asigurărilor private în Rom}nia pe anul
1939”, p. 5-36.
Anuarul 1940 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1941
 Livezeanu, Emil, ”Statistica asigurărilor private în Rom}nia pe anul
1940”, p. I-VII.
 ***, ”Legi, regulamente, deciziuni ministeriale privitoare la asigurările
private în Rom}nia, în 1941”, p. 5-16.
 Căpitănescu, George, ”Regulile York Anvers 1924”, p. 17-62.

Arhiva pentru ştiinţa şi
reforma socială
Arhiva pentru ştiinţa şi reforma
socială a apărut la 1 aprilie 1919, la
Bucureşti, ca ”organ al Asociaţiei
pentru Studiul şi Reforma Socială”, iar
din aprilie 1921, ca ”organ al
Institutului Social Rom}n”, av}nd ca
director, pe toată perioada apariţiei, pe
Dimitrie Gusti:
”Cu primul număr al Arhivei pentru
ştiinţa şi reforma socială, Asociaţia
inaugurează apariţia organului ei ştiinţific, care ca organ de scientia militans se
pune în serviciul cercetării realităţii
sociale româneşti şi în serviciul organizării procesului de autocreare şi autoconducere a naţiunii, care este prepararea
reformei sociale în Rom}nia.”1
”Activitatea Asociaţiei va fi îndreptată în primul r}nd în organizarea
unor cercetări determinate, având de obiect studiul cât mai complet şi mai
metodic al vieţii sociale româneşti, sub toate feţele. Aceste studii se vor face în
următoarele secţiuni: 1) secţiunea agrară; 2) comercială şi industrială; 3)
financiară; 4) juridică; 5) politică administrativă, 6) politică şi igienă socială 7)
cultural. Noui secţiuni se vor întemeia după necesitate.”2
Comitetul Asociaţiei pentru Studiul şi Reforma Socială a fost compus din
Dimitrie Gusti – preşedinte, C.D. Buşilă şi L. Colescu – vicepreşedinţi, V.N.
Madgearu – secretar general, Corneliu Botez, G. Cipăianu, Sextil Puşcariu, I.
Răducanu, M. Sanielevici, C. Stoicescu şi N. Tabacovici – membri. Odată cu
transformarea Asociaţiei în Institutul Social Român, comitetul se extinde,
cuprinzând de-a lungul vremii şi alte personalităţi marcante: E. Miclescu, G. Taşcă,
Anibal Teodorescu, C. Rădulescu-Motru, C.E. Krupenski, C. Ionescu-Şişeşti, Mircea
Djuvara, M. Manoilescu, Al. Costin, D. Ioaniţescu, N. Ionescu, Şt. Cihoski, Paul
Gusti, Dimitrie, ”Realitate, știinţă și reformă socială – câteva indicaţiuni asupra metodei”, în
Arhiva pentru știinţa și reforma socială, anul I, nr. 1, 1 aprilie 1919, București, p. XXVII.
2 Dimitrie Gusti, ”Apelul făcut în aprilie 1918, cu prilejul întemeierii Asociaţiei pentru Studiul și
Reforma Socială”, în Arhiva pentru știinţa și reforma socială, anul I, nr. 1, 1 aprilie 1919,
București, p. 292.
1
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Grecianu, Aurel Lazăr, N. Petrescu, Gh. Banu, Em. Bucuţa, Al. Liciu, Calypso Botez,
I.C. Filitti, M. Oromolu, Andrei Rădulescu, S. Şerbescu, D. Ghika, T. Ficşinescu, V.
Slăvescu, I. Bianu, Em. Lahovary, I. Ionescu-Dolj, Duiliu Marcu, O. Onicescu, Mihail
Popovici, M. Seulescu, Tudor Vianu, G. Vlădescu-Răcoasa, Alexandrina Gr.
Cantacuzino, Dem. Negulescu, G. Trancu-Iaşi, Al. Hallunga, Traian Herseni, G. Strat.
”Institutul Social Rom}n urmăreşte:
A) Să cerceteze problemele ştiinţelor sociale şi în deosebi cele privitoare
la starea socială a Rom}niei;
B) Să facă, pe baza studiului, propuneri practice necesare pentru
înfăptuirea operei de reformă socială în Rom}nia;
C) Să pună la îndem}nă membrilor ca şi tuturor persoanelor pe care le
interesează chestiunile sociale, mijloacele de documentare asupra lor şi
D) Să contribue la răsp}ndirea cunoştinţelor sociale.”1
Dimitrie Gusti s-a născut la Iaşi, la 13 februarie 1880. A urmat Facultatea de Litere la
Universitatea din Iaşi, apoi Universitatea Humboldt din Berlin, unde şi-a dat doctoratul în
filosofie în anul 1904. La aceeaşi universitate a studiat din 1905 sociologie, drept şi politică.
Revenit în ţară, a fost profesor (1910-1920) la Catedra de istoria filosofiei antice şi morală a
Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi, apoi la Catedra de sociologie, etică şi politică de la
Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, iar în perioada 1932-1933 a fost ministru al
Educaţiei. Din 1919, a devenit membru al Academiei Române, iar în perioada 1944-1946,
preşedintele acestei instituţii. A fondat şi a condus Asociaţia pentru Ştiinţa şi Reforma Socială
(1919-1921), Institutul Social Român (1921-1939, 1944-1948), Institutul de Ştiinţe Sociale al
României (1939-1944), Consiliul Naţional de Cercetări Ştiinţifice (1947-1948). De orientare
politică ţărănistă, s-a numărat printre fondatorii Muzeului Satului. Întemeietorul Şcolii
Sociologice de la Bucureşti, a fundamentat metoda monografică, metodă ce presupune
abordarea simultană, multidisciplinară a subiectului pe cadre şi manifestări, folosind echipe
de specialişti din domeniul ştiinţelor sociale, medici, ingineri, agronomi, învăţători etc., iniţiind
acţiunea de cercetare monografică a satelor din România (1925-1948). A coordonat
Enciclopedia României (vol. I-IV, 1938-1943). În 1939, a obţinut legiferarea serviciului social,
prin care se instituţionaliza, pentru prima oară în lume, cercetarea sociologică, îmbinată cu
acţiunea socială practică şi cu pedagogia socială. A murit la Bucureşti, la 30 octombrie 1955.2

Cu un format de 240mm x 185mm, revista a apărut timp de 16 ani în
perioada 1919-1943, cu patru numere pe an, în general grupate c}te două, trei
(anul II, nr. 1-3, anul VIII, nr. 1-3) sau patru (anii X, XI, XVI), cu excepţia anilor
XIII şi XIV (când volumele au fost numerotate cu I, respectiv II) şi a anului XV
(c}nd revista a apărut doar cu nr. 1-2).
1 Institutul Social Român, 1921-1926, Editura Cultura Naţională, București, 1926, p. 6.
2

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_Gusti; http://www.ipedia.ro/dimitrie-gusti-375/;
http://biografii. famouswhy.ro/dimitrie_gusti/.
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Articolele au fost împărţite în rubrici: ”Articole”/”Studii”, ”Arhiva
legislativă”, ”Arhiva documentară”, ”Recenzii”, ”Buletinul Asociaţiei pentru
Studiul şi Reforma Socială” (cuprinz}nd statutul, dări de seamă şi rapoarte ale
Asociaţiei pentru Studiul şi Reforma Socială, planuri de activitate şi programe
ale Asociaţiei), ”Necroloage”, ”Mişcarea ideilor”, ”Buletinul Institutului Social
Rom}n”, ”Revista economică”, ”Revista generală”, ”Revista revistelor”, ”Note
bibliografice”, ”Fapte şi informaţiuni”, ”Buletinul sălii de lectură”, ”Cronica”,
”Arhiva monografică”.
Din anul 1934, ”Printr-o înţelegere intervenită între Institutul Social
Român şi Institutul Internaţional de Sociologie, «Arhiva» este astăzi şi organul
Federaţiei Internaţionale a Societăţilor
şi Institutelor de Sociologie în al căror
nume Institutul Internaţional de Sociologie lucrează. Noui orizonturi se
deschid înaintea noastră, către care
privim cu încredere”.1
În anul 1936 (cuprinzând anii
XIII şi XIV), revista a renunţat la
împărţirea articolelor pe rubrici (anul
XIII a cuprins articole exclusiv în limbi
străine, ale unor autori străini, dar şi
români, iar anul XIV a cuprins numai
articole în limba română), după care,
în 1937, a revenit la practica iniţială.
Ultima apariţie, anul XVI, nr. 1-4,
1943, a fost în limba franceză, articolele
fiind grupate în ”I. Studii”, cuprinz}nd:
”Unităţi sociale”, ”Procese sociale”,
”Cadrul cosmologic”, ”Cadrul biologic”,
”Cadrul psihologic”, ”Manifestări economice”, ”Manifestări politice şi juridice”, ”Manifestări spirituale”, ”II. Institute”,
”III. Al XIV-lea Congres internaţional de sociologie de la Bucureşti”, ”IV. Cronici şi
dări de seamă ale publicaţiilor”. Explicaţia este următoarea: ”Le présent
numéro a été conçu en 1939 en vue du Congrès International de Sociologie, qui
devait avoir lieu cette même année à Bucarest, conformément à la décision du
Congrès International de Sociologie de Paris 1937.
Les circonstances que l’on connaît ont empêché le Congrès d’avoir lieu et
ledit volume de paraître. Bien que les travaux contenus dans le présent
1 Arhiva pentru știinţa și reforma socială, anul XII, nr. 1-2, 1934, p. IX.
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numéro d’Archives aient été reçus par notre
rédaction il y a quatre ans et qu’{ cette
époque ils fussent déjà sous presse, nous
éstimons toutefois qu’ils n’ont pas cessé
d’avoir
une
valeur
scientifique
et
documentaire et nous venons de les publier
dans leur forme initiale, tels qu’ils nous ont
été remis par leurs auteurs”.1
Domeniile abordate în paginile Arhivei
pentru ştiinţa şi reforma socială au privit în
primul rând sociologia (doctrine sociologice,
problema metodei în sociologie, evoluţia
sistemelor sociale şi a claselor sociale,
problema feminismului, politica demografică,
monografii şi anchete sociologice), dar şi
reforma
învăţăm}ntului,
problema
locuinţelor, minorităţi, asistenţă socială,
asigurări, reforma agrară şi îmbunătăţirile funciare, mişcarea cooperatistă,
probleme financiare şi monetare, organizarea comerţului, refacerea economică
a ţării.
Autorii cu cele mai multe articole publicate în revistă au fost: Dimitrie
Gusti, Traian Herseni, Tudor Vianu, M. Sanielevici, G.L. Duprat, Henri H. Stahl,
G. Ionescu-Şişeşti, V.N. Madgearu, Ştefan Zeletin, Nicolae Petrescu, Emanoil
Bucuţa, Petru Comarnescu, Ioan C. Filitti, N. Ghiulea, Octav Onicescu, V.
Slăvescu, Anibal Teodorescu, G. Vlădescu-Răcoasa, Mircea Djuvara, M.
Manoilescu, Lotar Rădăceanu, Mircea Vulcănescu, A.D. Xenopol.

1 O notă inserată la începutul anului XVI, nr. 1-4, 1943, p. 2.
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Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială
anul I, nr. 1, 1 aprilie 1919
 Gusti, Dimitrie, ”Realitate, ştiinţă şi reformă socială – câteva indicaţiuni
asupra metodei”, p. V-XXVII.
 P}rvan, Vasile, ”Ideile fundamentale ale culturii sociale contemporane”,
p. 1-28.
 Botez, Corneliu, ”Magistratura”, p. 29-64.
 Popovici, Maximilian, ”Un testament de politică agrară”, p. 65-85.
 Nistor, I., ”Populaţia Basarabiei, 1812-1918”, p. 86-96.
 Madgearu, V.N., ”Organizarea comerţului exterior în epoca de
tranziţie”, p. 97-124.
 Sanielevici, M., ”Casele de pensiuni ale întreprinderilor particulare şi
asigurarea funcţionarilor”, p. 125-155.
 Teodorescu, Anibal, ”Problema reprezentării minorităţilor”, p. 156169.
 Slăvescu, V., ”Depunerile spre fructificare în băncile noastre
comerciale”, p. 170-186.
 Cegăneanu, Sp., ”Chestiunea îmbunătăţirii locuinţelor şi a
sistematizării capitalei”, p. 187-200.
 Sandu-Aldea, C., ”Reorganizarea învăţăm}ntului agricol în Rom}nia”, p.
201-207.
 Manoilescu, M., ”Inconsecvenţe în Decretul-lege electoral”, p. 208-210.
 Ghiulea, N., ”Legi pentru schimbarea unor articole din Legea pentru
organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti”, p. 211216.
 Tabacovici, N., ”Talia şi perimetrul tinerilor clasei 1893, studiu de
antropometrie”, p. 217-223.
 Setlacec, I., ”Programul politicii sociale după desbaterile Congresului
socialist dela Würstburg”, p. 224-228.
 Slăvescu, V., ”O întreprindere financiară a Bucovinei”, p. 229-242.
 Ştefănescu, Al.N., ”Tratatul de pace dela Bucureşti”, p. 243-256.
anul I, nr. 2-3, iulie-octombrie 1919
 Nistor, I., ”Populaţia Basarabiei, 1812-1918”, p. 299-311.
 Mateiu, I., ”Cultura rom}nească şi minorităţile naţionale din
Transilvania”, p. 312-331.
 Manolescu, Ion, ”Armata şi nouile curente de cultură socială”, p. 332-344.
 Stoicescu, Costin St., ”Refacerea economică a Rom}niei”, p. 345-387.
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Botez, Corneliu, ”Responsabilitatea statului şi noua concepţie de
despăgubiri pentru daunele de răsboiu, în doctrina şi legislaţia
franceză şi rom}nă”, p. 388-418.
 Nasta, A., ”Îmbunătăţirile funciare în noua fază a organizărei agrare”, p.
419-436.
 Tabacovici, N., ”Ştiinţa şi practica statisticei”, p. 437-448.
 Gusti, An., ”Reforme muncitoreşti”, p. 449-464.
 Teodorescu, Anibal, ”Reprezintarea minorităţilor în Rom}nia”, p. 465473.
 Ghiulea, N., ”Organizarea cooperaţiei orăşeneşti în Rom}nia”, p. 474-506.
 Tăbăcaru, Gr., ”Reforma şcolară. Păreri asupra învăţăm}ntului
elementar”, p. 507-514.
 Ioan, N., ”Anteproectul de lege generală pentru independenţa
comunelor, judeţelor şi pentru descentralizarea administrativă,
întocmit de cercul de Studii al Partidului Naţional Liberal – studiu
critic”, p. 515-526.
 Parhon, C.I., ”C}teva amelioraţiuni necesare cu privire la asistenţa
alienaţilor în Rom}nia”, p. 527-531.
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Obştiile de arendare şi de împroprietărire”, p. 532-539.
 Gusti, An., ”Aspectul social al contractului colectiv de muncă”, p. 540-546.
 Gusti, Dimitrie, ”Problema naţiunii”, p. 547-577.
anul I, nr. 4, ianuarie 1920
 Conta, V., ”L’art de se conduire et de conduire dans la société”, p. 619-624.
 Rădulescu, Andrei, ”Contribuţiuni pentru o mai bună împărţire a
dreptăţii”, p. 625-677.
 Sfinţescu, C., ”Cum să privim chestiunea sistematizării Bucureştiului”,
p. 678-707.
 Sanielevici, M., ”Mortalitatea infantilă a populaţiei României la
începutul veacului al XX-lea. Studiu elementar de statistică
matematică”, p. 708-734.
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Reforma agrară în diferite ţinuturi ale Rom}niei”,
p. 735-768.
 Graçoski, S., ”Protecţia copiilor în Rom}nia, în legătură cu asigurările
muncitoreşti”, p. 769-786.
 Harea, Vasile, ”Legislaţia şcolară rusească în legătură cu învăţăm}ntul
din Basarabia”, p. 787-802.
 Manicatide, M., ”Asupra mortalităţii şi morbidităţii copiilor în Vechiul
Regat”, p. 803-813.
 Ghiţescu, N.M., ”Industria lemnului în Bucovina”, p. 814-820.
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Ghidionescu, Vladimir, ”Adăposturile de copii”, p. 821-829.
Năstase, Gh., ”Basarabia la Conferinţa de pace”, p. 830-841.

anul II, nr. 1-3, aprilie-octombrie 1920
 Onişor, Victor, ”Principii de organizare administrativă a Ardealului”, p.
1-24.
 Botez, Calypso, ”Problema feminismului – o sistematizare a elementelor ei”, p. 25-84.
 Ciobanu, Ştefan, ”Contribuţii privitoare la numărul populaţiei în ţările
româneşti la 1810”, p. 85-97.
 Teodorescu, Anibal, ”Principii de reorganizare a Senatului”, p. 98-114.
 Ghiulea, N., ”Politica socială”, p. 115-137.
 Văraru, M., ”Centralizare şi descentralizare”, p. 138-168.
 Sanielevici, M.; Praporgescu, N., ”Mortalitatea populaţiei generale a
României în pragul veacului al XX-lea. Studiu elementar de statistică
matematică”, p. 169-198.
 ***, ”Proiect de lege pentru descentralizarea Ministerului Instrucţiunii
Publice elaborat de Asociaţia Generală a Corpului Didactic din
România, secţia Iaşi”, p. 199-215.
 Xenopol, A.D., ”Reforma electorală”, p. 216-249.
 Costin, Al., ”Asupra dispoziţiilor constituţionale privitoare la dreptul
de proprietate”, p. 250-260.
 Gheorghiu, Emil, ”C}teva consideraţiuni asupra măsurilor preventive şi
de ajutor în caz de accidente de muncă, în vederea unei noui legiferări”,
p. 261-264.
 Nasta, A., ”Contribuţiuni la cunoaşterea gospodăriei săteanului rom}n”,
p. 265-282.
 Slăvescu, V., ”O veche întreprindere financiară din Bucovina,
«Bukowinaer Sparkassa»”, p. 283-294.
 Gusti, Dimitrie, ”Comunism, socialism, anarhism, sindicalism şi
bolşevism. Clasificarea sistemelor privitoare la societatea viitoare”, p.
295-353.
 Tăbăcaru, Gr., ”Direcţiunile şi tendinţele sociale în mişcarea
pedagogică contimporană”, p. 354-382.
anul II, nr. 4, ianuarie 1921
 Madgearu, V.N., ”Măsuri financiare extraordinare”, p. 467-503.
 Cipăianu, G., ”Înr}urirea reformei agrare asupra producţiunii agricole
în Rom}nia întregită”, p. 504-518.
 Andrei, P., ”Filozofia revoluţiei”, p. 519-567.
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Xenopol, A.D., ”Reforma electorală”, p. 568-604.

anul III, nr. 1, aprilie 1921
 Xenopol, A.D., ”Confesiuni asupra spiritului în care s-a scris istoria
românilor şi asupra chestiunii ţărăneşti”, p. 1-6.
 Kiss, Geza, ”Dreptul şi sociologia”, p. 7-24.
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Reforma agrară în Cehoslovacia”, p. 25-39.
 Cipăianu, G., ”Exploataţiunile agricole faţă cu nouile impozite”, p. 40-45.
 Marcu, Duiliu, ”Statul şi criza locuinţelor”, p. 46-74.
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Părerea Institutului Social Rom}n, Secţia
Industrială, asupra soluţionării crizei de locuinţe, în legătură cu
proectul de lege pentru încurajarea construcţiei de clădiri”, p. 75-79.
 Ehrlich, Eugen, ”Sf}rşitul unei mari împărăţii”, p. 80-124.
anul III, nr. 2-3
 ***, ”Organizarea muncii în Rusia după Revoluţie”, p. 161-209.
 Babeş, V., ”Consideraţiuni asupra conducerii şi organizării luptei
noastre sanitare”, p. 210-222.
 Zeletin, Şt., ”Revoluţia burgheză în Rom}nia. I. Era nouă: Desvoltarea
socială a Rom}niei dela 1829 p}nă la 1866 şi naşterea oligarhiei
rom}ne”, p. 223-263.
 Voinea, Şerban, ”Reforma agrară din Georgia”, p. 264-278.
 Prager, Emil, ”Problema locuinţelor”, p. 279-298.
 ***, ”Lege pentru alocarea la ţărani a păm}nturilor fondului funciar al
statului în Georgia”, p. 299-301.
 Sanielevici, M., ”Două atitudini în politica socială rom}nească”, p. 302-309.
 Teodorescu, Iulian, ”Consideraţii asupra autonomiei universitare”, p. 310317.
 Graur, Grigore, ”Îndrumarea medicală în alegerea meseriei”, p. 318-323.
 Petrescu, Nicolae, ”Concepţiunile sociologilor americani”, p. 324-334.
 Antipa, Gr., ”Casa Culturii Poporului”, p. 335-341.
anul III, nr. 4
 Zeletin, Şt., ”Revoluţia burgheză în Rom}nia. II. Desvoltarea socială a
României dela 1866 p}nă în prezent: era mercantilismului rom}n”, p.
405-448.
 Paşcanu, Mihail, ”Controlul preventiv al cheltuielilor şi aranjamentelor
statului”, p. 449-460.
 Botez, Corneliu, ”Introducerea bătăii ca pedeapsă în legislaţia noastră
penală. O reformă necesară”, p. 461-466.
 Dacu, Ion, ”Ideea muncii obligatorii”, p. 467-470.
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Petrescu, Nicolae, ”Învăţăm}ntul superior în Statele Unite”, p. 471-477.
Stoica, Vasile, ”Propaganda ungurească în contra Rom}niei la Liga
Naţiunilor”, p. 478-506.
Antim, Şt., ”Valuta: Căderea Europei”, p. 507-524.

anul IV, nr. 1
 Blank, Aristide, ”Contribuţiuni la rezolvarea crizei economice”, p. 5-17.
 Rădulescu-Motru, C., ”Rassa, cultura şi naţionalitatea în filozofia
istoriei”, p. 18-34.
 Zeletin, Şt., ”Revoluţia burgheză în Rom}nia. Revoluţia agrară şi
prefacerile clasei ţărăneşti”, p. 35-67.
 Teodorescu, Anibal, ”Statutul integral al funcţionarilor publici”, p. 68-76.
 Mihăilescu, C., ”Rolul marei proprietăţi în evoluţiunea tehnică a
agriculturii româneşti”, p. 77-97.
 Grecianu, Paul, ”Mişcarea economică şi financiară, 1922, Rom}nia”, p.
98-117.
anul IV, nr. 2
 Pompeiu, D., ”Două tendinţe în desvoltarea ştiinţelor”, p. 157-162.
 Petrescu, Nicolae, ”Elemente de diferenţiere naţională în societate.
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Industriilor,
Comerţului şi Domeniilor apărut timp de 32 de
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greşit ”38 de ani” p}nă la sf}rşitul anului 1926),
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Agriculturii şi Viticulturii/Direcţiunea Generală a Îndrumărilor Agricole (mai
târziu, din octombrie 1921, apare şi Serviciul Publicaţiunilor şi al Statisticiei
Agricole/Direcţia Statisticii Agricole şi a Publicaţiilor p}nă în aprilie 1930), în
format de ~ 230mm x 160mm.
”Scopul urmărit prin publicarea Buletinului agriculturii se rezumă la:
1. Aducerea la cunoştiinţa agricultorilor mari şi mici şi în genere a publicului:
a) Diversele măsuri, sfaturi şi îndrumări date prin Direcţiunea Agriculturii şi
Viticulturii în interesul agriculturii cu ramurile ei anexe.
b) Activitatea staţiunilor experimentale, agronomice, fermelor, şcoalelor de
agricultură, de viticultură, gospodărie agricolă, pepineriilor şi câmpurilor
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Direcţiuni.
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obţinute).
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ştiinţifice şi practice întreprinse de serviciile
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cercetărilor cu caracter agricol, comunicate de
diverse laboratorii şi instituţiuni.
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ce interesează agricultura din străinătate şi se poate aplica la noi în ţară,
recenziuni, rezumate şi dări de seamă etc.
 Tot prin acest Buletin să se vulgarizeze prin sfaturi practice şi pe
înţelesul tuturor, metoadele de cultură şi îmbunătăţirile ce trebuie aduse în
agricultură prin cultivarea raţională a păm}ntului, sisteme de cultură,
introducerea de noi plante, întrebuinţarea îngrăşămintelor, rolul maşinelor şi
al motoculturii, selecţionarea seminţelor, cultivarea şi conservarea legumelor,
îndrumări pentru creşterea viermilor de mătase, a viţei de vie, altoirea
pomilor, creşterea şi îmbunătăţirea vitelor etc., etc.”1 – acesta este un fragment
din memoriul adresat de D. Căruntu, directorul agriculturii la acea vreme,
ministrului I. Mihalache.
Cuprinsul revistei a fost împărţit în
secţiuni privind: ”Ferme, şcoli, pepiniere şi
staţiuni agronomice, sericicole etc.”, ”Plante
cultivate”/”Studii asupra plantelor cultivate,
viilor, pomilor fructiferi etc.”/”Studii, comunicări, dări de seamă”, ”Maşini agricole”, ”Statistică”/”Statistică agricolă” din ţară şi străinătate,
”Din cărţi şi reviste”, ”Circulări şi comunicări”,
diverse sfaturi, măsuri şi instrucţiuni,
”Publicaţiuni”, starea vremii pentru agricultori,
”Numiri, confirmări şi transferări în funcţiuni”,
”Legi şi regulamente”/”Legi, regulamente,
decrete, decizii”, ”Monografii”, ”Diverse”,
”Informaţiuni”, ”Bulletin agricole-économique”,
”Institutul Internaţional de Agricultură de la
Roma”, ”Informaţii, recenzii, bibliografii”,
”Cronica agricolă” (internă şi externă), ”Cronica internă”, ”Cronica economică
externă”.
Din mai-iunie 1930, anul I, vol. III, nr. 5-6, îşi schimbă numele în
Buletinului Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, inaugurând ”seria III” a
Buletinului. Este publicat de Secţia de Studii, Documentare şi Statistică şi
conţine rubrici precum: ”Agricultură”, ”Zootehnie”/”Zootehnie şi igienă
veterinară”, ”Economie rurală. Statistică agricolă. Legislaţie agricolă etc.”,
”Cronică agricolă. Informaţii. Recenzii. Bibliografii”, ”Partea oficială”/”Legi.
Regulamente. Decizii. Circulări” sau, din vol. I, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1931:
1

D. Căruntu, ”Cuvânt înainte”, în Buletinul agriculturii, vol. I, nr. 1-3, ianuarie-martie 1920,
București, p. 3-4.
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”Studii”, ”Comunicări”, ”Dări de seamă”, ”Cronică internă şi externă”,
”Recenzii”/”Recenzii şi referate”, ”Bibliografie”, ”Informaţii”, ”Partea oficială”.
P}nă la sf}rşitul anului 1927 a apărut în trei sau patru volume, acoperind 12 numere grupate câte trei în general sau şase (vol. III, nr. 7-12, 1920,
vol. I, nr. 1-6, 1921). În 1928 a apărut în şase volume cu c}te două numere, apoi
în şase volume, dintre care unele grupate c}te două.
Principalii autori care au participat consistent la apariţia Buletinului au
fost: I. Enescu, P. Rosiade, M. Filotti, I.C. Teodorescu, M. Chiriţescu-Arva, Th.
Nicov, D. Căruntu, N.A. Dumitrescu, Gh. Ionescu-Şişeşti, Antipa Rugescu, Tr.
Săvulescu, E. Giurgea, W.K. Knechtel, Crist. Predescu, I.H. Colţescu, Gh.N.
Finţescu, D.I. Ştefănescu, D.I. Andronescu, A.D. Carabella, A. Frunzănescu.
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După cum se arată în ”Cuv}nt de
introducere”: ”(…) scopurile urmărite de către
AGIR pot fi grupate în următoarele categorii:
1. Rolul technic economic pentru interesul
general al ţărei, pentru ca inginerii să aducă cea mai folositoare
contribuţie la opera de aşezare ştiinţifică şi naţională a ţărei în
desvoltarea ei economică;
2. Susţinerea intereselor morale şi materiale ale clasei inginereşti;
3. Rolul social pentru ridicarea c}t mai mult a claselor producătoare, în
legătură cu technica inginerească, pentru o c}t mai bună aşezare a acelor
factori de producţiune, bazată pe ridicarea nivelului cultural şi
îmbunătăţirea stărei sociale, aşa ca fiecare să dea maximum de
productivitate în opera generală ce se va duce pentru ridicarea ţărei şi a
poporului rom}nesc.”1
Printre mijloacele necesare pentru realizarea acestor scopuri, în ”Cuv}nt
de introducere” sunt menţionate: ”k) Publicarea unui buletin al Asociaţiei, în
care să se expună lucrările asociaţiunei şi să se discute chestiunile profesionale (…); l) Publicaţiuni de răsp}ndire a ideilor adoptate de asociaţiune
(…); m) Congrese anuale pentru desbaterea şi expunerea chestiunilor cu
caracter general pentru propăşirea ţărei, precum şi a chestiunilor interesând
profesiunea de ingineri.”2
Motivaţia acţiunii AGIR este prezentată în continuare: ”Interesul general
al ţărei este acel ce trebuie avut în vedere de orice acţiune, şi de aceea şi
C.D. Bușilă, ”AGIR”, în Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, anul I, nr. 12, ianuarie-februarie 1919, București, p. 5.
2 C.D. Bușilă, ”AGIR”, în Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, anul I, nr. 12, ianuarie-februarie 1919, București, p. 6-7.
1
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acţiunea noastră profesională trebuie dirijată pe această bază. (…) În toate
ramurile de activitate este nevoia refacerei ţărei pe baze de studii serioase,
făcute pe baze reale şi de specialişti în materie; iar nu pe capricii şi
consideraţiuni în afară de interesul general. (…) Lecţiile trecutului să ne
servească pentru viitor, şi deşi p}nă acum nu se poate constata o asemenea
îndreptare, totuşi trebue să avem speranţe, şi datori suntem a lupta, ca tot ce
se va face în această ţară să se facă în conformitate cu interesul general numai,
şi pe baza studiilor de specialitate; conducătorii ţărei, ce se perindează în
capul afacerilor statului, vor trebui să ţie seamă de studiile specialiştilor, să nu
mai lucreze, în numele ţărei, după alte consideraţiuni de cât ale interesului
general, şi să se bazeze pe studii serioase, cari să evite greşelile, cum aşa de
multe se găsesc în trecut.
La această îndrumare, şi la această operă de refacere, specialiştii de
fiecare categorii, trebuesc a se solidariza, a se pune pe studii serioase, pentru a
pune la dispoziţiunea celor chemaţi a conduce destinele statului, materialul
care să-i împiedice pa aceşti din urmă de a mai greşi, aşa cum de multe ori au
greşit.”
De la nr. 8-10, 1919, revista menţionează consiliul de redacţie compus din
C.D. Buşilă, M.P. Florescu şi M. Manoilescu, cărora li se adaugă, din ianuarie 1920,
Henri Teodoru, înlocuit de C.C. Teodorescu din iulie 1920. Din ianuarie 1921,
comitetul de redacţie este format din C.D. Buşilă, M.P. Florescu, I. Mihalache şi T.
Mareş; din noiembrie 1921 răm}n doar primii trei p}nă în iulie 1922, c}nd
acestora li se adaugă A. Zănescu; din ianuarie 1923, se alătură Şt. Mihăescu, apoi,
din octombrie 1923, G. Stratilescu în
locul lui I. Mihalache.
Din ianuarie 1925, titlul a
devenit Buletinul Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România, iar formatul
revistei a crescut la 310mm x 210235mm, menţinându-se aproximativ
la fel până la sf}rşitul apariţiei.
Comitetul de redacţie a fost compus
din: C. Athanasiu, P. Budu, C.D. Buşilă,
M.P. Florescu, T. Mareş, Şt. Mihăescu,
Gh. Nicolau, Gr. Stratilescu şi A.
Zănescu. Acestora li se adaugă din
februarie 1927 Alex. Davidescu, I.
Lupaşcu şi I. Vidraşcu. În această
formulă a funcţionat p}nă în februarie
1930 inclusiv.
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De-a lungul timpului, din comitetul de redacţie au mai făcut parte E.E.
Anastasiu, C.C. Teodorescu, Gh. Chelaru, N. Ganea, Cezar Cristea, C. Răuţ, Z.
Constantinescu, O. Păduraru, N. Arcadian, Dan Constantinescu, V. Cernat, C.
Georgescu, Isaiia Niculescu, C. Dinu, I. Veţeleanu, B. Mărăcine, N.D. Cornăţeanu,
D. Demetrescu, Gh. Dinescu, M. Stamatoiu, C. Ciorănescu, O. Vătăşanu, Gh.
Oprescu, D. Drăgulănescu, P. Cartianu, V. Dinu, Gh. Nicolau, Andrei Ionescu, M.
Botez-Kaukaz, Radu Cădere, I. Cupşa, C. Stan, B. Alexandrescu, C. Anzulato,
Eneea Grapini, Leon Gâtlan, Sorin Niculescu, Aurel Pârvu, unii dintre aceştia
îndeplinind pe rând funcţiile de redactor-şef, prim-redactor sau secretar de
redacţie.
De la nr. 3, martie 1930, titlul
devine Buletinul AGIR, Bulletin de
l’Association Générale des Ingénieurs
de Roumanie, iar sumarul este tradus
şi în limba franceză p}nă în februarie
1931 inclusiv, după care s-a păstrat
numai rezumatul cuprinsului în
franceză. Din iunie 1934, pentru o
perioadă, a avut rezumatul şi titlul
traduse şi în germană.
Revista a avut o apariţie lunară,
cu numere grupate c}te două sau trei
în primii şapte ani, mai rar numere
simple, apoi preponderent simple
p}nă la sf}rşitul anului 1943. Pentru
anul 1944 nu am găsit nicio apariţie,
iar în 1945, trei apariţii cu numere
duble, ultima av}nd numărul 5-6,
mai-iunie 1945.
În ”Cuv}ntul nostru” din nr. 12, ianuarie-februarie 1945, redacţia
Buletinului Asociaţiei Generale a Inginerilor din România s-a delimitat de orientarea
prolegionară a conducerii Asociaţiei din timpul dictaturii antonesciene, arăt}nd:
”Buletinul nostru trebue să devie un centru de discuţii, realizări şi îndrumări.
Aceasta înseamnă orientarea Asociaţiei şi a Buletinului către problemele
reale ale colectivităţii inginereşti şi posibilitatea controlului acestei orientări. (…)
În urma transformărilor pe cari frăm}ntările mondiale le vor produce,
locul nostru, al inginerilor va fi acela pe care vom şti a-l cuceri prin luptă
conştientă şi prin colaborare.
Buletinul AGIR va fi un instrument de polarizare a tendinţelor şi muncii
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inginereşti şi va reflecta – în cadrul acestui program – activitatea creatoare şi
entuziastă a inginerimii rom}ne.”1
Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România a fost o revistă
profesională, adresată în primul r}nd membrilor Asociaţiei. Primul număr al
fiecărui an a fost dedicat listei membrilor înscrişi. Începând din 1934,
comunicările prezentate la Congresele AGIR au fost paginate separat, iar în
anul 1943, au fost paginate pe secţii de lucru: Secţia I: Probleme economice,
sociale şi de românizare, Secţia II: Căi de comunicaţie (terestre, aeriene,
nautice), Secţia III: Industrii extractive şi de transformare, Secţia IV: Problema
construcţiilor în spaţiul naţional, Secţia V: Agricultura, Secţia VI: Silvicultura,
Secţia VII: Probleme profesionale, Secţia VIII: Probleme de învăţăm}nt technic,
Secţia IX: Integrarea ingineriei româneşti în tehnica europeană, Secţia X:
Problemele isvoarelor şi folosirii energiei, secţii care reflectă preocupările
prioritare ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.
În afara articolelor pe care le vom prezenta, revista a publicat:
”Informaţii şi diverse”/”Informaţiuni”, ”Note”, ”Recenzii”, ”Revista revistelor”,
”Avize”, ”Publicaţiile Biroului Internaţional al Muncei”, necrologuri; din martie
1930, apar: rezumatul cuprinsului în limba franceză, ”Note”, ”Documentări”,
”Cronică”/”Cronica economică”/”Cronica profesională”/”Cronica ştiinţifică”,
”Corespondenţa redacţiei”, ”Cărţi noui”, ”Revista revistelor”, ”Bibliografie”,
”Oficiul de plasare”, ”Înştiinţări”/”Buletinul informativ”, ”Ştiri din străinătate”,
”Mişcare în Corpul Technic”, ”Supliment bibliografic”, ”Brevete rom}neşti”,
”Lucrări primite la redacţie”, ”Membri noui admişi”, ”Colţul trecutului”, ”Viaţa
întreprinderilor industriale”, jurisprudenţe, ”Firme şi produse recomandate”,
”Procesele-verbale ale şedinţelor adunărilor generale” ordinare şi
extraordinare, ”Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie
AGIR”, foarte multe reclame.
Domeniile de care s-a ocupat au fost: învăţăm}nt tehnic, căi de
comunicaţie (poduri şi şosele, căi ferate), construcţii, amenajări hidrotehnice,
energie, siderurgie, aviaţie, organizarea muncii, servicii publice, cadastru,
îmbunătăţiri funciare, irigaţii, silvicultură etc. Comunicările prezentate la
congresele desfăşurate de-a lungul timpului prezintă o importanţă deosebită
pentru dezvoltarea economică a Rom}niei între cele două războaie mondiale.
Principalii autori care au scris în paginile revistei au fost: D.
Drăgulănescu, I. Andriescu-Cale, A. Zănescu, E.E. Anastasiu, M.P. Florescu, C.
Cristea, M. Manoilescu, C. Răuţ, O. Păduraru, C. Sfinţescu, C.I. Georgescu, C.E.
”Cuvântul nostru”, în Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, anul XXVII,
nr. 1-2, ianuarie-februarie 1945, București, p. 5.
1
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Gabrielescu, Şt. Mihăescu, C.C. Teodorescu, O. Vătăşanu, Constantin D. Buşilă, I.
Demetrescu, Gh. Oprescu, M. Stamatiu, G.G. Chelaru, M. Cioc, Horia Manole,
Cristea Niculescu, Nicolae Arcadian, Al. Braniski, Alex.I. Popescu, N. Aloman,
Ion Ganiţchi, Tr.I. Meţianu, I. Ştefănescu-Radu, I. Cantuniar, N. Caranfil, V.
Cernat, Andrei Ionescu, Cr. Mateescu etc.
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Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România
anul I, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1919
 Buşilă, Constantin D., ”AGIR”, p. 3-9.
 Manoilescu, M., ”Rolul firesc al inginerilor în politica generală a
statului”, p. 9-13.
 Florescu, M.P., ”Evoluţia Corpului Inginerilor Silvici”, p. 13-19.
 Niculescu, Cristea, ”În chestiunea titlului de inginer”, p. 19-21.
 Buşilă, Constantin D., ”Legea Corpului Tehnic şi chestiunea titlului de
inginer”, p. 21-32.
 Ştefănescu-Radu, I., ”În chestia învăţăm}ntului tehnic superior”, p. 32-38.
 Sm}ntănescu, A.; Ştefan, Mircea, ”În chestiunea legei drumurilor”, p.
38-41.
 M.M., ”C}teva note în jurul constituirei Asociaţiei”, p. 41-52.
anul I, nr. 3-4, martie-aprilie 1919
 Buşilă, Constantin D., ”Reorganizarea învăţăm}ntului tehnic superior”,
p. 53-59.
 Gheorghiu, I.S., ”Contribuţii la o nouă organizare a Corpului Tehnic
Rom}n”, p. 60-72.
 Nedelcovici, N., ”Învăţăm}ntul superior silvic în ţară şi în streinătate”,
p. 72-80.
 Gabrielescu, Aurel S., ”Memoriu pentru modificarea cap. II-V (art. 1743) din Legea drumurilor din 1908”, p. 80-85.
 Manoilescu, M., ”Contribuţiuni în chestiunea utilizărei raţionale a
inginerilor în răsboiu”, p. 86-93.
 Săpunaru, G.S., ”Asupra învăţăm}ntului tehnic superior”, p. 94-100.
anul I, nr. 5-7, mai-iulie 1919
 ***, ”Darea de seamă de mersul asociaţiei pe intervalul dela 12 august
1918-31decembrie 1918”, p. 105-110.
 ***, ”Compatibilitatea între mandatul legislativ şi funcţiunea la stat a
inginerilor”, p. 111-115.
 ***, ”Chestiunea cadastrului privită în legătură cu reforma
împroprietărirei sătenilor”, p. 115-120.
 Ştefănescu-Radu, I., ”Învăţăm}ntul tehnic. Şcoala Tehnică Industrială”,
p. 121-127.
 Florescu, M.P., ”Rolul inginerilor silvici în actualul răsboiu”, p. 127-136.
 Budeanu, C.I., ”Rolul şi importanţa serviciului de ateliere”, p. 137-143.
 Manoilescu, M., ”Referat asupra recunoaşterei de către AGIR a Şcoalei
de Agricultură dela Gembloux”, p. 143-147.
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***, ”Adunările generale ale AGIR în 1919”, p. 147-163.
Manoilescu, M., ”Învăţăm}ntul tehnic superior (C. Buşilă)”, p. 163-171.
Ştefănescu-Radu, I., ”Asupra învăţăm}ntului tehnic superior”, p. 172.
H.Th., ”Le contrôle technique { l’usine Métaux par H. Rouet et F. Catto,
ingénieurs A.M. Paris”, p. 172-173.
 H.Th., ”Max Leclerc. La formation des ingénieurs { l’étranger et en
France”, p. 174-176.
 ***, ”Tablou de şcolile tehnice recunoscute de AGIR”, p. 183-184.
anul I, nr. 8-10, august-octombrie 1919
 ***, ”Resumatul Adunărei generale dela 14 septembrie 1919”, p. 185-189.
 ***, ”Şedinţa festivă a reuniunei tehnicilor dela Sibiu şi a AGIR din 21
septembrie 1919”, p. 189-193.
 Arapu, I., ”Rolul social al inginerilor”, p. 194-198.
 Hoisescu, C., ”Importanţa ştiinţelor economice în învăţăm}ntul tehnic
superior”, p. 198-201.
 Budeanu, C.I., ”Campania contra Căilor Ferate”, p. 201-204.
 Sfinţescu, C., ”Locuinţele ieftine”, p. 205-210.
 Sfinţescu, C., ”Teoria mecanică a ieftenirei traiului”, p. 211-217.
 Florescu, M.P., ”Necesitatea înfiinţărei oficiilor silvice în judeţe şi
oraşe”, p. 218-222.
 ***, ”Comunicarea biroului Secţiei I cu privire la îmbunătăţirea
condiţiunilor de traiu a inginerilor”, p. 222-231.
 Drăcea, M.D., ”Essai sur la conduite des affaires et la direction des
hommes (I. Wilbois, P. Wanuxem)”, p. 231-237.
 ***, ”Schiţarea excursiei din Ardeal şi Banat”, p. 237-239.
anul I, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1919
 Arapu, I.; Cioc, M., ”Memoriu asupra industriei din Rom}nia
transcarpatină în anul 1919”, p. 241-261.
 Stoica, V., ”Starea actuală a problemei dunărene din punct de vedere
tehnic”, p. 261-273.
 Mateescu, A., ”Inginerii şi răsboiul. Arsenalul de construcţii al armatei”,
p. 273-277.
 Florescu, M.P., ”Necesitatea întreţinerei şi amenajărei drumurilor
şoseluite, căi ferate înguste, potecilor, create cu prilejul răsboiului în
zona munţilor”, p. 277-280.
 Niculescu, Cristea, ”Memoriu asupra relaţiilor noastre cu Statele Unite,
în special din punct de vedere al refacerei”, p. 280-301.
 ***, ”Darea de seamă de mersul Secţiei I AGIR pe intervalul dela 1
ianuarie 1919-28 decembrie 1919”, p. 301-305.
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***, ”Hotăr}rile Adunărei anuale a Secţiei a II-a din 4 ianuarie 1920
asupra dărei de seamă pe anul 1919 a comitetului Secţiei a II-a”, p. 305309.

anul II, nr. 1-3, ianuarie-martie 1920
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii şi gestiunii financiare a AGIR în
cursul anului 1919”, p. 3-28.
 Buşilă, Constantin D., ”După primul an”, p. 28-30.
 Manoilescu, M., ”Contribuţia culturei generale la formarea concepţiei
tehnice”, p. 30-49.
 Niculescu, Cristea, ”În chestiunea locuinţelor eftine”, p. 49-57.
 Andriescu-Cale, I., ”Centrale de energie”, p. 58-62.
 Gabrielescu, Aurel C., ”Să avem grijă de cei mici”, p. 63-67.
 Malcoci, Gl.C., ”Creditul Asociaţiei Muncitorilor Intelectuali Industriali”,
p. 67-74.
 Sfinţescu, C., ”Munca intelectuală şi noile transformări sociale”, p. 75-79.
 Tomescu, St.I., ”Asupra retribuirii inginerilor din serviciile publice”, p.
79-85.
 ***, ”Adresa nr. 233 din 28 ianuarie către Ministerul Agriculturii
(Direcţia Cadastrului)”, p. 85-87.
 ***, ”Adresa membrilor din Consiliul Tehnic al Cadastrului către
preşedintele AGIR”, p. 87-89.
 Florescu, M.P., ”Crearea Ministerului Apelor şi Pădurilor”, p. 89-96.
 ***, ”Apel pentru constituirea «Societăţii Prietenilor Şcoalei Naţionale
de Poduri şi Şosele»”, p. 96-101.
 ***, ”Apel adresat de AGIR către Asociaţia de Intelectuali”, p. 101-104.
 Maksay, A.M., ”Producţia, consumaţia, exportul României şi refacerea
economică”, p. 105-116.
 Ştefănescu-Radu, I.; Persu, A.; ”Popescu, St.G.; Arapu, I., ”Cassa de
Ajutor şi Pensii pentru Funcţionarii din Întreprinderile Particulare”, p.
117-142.
 Etschberger-Etciu, A., ”Scrisoare către AGIR în chestiunea hotărniciilor
şi organizarea întreprinzătorilor de lucrări”, p. 143-144.
 Zănescu, A., ”La locomotive moderne (I. Tribaut-Laspière)”, p. 146-150.
 Nicolau, Gh., ”Principes d’organisation scientifique des usines
(Frederich Vinslor Taylor)”, p. 150-155.
anul II, nr. 4-6, aprilie-iunie 1920
 ***, ”Memoriu prezentat de către AGIR dlui prim-ministru la 16 iunie
1920”, p. 157-163.
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***, ”Răspunderile în criza industrială (Memoriul AGIR către
Ministerul Muncii)”, p. 163-168.
 ***, ”Memoriul AGIR adresat dlui ministru al Domeniilor în chestia
cadastrului la 21 aprilie 1920”, p. 169-170.
 Sfinţescu, C., ”Congresul pentru locuinţe dela Lyon”, p. 171-180.
 Gabrielescu, Aurel C., ”Autodezorganizarea”, p. 180-183.
 Andriescu-Cale, I., ”Un rol ingrat”, p. 183-187.
 Florescu, M.P., ”Regimul apelor”, p. 187-190.
 Andriescu-Cale, I., ”Le triomphe de l’organisation et ce qu’elle coûte
(Arthur Traverc Borgstroem)”, p. 190-193.
 Zănescu, A., ”American Locomotive Company. Locomotive Haud-book”,
p. 194-202.
 C.T., ”La formation scientifique du personnel dirigeant du transport”,
p. 202-205.
 Ionescu, Andrei, ”Taylorismul şi noua organizare a muncii”, p. 205-208.
 Zănescu, A., ”Construcţia şi exploatarea portului Constanţa (E.B.
Lazarovici)”, p. 208.
anul II, nr. 7-9, iulie-septembrie 1920
 Buşilă, Constantin D., ”Rolul AGIR în îndrumarea economică a ţării”, p.
213-216.
 Andriescu-Cale, I., ”Sporirea producţiei”, p. 216-228.
 Sfinţescu, C., ”Lexiconul technic al Rom}niei Mari şi rolul AGIR”, p. 228-234.
 ***, ”Chestionar asupra calităţei publice a oraşului”, p. 234-239.
 Gavrilescu, Ramiro, ”Aeronautica civilă”, p. 239-260.
 Mihalache, I., ”Îngrădirea titlului de inginer”, p. 260-267.
 Florescu, M.P., ”Rolul inginerilor silvici în industria petroliferă”, p. 268270.
 Buşilă, Constantin D., ”Primul Congres AGIR”, p. 270-273.
 Buşilă, Constantin D., ”Legislaţia muncii”, p. 273-275.
 A.Z., ”Chestiuni în legătură cu consiliile muncitoreşti”, p. 275-282.
 Buşilă, Constantin D., ”Ministerul Comunicaţiilor”, p. 282-286.
 Velian, Alex., ”C}teva lămuriri asupra studiilor de inginerie în Anglia”,
p. 286-320.
 Cioc, M., ”Efectele suprimării Constituţiei şi a monedei legale asupra
producţiei averilor şi efectele măsurilor excepţionale asupra industriei
naţionale”, p. 320-328.
 Prager, Emil, ”Forţa majoră în contractele industriale (René Gërin)”, p.
328-331.
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anul II, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1920
 Leonida, D., ”Importanţa lucrărilor tehnice”, p. 335-339.
 Gavrilescu, Ramiro, ”Industria aeronautică”, p. 339-367.
 Gabrielescu, C.E., ”Regimul Căilor Ferate”, p. 367-379.
 Sfinţescu, C., ”Statul, inginerii şi Legea Corpului Tehnic”, p. 380-390.
 Pinchis, A., ”Protecţiunea titlului de inginer”, p. 390-406.
 ***, ”Memoriu asupra organizării Corpului Tehnic al Statului înaintat
dlui ministru de lucrări publice”, p. 407-424.
 Muşat, N., ”Direcţiunea Generală de Edilitate Publică”, p. 424-433.
 Florescu, M.P., ”Politica forestieră a Rom}niei Mari”, p. 434-437.
 Cristea, C., ”Necesitatea unei conştiinţe naţionale forestiere”, p. 438-441.
 Buşilă, Constantin D., ”Memoriul asupra Căilor Ferate Rom}ne”, p. 441453.
 Bucur, P., ”Consideraţiuni şi propuneri asupra criteriului de înaintare
în Corpul Inginerilor din serviciul public”, p. 453-456.
 Buşilă, Constantin D., ”Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele”, p. 456-459.
 Ionescu, Andrei, ”Dodecalogul inginerului”, p. 460-461.
 Ionescu, Andrei, ”L’enseignement technique supérieur { l’après guerre
(Leon Guillet)”, p. 461-464.
 Ionescu, Andrei, ”La crise du combustible et ses remèdes (Aimé Witz)”,
p. 464-470.
 Sfinţescu, C., ”Ten years work of the Chicago Plan Commission”, p. 470472.
anul III, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1921
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţei AGIR pe 1920”, p. 1-9.
 ***, ”Darea de seamă a comptului de gestiune pe 1920 şi raportul
censorilor”, p. 10-20.
 Cioc, M., ”Domnia muncii”, p. 21.
 Francq, Roger, ”L’avenir du monde est entre les mains des
techniciens”, p. 22-28.
 Andriescu-Cale, I., ”O polemică importantă”, p. 28-38.
 Gabrielescu, C.E., ”Regimul Căilor Ferate”, p. 39-55.
 Florescu, M.P., ”O şcoală medie de silvicultură”, p. 56-64.
 Niculescu, Cristea, ”Memoriu asupra reorganizărei CFR”, p. 64-84.
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În anul 1941 a fost obligat să intre în guvernul condus de mareşalul I. Antonescu, fiind
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comunicaţiilor, funcţie pe care a deţinut-o până la 5 august 1943. Deşi şi-a înaintat demisia
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Tribunalul Poporului l-a condamnat la zece ani de închisoare şi confiscarea averii. A încetat
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Preşedintele institutului, C.D. Buşilă, afirma în ”Cuv}nt de început”:
”Începem însă azi publicarea unui Buletin I.R.E. cu scopul de a pune la
Mihai Olteanu, ”Constantin Bușilă (1877-1949). Un organizator important al energeticii
românești”, în Univers ingineresc, nr. 9, 2007.
1
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dispoziţiunea membrilor Institutului şi persoanelor care se ocupă de problema
energiei, lucrări, discuţiuni, note şi un material documentar cât mai important,
pentru a aduce o nouă contribuţie la buna îndrumare a problemei energiei în
ţara rom}nească.”1
Articolul 5 din statutul de funcţionare al Institutului prezintă scopurile
pentru care a fost creat: ”Institutul va întreprinde tot felul de studii şi va
încuraja şi îndruma studii în scopul soluţionării tuturor problemelor în
legătură cu amenajarea şi folosirea raţională a izvoarelor de energie şi cu
transportul energiei, urmărind de aproape realizarea acestor studii.
În particular, Institutul:
a) Va studia izvoarele naturale de energie şi modul cel mai raţional în
care ele ar putea fi folosite sau amenajate în vederea interesului economiei
naţionale;
b) Va studia condiţiunile technice, economice şi financiare, care vor
permite rezolvarea tuturor chestiunilor în legătură cu izvoarele de energie;
c) Va încuraja şi provoca lucrări originale în cadrul scopului general
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experienţa activităţii acestor organizaţii pentru studiile ce se vor face referitor
la ţara noastră.”
Buletinul I.R.E. a apărut trimestrial, cu numere simple (excepţii: nr. 3-4
din 1941, nr. 1-2 şi nr. 3-4 din 1943, ultimul număr găsit). Nu a menţionat
comitetul de redacţie.
Studiile ample şi temeinic documentate, unele şi în limbi străine
(franceză, germană, engleză, italiană), privesc domeniul energiei sub toate
aspectele: producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice, utilizarea
raţională a combustibililor (cărbuni, petrol, gaz metan, lemn), industria
carboniferă, industria petrolului, electrificarea căilor ferate, amenajări
hidrotehnice, alimentarea cu gaz şi energie electrică a populaţiei etc. În afara
acestora, Buletinul I.R.E. a publicat informaţii privind: ”Şedinţele plenare
I.R.E.”, ”Note”, ”Publicaţiunile I.R.E.”, ”Bibliografie”, ”Comitetul Electrotechnic
Rom}n”.
Cele mai multe studii au aparţinut următorilor autori: C.I. Budeanu,
Dorin Pavel, C. Parteni-Antoni, Ernest Abason, Pl. Andronescu, Aurel
Avramescu, Constantin D. Buşilă, I.S. Gheorghiu, Luigi Lombardi, L. Barbillion,
G.M. Blanc, Alexandrina G. Petrescu, Ioan A. Bertumé, C. Miklósi, I.
Constantinescu, E. Colev, N. Caranfil.
1 C.D. Bușilă, ”Cuvânt de început”, în Buletinul I.R.E., anul I, nr. 1, martie 1933, București, p. 2.
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Buletinul Institutului Economic
Românesc
Institutul Economic Românesc a fost
înfiinţat în anul 1921, în sediul Băncii Naţionale
a României, având ca membri fondatori şi
aderenţi numeroase bănci, societăţi de credit,
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comerciale, comercianţi şi industriaşi, precum
şi membri de alte profesiuni. În Comitetul de
Direcţiune al Institutului îi regăsim pe Oscar
Kiriacescu (preşedinte), fost ministru şi
director la Banca Naţională a Rom}niei, pe L.
Mrazek (vicepreşedinte), profesor universitar,
directorul Institutului Geologic, pe dr. L. Colescu, director general al Statisticii,
şi ing. C. Casassovici, industriaş, ca administratori delegaţi, pe Vintilă Brătianu,
fost ministru, ing. Constantin D. Buşilă, profesor la Şcoala Politehnică, R.
Halfon, administrator delegat la Uniunea Comercială şi la Banca Chrissoveloni,
dr. G. Ionescu-Şişeşti, profesor la Şcoala Superioară de Agricultură şi directorul
Casei Obştiilor şi Exploatărilor Agricole din Casa Centrală a Cooperaţiei, ing. Al.
Perieţeanu, fost director al Căilor Ferate Rom}ne, ca administratori, şi pe dr.
Gheron Netta, directorul Institutului. În afara celor menţionaţi, mai fac parte
din conducere, în calitate de administratori, cenzori sau cenzori supleanţi: dr.
C.I. Băicoianu, director la Banca Naţională a Rom}niei, dr. C. Bungeţianu,
profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, dr. Şt. Cerchez,
preşedintele Uniunii Industriaşilor, Gh. Cipăianu, dr. G.D. Creangă, dr. Gr.
Dumitrescu, ing. T. Eremia, D. Gheorghiu, E.N. Giurgea, V. Goldiş, dr. Dimitrie
Gusti, Gh. Lucassievici, Vasile Marcu, Luca P. Niculescu, Chr. Staicovici, Al.N.
Ştefănescu, ing. N.P. Ştefănescu, Erhard Wolff, dr. Al. Zaharia, E. Bercovici, Gr.
Golescu, N. Şeitan, dr. Ernest Ene, G. Leonte, dr. V. Slăvescu.
Buletinul Institutului Economic Românesc apare la Bucureşti, lunar, fără
întrerupere, din ianuarie 1922 p}nă în decembrie 1943, în format de 220mm x
156mm, avându-l ca director în toţi aceşti ani pe dr. Gheron Netta.
Gheron Netta1 s-a născut la Turnu-Severin, la 22 martie 1891, într-o familie de
evrei înstăriţi. În 1912 se înscrie la Universitatea Comercială din Leipzig pe care o
absolvă în 1914 cu lucrarea Handelsbeziehungen zwischen Leipzig und Ost- und
Südosteuropa bis zum Verfall der Warenmesse (Relaţiile comerciale între Leipzig şi
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Europa de sud-est p}nă la decăderea t}rgului de mărfuri). Din 1919 frecventează
cursuri în ştiinţe economice la Universitatea din Zürich, absolvindu-le în 1921. A fost
profesor universitar la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, ministru de
finanţe în Guvernul Antonescu. În februarie 1948 este condamnat de noul regim la 10 ani
de temniţă grea, degradare civică şi confiscarea averii. Moare la Penitenciarul Aiud la 28
august 1955. În ianuarie 2000 este reabilitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Buletinul Institutului Economic Românesc este ”organul de manifestare
exterioară şi de legătură al Institutului Economic Rom}nesc, nu numai cu
membrii săi ci şi cu toţi cei cari au vre-un interes, fie direct, fie indirect, la viaţa
economică a Rom}niei Mari.
Ca organ al Institutului Economic Românesc, el va ţine la curent, pe
membrii săi şi opinia publică, cu activitatea zilnică a Institutului. Va publica
deci: toate actele privitoare la organizarea şi administrarea Institutului, toate
hotăr}rile importante luate în adunările generale, în consiliile de administraţie
şi în comitetul de direcţiune.
Această parte a Buletinului, pe care o putem numi «oficială», va mai
cuprinde studiile făcute de Institut, precum şi soluţiunile propuse de el în
chestiunile economice la ordinea zilei.
Cu toate că Buletinul Institutului Economic Românesc nu este o tribună
liberă, în care să se expue fără nici o răspundere, de către ori şi cine, păreri şi
soluţiuni diametral opuse în aceiaşi problemă, totuşi el va publica şi studiile
sau rapoartele ce i se vor adresa din afară de Institut, aceasta însă numai în
cazul când acele studii şi rapoarte vor fi în concordanţă cu normele de
conducere ale Institutului. Pentru acestea am rezervat în buletin rubrica de
«Rapoarte şi studii primite».”1
În afara acestor două rubrici pe care le prezentăm detaliat în
continuarea acestei introduceri, pe ani şi numere, Buletinul Institutului
Economic Românesc mai cuprinde rubrici precum ”Note şi informaţiuni
economice” din diverse ţări, grupate pe domenii cum sunt: produse agricole,
animale şi forestiere, produse miniere şi industriale, schimb de mărfuri, regim
vamal, mijloace de comunicaţie, transporturi, târguri şi expoziţii, schimb de
valori, bănci, burse şi finanţe, ”Arhiva presei economice” cu ”chestiuni de
economie generală”, agricultură, industrie şi muncă, comerţ, transporturi,
politică economică, finanţe etc., ”Statistică economică” din diverse ramuri,
”Cărţi primite” (rom}neşti şi străine) cu scurte prezentări. Buletinul are ca
supliment ”Bibliografia economică rom}nă”.
În primii ani de existenţă (1922-1927) a apărut în fiecare lună (mai
puţin numerele de vară 7-8, iulie-august), apoi cu numere duble (1927-1931)
1

Buletinul Institutului Economic Românesc, anul I, nr. 1, ianuarie 1922, București, p. 1.
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sau triple (1932-1939). În 1940-1941 a avut trei apariţii, respectiv nrumerele
1-6, 7-9, 10-12, iar în 1942-1943, două apariţii, nr. 1-6 şi 7-12.
Principalii autori ca frecvenţă a apariţiilor în Buletin sunt: Gheron Netta,
Xenofon Netta, V. Slăvescu, M.I. Mihăilescu, Constantin Karadja, Mihail Pizanty,
C. Bungeţianu, Marin Mihuţ, Dimitrie P. Pascu, L. Colescu, G. Popescu, Eugen V.
Torgaşev, Caius Bartoşi, Paul Demetriad, Cicero C. Gorciu, Scarlat Panaitescu,
Lucian Turdeanu.
Articolele de autor publicate au abordat în special comerţul (cu lemn,
petrol, cereale, carne, fructe, vin), industria naţională (extracţia şi rafinarea
petrolului ş.a.), politica monetară şi de credit, politica de preţuri, bursa şi
băncile, probleme contabile, importanţa economică a Dunării şi a portului
Constanţa, probleme privind băncile populare şi cooperaţia, capitalul străin în
Rom}nia întregită, precum şi studii economice privind alte ţări: Germania,
Cehoslovacia, Statele Unite, Rusia, Finlanda, Grecia, Austria, Egipt, Bulgaria,
Polonia, Canada, Anglia, Japonia.
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 Bungeţianu, C., ”Studiul problemei lemnului. Chestiunea traverselor în
Rom}nia întregită”, p. 111-122.
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 Bungeţianu, C., ”Studiul problemei lemnului. Traversele cerute pe
pieţele streine”, p. 320-331.
 Milescu, D.A., ”Organizarea comerţului de cereale în Bulgaria”,
p. 332-333.
anul I, nr. 5, mai 1922
 Demetriad, Paul, ”O latură a organizărei comerţului de cereale”,
p. 387-393.
 Ioaniţiu, George, ”Valoarea economică a gazului metan transilvănean”,
p. 394-406.
 Bungeţianu, C., ”Studiul problemei lemnului. Aprovizionarea cu
traverse a CFR, situaţia pe mai 1922”, p. 407-409.
 Popper, Carol, ”Politica bancară în îndrumarea creditului comercial,
industrial şi rural faţă de nevoile economice şi financiare ale României
Mari”, p. 410-422.
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anul I, nr. 6, iunie 1922
 Ştefănescu, Al.N., ”Congresul Instituţiunilor Financiare. Situaţia creiată
economiei naţionale şi în special creditului de noul regim fiscal”,
p. 467-491.
 Ene, Ernest, ”Soluţiuni pentru rezolvarea crizei valutare”, p. 492-507.
 Giurgea, Eugeniu N., ”Criza de combustibil în Basarabia”, p. 508-513.
anul I, nr. 7-8, iulie-august 1922
 Panaitescu, D.N.; Rubinştein, Al., ”Reorganizarea burselor noastre de
comerţ”, p. 547-563.
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p. 564-567.
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 Petrescu, N., ”Industria textilă în Ungaria”, p. 588-591.
 Wraubek, I.A., ”T}rgurile libere din Brazilia”, p. 592-596.
anul I, nr. 9, septembrie 1922
 Netta, Gheron, ”Anchetele economice ale Cehoslovaciei”, p. 667-673.
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Bilanţul-tip pentru bănci”, p. 674-697.
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 Brătianu, Vintilă I.C., ”Rolul Băncii Naţionale în actuala situaţie şi în
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 Netta, Gheron, ”Unificarea economică şi Congresul Camerilor de
Comerţ”, p. 761-766.
 Grigorescu, Horia P., ”Casele de împrumut pe gaj”, p. 767-773.
 ***, ”Consideraţiuni economice asupra Cehoslovaciei”, p. 774-782.
 Panaitescu, Scarlat, ”Balcicul economic”, p. 784-787.
 Mănescu, Nicolae, ”Constantinopolul şi desvoltarea noastră
comercială”, p. 788-790.
anul I, nr. 11, noiembrie 1922
 Netta, Gheron, ”Politica economică şi rom}nizarea întreprinderilor”,
p. 835-846.
 Ioaniţiu, Em., ”Situaţiunea industriei petrolifere în Rom}nia”,
p. 847-858.
 Teodorescu, I., ”Legăturile comerciale ale Rom}niei cu Cehoslovacia”,
p. 859-862.
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Giurgea, Eugeniu N., ”Situaţiunea instalaţiilor industriale din Basarabia”,
p. 863-875.
anul I, nr. 12, decembrie 1922
 Iacobescu, Sp., ”Congresul Instituţiunilor Financiare: Bursa”, p. 915-923.
 ***, ”Ancheta economică rom}nă-cehoslovacă: Consideraţiuni economice
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anul II, nr. 1, ianuarie 1923
 Oromolu, M., ”Creditul industrial”, p. 3-6.
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p. 7-11.
 Iacobescu, Sp., ”Bursa”, p. 12-19.
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p. 20-26.
anul II, nr. 2, februarie 1923
 Mihăilescu, M.I., ”Formularul bilanţ”, p. 77-83.
 Raţiu, Dominic, ”Cunoaşterea economică a Transilvaniei”, p. 84-91.
 Panaitescu, Scarlat, ”Centrele comerciale din Basarabia”, p. 92-98.
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 Netta, Gheron, ”Regimul exportului de vite”, p. 331-334.
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 Stănescu, Ştefan, ”Politica financiară şi reforma monetară în Polonia”,
p. 502-519.
 Daşcovici, N., ”Constituţia Poloniei”, p. 520-527.
anul III, nr. 9, septembrie 1924
 Oromolu, M., ”Politica monetară a Băncei Naţionale”, p. 567-569.
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subsemnatul, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Profesorilor, cu ocazia
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Tribunalul i-a recunoscut personalitatea juridică. G}ndul ce i-a călăuzit la
această concentrare de energii a fost acela de a servi, nu numai dela înălţimea
catedrei, ci şi în largul activităţilor obşteşti, idealurile Academiei noastre, ca
aceasta să răspundă c}t mai deplin menirei ei ştiinţifice şi social-economice;
apoi să susţină şi să apere, cu mai mari perspective de izb}ndă, interesele
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de la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale Cluj, anul 1935-1936, p. 3-6.
1
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Analele Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale ”Regele Mihai I” din
Cluj-Braşov.
Principalii autori ai conferinţelor publicate au fost: I. Mateiu, Sabin
Opreanu, I.Ol. Ştefanovici-Svensk, V.D. Athanasescu, I. Gârbacea, V. Jinga, Gh.
Dragoş, I.N. Evian, P. Roşca.
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Corespondenţa
economică/Economia
română
Revista Corespondenţa economică
a apărut după doi ani de la apaiţia
revistei Correspondance écoonomique,
respectiv în aprilie 1921, numerotarea
anilor începând cu anul III. Necesitatea
revistei în limba rom}nă este
prezentată în expunerea succintă de
motive a deciziei care a stabilit modalitatea de apariţie:
”Av}nd în vedere utilitatea ce
prezintă pentru economia naţională
publicarea unei reviste economice
oficiale, prin care să se aducă la
cunoştinţă at}t cercurilor comerciale şi industriale din ţară, c}t şi a celor din
străinătate, legile, regulamentele şi dispoziţiunile oficiale cu caracter
economic, cererile şi ofertele de mărfuri din ţară şi străinătate, rapoartele
consulilor, ataşaţilor şi agenţilor noştri comerciali în străinătate, etc.;
Av}nd în vedere că utilitatea acestei reviste este cu at}t mai vădită cu c}t
ea va putea să apară mai des, aşa ca materialul informativ de tot felul să fie
servit la timp publicului interesat şi în orice caz înainte ca aceste informaţiuni
să-şi piardă interesul lor de actualitate;
Av}nd în vedere că aşa cum apare azi publicaţiunea oficială
Correspondance économique, deşi cu un conţinut foarte bogat, totuşi la
intervale prea mari, (…)
Decidem:
Art. 1. – Cu începere dela 1 aprilie 1921, publicaţiunea oficială a
Direcţiunei Generale a Comerţului, va apare în două ediţiuni şi cu supliment şi
anume:
A) O ediţie în limba rom}nă, intitulată Corespondenţa economică,
săptăm}nal, sau c}nd nu e posibil, cel puţin la 2 săptăm}ni, fără copertă,
cu 6-16 pagini numărul, pe două coloane, cu conţinutul restrâns şi
rezumat, în care se va suprima cu desăv}rşire orice studiu şi în care se
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va grupa pe c}t e posibil materialul informativ, cam sub următoarele
rubrici:
I. Partea oficială
Legi, regulamente, dispoziţiuni, convenţiuni şi tratate. Comunicări
(înştiinţări). Informaţiuni economice:
a. din ţară (rapoarte ale inspectorilor comerciali şi industriali, camere
de comerţ, etc.)
b. din străinătate (rapoarte ale ataşaţilor, agenţilor, consulilor, etc.)
Cereri şi oferte:
a. din ţară.
b. din străinătate.”1
Împărţirea explicită în ”Partea
oficială” şi ”Partea neoficială” a apărut
doar în primul număr. În continuare
revista a publicat rapoarte şi comunicări
economice mai ample din diverse ţări (pe
care le prezentăm în continuare), ca
rubrici mai mult sau mai puţin
permanente figur}nd ”Cereri şi oferte din
străinătate”, ”Lista ataşaţilor şi agenţilor
noştri comerciali”, ”Informaţii/Informaţiuni economice din ţară şi din străinătate”
(parte dintre ele le prezentăm), ”Aprobări
de cereri pentru diferite societăţi şi
bănci”, ”Produse miniere ale statului”,
”Preţurile
produselor
miniere
şi
metalurgice ale statului”, ”Tablou cu
societăţi şi bănci autorizate a funcţiona”, ”Schimbul în principalele ţări din
lume”, ”Regimul devizelor străine în Rom}nia”, ”Cărţi şi reviste”/”Cărţi,
reviste, dări de seamă”, ”Schimbul monedelor/monezilor”, ”Dispoziţii vamale”,
”Situaţia agricolă a Rom}niei”, ”Preţul/Preţul en detail al articolelor de primă
necesitate” pe diferite luni, ”T}rguri”/”T}rguri şi expoziţii”, ”Lista ataşaţilor
comerciali străini pentru Rom}nia”, ”Debuşeuri”, ”Informaţiuni succinte din
diferite ţări”, ”Legi, regulamente, decizii” de la Ministerul Industriei şi
1

”Apariţiunea publicaţiunii oficiale a Direcţiunii Generale a Comerţului. Deciziune”, în
Corespondenţa economică, anul III, nr. 1, 20 aprilie 1921, București, p. 1,
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Comerţului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Armatei, Ministerul
Comunicaţiilor, Ministerul de Justiţie, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale, Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi Asigurărilor Sociale, Ministerul
Instrucţiunii Publice, Ministerul de Interne, ”Informaţii din ţară”, ”Preţul
metalelor”, ”Preţuri pe pieţele străine”, ”Cereri şi oferte”.
Ca şi ediţia franceză, a numărat anii de apariţie diferit de alte reviste: a
început cu anul III, cu numerele 1 (20 aprilie 1921)24-25 (1 şi 15 aprilie 1922);
anul IV, cu numerele 1, 2, 3, 4 (mai-iunie 1922)-23-24 (1 şi 15 aprilie 1923); anul V,
cu numerele 1-2 (1-15 mai 1923)-15-16 (1-15 decembrie 1923). Din anul VI
(1924), atât ediţia franceză, c}t şi cea rom}nă numără anii de apariţie pe an
calendaristic şi nu în funcţie de luna de debut a revistei. Cu apariţie bilunară
(niciodată săptămânal, cum s-a intenţionat), revista a avut numere individuale
numai în primele şapte luni (numerele 1-11), apoi numerele au fost grupate câte
două (în marea majoritate), trei şi chiar patru p}nă la sf}rşitul anului 1924. Din
ianuarie 1925 apare lunar, cu numere individuale în cea mai mare parte p}nă în
august 1942, după care recurge din nou la gruparea numerelor c}te două, trei,
patru sau şase (nr. 4-9, aprilie-septembrie 1944).
Cât timp s-a numit Corespondenţa economică nu a menţionat niciun
comitet de redacţie. Odată cu schimbarea titlului în Economia română, apare în
format de 270mm x 200mm, având în
funcţia
de
director
pe
N.
Popescu-Arcadian,
în
cea
de
prim-redactor pe I.Gr. Oprişan, iar ca
administrator pe Aspasia Niculescu.
Această echipă de conducere se păstreză
p}nă în iulie 1942. Din august 1942, apar
doar prim-redactorul I.Gr. Oprişan şi
administratorul Aspasia Niculescu p}nă
în decembrie 1946. În ultimul an, 1947,
prim-redactor este Ionel Neamţu p}nă în
august, apoi Mircea Oprişan pentru nr.
9-10, septembrie-octombrie 1947. Nr.
11-12 nu mai menţionează comitetul de
redacţie.
Intenţia colectivului redacţional la
momentul schimbării titlului revistei
este prezentată în articolul ”Către
cetitorii noştri”:
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”Încep}nd cu acest număr, intrăm într-o nouă perioadă a publicaţiei
noastre care nu atinge linia continuităţii ei, ci o îndreaptă numai pe un făgaş
mai cuprinzător.
Schimbările operate privesc at}t latura tehnică, c}t şi structura şi
ordonarea materialului.
Am schimbat titlul revistei, în sensul cuprinsului ei.
Vom introduce un material mai ales şi mai bogat – din care nu va lipsi
conjunctura – cu articole substanţiale, cronici variate şi informaţiuni cerute de
nevoile comerţului intern. (…)
În felul acesta sperăm să servim cercurilor interesate o publicaţie ce
corespunde necesităţii vremurilor ce trăim şi care să fie un buletin de
informaţie vie, actuală, cu o prezentare mai amplă a faptelor şi ideilor
economice, de aiurea şi dela noi.”1
Şi subtitlul revistei s-a modificat de-a lungul timpului, în funcţie de
reorganizările suferite de ministerul de resort: ”Ediţia rom}nească a
Buletinului oficial al Direcţiunei Generale a Studiilor şi Legiferării economice
din Ministerul de Industrie şi Comerţ”, ”Buletinul Ministerului Industriei şi
Comerţului publicat de Direcţiunea Infomaţiunilor, Publicaţiunilor şi
Propagandei Economice din Direcţiunea Generală a Studiilor şi Legiferării
Economice”, ”Buletinul Ministerului Industriei şi Comerţului publicat de
Serviciul Publicaţiunilor şi Infomaţiunilor din Direcţiunea Generală a
Comerţului”, ”Buletinul Ministerului de Industrie şi Comerţ publicat de
Direcţiunea Generală a Comerţului, Serviciul Publicaţiunilor şi Infomaţiunilor
Economice”, ”Buletinul Ministerului de Industrie şi Comerţ, publicat de
Direcţiunea Comerţului şi Institutul Naţional de Export”, ”Buletinul
Ministerului Economiei Naţionale publicat de Direcţiunea Organizării şi
Încurajării Exportului”, ”Buletinul Ministerului Economiei Naţionale publicat
de Direcţiunea Organizaţiilor Profesionale ale Comerţului şi Industriei”,
”Buletinul Ministerului Economiei Naţionale publicat de Oficiul de Studii
Bucureşti”.
Articolele de autor au început să apară din august 1924 şi au privit rolul
şi importanţa târgurilor şi expoziţiilor internaţionale în dezvoltarea
comerţului exterior şi participarea României la acestea, concurenţa, situaţia
economică şi comerţul exterior al diferitelor ţări, producţia lor agricolă şi
industrială, posibilităţile de export ale României pe diferite pieţe, conferinţe şi
congrese internaţionale din domeniu, traficul comercial între state. În cea mai
mare parte au fost rapoarte şi studii ale ataşaţilor şi agenţilor noştri comerciali
în diferite ţări.
1

”Către cetitorii noștri”, în Economia română, anul XXIV, nr. 1, iunie 1942, p. 1, București.
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Autorii cu cele mai multe articole publicate au fost: Nicolae Mănescu, I.
Antohi, C. Bălăcescu, V. Dăscălescu, Const. Narti, Victor Geormăneanu, Eugen
Porn, G. Gheorghiu, I.Gr. Oprişan, Gr.I. Ghiaţă, A.D. Carabella, Ioan Al. Roceric, I.
Neamţu, V. Stătescu, V.V. Protopopescu, Condrea Scalat, Virgiliu Ciulli, George
Tudorică.
Revista a avut şi un supliment intitulat Firme comerciale şi societăţi, în
care au fost publicate hotăr}rile de înfiinţare a societăţilor comerciale
româneşti.
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Correspondance
économique/
Correspondance
économique
roumaine/ Economia
română (ediţia pentru
străinătate)
Prin Decretul-lege nr. 856 din 22
mai 1919, semnat de regele Ferdinand
şi de ministrul industriei şi comerţului
Al. Constantinescu, ia naştere revista
Correspondance économique, ”Organe/
Bulletin officiel du Ministère de
l’Industrie et du Commerce, Direction
Génerale du Commerce” (din 1940,
”Bulletin officiel du Ministère de l’Economie Nationale”), prin schimbarea titlului
publicaţiei oficiale a Ministerului Industriei şi Comerţului din Foaia de informaţiuni
comerciale, începând cu data de 1 aprilie 1919.1 Având director pe I.N. Angelescu şi
redactor-şef pe C. Bungeţianu, revista va funcţiona în această formulă p}nă în
martie 1920, când în funcţia de director apare Şt. Chicoş, iar I.N. Angelescu apare ca
fondator p}nă în martie 1921, după care se renunţă la înscrierea funcţiilor
deţinute în cadrul revistei.
Cu apariţie lunară (cu numere simple, duble sau triple), în format de
~265mm x 200-205mm, a numărat anii de apariţie diferit de alte reviste: anul
I: mai 1919-aprilie 1920, cu numerele 1-12; anul II, mai 1920-martie 1921, cu
numerele 13-20; anul III: mai 1921-mai 1922, cu numerele 1-12; anul IV: iunie
1922-martie 1923, cu numerele 13-22; anul V: aprilie-decembrie 1923, cu
numerele 1-9.
De la începutul anului 1924, îşi schimbă at}t designul copertei, c}t şi
titlul în Correspondance économique roumaine. Va apărea la două luni în
perioada ianuarie 1924-decembrie 1931, apoi trimestrial (cu numere simple
sau duble) în perioada ianuarie 1932-iunie 1942, c}nd hotărăşte schimbarea
1

”Décret-loi changeant le titre de l’ancienne publication officielle du Ministère de
l’Industrie et du Commerce”, în Correspondance économique, anul I, nr. 2, iunie 1919,
București, p. 1.
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titlului revistei în Economia română
(ediţia pentru străinătate) şi a
formatului acesteia la 300-320mm x
230mm. În continuare, îşi va păstra
apariţia trimestrială, cu numere
simple sau grupate, p}nă la sf}rşitul
anului 1945 (două apariţii în 1943 (cu
nr. 1-2 şi 3-4) şi câte o apariţie în 1944
şi 1945 (cu nr. 1-4). Obiectivele
revistei erau ambiţioase la acea dată:
”En
sa
qualité
d’organe
de
documentation et d’information, elle
tend à élargir et approfondir son
ancienne sphère d’action, de gagner
en dynamisme et de resserrer les liens
économiques du pays avec l’étranger.
Nous
sommes
fermement
convaincus que sous ce nouvel aspect,
que nous t}cherons d’améliorer du
point de vue technique et culturel en
faisant usage de l’allemand, de l’italien et
du français, afin de répandre autant que
possible les idées et les réalisations
économiques roumaines, l’organe de notre
Département remplira l’office de boussole
dans ce secteur de toute première
importance, présente et future, qu’est
l’économie roumaine.”1
Economia română (ediţia pentru
străinătate) l-a avut ca redactor-şef pe I.Gr.
Oprişan.
Fiind o revistă adresată străinătăţii,
în anii I-II, mai 1919-martie 1921,
articolele au fost grupate în limba
franceză/franceză şi engleză şi limba
rom}nă, cele în rom}nă fiind grupate în
informaţii
comerciale,
industriale,
financiare, statistice, economice (cu
1

”Vorwort”, în Economia rom}nă, anul XXIV, nr. 1, iulie-septembrie 1942, București, p. 1.
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referire în principal la situaţia externă), înscrieri de firme, informaţii diverse,
cataloage, bibliografie, cereri şi oferte, firme publicate, după care se renunţă la
limba rom}nă, sumarul apăr}nd numai în limba franceză p}nă în decembrie
1923 (din aprilie 1921, apare şi ”Ediţia rom}nească a Buletinului oficial al
Direcţiunei Generale a Comerţului din Ministerul de Industrie şi Comerţ”, cu
titlul Corespondenţa economică).
Din ianuarie 1924 are sumar în franceză şi engleză şi unele texte
juxtapuse, de asemenea, în limbile franceză şi engleză, p}nă la nr. 3 din 1940
inclusiv, după care limba engleză este înlocuită cu limba germană p}nă în iunie
1942. În perioada iulie 1942-decembrie 1943, va apărea cu sumar în trei limbi:
germană, italiană şi franceză, în ultimii doi ani de apariţie revenindu-se la
franceză-engleză.
Articolele pe care le vom prezenta în continuare se referă la bogăţiile
Rom}niei Mari (miniere, petrol, gaz metan, sare, păduri, cereale şi plante
tehnice, animale, fructe etc.), la industria naţională (metalurgică, petrolieră,
sticlă şi ceramică, vopsele, materiale de construcţii, pielărie şi textile, industria
lemnului şi h}rtiei, industria alimentară etc.), la transporturi (pe căi ferate, pe
Dunăre), la exporturile Rom}niei de diferite produse şi regimul de export şi
import, preţuri şi taxe vamale, balanţa comercială a Rom}niei, finanţe şi buget,
capital românesc şi străin şi societăţi pe acţiuni, instituţii de credit, bursă,
asigurări, datorie publică şi privată, rolul Casei Autonome a Monopolurilor
Statului, al Camerelor de Comerţ şi Industrie, al Camerelor Agricole, reforma
agrară şi consecinţele ei, reforma financiară, legi şi regulamente comerciale,
convenţii, tratate şi acorduri comerciale şi de plăţi cu ţări europene, dar şi de
pe alte continente, statistici comerciale.
Principalii autori prezenţi în paginile revistei sunt: C. Bungeţianu, I.
Teodorescu, I.N. Angelescu, Liliana Georgescu, N. Arcadian, George Cumpănaşu, Eugen Hesselmann, I.Gr. Oprişan, I. Arapu, P. Harnagea, George Ioaniţiu,
A. Şeibulescu, R. Ţăruşanu.
În afara acestor articole de autor, revista a publicat rubrici de ”Informations”/”Informations diverses”, ”Bibliographie”, foarte rar necrologuri; ca
rubrici permanente, apar, din august 1923: ”La situation agricole en
Roumanie” pe diferite luni; din noiembrie 1923, ”Le régime des devises”;
odată cu nr. 2, martie-aprilie 1925, ”Banque Nationale de Roumanie (situation
sommaire)”/”Situation sommaire de la Banque Nationale de Roumanie” la
diferite date. Este o revistă specializată pe comerţ exterior, scopul ei principal
(al ediţiei în limba franceză – uneori şi engleză sau, mai t}rziu, germană) fiind
promovarea României şi a intereselor ei comerciale pe pieţele externe.
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 ***, ”Réorganisation du Ministère de l’Industrie et du Commerce”, p. 3-4.
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 Christian, Mircea, ”Marchandises importées par Constantza, 1-er
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 ***, ”Offres et demandes”, p. 45-46.
 ***, ”Oscillations de la cote des effets, janvier 1917-15 avril 1919”, p. 47.
Texte roumain
 ***, ”Viaţa economică a Elveţiei în timpul războiului”, p. 48-50.
 ***, ”C}teva din industriile mari ale Italiei”, p. 50-51.
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 ***, ”Propuneri engleze privind comerţul cu Germania şi
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p. 54-55.
 ***, ”Anglia: Situaţia sa economică”, p. 55-58.
anul I, nr. 2, iunie 1919
Texte français
 ***, ”Décret-loi changeant le titre de l’ancienne publication officielle du
Ministère de l’Industrie et du Commerce”, p. 1.
 ***, ”Loi sur la réglementation du change”, p. 1-3.
 Bungeţianu, C., ”Les forêts de la Roumanie”, p. 3-15.
 Hoisescu, C., ”Les richesses minières de la Roumanie”, p. 15-25.
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Cronica financiară
Cronica financiară a apărut la 15
februarie 1919, ca ”Revistă lunară sub
conducerea
unui
comitet
de
funcţionari
din
Ministerul
de
Finanţe”, la Bucureşti, în format de
275mm x 185mm.
În ”Primul nostru cuv}nt”,
Comitetul de conducere arăta: ”Încă
din primăvara trecută, pe c}nd ne
aflam în Moldova, un grup de
funcţionari financiari, ne-am hotăr}t
să scoatem o revistă cu caracter
profesional. (…) după străbaterea
unui tunel lung, întunecos şi plin de
pericole, ni se oferă prilejul să ne
îndeplinim angajamentul în mijlocul
entuziasmului sfintelor clipe pe care
le trăim, c}nd copiii pribegi: Ardealul,
Bucovina, Banatul şi Basarabia s-au
adunat pentru totdeauna la sânul mamei
lor. (…)
O altă eră îşi deschide larg porţile,
pentru o activitate entuziastă, spre a
ridica Rom}nia nouă, la înălţimea pe care
o cere dreapta aşezare a popoarelor
lumei. (…)
Tot ceiace literatura financiară a
produs mai ales în timpul din urmă, în
mijlocul înfrigurării războiului, trebue
studiat cu atenţie, discutat şi clarificat
metodic.
Impozitele noastre actuale, trebuesc şi ele revizuite cu deamănuntul şi
stabilit ce poate să se menţină, ce trebue
modificat şi ce trebue a se înlătura.
Aceasta, cu dublul scop, pe deoparte spre
a se asigura Statului mijloacele de care
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are nevoe, iar pe de alta, spre a se corija, acum, în pragul marilor prefaceri,
urmele de injustiţie care se mai găsesc în cutele vechilor legi fiscale. (…)
Cronica financiară, îşi propune ca program:
1. Să studieze problemele noi financiare, potrivit cu nevoile actuale ale
Statului.
2. Să facă operă de propagandă pentru introducerea soluţiunilor celor mai
bune în noile legi financiare.
3. Să studieze şi să discute legile de organizare administrativă, cu tendinţa
de a semnala lacunele şi de a asigura o c}t mai bună funcţionare a
serviciilor noastre fiscale prin o mai dreaptă şi mai equitabilă recrutare,
gradare şi selecţionare a personalului financiar.
4. Să publice datele oficiale, necesare marelui public; dar mai ales pentru
interesele comerţului şi industriei noastre, spre a se evita în viitor
inserarea în ziare şi reviste, a informaţiilor false sau eronate.
5. Să discute în mod obiectiv, toate scrierile apărute şi care vor avea vreo
legătură cu interesele financiare.
6. În fine, să formeze, să cultive şi să întreţină o atmosferă de studii
financiare şi economice; să păstreze un contact permanent între masele
funcţionarilor fiscali şi să le arate teoriile noi, care îşi fac drum în lumea
financiară.”1
Încă de la început a fost împărţită în două părţi: prima conţinând studii
economice, precum şi diverse alte informaţii privind ”Cursul schimbului la
bursele din străinătate”, ”Informaţiuni”, ”Recenzii”, ”Informaţiuni financiare”,
”Din presa economică financiară străină”, din martie 1922 rubricile ”Note
financiare” şi ”Finanţele altor state”, cea de-a doua conţinând decrete-legi,
dispoziţii şi informaţii din partea ”Direcţiunii Contabilităţei Generale a
Statului şi a Datoriei Publice”, a ”Direcţiunii Contribuţiilor şi Fondului
Comunal”, a ”Direcţiunii Generale a Cassei de Depuneri, Consemnaţiuni şi
Economie”, a ”Direcţiunii Pensiilor”, a ”Direcţiunii Generale a Regiei Monopolurilor Statului”, a ”Direcţiunii Vămilor”, a ”Direcţiunii Timbrului, Contenciosului şi Ordonanţărilor”, a ”Serviciului Despăgubirilor de Răsboiu” etc.
Numerele 1 şi 2 din 1920 au apărut ”într-un singur format de ziar
cotidian, considerat ca număr special şi consacrat în întregimea lui, unor
îndemnuri la subscrierea noului împrumut intern”.Din martie 1923 inclusiv
p}nă în decembrie 1929 îşi întrerupe apariţia: ”A trebuit însă să înceteze în
mai (posibil martie, n.n.) 1921 (în realitate, 1923, n.n), întrucât obligaţiile ce i
1

”Primul nostru cuvânt”, în Cronica financiară, anul I, nr. 1, 15 februarie 1919, București,
p. 1-2.
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se impuneau trebuiau ca dintr-un organ de publicitate s-o transforme într-un
Monitor financiar”1, continuând din ianuarie 1930 cu anul V, nr. 1, în format
mai mare, respectiv 310mm x 235mm:
”Astăzi, asigur}ndu-ne colaborarea celor mai de frunte personalităţi din
lumea economică şi financiară, păşim cu încredere că servim interesele
superioare ale ţării, lămurind directivele orientării politice financiare menită,
printr-o mai bună organizare, să dea toată garanţia că banul contribuabilului
merge ca să întărească aşezăm}ntul financiar al ţării şi că prin controlul
nouilor legi: a contabilităţii şi reorganizării Curţii de Conturi, răspunderea
celor ce-l m}nuesc trebuie să fie o
grije de tot momentul.
Nu înţelegem să facem din
revista noastră dec}t un adevărat
magazin financiar, unde fiecare să
poată găsi tot ceeace îl interesează,
iar funcţionarii distinşi să găsească
o tribună, unde vor putea să discute
cu imparţialitate toate problemele,
fie în legătură cu legile de ordin
financiar sau economic, fie cu acele
chestiuni de ordin profesional cari
interesează marea massă funcţionărească.”2
Odată cu acest număr, se
schimbă coperta, revista are
subtitlul ”Revistă financiară, economică şi socială” şi ”Apare lunar sub
conducerea unui comitet de
ziarişti”, iar ca director fondator apare C.N. Teianu.
Tot de acum, în partea a doua sunt publicate expuneri de motive pentru
proiecte de legi, legile financiare votate, încadrarea funcţionarilor din finanţe,
instrucţiuni pentru aplicarea noilor legi, comunicate şi lămuriri oficiale, bursa
şi cursul valutar la Bucureşti, situaţia tezaurului, decizii, circulare, instrucţiuni
şi comunicate oficiale, balanţa comercială, situaţia încasărilor, declaraţii
fiscale, informaţii interne şi externe, jurisprudenţe fiscale, mişcarea
personalului Ministerului de Finanţe, recenzii.
Nu am găsit numerele din ianuarie-noiembrie 1932.
1 ”Reapariţia noastră”, în Cronica financiară, anul V, nr. 1, 15 ianuarie 1930, București, p. 3.
2 ”Reapariţia noastră”, în Cronica financiară, anul V, nr. 1, 15 ianuarie 1930, București, p. 3.
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Ultimul număr găsit a fost nr. 76
(numerotat surprinzător astfel, n.n.), din
decembrie 1932, când şi subtitlul revistei sa modificat (”Revistă financiară, economică,
judiciară, administrativă şi socială”), şi
coperta, apăr}nd ”sub direcţiunea dlui C.N.
Teianu, fost secretar general al Ministerului
Finanţelor şi director al Datoriei Publice”,
prim-redactor fiind Ion I. Nedelescu, ”cu
colaborarea” multor personalităţi cunoscute
ale vremii, miniştri, secretari de stat,
profesori, consilieri etc.
Pe întreaga perioadă, revista a avut o
apariţie lunară, cu numere simple sau
grupate c}te două, trei, chiar şi patru.
Principalii autori prezenţi în paginile
revistei au fost: C.N. Teianu, Gh. Dobrovici, C.A. Giulescu, Z. Brătescu, Andrei M.
Călinescu, Al. Hallunga, George Ioaniţiu, G. Mantu, C.Al. Pandele, Ştefan
Bogdănescu, Ştefan Romanescu, I. Tutuc, Nicolae Brătăşeanu, Ernest Ene,
Henry Helfant, V.M. Ioachim, N. Costache, Al. Niculescu, I. Pivniceru, M. Vasiliu.
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Curierul cooperaţiei săteşti
din România/Curierul
cooperaţiei române
Revista Curierul cooperaţiei săteşti din
România este continuatoarea Curierului
băncilor populare săteşti1, apărut la Teişani,
judeţul Prahova, în noiembrie 1903, sub
îngrijirea învăţătorului Dumitru Brezeanu,
conducătorul Băncii Populare ”Teleajănul”.
După primele zece numere apărute sub
conducerea acestuia, în anul 1904, odată cu
apariţia Legii cooperaţiei şi înfiinţarea Casei
Centrale a Băncilor Populare, Curierului
băncilor populare devine organul oficial al
cooperaţiei şi apare la Bucureşti p}nă în
1916, c}nd, din cauza războiului, îşi
întrerupe activitatea.
Din anul 1921, revista reapare sub
un nume nou, Curierul cooperaţiei săteşti
din România, ”pentru a îmbrăţişa
activitatea tuturor felurilor de societăţi
cooperative dela sate”2, ca organ al Casei
Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietărirei,
pe pagina 1, în antet, menţionându-se
”Fost Curierul băncilor populare” p}nă la
sfârşitul anului 1923. Coperta este simplă
în primele două apariţii (ianuarie-februarie 1921), în format de ~236mm x 160mm,
apoi, p}nă în iunie 1929, devine mult mai
sugestivă, înfăţişând doi ţărani, unul cu
sapa, celălalt cu o carte unde desluşim:
”Către cetitori”, în Curierul cooperaţiei române, anul XXIX, nr. 1-3, octombrie-decembrie 1938, București, p. 1-2.
2 ”Deslușiri”, în Curierul cooperaţiei sătești din Rom}nia, anul XIV, nr. 1, ianuarie 1921,
București.
1
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”Economia este temelia progresului. Prin muncă la economie”, copertă
semnată de pictorul G. Chirovici.
Din articolul ”Ce este cooperaţia?”1, pe care-l reproducem mai jos,
deducem principiile călăuzitoare ale cooperaţiei:
”Cooperaţia este:
Când toţi agonisesc şi nimeni nu risipeşte,
Când toţi se ajută şi nimeni nu se răsleţeşte,
Când toţi lucrează şi nimeni nu stinghereşte,
Când toţi v}nd împreună şi nimeni nu precupeţeşte,
Când toţi chibzuiesc şi nimeni nu bârfeşte,
Când toţi conduc şi nimeni nu domneşte,
Când toţi ascultă şi nimeni nu
robeşte,
Când toţi împlinesc şi nimeni nu se
tânguieşte.
Cooperaţia este pilda vie a domniei
poporului, izvor}tă de la popor şi exercitată
prin popor.
Bolşevicii să ia aminte…” (Virgil Niculescu)
”Contopindu-se între timp cooperaţia
orăşenească cu cea sătească, titlul nu mai
corespundea realităţii şi atunci, în 1929
(iulie, n.n.), îşi schimbă din nou numele”2 în
Curierul cooperaţiei române, având ca
subtitlu ”organ al Oficiului Naţional al
Cooperaţiei Române pentru îndrumarea
societăţilor cooperative” p}nă în decembrie
1932, apoi ”organ pentru îndrumarea
societăţilor cooperative” p}nă în decembrie
1940 şi ”revistă de studii şi îndrumare” ulterior.
Coperta redevine simplă o perioadă, apoi înfăţişează un grup de oameni
care susţin un glob imens, pe soclul căruia este scris ”Unirea face puterea. Toţi
pentru unul şi unul pentru toţi”, iar în fundal, o fabrică şi ogoare cultivate.
A apărut lunar p}nă în august 1935 (cu numere simple sau duble, foarte
rar triple); şi-a întrerupt apariţia în perioada septembrie 1935-septembrie
Virgil Niculescu, ”Ce este cooperaţia”, în Curierul cooperaţiei sătești din Rom}nia, anul
XIV, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1921, București, p. 221.
2 ”Către cetitori”, în Curierul cooperaţiei române, anul XXIX, nr. 1-3, octombriedecembrie 1938, București, p. 2.
1
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1938; din octombrie 1938 p}nă în octombrie 1940 a apărut trimestrial, iar din
ianuarie 1941 apare din nou lunar, cu numere simple sau grupate, anul 1946
grupând într-o singură apariţie 12 numere.
Din octombrie 1938, redactor responsabil este A. Sfinţescu p}nă în
martie 1944, apoi I. Romoşian p}nă la sf}rşitul apariţiei, respectiv nr. 1-6,
ianuarie-iunie 1947; în restul anilor nu se menţionează redactorul sau
colectivul de redacţie. Formatul s-a redus la ~227mm x 150mm, apoi la 210mm
x1 50mm şi la 200mm x 140mm în 1947.
Principalii autori care au publicat în paginile revistei sunt: T.C.
Ionescu-Paşcani, Luca Paul, Gr. Mladenatz, Virgil Niculescu, C.G. Gâdei, M.
Pienescu, A. Galan, V. Totomianz, V.I. Vasiloiu, Ioan C. Vasiliu, V. Ghenzul, I.
Răducanu,
Sergiu-Victor Cujbă, A.
Sfinţescu, Mihail Georgescu, D.A. Ioan, G.
Minescu, P. Bucur, V. Drafta, Eugen
Vâlceanu etc.
Curierul cooperaţiei săteşti din
România/Curierul cooperaţiei române este
o revistă de propagandă cooperatistă. În
articolele lor, autorii – recunoscuţi
promotori ai mişcării cooperatiste din
România – au evidenţiat locul şi rolul
cooperaţiei în dezvoltarea economiei
naţionale, în ridicarea economică şi
culturală a satelor, importanţa învăţământului cooperatist, rolul băncilor
populare şi al federalelor lor, creditul
cooperativ, au explicat principiile cooperatiste, Codul cooperaţiei, statutele şi
modalităţile de înfiinţare, fuziune şi
lichidare, legislaţia specifică, contabilitatea în cooperaţie şi rolul cenzorilor, relaţia cooperaţiei cu statul, au
prezentat particularităţile şi avantajele cooperaţiei în producţia şi
valorificarea diferitelor bunuri, în exploatarea forestieră sau agricolă, în
domeniul locuinţelor, în export etc., modele cooperatiste recunoscute
(Pionierii din Rochdale sau Raiffeisen) şi precursori ai cooperaţiei din
străinătate şi de la noi, precum şi realizări ale mişcării cooperatiste din alte
ţări: Germania, Suedia, Elveţia, Rusia, Bulgaria, Iugoslavia, Cehoslovacia,
Finlanda, Japonia, Danemarca, Italia, Canada, Ungaria, Anglia.
În afara acestor articole de autor, pe care le prezentăm în continuare,
revista a publicat, încep}nd din anul 1921, la rubrica ”Partea oficială” sau
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”Partea II”, diverse informaţii, circulare din partea Centralei Băncilor Populare,
a Centralei Cooperativelor Săteşti, a Centralei Obştiilor Săteşti, a Casei Centrale
a Cooperaţiei şi Împroprietăririi, comunicări, anunţuri, informaţii economice,
”Poşta redacţiei”, recenzii, încep}nd cu august 1929, cronica economică,
cronica fiscală, cronica cooperaţiei, cronica juridică, informaţii legislative, ştiri
din ţară sau din străinătate, apoi ”Viaţa cooperativă” din ţară şi din străinătate,
”Viaţa agricolă”, îndrumări şi ştiri diverse.
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anul XIV, nr. 1, ianuarie 1921
 ***, ”Cooperaţia ca mijloc de consolidare economică şi naţională”, p. 1-3.
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LIPSĂ anul XXXVIII, nr. 7-12, iulie-decembrie 1947

Democraţia
Democraţia, ”revistă economică, politică
şi socială” a Cercului de Studii al Partidului
Naţional-Liberal, a apărut la Bucureşti, la 1
aprilie 1913, sub conducerea unui comitet de
direcţie compus din Em. Porumbaru, I.
Procopiu, C. Banu, Vintilă I. Brătianu, G.G.
Danielopol şi I.G. Duca:
”Revista ce începem astăzi este o formă
nouă şi totdeodată o dezvoltare a ideei care a
dat naştere «Cercului de studii». Ea este o
formă nouă a acelei idei, întruc}t, pe l}ngă
publicarea ce s’ar face prin broşuri special a
conferinţelor, revista îşi propune a face să
apară regulat în coloanele sale un rezumat şi o
dare de seamă analitică a subiectelor tratate în acele conferinţe. Revista va
realisa însă un pas înainte în direcţiunea acestei sfere de activitate, căci,
deschiz}nd un c}mp nou de manifestare acelora cari preferă această cale de
publicitate pentru expunerea ideilor lor şi întreţinând un contact permanent
cu toţi aceia cari se interesează de studiul problemelor vieţei sociale, ea va
complecta opera începută, însuflându-i astfel o nouă viaţă şi dându-i toată
amploarea necesară. (…)
Democraţia este, în cadrul programului partidului naţional-liberal, o
tribună dela care toţi aceia cari luptă pentru triumful acestui program vor
putea să-şi expună, în deplină libertate, ideile şi credinţele lor asupra
chestiunilor politice, sociale şi economice, pe cari viaţa constituţională a
Statului le aduce pe rând în discuţiunea publică şi cărora cei chemaţi a guverna
sunt ţinuţi să le dea o soluţiune.
Acesta este rostul revistei noastre.”1
În format de 230mm x 160mm, revista a apărut p}nă în august 1916
inclusiv, reluându-şi apariţia la 1 noiembrie 1918, la Iaşi, sub conducerea
aceluiaşi comitet de direcţie (mai puţin I. Procopiu, decedat, trecut ca membru
fondator).
”După o îndelungată pauză în apariţiune, produsă de desfăşurarea
războiului, Democraţia, apărută vremelnic într’un număr la Iaşi, în noembrie
1918, îşi reia aici apariţiunea.
Precum în acel număr în primul articol se făcea o cercetare amănunţită a
1 ”Cuvânt înainte”, în Democraţia, anul I, nr. 1, 1 aprilie 1913, București, p. 1-3.
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evoluţiunii ideii reformelor constituţionale în cursul ultimilor ani de prefaceri
politice; tot astfel acum, socotim că este necesară o examinare sumară şi
obiectivă a împrejurărilor în care Rom}nia
este determinată, a lua partea sa în marele
război mondial şi o caracterizare a
atitudinei politice care a dus la rezultatele
cu care astăzi ne m}ndrim.”1
Din februarie 1919, a apărut la
Bucureşti. Din ianuarie 1920, comitetul de
direcţie a fost format din: Romulus
Anghelescu, C. Banu, Vintilă I. Brătianu, I.G.
Duca, Mircea Djuvara, D. Drăghicescu, Horia
Furtună, Istrate Miclescu, Mihail Paşcanu,
N. Petrescu-Comnen şi Ion Pillat p}nă în la
sfârşitul anului 1922. Din ianuarie 1923,
din comitetul de redacţie au făcut parte: Al.
Alimăneşteanu, I.D. Barzan, N. PetrescuComnen, Mircea Djuvara, D. Gălăşescu-Pyk,
D.I. Niculescu şi D.D. Tănăsescu p}nă în
septembrie inclusiv, după care, p}nă în
aprilie 1927 a publicat numai lista
colaboratorilor revistei.
Din iunie 1927, I.G. Duca este director (p}nă la sf}rşitul anului 1931,
când s-a renunţat la această funcţie), I.D. Barzan – secretar de redacţie, iar din
comitet au făcut parte: Mircea Djuvara, Constant Georgescu, V.G. Ispir, Horia
Furtună, I. Matei şi Vespasian V. Pella. Din aprilie 1932, au mai activat în
comitetul de redacţie p}nă în aprilie 1938: M. Arţăreanu, N. Budurescu, Mitiţă
Constantinescu, N. Furculescu, N. Maxim, Ion I. Plessia, Ştefan I. Pleşoianu, M.
Romniceanu, C.A. Tătăranu, I. Totu, C.C. Zamfirescu, Valer Roman, M. Berceanu,
P.P. Zotta, I.G. Vântu, Roman P. Andreescu.
I.G. Duca s-a născut la Bucureşti, la 20 decembrie 1879.
A absolvit Facultatea de Drept din Paris în 1903. Ca fruntaş al Partidului Naţional
Liberal, a intrat în Camera Deputaţilor în 1908, a fost ministrul Educaţiei (1914-1918),
ministrul Agriculturii şi Domeniilor (1918-1919), ministru de Externe (1922-1926), de
Interne (1927-1928) şi prim-ministru (14 noiembrie-29 decembrie 1933).
A fost asasinat de legionari pe peronul gării din Sinaia la 29 decembrie 1933.

1

”După doi ani de război. Roadele politicii române”, în Democraţia, anul VII, nr. 1, februarie
1919, București. p. 1.
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Revista a apărut lunar, cu numere simple,
duble sau, mai rar, triple. Numai ultima apariţie
a cuprins patru numere, respectiv, nr. 1-4,
ianuarie-aprilie 1938.
Domeniile abordate au fost diverse:
doctrine politice şi economice, politică
economică şi socială, tratatele de pace şi
urmările războiului, legislaţie şi regimul
proprietăţii, finanţe, bănci şi asigurări, capitalul
românesc şi străin, încurajarea industriei naţionale, dezvoltarea comerţului, reforma agrară şi
cooperaţia, regimul Dunării şi transportul pe
calea
ferată,
sistematizarea
oraşelor,
învăţăm}nt şi culte, condiţia socială a femeii,
problema minorităţilor, organizarea muncii în
industrie, agricultură, administraţie, crizele
economice.
A publicat şi informaţii de interes în
rubrici precum: ”Cronica externă”, ”Fapte şi documente”/ ”Fapte şi însemnări”,
”Recenzii”, ”Cronică politică” cu ”Situaţiunea externă şi internă” sau ”Cronica
internă” şi ”Cronica externă” sau ”Politica externă” şi ”Politica internă”, ”Rubrica
socială”, ”Notiţe economice şi financiare”, ”Cărţi despre Rom}nia”, ”Cărţi şi reviste”,
”Conferinţele Cercului de studii”, ”Viaţa agricolă”, ”Cronica financiară”, ”Probleme
muncitoreşti”, ”Ecouri basarabene”, ”Cronica militară”, ”Cronica petrolului”,
”Cronica industrială”, ”Cronica transilvăneană”, ”Cronica teatrală”/”Cronica
dramatică”, ”Cronica legislativă”/”Cronica juridică”, ”Cronica culturei/culturală”,
”Viaţa economică”, reclame.
Şi-au adus o contribuţie substanţială la conţinutul revistei: I.D. Barzan,
Pavel Cuzminschi, A. Topliceanu, Tancred Constantinescu, Scarlat Panaitescu,
Vintilă I.C. Brătianu, V. Slăvescu, N. Constantinescu, C.C. Zmfirescu, Radu V.
V}lsănescu, Mircea Djuvara, I.G. Duca, N. Furculescu, V.I. Istrati, G.N. Georgescu,
V. Nicolescu-Due, Constant Georgescu, Teodosie Al. Ştirbu, M.Gh.
Constantinescu, Dan Sulfină, Paul Zotta, Mitiţă Constantinescu, I. Mateiu, D.
Gălăşescu-Pyk, Lazăr Ionescu, M. P}rvulescu, Gh. Popescu, Al. Alimăneşteanu,
Horia Furtună, Ion I.C. Brătianu, M. Fărcăşanu, Vespasian V. Pella, Ştefan
Pleşoianu, P. Alexandrescu-Roman, Honoriu Bănescu, N. Bănescu, Nic.
Focşeneanu, P. Missir, Gheron Netta, Valeriu Roman ş.a.
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Economia forestieră
Apărută în ianuarie 1919, la Bucureşti, ca
revistă a Cercului de Studii Forestiere, Economia
forestieră este o revistă lunară, av}ndu-i ca secretari
de redacţie pe V.N. Stinghe şi M.D. Drăcea. La bunul
mers al apariţiei revistei au contribuit şi G. Turneanu,
secretarul Cercului de Studii, şi M.P. Florescu, casier.
”G}ndul nostru1
«Cercul de studii forestiere» şi revista sa
«Economia forestieră» vor procura – celor ce-i
urmăresc activitatea – posibilitatea să se ţie la
curent cu ceiace e nou în ştiinţă şi cu ceiace e de
actualitate în viaţa profesională.
Căci a se instrui e cea dint}i datorie a sufletelor distinse.
Şi cei ce posed capitalul de experienţă şi observaţiuni, din care se pot
instrui şi alţii, sunt datori să-l pună larg la dispoziţia tutulor, să-l răsp}ndească
c}t mai mult. Se schimbă ideile, se înavuţesc cunoştinţele. Aşa se nasc
îndemnurile folositoare. Viaţa e mişcare şi schimbul de idei aduce progres.
«Cercul de studii forestiere» şi revista sa vor fi mijlocul binevenit pentru
acest schimb de idei”.
Odată cu nr. 7-8, iulie-august 1920, pe coperta revistei se menţionează
că apare ”Sub îngrijirea Comitetului de redacţie compus din d-nii M.D. Drăcea,
V.N. Stinghe şi G. Turneanu, Administrator al revistei Dem I. Robănescu”.
Ultimul număr găsit a fost nr. 6-9, iunie-septembrie 1921.
Revista a apărut în format de 230mm x 160mm, cu numere simple sau
grupate c}te două sau trei. A publicat studii ample privind piaţa lemnului şi
rezerva de lemn a României, exploatarea raţională a pădurilor, regenerarea şi
ocrotirea lor, politica forestieră naţională, cooperaţia în domeniu,
învăţăm}ntul silvic de toate gradele.
În afara articolelor pe care le prezentăm pe ani şi numere, revista
cuprinde rubrici de ”Informaţiuni”/”Informaţii”/”Partea informativă”,
”Literatură străină”, ”Recenzii”, ”Cărţi noui”, ”Revista revistelor”, ”Bibliografii
forestiere”, ”Licitaţii de păduri”, ”Diverse”.
Principalii autori care au publicat în paginile revistei au fost: M.D.
Drăcea, V.N. Stinghe, G. Turneanu, M.P. Florescu, T.C. Ionescu-Paşcani, P.A.
Grunau, autori pe care-i vom regăsi şi în paginile Revistei pădurilor, cu care va
fuziona din anul 1922.
1

”Scopul revistei”, în Economia forestieră, anul I, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1919, București,
p. 1.
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anul I, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1919
 Turneanu, G., ”Normalizarea pieţei lemnului”, p. 8-20.
 Florescu, M.P., ”O nouă orientare în exploatarea pădurilor statului”,
p. 20-24.
 Teodoreanu, Gh., ”Statistica forestieră – utilitatea ei în rezolvarea
diverselor probleme de ordin silvic”, p. 25-28.
 Drăcea, M.D., ”Începuturile culturii salc}mului”, p. 29-35.
 Crăciunescu, G., ”Constituirea islazurilor”, p. 36-39.
 Stinghe, V.N., ”În chestiunea învăţăm}ntului silvic superior”, p. 39-47.
anul I, nr. 3-4, martie-aprilie 1919
 Turneanu, G., ”Problema silvică faţă cu exproprierea”, p. 49-63.
 Sava-Goiu, C., ”În chestia aprovizionării cu lemne de foc a capitalei”,
p. 64-67.
 Năstăsescu, Gh., ”Chestiunea izlazurilor şi pădurea”, p. 67-71.
 Drăcea, M.D., ”C}nd şi pe ce drum a venit salc}mul la noi”, p. 71-75.
 Teodorescu, Paul I., ”Pădurile şi exproprierea”, p. 76-79.
 Florescu, M.P., ”Împroprietărirea şi salvgardarea pădurilor”, p. 80-82.
anul I, nr. 5, mai 1919
 Drăcea, M.D., ”Punctul de sprijin în propăşirea economiei forestiere”,
p. 97-111.
 Turneanu, G., ”Problema silvică faţă cu exproprierea”, p. 111-115.
 Agapie, Gh., ”Problema silvică în Rom}nia Veche”, p. 115-120.
 Ivanovici, C., ”Consideraţiuni asupra păşunatului în golurile de munte
şi păduri”, p. 121-123.
 Drăcea, I., ”Chestiuni de învăţăm}nt silvic”, p. 123-128.
anul I, nr. 6, iunie 1919
 Florescu, M.P., ”Măsuri administrative pentru ocrotirea şi asigurarea
regenerării pădurilor noastre”, p. 129-147.
 Simionescu, I., ”C}teva premise pentru o mai bună conservare a
pădurilor”, p. 147-149.
 Florescu, M.P., ”Spicuiri din tainele diplomaţiei germane şi
evreo-maghiare cu privire la exploatarea pădurilor Rom}niei”,
p. 149-154.
 Popescu, Gr., ”Cadastrul şi pădurile”, p. 154-155.
anul I, nr. 7-8, iulie-august 1919
 Ionescu-Zane, Dem, ”Necesitatea rechiziţionărei pădurilor particulare”,
p. 173-175.
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 Grunau, P.A., ”Defrişări”, p. 176-180.
 Stinghe, V.N., ”Organizaţia învăţăm}ntului silvic”, p. 181-199.
 Drăcea, M.D., ”Probleme de tehnică silvică la ordinea zilei”, p. 199-209.
anul I, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1919
 Drăcea, M.D., ”Proiectele comisiei pentru organizarea învăţământului
silvic de toate gradele”, p. 229-252.
 Turneanu, G., ”Nevoia înfiinţării unui serviciu al pădurilor în
cooperaţie”, p. 253-261.
 Rădulescu, M., ”Cultura şi industrializarea răchitei”, p. 261-264.
 Florescu, M.P., ”Necesitatea înfiinţării unui institut de studii şi
experimentaţiuni forestiere”, p. 266-269.
 Georgescu, M.G., ”Înstrăinarea pădurilor moşneneşti”, p. 272-278.
 V}lceanu, Eugen, ”Consideraţiuni asupra lipsei de lemn şi risipei de
lemne”, p. 278-282.
 Florescu, M.P., ”Afinităţile Corpului Silvic cu Asociaţia Generală a
Economiştilor”, p. 282-288.
anul II, nr. 1, ianuarie 1920
 Turneanu, G., ”Anul forestier 1919”, p. 3-15.
 Grunau, P.A., ”Lupta contra bostrichyzilor”, p. 15-20.
 Ailincăi, Mihai, ”Cooperaţia ţărănească şi exploatările de păduri”, p. 21-27.
 Rădulescu, M., ”Un anumit fel de împăduriri la şes”, p. 27-30.
anul II, nr. 2, februarie 1920
 Sava-Goiu, C., ”Înfiinţarea pădurilor comunale”, p. 33-38.
 Vasiliu, C.N., ”Zăvoaele şi ostroavele de salcie de pe malurile Dunării”,
p. 39-46.
 D.G., ”Gospodăria silvică după război”, p. 46-50.
 Diaconescu, I., ”În chestia defrişărilor”, p. 50-54.
anul II, nr. 3, martie 1920
 Stinghe, V.N., ”Rezerva lemnoasă a ţărei”, p. 65-86.
 V}lceanu, Eugen, ”Pentru împădurirea terenurilor absolut forestiere”,
p. 86-90.
 Antonescu, G., ”Care este valoarea reală a pădurilor din Rom}nia Mare”,
p. 90-92.
 Nicolae, I.C., ”Deschiderea ciclului de conferinţe la Societatea
Studenţilor în Silvicultură”, p. 92-94.
anul II, nr. 4, aprilie 1920
 Stinghe, V.N., ”Rezerva lemnoasă a ţărei”, p. 97-109.
 Muşat, D., ”Necesitatea legiferărei unei prestaţii forestiere”, p. 109-122.
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Galeriu, I., ”Din industria forestieră transcarpatină”, p. 122-125.
Florescu, M.P., ”Început de dezorganizare automată în Corpul Silvic”,
p. 126-127.
anul II, nr. 5-6, mai-iunie 1920
 Stinghe, V.N., ”Rezerva lemnoasă a ţărei”, p. 129-147.
 Turneanu, G., ”Organizarea serviciului forestier la Centrala
Cooperativelor Săteşti”, p. 147-158.
 Timoc-Paşcani, I., ”Administraţia pădurilor situate pe teritoriul
Transilvaniei, Banatului şi părţilor ungurene în legătură cu legile
silvice”, p. 158-175.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperaţia şi marea industrie”, p. 176-182.
 Ivanovici, C., ”O conferinţă populară despre împădurire şi combaterea
torenţilor”, p. 182-185.
anul II, nr. 7-8, iulie-august 1920
 ***, ”În chestia politicei forestiere naţionale”, p. 195-202.
 Timoc, I., ”Cauzele inundaţiilor şi măsurile pentru împiedicarea
dezastrelor”, p. 202-208.
 Cristea, C., ”Ce e cu bostrihizii şi campania pentru distrugerea lor”,
p. 208-218.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperaţie şi etatism”, p. 218-223.
 Grunau, P.A., ”Iarăşi defrişările”, p. 224-231.
 Atanasescu, A., ”Contribuţiuni la metoadele de adoptat pentru
împădurirea golurilor, poenilor şi terenurilor anexate la pădurile din
regiunea de câmpie populate cu stejar şi frasin”, p. 231-233.
 Ionescu, Andrei, ”Înfiinţarea şcolilor politehnice”, p. 233-236.
 Livezeanu, Emil, ”Să economisim lemnul”, p. 237-238.
 Guguianu, I., ”Exploatarea pădurilor statului”, p. 238-244.
anul II, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1920
 Zăvoianu, Ion S., ”Pădurile particulare de munte”, p. 261-267.
 Tănăsescu, M., ”Legea de organizare a Corpului Silvic”, p. 267-271.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Pericolele etatismului faţă de cooperaţie”,
p. 271-274.
 Turneanu, G., ”Legea asigurărei regenerării pădurilor”, p. 274-289.
 Georgescu, C.P., ”Note asupra conservărei, tratamentului şi exploatărei
pădurilor Basarabiei”, p. 290-293.
 Stinghe, V.N., ”Chestiuni de învăţăm}nt silvic în Franţa”, p. 293-296.
anul II, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1920
 Turneanu, G., ”Problema pădurilor moşneneşti”, p. 307-316.
 Zăvoianu, Ion S., ”Criza lemnelor de foc”, p. 317-323.
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Atanasescu, A., ”Plantaţiunile de pe nisipurile sburătoare ale moşiei
statului Potelu-Ianca din judeţul Romanaţi”, p. 323-330.

anul III, nr. 1-3, ianuarie-martie 1921
 Turneanu, G., ”Anul forestier 1920”, p. 3-13.
 Drăcea, M.D., ”Relaţiuni între exploatarea agricolă şi cea forestieră”,
p. 14-29.
 Przemeţchi, Z., ”Tipurile de arborete, baza silviculturei ştiinţifice”,
p. 30-34.
 Sümegh, Ignatz, ”Mana făinoasă a stejarului”, p. 35-40.
 Drăcea, M.D., ”Oidiumul, ultima calamitate a pădurilor de stejar”,
p. 41-46.
 Caragea, N.N., ”După un an dela începerea campaniei împotriva lui
Bostrichus Typographus”, p. 47-64.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Asociaţii şcolare forestiere”, p. 64-66.
anul III, nr. 4-5, aprilie-mai 1921
 Stinghe, V.N., ”Pădurile şi legea păşunilor comunale”, p. 81-95.
 Drăcea, M.D., ”Relaţiuni între exploatarea agricolă şi cea forestieră”,
p. 96-110.
 Simionescu, I., ”Sădirea pomilor”, p. 111-113.
anul III, nr. 6-9, iunie-septembrie 1921
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Politica de stat a lemnului”, p. 133-144.
 Drăcea, M.D., ”Cooperaţia noastră forestieră”, p. 145-157.
 Turneanu, G., ”Nevoia unei instituţii de credit pentru punerea în
valoare a pădurilor”, p. 158-179.
 Grunau, P.A., ”Lupta contra bostrihizilor”, p. 180-191.
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Asigurările forestiere”, p. 192-195.
 Mihăilescu, N.I., ”Cetele de moşneni şi problema refacerei naţionale”,
p. 196-197.
 Petcuţ, M., ”Cărbunii de lemn”, p. 198-201.
LIPSĂ anul III, nr. 10-12, 1921

Economia naţională
Ziarul Economia naţională a apărut la
Bucureşti, ca supliment al Revistei sciinţifice, în
1873, în format mare (~320mm x 228mm), fiind
fondat de P.S. Aurelian.
P.S. Aurelian1 s-a născut la Slatina, la 13
decembrie 1833. A urmat cursurile Cole–giului
”Sfântul Sava” din Bucureşti, apoi Şcoala Superioară
de Agronomie din Grignon. A fost profesor la Şcoala de
Agricultură, a fost ales membru titular al Academiei
Române şi preşedinte al acesteia în perioada
1901-1904, deputat, senator, ministru al lucrărilor
publice (1877-1878 şi 1887-1888), prim-ministru (2
decembrie 1896-12 aprilie 1897) şi ministru al
educaţiei (1901-1904).
A murit la Bucureşti, la 24 ianuarie 1909.

Din articolul introductiv ”Către cetitori”2, din 1 ianuarie 1885, aflăm
istoricul ziarului p}nă la această dată: ”In treĭ anĭ c}t a apărut Economia
naţională, de la 1873-1876; în cincĭ anĭ c}t a apărut Economia rurală, p}nă
astăᶁĭ, s’a cerut neprecurmat: desvoltarea economică, întemeiarea industrieĭ
naţionale. Astăᶁĭ reluând vechiul titlu al ziaruluĭ nostru, vom continua aceiaşĭ
propagandă ca şi în trecut. Cestiunile de economie naţională, de agricultură,
industrie şi comerciŭ vor face obiectul acestuĭ ziar.” Apărută săptăm}nal în
1885, revista avea ca subtitlu ”Revista intereselorŭ economice rom}ne”.
Întreruptă din mai 1916 din cauza Primului Război Mondial, îşi va relua
apariţia în ianuarie 1919, în format mai mic (~230-235mm x 160mm),
păstr}nd titlul, dar av}nd ca subtitlu ”Revistă economică, statistică şi
financiară”, ”Apare lunar”, ”Fondator: P.S. Aurelian, director: C.I. Băicoianu,
redactor-şef: Victor Slăvescu”. Numerele sunt simple (în cea mai mare parte)
sau duble. Au fost şi cinci apariţii cu numere grupate câte trei (10-11-12/1919,
1-2-3/1920, 10-11-12/1930, 6-7-8/1931 şi 8-9-10/1933) şi una cu patru
numere grupate (9-10-11-12/1932).

1
2

https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_S._Aurelian.
P.S. Aurelian, ”Către cetitori”, în Economia naţională, anul IX, nr. 1, 1 ianuarie 1885,
București, p. 1.
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C.I. Băicoianu1 s-a născut în 1871.
A absolvit Facultatea de Agronomie Hohenheim din Leipzig, obţinând apoi titlul
de doctor în ştiinţe economice şi financiare la München. A fost membru al consiliului de
administraţie al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (1919-1929),
cenzor la Societatea Naţională de Credit Industrial, director administrator la Banca
Naţională a României şi preşedinte al comitetului de direcţie de la Monetăria Statului. A
murit în 1945.
V. Slăvescu2 s-a născut la 5 iunie 1891 în Rucăr, judeţul Argeş. După examenul de
bacalaureat susţinut la Liceul ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti în 1911, s-a înscris la
Universitatea din Paris, apoi în Germania, la Facultatea de Filosofie din Göttingen, la
Universitatea din München şi la Universitatea din Halle, unde a obţinut titlul de doctor în
ştiinţe economice în 1914.
A fost conferenţiar la Catedra de transporturi şi întreprinderi a Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale Bucureşti din 1925, în 1938 a fost titularizat
profesor la Catedra de monedă, iar după asasinarea lui Virgil Madgearu în 1940, a
devenit profesor de economie politică şi economie naţională. În perioada ianuarieoctombrie 1944 a fost rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. A
deţinut înalte funcţii guvernamentale ca membru marcant al Partidului Naţional
Liberal: ministru de finanţe, ministru al industriei şi comerţului, ministru la înzestrarea
armatei. În 1936 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 1939,
membru titular. De asemenea, a fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din
România. În 1947 a fost exclus din învăţământ. Din 1950 a fost închis la Sighet, fără a fi
fost judecat, până la dezafectarea închisorii în 1955. Retras din viaţa publică, şi-a
desfăşurat activitatea la Biblioteca Academiei Române şi la Arhivele Statului. A murit la
24 septembrie 1977, lăsând în urmă o bogată activitate ştiinţifică.

Cu prilejul reapariţiei revistei, C.I. Băicoianu reiterează menirea revistei:
”Probleme vitale de consolidare şi cimentare internă aşteaptă rezolvare, iar
această dezlegare nu poate veni dec}t prin mintea şi braţul nostru.
Convinşi fiind că întreaga noastră organizare politică, naţională şi culturală
trebue să se reazăme pe un fundament economic social sănătos, s’a procedat, chiar
din timpul celor mai grele încercări la refacerea temeliei noastre agrare prin
introducerea principiului exproprierii şi al împroprietăririi unui c}t mai mare
număr de săteni. Necesitatea înfăptuirei unei largi reforme agrare, generalizată
dealtfel şi în provinciile liberate s’a făcut cu at}t mai ad}nc simţită, cu c}t întreaga
problemă de reorganizare economică trebuea să capete dela început o bază solidă,
în legătură cu principalul nostru izvor de avuţie. Ducerea la îndeplinire a unei
1
2

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_B%C4%83icoianu_(economist).
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Sl%C4%83vescu; Maria Mureşan, Corneliu
Olaru, Mihail Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale
și Industriale (1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE, Bucureşti, 2013.
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reforme at}t de însemnate a provocat, în mod firesc, transformări de seamă şi în
alte domenii de activitate. (…)
Alcătuirea unei noui economii naţionale, răzemată pe unitatea naţională,
impune dela început necesitatea stabilirii unor raporturi mai strânse, între
cele 4 trupuri ale României de mâine, atâta vreme deslipite una de alta, în
vederea stabilirii unui tot omogen.”
Economia naţională ”înţelege a fi ca şi p}nă acum organul celor mai
obiective cercetări, în legătură cu toate problemele ce interesează economia
noastră naţională”.1
Victor Slăvescu a fost redactor-şef p}nă în iunie 1923 inclusiv, apoi, din
ianuarie 1925 p}nă în ianuarie 1927 inclusiv, redactor-şef a fost G. CârnuMunteanu, iar în perioada noiembrie 1940-aprilie 1941, Stelian Jingoiu. În
afara acestor perioade, redactorul-şef nu a fost menţionat. C.I. Băicoianu a fost
directorul revistei întreaga perioadă 1919-1941. La ultimele trei apariţii,
respectiv nr. 1-4, 1941, formatul revistei s-a redus la ~207mm x 150mm.
Pe l}ngă articolele pe care la prezentăm, revista a publicat informaţii
economice grupate în rubrici precum: ”Cronica politică, economică şi
financiară”/”Cronica politică şi socială”/”Cronica politică, socială, financiară şi
economică”, ”Ştiri şi fapte”/”Ştiri economice”/”Fapte-idei”, ”Mişcarea economică, socială şi financiară” (cuprinz}nd dări de seamă, conferinţe, statute),
”Mişcarea culturală”, ”Cronica internă/externă”, bilanţuri ale băncilor rom}neşti, informaţii bancare din ţară şi străinătate. Foarte frecvent, revista a
publicat recenzii ale lucrărilor economice şi rubrica ”Revista revistelor”.
Autorii cei mai prezenţi în paginile revistei au fost, în ordine: C.I.
Băicoianu, V. Slăvescu, N. Popescu-Duţă, Mihail Gr. Romaşcanu, C. Tonegaru,
Teodosie Al. Ştirbu, arhimandritul Iuliu Scriban, Vladimir Alexandrescu,
P. Drăgănescu-Brateş, I.C. Fundăţeanu, Florin Codrescu, I. Max-Popovici, M.I.
Mihăilescu, Alexandru S. Penescu, George Stanciu, I.G. Popescu, G. Turneanu.
Studiile publicate au fost ample şi au vizat domenii economice diverse:
agricultură (proprietatea, reforma agrară, producţia agricolă vegetală şi
animală, mecanizarea agriculturii, criza agrară şi soluţii de depăşire a ei etc.),
Banca Naţională a Rom}niei şi alte bănci, tezaurul public, finanţe şi bănci,
monedă şi schimb, asigurări, transporturi (drumuri, căi ferate, necesitatea
unei flote comerciale maritime şi fluviale româneşti), comerţ şi turism,
industrie (minieră, petroliferă, construcţii de maşini diverse ş.a.), asigurări,
cooperaţie de credit, agricolă şi forestieră, demografie, probleme economice
specifice provinciilor româneşti, aspecte de interes din ţări precum Germania,
Franţa, Italia, Marea Britanie, Iugoslavia, Suedia, Elveţia, Turcia, Bulgaria.
1

C.I. Băicoianu, ”Cuvânt înainte”, în Economia naţională, anul XL, nr. 1-2, ianuarie-februarie
1919, p. 1, București.
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O observaţie privind numerotarea anilor: anul 1935/LXII ar fi trebuit să
fie LVI, anul 1936/LXIV ar fi trebuit LVII şi anul 1937/LXIV ar fi trebuit LVIII.
De aici eroarea de numerotare se propagă p}nă la sf}rşitul apariţiei. O altă
observaţie priveşte numerotarea paginilor: un salt de la p. 76 (sfârşitul nr.
3-4/1933) la p. 311 (începutul nr. 5/1933).
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Economia naţională
anul XL, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1919
 Băicoianu, C.I., ”Banca Naţională în timpul ocupaţiunei”, p. 3-72.
 Brancovici, E.M., ”Problema transporturilor în Rom}nia”, p. 73-78.
anul XL, nr. 3, martie 1919
 Slăvescu, V., ”Agricultura şi repartiţia proprietăţii în Bucovina”,
p. 89-116.
 Snagoveanu, C., ”Problema valutară. Înfr}narea speculaţiunei valutare
prin înfiinţarea centralei de plăţi externe şi a controlului comerţului de
importaţiune”, p. 116-120.
 Constantinescu-Lucaci, I., ”În chestiunea personalului din băncile
comerciale”, p. 120-124.
anul XL, nr. 4-5, aprilie-mai 1919
 Roman, A., ”Pacea dela Bucureşti şi finanţele Rom}niei”, p. 137-165.
 Costinescu, Emil E., ”Reflecţiuni asupra împrumutului Unirei 5% din
1919”, p. 165-175.
 Constantinescu-Lucaci, I., ”Naţionalizarea industriei şi comerţului în
ţările rom}neşti desrobite”, p. 176-183.
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Controlul valutei la noi şi în Franţa”,
p. 184-189.
anul XL, nr. 6-7, iunie-iulie 1919
 Panaitescu, Scarlat, ”O anchetă financiară în Bucovina”, p. 193-203.
 Băicoianu, C.I., ”Politica căilor noastre de comunicaţie: căi ferate şi
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Independenţa
economică
Revista Independenţa economică
a apărut iniţial la Iaşi, în 1918, apoi,
începând cu nr. 32-33 din 1 decembrie
1918, la Bucureşti, avându-i ca directori pe V.N. Madgearu şi I. Răducanu.
V.N. Madgearu1 s-a născut la Galaţi,
la 14 decembrie 1887.
A obţinut titlul de doctor în ştiinţe
economice şi financiare la Universitatea din
Leipzig în 1911. După alte studii economice
şi practică bancară la Londra în perioada
1911-1916, îşi începe cariera didactică la
Academia de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale din Bucureşti, ca profesor la
Catedra de studiul întreprinderilor şi transporturilor, apoi la cea de economie naţională
în 1925 şi la cea de economie politică în 1935. Împreună cu Ion Răducanu şi Victor
Slăvescu, organizează Şcoala de Cooperaţie în 1919, iar în 1937, împreună cu I.
Răducanu, Gr. Mladenatz şi V. Slăvescu, Şcoala Superioară de Tehnică şi Practică
Comercială. A fost secretar general al Partidului Ţărănesc (1921-1924), al Partidul
Naţional Ţărănesc, a deţinut importante funcţii în aparatul guvernamental (în Ministerul
Industriei şi Comerţului, în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, în Ministerul
Finanţelor).
În 1940, la 27 noiembrie, a fost asasinat în Pădurea Snagov de un comando de
legionari. Post-mortem, a fost ales membru al Academiei Române.
I. Răducanu2 s-a născut la Brăila, în 1884.
După studii liceale la Bucureşti, a urmat cursurile Academiei Comerciale din Graz,
Facultatea de Filosofie, Secţia de Ştiinţe Sociale la Berlin şi cursurile Şcolii Cooperatiste
din Darmstadt. A obţinut titlul de doctor în filosofie, ştiinţe economice şi financiare la
Universitatea din Berlin în 1905. Şi-a început cariera didactică în 1911 la Facultatea de
Drept a Universităţii Bucureşti, la Catedra de economie politică, apoi la Academia de
https://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Madgearu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, Mihail
Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE, Bucureşti, 2013.
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Madgearu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, Mihail
Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE, Bucureşti, 2013.
1
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Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti din 1915, devenind profesor definitiv
la Catedra de ştiinţă şi legislaţie financiară. A fost rectorul acestei instituţii în perioada
1931-1940. Membru marcant al Partidului Naţional Ţărănesc, în anii 1929-1931, a fost
ministru al muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale, al finanţelor şi al lucrărilor publice
şi comunicaţiilor. În martie 1936 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.
Pensionat ”din oficiu” în 1947, a fost arestat în 1950 şi întemniţat la Sighet, fiind
condamnat la 20 de ani de temniţă grea. A murit (probabil) în 1964.

La început revista a avut o apariţie bilunară (34 de numere în primul an,
24 de numere în 1919), în format mare (~310mm x 227mm). Din ianuarie
1920 apare lunar p}nă la sf}rşitul anului 1924, apoi trimestrial (patru numere
pe an) p}nă în 1933, în anii 1927 şi 1928 av}nd ca subtitlu ”Revistă
trimestrială de studii economice”. Din 1922 şi formatul se micşorează
(~272mm x 221mm), iar din 1925 ajunge la 240mm x 170mm, format care se
va menţine aproximativ la fel p}nă la sf}rşitul apariţiei revistei. Din ianuarie
1934 ”apare la 15 ale fiecărei luni”
p}nă în 15 august, păstr}nd apariţia
lunară (cu 12 numere pe an individuale sau nu) p}nă în decembrie
1937. Din ianuarie 1938 apare cu
şase numere pe an) p}nă în ianuarie
1945, când îşi reia apariţia trimestrială. Tot din ianuarie 1938 are
ca subtitlu ”Revistă de studii economice şi sociale”. Îşi încheie apariţia
cu nr. 1, ianuarie-martie 1948.
V.N. Madgearu şi I. Răducanu
figurează ca directori ai revistei
p}nă în decembrie 1924, apoi ca
fondatori p}nă la sfârşitul anului
1946. Din iulie 1947 cei doi fondatori nu mai figurează pe copertă,
apăr}nd ca director al revistei
numai Gr. Mladenatz, iar ca secretar
de redacţie, A.E. Popa.
Gr. Mladenatz1 s-a născut la 5 februarie 1891, la Drobeta-Turnu-Severin. A
absolvit cursurile Academiei Comerciale din Berlin, iar în 1926 a obţinut titlul de doctor
1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Madgearu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, Mihail
Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale
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în ştiinţe economice şi financiare al Facultăţii
de Ştiinţe Economice şi Sociale al Universităţii
din Köln. A fost, pe rând, conferenţiar (din
1929), profesor agregat (din 1932) şi profesor
titular la Catedra de studiul cooperaţiei (din
1936 până în 1951, când a fost pensionat) de
la Academia de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale din Bucureşti. În 1948-1949 a fost
rectorul Academiei, iar în perioada 1948-1858
a fost membru corespondent şi colaborator al
Institutului de Cercetări Economice al
Academiei. Teoretician în dreptul cooperatist,
a ocupat funcţii înalte în instituţiile de profil
(preşedinte al Centralei Cooperativelor de
Import-Export, director general al Institutului
Naţional al Cooperaţiei, preşedinte al Oficiului
Naţional al Cooperaţiei Române). A murit la
Bucureşti, la 26 octombrie 1958.

Din ianuarie 1925, revista are un
comitet de redacţie compus din V.N. Madgearu, M. Manoilescu, G. Mantu, Gr.
Mladenatz, Aureliu Ion Popescu, I. Răducanu, Savel Rădulescu, Şt. Stănescu, D.I.
Suchianu. Odată cu nr. 1, ianuarie 1929, comitetul de redacţie este înlocuit de
”Gruparea revistei”, formată din G. Caranfil, Eugen Demetrescu, Ernest Ene,
V.N. Madgearu, M. Manoilescu, Gr. Mladenatz, Aureliu Ion Popescu, I.
Răducanu, Savel Rădulescu, Şt. Stănescu, Costin Stoicescu, D.I. Suchianu, Gh.
Zane; din anul următor, acestora li se adaugă şi G. Mantu şi I.I. Tatos p}nă la
sfârşitul anului 1933. Ca redactor în această perioadă figurează Eugen
Demetrescu. În perioada 1934-februarie 1938, nu mai apare comitetul de
redacţie, doar cei doi fondatori. Din martie 1938, directori ai revistei sunt Gr.
Mladenatz şi I.I. Tatos p}nă în iunie 1947, iar secretar de redacţie este A.E.
Popa din iulie-octombrie 1939 p}nă în 1948. P}nă în august 1944, comitetul
de redacţie nu mai este menţionat. Începând cu nr. 5-6, septembrie-decembrie
1944, din comitetul de redacţie fac parte Gr. Mladenatz, I. Răducanu, Şt.
Stănescu, I.I. Tatos, Gh. Zane, din 1946 apare şi Eugen Demetrescu. Pentru
ultimele două apariţii, respectiv numerele 3-4, iulie-decembrie 1947 şi 1-3,
ianuarie-martie 1948, nu mai apare comitetul de redacţie.

(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE, Bucureşti, 2013.
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Au contribuit în mod deosebit la
conţinutul revistei: Gr. Mladenatz, I.I.
Tatos, V.N. Madgearu, I. Răducanu, Ion
Veverca, Aurel E. Popa, M. Popa-Vereş, V.
Slăvescu,
T.
Cristureanu,
Eugen
Demetrescu, Aureliu Ion Popescu, D.I.
Suchianu, Al. Hallunga, I. Tutuc, A.
Topliceanu, N. Ghiulea şi alţii.
Articolele de autor au abordat
importante probleme de teorie şi doctrină economică, învăţăm}nt, organizare
bancară şi de asigurări, politică financiară
şi de credit, reforma agrară şi
organizarea cooperaţiei agricole şi de
credit, politica industrială şi comercială a
României, probleme de geopolitică.
În afara rubricilor de ”Articole”,
”Studii”, ”Cronică” (cronică economică,
cronică politico-socială, cronică financiară) sau ”Comentarii”, pe care le prezentăm în detaliu, pe numere şi ani, în
continuare, revista mai conţine rubrici precum ”Idei şi fapte”, ”Comentarii,
fapte, observaţii”, ”Buletinul ideilor”, ”Buletinul ideilor şi faptelor”, ”Recenzii”
sau ”Cărţi noi”, ”Revista revistelor”, ”Bibliografie”.
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anul I, nr. 27, 1 septembrie 1918
 Răducanu, I., ”Bogăţii reale şi bogăţii fictive”, p. 1-3.
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agrare”, p. 13-14.
anul I, nr. 28, 15 septembrie 1918
 Tabacovici, N., ”Organizarea aprovizionării”, p. 1-3.
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Lupta economică
Revista Lupta economică a apărut
în aprilie 1907, la Bucureşti, cu titlul ”La
lutte économique”, în format mare, de
~320mm x 235mm, având în funcţia de
director pe Const. C. Bacalbaşa. În
articolul de început, ”Menirea noastră”1,
se prezintă situaţia economică a ţării în
epocă şi intenţiile revistei: ”…dacă am
suferit multe pagube pe terenul
economic, dacă nu toate convenţiunile
comerciale ce am încheiat ne-au fost
complet favorabile, dacă nu toate întreprinderile ne-au fost spre folos, dacă am
fost exploataţi cu concesiunea Strusberg
şi dacă nu putem înlezni creşterea avuţiei
naţionale cu singure forţele noastre,
cauza unică este că ţara n’a fost îndestul de pregătită pentru noua viaţă
economică.
Erorile trecutului să ne deschidă ochii, erorile trecute să ne împedice de
a cădea în erori viitoare. Să facem, de azi înainte, mai puţină politică, dar mai
multă economie politică, să părăsim preocupările meschine de p}nă astăzi
spre a privi în faţă problemele cele mari şi vitale. Să nu uităm că avem o chestie
ţărănească de rezolvat şi că rezolvarea acestei probleme este cerută, cu
stăruinţă chiar şi cu violenţă de către 5 milioane de muncitori. Să nu uităm că
la oraşe se înmulţeşte treptat şi în fiecare an numărul celor cari aşteaptă totul
dela dărnicia Statului, dar pentru cari statul nu va mai putea fi darnic. Să nu
uităm că, pe c}nd oamenii noştri de Stat au luptat ca să dea ţărei un aşezăm}nt
modern, din punctul de vedere politic, Rom}nia a rămas fără şosele, apoi
r}urile n’au fost puse la îndem}na comerţului, drumurile de fer, or sunt
neîndestulătoare or nu corespund menirei lor economice, negoţul a fost
despreţuit, bogăţiile naturale ale păm}ntului n’au fost exploatate iar, în
scurgere de o jumătate de veac, tineretul a fost crescut pentru toate, afară de
munca pe tăr}mul economic. (…)

1

Const. C. Bacalbașa, ”Menirea noastră”, în La lutte économique, anul I, nr. 1, aprilie
1907, București.
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Lupta economică va îndemna pe Rom}ni să muncească spre a se
îmbogăţi pe dânşii şi a îmbogăţi ţara. (…)
În relaţiunile noastre cu streinii cei cinstiţi, cari ne arată cum să
participăm la marea concurenţă universală, să fim de bună credinţă şi să
răm}nem oameni civilizaţi. Spre a fi c}t mai repede de sine stătători să
învăţăm şi să muncim.
Pentru toate îndemnurile în această direcţie Lupta economică va fi o
tribună.”
Const.C. Bacalbaşa1 s-a născut la Brăila, la 21 august 1856.
A fost ziarist, memorialist şi om politic. În afara revistei Lupta economică, a mai
fondat ziarele cotidiene Ţara, Patriotul, Românimea şi revista umoristică Ghiţă
Berbecul. A fost membru fondator al Societăţii Presei şi al Sindicatului Ziariştilor,
preşedinte al Sindicatului Ziariştilor. Este cunoscut mai ales pentru cele patru volume
despre Bucureştii de altădată (1927-1932), apoi 1001 feluri de măncări (1934),
Capitala sub ocupaţia duşmanului (1921), Dictatura gastronomică. 1501 feluri de
măncări (1935). A murit la 5 februarie 1935, la Bucureşti.

În 1916, ca şi alte publicaţii, şi-a întrerupt apariţia. A reapărut în
septembrie 1921, în format de ~288mm x 200mm, av}nd ca subtitlu ”Revistă
comercială, industrială şi financiară”, cu Const.C. Bacalbaşa fondator şi T.A.
Teodoru, director.
Cu această ocazie, ced}nd at}t proprietatea, c}t şi conducerea revistei lui
T.A. Teodoru, Const.C. Bacalbaşa îşi reafirma crezul iniţial: ”Condiţiile ţărei
s’au schimbat fundamental de la 1915: avem din toate punctele de vedere, o
altă Rom}nie, dar ceea ce se cere, mai presus de toate, Rom}nilor de astăzi,
este să muncească. (…)
Negreşit cu ajutorul streinilor cari ne iubesc fiindcă nici un popor nu se
mai poate sustrage astăzi înr}urirei solidarităţei universale, dar în rândul
d’înt}iu prin sforţările noastre muncitoare.”2
T.A. Teodoru răspunde în ”Cuv}nt înainte”3: ”…La începutul acestei noui
vieţi economice se impune grija de a îndruma energiile şi iniţiativa
individuală, de a intensifica munca colectivă a tuturor straturilor după o
mentalitate corespunzătoare vremii, de a trăi şi prospera printr’un organism
viu, condus de o conştiinţă unitară. (…)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Bacalba%C8%99a.
Const. C. Bacalbașa, ”O lămurire”, în Lupta economică, anul XI, nr. 1, 25 septembrie
1921, București, p. 1.
3 T.A. Teodoru, ”Cuvânt înainte”, în Lupta economică, anul XI, nr. 1, 25 septembrie 1921,
București, p. 2.
1
2
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Literatura noastră economică destul de plăp}ndă are mai mult ca
oricând nevoie de sprijinul şi contribuţia publicaţiilor. De aceia socotim că
venim la vreme, făc}nd să reapară Lupta economică, al cărui trecut poate fi o
chezăşie de ceeace nădăjduim să facem în viitor.
(…) vom încerca să studiem c}t mai amănunţit, procesele necesare
intensificării producţiei noastre agricole şi industriale; intensificării
comerţului interior, desvoltării exportului, într’un cuv}nt condiţiunile
generale în care viaţa noastră economică şi socială va trebui să se desfăşoare
în viitor.
În special ne vom ocupa de problemele vitale ale celor două artere de
avuţie naţională: negoţul şi industria.”
Revista a apărut de trei ori pe lună, cu numere simple sau duble (cu
excepţia nr. 29-34, august-septembrie, 10 octombrie 1922, grupând şase
numere, şi a nr. 36-38, 5 decembrie 1922, grupând trei numere). Ultimul
număr al revistei pe care l-am găsit a fost nr. 10, 11 aprilie 1923.
Au scris în paginile revistei: T.A. Teodoru, C.D. Verea, Const.C. Bacalbaşa,
N. Iorga, S. Muncel, I. Constanţiu, N. Weisengrün, D.P. Niculescu, V.M. Costin,
Tem. Alexandrescu, M.P. Florescu. Articolele de autor sunt în general critice, de
o pagină sau două, abord}nd subiecte precum criza provocată de război,
regimul cerealelor, politica bancară, modificarea Codului comercial, problema
preţurilor şi specula, problema locuinţelor şi a chiriilor, risipa banului public şi
birocraţia, libertatea comerţului, reforma impozitelor, încurajarea industriei
naţionale şi creditul industrial.
În afara acestor articole, pe care le prezentăm în continuare, revista
conţine informaţii despre congrese, expoziţii, declaraţii ale oficialilor vremii,
”Fapte economice şi sociale” interne şi externe, ”Cronica financiară şi
economică”, ”Mişcarea profesională”, ”Însemnări statistice”, informaţii despre
activitatea Sfatului Negustoresc, oferte, recenzii, necrologuri.
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Observatorul
social-economic
Observatorul social-economic a apărut la
Cluj din 1931 p}nă la sf}rşitul anului 1938, cu
subtitlul ”Revistă trimestrială de studii şi
anchete social-economice”, at}t titlul, c}t şi
subtitlul apăr}nd şi în limba franceză.
Formatul revistei (de 230mm x 160mm) s-a
păstrat de-a lungul timpului.
Director editor a fost George Moroianu,
iar comitetul de redacţie a fost compus din:
prof Sabin Cioranu, prof. Ion Evian, prof. Iosif
Gârbacea, conf. Victor Jinga, prof. G. Moroianu,
prof. Sabin Opreanu, prof. Pavel Roşca, ”toţi
dela Academia de înalte studii comerciale şi
industriale «Regele Carol II» Cluj”.
Funcţia de secretar de redacţie au îndeplinit-o conf. Victor Jinga, conf.
Aurel Gociman-Oituz, as. Gheorghe Dragoş ”dela aceeaş Academie”.
George Moroianu s-a născut în Satulung (jud. Braşov) în anul 1870. A urmat studii
superioare de comerţ la Anvers şi de ştiinţe politice la Paris. A obţinut doctoratul în
ştiinţe economice la Universitatea din Turbingen, perioadă în care a fost preşedinte al
Ligii Culturale a Românilor. În anul 1918 devine consilier tehnic principal al delegaţiei
române la Conferinţa de pace de la Paris, apoi deputat în Parlamentul României Mari.
Din 1921 a fost numit profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale de
la Cluj, instituţie de învăţămînt superior al cărei rector a fost în perioada 1929-1936. A
murit în 19451.

Crezul revistei este prezentat în ”Cuv}nt înainte”, nr. 1, ianuarie-martie
1931: ”Profesorii şi conferenţiarii, în deosebi cei cu specialitatea ştiinţelor
social-economice, dela Academia de înalte studii comerciale şi industriale
«Regele Carol al II-lea» din Cluj, în afară de ori ce preocupări politice – convinşi
fiind că ştiinţa şi munca onestă pentru un ideal sunt mai presus de asemenea
consideraţiuni, – ne-am hotăr}t să scoatem această revistă, care va apare
trimestrial în volume de cel puţin 100 p}nă la 120 pagini fiecare, – şi în dorinţa
de a discuta în coloanele ei unele din numeroasele probleme arzătoare din
domeniul social-economic, la a căror lămurire dacă am contribui cu c}t de
1 http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=actualitate&s_id=10910.

812

puţin, tot am face un lucru bun şi folositor.
G}ndul nostru este ca să înfăţişăm în coloanele Observatorului socialeconomic, studiindu-le şi adâncindu-le, nu numai chestiuni generale şi de
doctrină pură enunţate de numele revistei noastre, ci mai ales latura practică a
diverselor probleme ce se impun imperios atenţiunei noastre în timpul de
faţă.”1
Intenţia revistei a fost de ”a face în diferitele regiuni ale ţării cercetări şi
anchete cu privire la condiţiile de viaţă privită din toate punctele de vedere şi
mai cu seamă din punctul de vedere social economic a diferitelor noastre
pături sociale cum sunt clasa ţărănească (a păstorilor şi agricultorilor), a
muncitorilor din fabrici şi ateliere, a negustorilor şi industriaşilor, apoi aceea a
micilor meseriaşi, a funcţionarilor din comerţ şi industrie etc.”2, iar zonele
vizate au fost: Munţii Apuseni, Sătmar şi Maramureş, Ţara Oaşului, Ţara
Bârsei, Banat, Valea Jiului, Valea Bistriţei şi a Moldovei, Valea Prahovei,
porturile Dunării şi Mării Negre, Bucovina şi Basarabia.
”(…) semnal}nd, unde le vom găsi, celor în drept, lipsurile şi suferinţele
materiale şi morale ale acestor diverse pături sociale ale noastre din ori ce
împrejurări ar proveni ele, noi vom avea conştiinţa că am făcut o operă utilă şi
cu adevărat democratică.”3
În perioada 1931-1938, revista a apărut trimestrial (patru numere pe
an), cu numere simple sau grupate c}te două sau trei.
Din 1943 p}nă în 1947, apare ”În condiţiunile grele ale refugiului şi ale
răsboiului”, la Braşov, seria a doua a Observatorului social-economic, cu
subtitlul ”Revista Institutului de Cercetări Economice şi Sociale al Academiei
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj-Braşov”, av}ndu-l ca director
pe Victor Jinga şi ca secretar de redacţie şi redactor responsabil pe Augustin
Tătaru. Deşi în articolul ”Pornim, din nou, la drum”4, Victor Jinga, acum
rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale ”Regele Carol al
II-lea” din Cluj, afirma că revista ”a mai apărut opt ani în Clujul rom}nesc”,
numerotarea anilor de apariţie porneşte de la al X-lea an. În articolul citat,
Victor Jinga reafirmă crezul iniţial al revistei: ”Vom desbate problemele
economice şi sociale ale provinciei noastre, înfăţişând situaţiuni şi indicând
1
2
3
4

G. Moroianu, ”Cuvânt înainte”, în Observatorul social-economic, anul I, nr. 1, ianuariemartie 1931, Cluj, p. 1.
G. Moroianu, ”Cuvânt înainte”, în Observatorul social-economic, anul I, nr. 1, ianuariemartie 1931, Cluj p. 2.
G. Moroianu, ”Cuvânt înainte”, în Observatorul social-economic, anul I, nr. 1, ianuariemartie 1931, Cluj, p. 3.
V. Jinga, ”Pornim, din nou, la drum”, în Observatorul social-economic, anul X, nr. 1, ianuariefebruarie 1943, Brașov, p. 1.
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soluţiuni îndrăsneţe în cele bine chibzuite. Sunt în acest Ardeal multe rele de
îndreptat şi multe drepturi de apărat împotriva prevaricatorilor dinăuntru şi a
poftitorilor nesăbuiţi din afară.
Prin cunoaşterea de noi vom trece la cunoaşterea Ţării şi vom ajunge la
înţelegerea marilor probleme continentale. Puţină înţelegere pentru problemele provinciei noastre ne îndepărtează de Ţară şi de umanitate, multă înţelegere ne apropie.
Criteriile de mulţime, stările şi interesele ţărănimii şi ale muncitorimii le
vom aşeza, cu precădere, în c}mpul cercetărilor noastre. Acestor mulţimi le
dăruim migala ostenelilor noastre cărturăreşti, pentrucă prin ridicarea lor
vedem, în primul rând, putinţa ridicării noastre ca neam şi ca Stat.”1
Victor Jinga s-a născut la 2 martie 1901 în
Satulung, jud. Braşov. După şcoala primară în satul
natal, şi-a continuat studiile la Braşov şi Galaţi, apoi
la Institutul de Ştiinţe Economice din Veneţia, unde a
obţinut doctoratul în ştiinţe economice şi financiare
cu teza ”Reformele agrare şi dezvoltarea creditului
popular în România”. A mai studiat la Grenoble,
Geneva şi Graz. În 1935 a fost titularizat la Catedra
de economie politică a Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale din Cluj şi a ţinut cursuri de
economie politică, istorie a doctrinelor economice şi
metodologie a cercetării economice. A fost şi
preşedinte al Uniunii de Cooperative ”Ardealul” din
Cluj. După cedarea Ardealului de Nord, s-a refugiat,
împreună cu Academia din Cluj, la Braşov şi a
preluat postul de rector al instituţiei (1942-1945). A
funcţionat în învăţământ până în 1947, când a fost
înlăturat pe criterii politice. În perioada 1949-1963 a
fost întemniţat şi trimis pe şantierul de la Canalul
Dunăre-Marea Neagră. Abia în 1963 a fost angajat de Institutul de Cercetări Economice
al Academiei Române şi şi-a reluat activitatea ştiinţifică. A decedat la 1 iulie 1990.2

În perioada 1943-1947, revista a apărut la două luni (şase numere pe
an), cu numere simple sau grupate, anul 1947 grupând toate numerele într-o
apariţie. Pe pagina de sumar, în mod neobişnuit la alte publicaţii, apare
cuv}ntul ”Cenzurat”.
În afara studiilor şi articolelor pe care le vom prezenta detaliat în
1
2

V. Jinga, ”Pornim, din nou, la drum”, în Observatorul social-economic, anul X, nr. 1, ianuariefebruarie 1943, Brașov, p. 2-3.
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Jinga.
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continuare, în paginile Observatorului au mai apărut rezumate în limba
franceză ale unor articole, ”Recenzii şi informaţiuni”, foarte rar ”Revista
revistelor”.
Autorii cu cele mai multe articole şi studii publicate au fost: V. Jinga, G.
Moroianu, Augustin Tătaru, I. G}rbacea, Al. Bărbat, Al. Doboşi, A. GocimanOituz, Ion V. Tarţia, P.N. Panaitescu, Ioan V. Tocitu, Dumitru Voina, Sabin
Opreanu, Alex. Herlea, Ioan Şerban Basarab, Gh. Dragoş, I. Răducanu, Gh.
Brânduş, Gh. Dimitriu, D. Haşiganu, Octavian Lungu.
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Revista Administraţia
financiară
Revista
Administraţia
financiară,
”organ independent de utilitate publică şi
profesională”, a apărut în noiembrie 1927, la
Bucureşti, în format mare, de 300-310mm x
230mm, având ca director pe Iulian Marius.
”În publicistica rom}nă se simţea de
mult nevoia unui organ de specialitate în
care să se trateze multiplele şi variatele
chestiuni ale fiscului.
Revista
Administraţia
financiară
împlineşte acest gol.
Revista Administraţia financiară este
un organ de publicitate independent, de
utilitate profesională şi publică, în care se vor trata cu competenţă toate
chestiunile privitoare la fisc.
Ea îmbrăţişează toate chestiunile actuale şi viitoare ale fiscului, ca: legi,
regulamente, decizii, dispoziţiuni, comentându-le şi explicându-le pentru a
lămuri deopotrivă pe toţi funcţionarii fiscali şi pe contribuabili. (…)
În afară de acestea, revista noastră tinde să devie o arhivă pentru
administraţia fiscală, pentru personalul său şi pentru contribuabil.”, se arăta în
”Cuv}nt înainte”1 din 15 noiembrie 1927.
Iulian Marius a ocupat funcţia de director p}nă în decembrie 1937, în
perioada ianuarie 1938-iulie 1940, director a fost Al. Hallunga şi director
administrativ Al. Miulescu, apoi Al. Miulescu a devenit director proprietar
pentru o scurtă perioadă (august-octombrie 1940). Funcţia de director
proprietar au mai îndeplinit Radu Niculescu-Mislea (noiembrie 1940-martie
1941), N.K. Constantinescu (aprilie 1941-septembrie 1944), din nou Iulian
Marius (octombrie 1944-ianuarie 1945) şi I. Bârsan (februarie 1945-decembrie 1946 – perioadă în care Iulian Marius apare ca fondator al revistei).
Revista a avut o apariţie lunară, cu numere simple în cea mai mare parte,
excepţie numerele din august-septembrie din fiecare an începând cu 1929,
numerele din februarie-martie 1941 şi 1942, numerele din iunie-iulie 1942 şi
1943, numerele din octombrie-noiembrie 1941, 1944 şi 1946, numerele din
1

”Cuvânt înainte”, în Revista Administraţia financiară, anul I, nr. 1, 15 noiembrie 1927,
București, p. 2.
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noiembrie-decembrie 1939, 1940 şi
1942, ianuarie-februarie 1943,
martie-aprilie 1943, mai-iunie 1944,
iulie-august 1945, aprilie-mai 1946
care au fost duble şi iulieseptembrie 1944, grupând trei
numere, iar februarie-mai 1945,
patru numere.
Ca revistă specializată pe
finanţe şi buget, revista a abordat
aspecte specifice privind legile
fiscale în vigoare, rolul şi misiunea
funcţionarilor fiscali, recrutarea,
salarizarea, datoriile şi drepturile
lor, taxe şi impozite, monedă,
organizarea, contabilitatea şi
controlul
finanţelor
publice,
evaluări şi reevaluări în vederea
impunerii, regimul capitalului şi
politica de dividende, doctrine şi
principii în finanţe, politică
economică şi rentabilitate, evaziunea fiscală şi combaterea ei, acorduri
internaţionale în domeniu, criza economică şi finanţele în timp de război etc.
Pe l}ngă articolele pe care la prezentăm, revista a cuprins rubrici
precum ”Deciziuni”, ”Circulări”, ”Diverse”, ”Materie fiscală”, ”Instrucţiuni
privitoare la recensăm}nt”, ”Legea timbrului”, impunerea imobilelor de
diverse tipuri, ”Actele de evaluare”, ”Actele de executare”, ”Presa despre noi”,
”Discuţiuni libere”, ”Recrutarea noului personal fiscal”, diverse norme de
impunere şi deciziuni fiscale, ”Paginile literare” semnate de Gh. Brăescu, A.
Munte, Tudor Muşatescu, Ilariu Paveloiu, Victor Rodan, Aureliu Vasilescu,
”Vamale”, ”Jurisprudenţe fiscale”, ”Numiri”, ”Transferări”, ”Lămuriri”, ”Jurisprudenţe fiscale adnotate” pe diverse domenii: impozit agricol, impozit pe
clădiri, impuneri comerciale, procedură, impozit global, legea de urmărire,
impozit profesional, legea vămilor, cooperative, impozit pe spectacole, taxe şi
contribuţii comunale, adiţionale pentru drumuri, timbru, impozit pe cifra de
afaceri, impozit succesoral, impozit mobiliar, terenuri virane, impozit
complimentar, taxa pe brevet, impozitul minier, legea băuturilor spirtoase,
contravenţii, legea monopolului alcoolului, compensarea impozitelor, impozitul pe zahăr, impozit excepţional, impozit pe automobile, taxa timbrului de
aviaţie, neconstituţionalitate, impozit pe echivalent, impozit minimal, conta-
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bilitate publică, impozit supracotă, beneficiu excepţional, contribuţiuni
directe, taxe de consumaţie, taxe petrolifere, comerţ exterior, lucru judecat,
taxe asupra făinii, ”Publicaţiuni”, ”Sporirile de capital la societăţile anonime”,
”Mişcare în Corpul Funcţionarilor Financiari”, ”Tabloul administratorilor şi
subadministratorilor financiari”, repartiţii ale inspectorilor financiari, ”Deciziuni ale Înaltei Curţi de Conturi”, candidaţii admişi şi cei care au reuşit la
examenele financiare, ”În jurul încadrărilor”, ”Publicitatea pedepselor”, ”Bibliografii”, ”Tabloul cotelor realizate din încasări”, ”Noui hotăr}ri ale Comisiei
Centrale Fiscale”, ”Deciziuni ale Comisiei Centrale a Timbrului”, ”Înalta Curte
de Casaţie şi răspunderea materială a funcţionarilor”, ”Răspunderea materială
a gestionarilor”, ”Redacţionale”, ”Recenzii”, ”Decizii ministeriale”, ”Necrologuri”.
Au contribuit cu peste zece articole de-a lungul timpului: V.M. Ioachim,
Ilie Cojocaru, Const.C. Bacalbaşa, B. Pajişte, A.B. Plopul, I. Tedescul, Gr.L.
Trancu-Iaşi, Iulian Marius, S.M. Blumenfeld, Theodor Al. Bălan, Constant
Georgescu, Lazăr Iliescu, I. Lupaşcu, Th. Nicoreştianu, Al. Hallunga, N.I.
Dragomirescu, Mihail B}rcă, I. B}rsan, P. Laufer, Eugen Petit, Vasile Clujan,
Constantin Igrişan, Al. Cerbu, Ştefan D. Tănăsescu, N.K. Constantinescu, Aurel
Vasilescu, Vasile V. Longhin, Gh.Gh. Popescu-Scheiul, George Strat, C. Enescu,
Iuliu Lăzărescu, Barbu Scondăcescu, I. Borcescu, Şt. Negrescu, I. Olteanu.
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Revista generală de
comerţ şi contabilitate
Revista generală de comerţ şi
contabilitate a apărut în ianuarie 1908, la
Bucureşti, ca organ al ”Uniunii Absolvenţilor Şcoalelor Comerciale”. Pe copertă
sunt înscrise domeniile de care se ocupă:
”Comerţ, Bancă, Schimb, Uzanţe comerciale, Monografiile pieţelor, Buletine şi
note de plată, Chestiuni vamale şi de
transport, Merceologie, Învăţăm}nt comercial,
Jurisprudenţă
comercială,
Expertize,
Bibliografii
şi
Revista
lucrărilor speciale de comerţ, etc.”
Comitetul de redacţie a fost compus din
I.St. Rasidescu, G. Lucian Boltuş, Ulpiu
Hodoş, N. Butculescu, Al.G. Spirescu, G.M.
Eftimiu, I. Gheorghiu, Otto Herbst, V.I. Stănculescu, Isac Rosen, Th. Sersea, I.C.
Negrescu şi G. Plopeanu.
Cu o frecvenţă lunară de apariţie, ”…Revista generală de comerţ şi
contabilitate a înscris în programul său de activitate caracterizarea ştiinţei
moderne cu privire la învăţăm}ntul comercial, la operaţiunile de bancă şi de
schimb, contabilitate, finanţe şi economie politică etc., corespunz}nd astfel
unei necesităţi de mult simţită. A exclus însă, cu desăv}rşire, din coloanele sale
politica propriu zisă precum şi orice fel de polemici atingând persoana cuiva.
În schimb, ea se înfăţişează publicului ca organ exclusiv al contabililor din
Rom}nia, cărora la va aduce servicii reale; în acelaş timp lor le incumbă greaua
îndatorire de a contribui ca, prin modul cum revista va expune şi trata
numeroasele şi variatele chestiuni ce ţin de principiile enunţate mai sus, să
devină cea dint}iu tribună pregătitoare unei viitoare «Academii de comerţ».”1
Ca şi alte reviste, şi-a întrerupt activitatea în timpul Primului Război
Mondial, reapăr}nd în ianuarie 1921, în format de ~227mm x 153mm, format
păstrat p}nă în 1946, c}nd se reduce la 220mm x 150mm, apoi, în 1947, la
200mm x 145mm. Membrii fostului comitet de redacţie din 1908 sunt
menţionaţi ca fondatori ai revistei, noul comitet fiind format din N. Butculescu
1

Revista generală de comerţ și contabilitate, anul I, nr. 1, 31 ianuarie 1908, București,
p. 1.
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– preşedinte, V.M. Ioachim şi N. Arghir – vicepreşedinţi, T.A. Teodoru – secretar general, E. Staia – secretar, M.Gr. Popescu, I. Enăchescu, P. Drăgănescu-Brateş, G.M. Leonte, Al. Sorescu, St. Morărescu, I. Petrescu, Alex. Vasilescu,
I.C. Negrescu, S.M. Blumenfeld – membri, directorul revistei fiind
P. Drăgănescu-Brateş. Lor li se alătură un mare număr de colaboratori.
Începând cu nr. 2, februarie 1921, comitetul revistei este compus din: N.
Arghir, N. Butculescu, S.M. Blumenfeld, P. Drăgănescu-Brateş, I. Enăchescu,
V.M. Ioachim, G.M. Leonte, St. Morărescu, I.C. Negrescu, T.A. Teodoru şi Alex.
Vasilescu; la numărul următor, în locul lui St. Morărescu, apar Aurel Marinescu
şi M. Munteanu; din februarie 1922, reapar Al. Sorescu şi St. Morărescu. În
1924 apar în comitetul de redacţie şi N.K. Constantinescu, A. Galan, Gr.
Mladenatz, din septembrie 1926, nu mai apare G.M. Leonte, din decembrie
1927 apare şi T. Necşa, iar din mai 1929
apare şi Gh. Ianculescu. Comitetul se va
păstra în această componenţă p}nă în iunie
1933, c}nd numărul membrilor se reduce la
nouă, respectiv: N. Butculescu, D. Bobină,
S.M. Blumenfeld, P. Drăgănescu-Brateş, V.M.
Ioachim, Gh. Ianculescu, I.C. Negrescu şi
Teodor Nitzu, Stelian Popescu fiind o
perioadă secretar de redacţie. Din iunie
1934 nu mai apare comitetul revistei, ci
doar Comitetul Bucureşti al Corpului
Absolv
enţilor
Şcoalel
or
Superi
oare de Comerţ. În 1946, pentru primele
două apariţii, secretar de redacţie a fost
Corneliu Coca, apoi M. Jingoiu, p}nă la
sfârşitul apariţiei revistei.
În
toată
această
perioadă,
P. Drăgănescu-Brateş a îndeplinit funcţia de
director.
Coperta a fost simplă la început,
apoi, din 1928, a apărut cu caduceul
(actualul simbol al Camerelor de Comerţ
şi Industrie din România), purtat de un
atlet în m}na st}ngă, cu dreapta susţinând
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din 1929 globul păm}ntesc pe care scrie ”comerţ şi contabilitate”. În ultimii
doi ani, coperta a redevenit simplă.
Importanţa revistei în viaţa economică a ţării este relevată în ”Rostul
nostru”1: ”Soarta absolventului, or unde ar fi el plasat, este legată str}ns de
aceia a producătorului şi comerciantului.
Prin contabilitate şi prin cunoaşterea secretului producţiunei şi
consumaţiunei bunurilor, el este cu siguranţă busola afacerilor fără de care
nimănui nu-i mai este îngăduit a naviga pe marea nemărginită a operaţiunilor
comerciale şi industriale. Acei oameni de afaceri cari, din verice motive, cred
că se pot dispensa de colaborarea absolventului şcoalei de comerţ astăzi, sunt
inamicii propriei lor cauze.”
Intenţia revistei a fost aceea de a milita pentru cultură şi pentru
pregătire permanentă în domeniu: ”Dar, pentru a fi la înălţimea chemărei sale,
şi absolventului şcoalei de comerţ, de orice grad ar fi el, nu-i este îngăduit a
socoti că, odată eşit de pe băncile şcoalei, cultura nu mai are nici un rost
pentru el şi că numai prin practică se poate ajunge la orice.
În orice direcţiune a activităţii omeneşti, omul care nu se cultivă tot
timpul vieţei sale, mărginindu-se numai la învăţăturile căpătate în şcoală, unde
nu se face alceva dec}t se pregăteşte mijloacele generale de dobândire a
cunoştinţelor, acel om poate fi sigur de nereuşită în cariera ce şi-a ales.
Cultura c}t mai departe posibilă în ogorul tras de şcoală, pentru cei ce
îmbrăţişează cariera afacerilor, iată rostul nostru principal.”
Articolele publicate de Revista generală de comerţ şi contabilitate sunt în
principal articole de specialitate. O perioadă, respectiv din ianuarie 1922 p}nă
în martie 1925, au fost grupate în rubrici: ”Partea comercială, economică şi
financiară”, ”Partea contabilă şi tehnică”, ”Partea specială a (sau rezervată)
Corpului”, ”Recenzii-bibliografie”/”Informaţiuni-bibliografii”/”Partea infor–
mativă”; ulterior s-a renunţat la această grupare. În afara articolelor de
specialitate, revista a publicat dări de seamă, legi, memorii, convocări, cereri
de înscriere, anunţuri, serbări, jurisprudenţe, necrologuri, diverse informaţii
de la Consiliul Superior al Corpului Absolvenţilor Şcoalelor Superioare de
Comerţ, de la Corpul Contabililor Experţi şi Autorizaţi, de la Asociaţia
Experţilor Contabili, de la Cercul de Studii Comerciale din Chişinău, reclame.
Cu unele excepţii (nr. 7-8-9/1921, 11-12/1921 ş.a.), revista a apărut în
fiecare lună p}nă în 1942 inclusiv. În 1943 a avut cinci apariţii (respectiv nr.
1-2-3, 4-5, 6-7-8, 9-10, 11-12), în 1944-1946 câte patru apariţii cu numere
1

”Rostul nostru”, în Revista generală de comerţ și contabilitate, anul X, nr. 1, ianuarie
1921, București, p. 1-2.
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grupate c}te două, trei sau patru, ultimul număr găsit fiind 1-2-3,
ianuarie-februarie-martie 1947.
Principalii contributori la conţinutul revistei au fost V.M. Ioachim şi
P. Drăgănescu-Brateş, apoi Al. Tănăsescu, Al. Sorescu, Gh. Ianculescu,
Constantin Igrişan, M.D. Wechsler, N. Butculescu, Aureliu Marinescu, M.I.
Mihăilescu, Gr.L. Trancu-Iaşi, A. Galan, S.M. Blumenfeld, I.C. Negrescu, V.N.
Mateescu, Sp. Iacobescu, Andrei I. Gheorghiu, N. Arghir, N.K. Constantinescu,
Ion I. Ghelase, M. Şipoş, Ioan Tăcutu, Ion I. Mărculescu, Popescu Stelian, Vasile
A. Marinescu, Zwiebel Samuel, C.G. Demetrescu, Clement Mitru, Oscar
Schwartz, Teodosie Al. Ştirbu.
Ca publicaţie de specialitate, Revista generală de comerţ şi contabilitate a
tratat, în primul rând, subiecte specifice domeniului ei: principii contabile,
bilanţ, conturi diverse, buget, inventar, registre, metode şi tehnici contabile
folosite (în administraţie, bănci, asigurări, bursă, întreprinderi industriale,
agricole, forestiere, în comerţ, în cooperaţie etc.), evaluare, control, expertiză,
monografii contabile de întreprindere, probleme de contabilitate cu rezolvarea
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Revista pădurilor
Revista pădurilor este una dintre
cele mai vechi publicaţii ştiinţifice din
România. Apărută în 1886, ca revistă a
Societăţii ”Progresul Silvic”, cu sediul în
Bucureşti, i-a avut ca promotori pe C.F.
Robescu, primul preşedinte executiv, şi
pe I. Câmpineanu, I. Kalinderu, D. Sturza
şi A. Stolojan, preşedinţi de onoare ai
societăţii. Societatea ”Progresul Silvic” a
funcţionat p}nă în anul 1948, c}nd a fost
desfiinţată de forţele politice comuniste
instalate la conducerea ţării1, dar Revista
pădurilor a continuat să apară p}nă în
zilele noastre. Redăm integral, cu
ortografia vremii, ”Scopul revistei”,
prezentat în nr. 1 din 1886:
”Mult timp s’a contestat şi la noĭ în Rom}nia, importanţa ce pot avea
pădurile din puntul de vedere agricol, climacteric şi chiar din puntul de vedere
al industrieĭ naţionale şi comerciuluĭ în general.
Graţie progresuluĭ realisat de câţĭ-va anĭ, în tóte ramurile activităţeĭ
nóstre naţionale, şi maĭ cu sémă graţie sciinţeĭ care începe a pătrunde în tóte
stratele societăţeĭ, cestiunea pădurilor începe şi dênsa a’şĭ lua un loc în
solicitudinea nóstră de tot ce atinge progresul economic al patrieĭ.
Protecţiunea pădurilor în contra devastărilor inconsciente, a făcut un pas
înainte, cam slab, dară totuşĭ se manifestă prin apărarea pădurilor de la munte.
Sperăm că va veni rêndul şi celor de la câmp.
Pentru cultura raţională saŭ esploataţiunea sciinţifică a pădurilor
statuluĭ, carĭ trebue să serve de model particularilor, s’aŭ făcut încercărĭ
laudabile prin rĕsp}ndirea sciinţeĭ silvice, saŭ prin instruirea agenţilor silvicĭ
în şcolĭ speciale. (…)
Pe atarĭ baze culte, se va putea desvolta cu înlesnire administraţiunea
silvică. Fructele ce ne va da, vor proba că o bună gospodărie silvică, instituită
chiar cu sacrificiĭ băneştĭ la început, nu va înt}rᶁia a proba chiar şi celor maĭ
scepticĭ, că era indispensabile.

1

http://progresulsilvic.ro/istoric.
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Pentru desvoltarea acestor factorĭ ai prosperităţeĭ pădurilor nóstre, pentru
rĕsp}ndirea ideilor practice de cultură a pădurilor a fost creată Revista pădurilor.
Vom fi fericiţĭ dacă o mică parte a scopuluĭ ce ne am propus, împreună
cu colaboratorii acesteĭ reviste, va fi atinsă; însă pentru aceasta, concursul
celor ce se intereséză de acest avut naţional, ne este indispensabil.”1
”În urma întrunireĭ maĭ multor silvicultorĭ şi amicĭ aĭ silvicultureĭ
naţionale, s’a constituit societatea «Progresul silvic» ale căreia statute aŭ fost
date în cercetarea uneĭ comisiunĭ speciale. (…)
S’a proclamat apoĭ de aceaşĭ adunare preşedinţĭ de onóre, d-niĭ I.
Câmpineanu, I. Kalinderu, D. Sturza şi A. Stolojan.
Prin concursul maĭ multor membrĭ şi în special al d-luĭ I. Kalinderu
administratorul Domeniuluĭ Coróneĭ şi preşedintele de onóre al societăţeĭ,
consiliul central de administraţie, scóte astă-ᶁĭ primul numĕr al revisteĭ (…).
Revista va eşi o-dată pe lună, cu timpul póte şi maĭ des.”2
C.F. Robescu3 s-a născut la Râmnicu-Sărat în anul 1839.
A absolvit Şcoala Normală de Ape şi Păduri la Paris, luându-şi licenţa în ştiinţele
naturii. Împreună cu P.S. Aurelian, a înfiinţat Revista sciinţifică în care a publicat
articole de silvicultură. A fost unul dintre fondatorii Şcolii Speciale de Silvicultură din
Bucureşti. A fost primar al Bucureştiului (1896-1899 şi 1902-1904), vicepreşedinte al
Senatului, membru corespondent al Academiei Române din 1871. A murit la 23
septembrie 1920.
I. Kalinderu4 s-a născut la Bucureşti, la 28 decembrie 1840.
După studii liceale la Bucureşti, a urmat Facultatea de Drept din Paris, unde şi-a
luat doctoratul. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1887 şi
membru titular în 1893, ocupând funcţii de vicepreşedinte (1895–1898; 1901–1904),
preşedinte (1904–1907) şi preşedinte al Secţiei de ştiinţe istorice (1895–1898; 1907–
1910). A fost consilier al regelui Carol I, administrator al Domeniilor Coroanei, membru
al Curţii de Casaţie de la Haga. A murit la 11 decembrie 1913.

”Odată cu declararea războiului în vara anului 1916, ca şi alte publicaţii
ştiinţifice româneşti «Revista Pădurilor» a fost nevoită să-şi înceteze
publicaţiile, neîntrerupte timp de treizeci de ani. (…)
E natural însă ca, odată cu realizarea victoriei Neamului şi cu reluarea
stărei normale, «Revista Pădurilor» să-şi reia viaţa.
C.F. Robescu, ”Scopul revistei”, în Revista pădurilor, anul I, nr. 1, București, 1886, p. 1-2.
C.F. Robescu, ”Scopul revistei”, în Revista pădurilor, anul I, nr. 1, București, 1886, p. 2.
3 ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_F._Robescu.
4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Kalinderu.
1
2
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Şi credem că acum, cu at}t mai mult c}nd Rom}nia s’a întregit
politiceşte, e nevoie să se întregească şi economiceşte.
Un efect dureros al războiului este şi distrugerea a o parte însemnată a
domeniului forestier.
«Revista Pădurilor», ca tribună cu caracter oficial al intereselor
forestiere ale României Mari, îşi propune între alte studii sciinţifice să arate şi
mijloacele de refacere a pădurilor”.1
Aşadar, revista îşi reia activitatea în anul 1919, ”sub îngrijirea provizorie
a dlor N. Iacobescu, profesor la Şcoala Superioară de Silvicultură, şi
M.P. Florescu, inginer silvic în Administraţia Centrală a Casei Pădurilor”, în
format de 230mm x 155mm, cu două apariţii, nr. 1-6, ianuarie-iunie, respectiv
nr. 7-12, iulie-decembrie 1919, av}nd ca subtitlu ”Organul Societăţei
«Progresul Silvic»”. Odată cu nr. 4-6, aprilie-iunie 1920, apare ”sub îngrijirea
comitetului de redacţie compus din dnii M. Tănăsescu, N. Iacobescu şi C.
Opran, secretar de redacţie M.P. Florescu”, iar din iulie 1921, ”sub conducerea
comitetului de redacţie sub preşedinţia dlui Petre Antonescu”, din comitetul
de redacţie făc}nd parte M.D. Drăcea, M.P. Florescu, I. Guguianu, N. Iacobescu,
Z. Przemeţchi, D. Robănescu, V.N. Stinghe, I. Timoc, G. Turneanu.
Petre Antonescu s-a născut la 18 noiembrie 1858.
Diplomat al Institutului Central de Agricultură şi Silvicultură de la Herăstrău în anul
1878, diplomat al Şcolii Naţionale de Ape şi Păduri de la Nancy, a devenit profesor de
silvicultură şi amenajament la Şcoala Specială de Silvicultură de la Brăneşti din 1898, apoi la
Şcoala Politehnică din Bucureşti până în 1933, când s-a pensionat. A fost director al Şcolii
Speciale de Silvicultură de la Brăneşti (1912-1918) şi decan al Secţiei silvice de la Şcoala
Politehnică din Bucureşti (1924-1930).
A fost ”adevăratul autor al Codului silvic român”2, a susţinut importanţa europeană a
pădurilor virgine Letea şi Caraorman şi a introdus în România conceptul de ”monument natural” (1908). În programul de activitate forestieră din anul 1915 a cerut: ”votarea neapărată a
unei legi prin care să se treacă la inventarierea şi apărarea contra distrugerii a tuturor
monumentelor naturale (...) să se rezerve o parte din pădurile virgine spre a păstra posterităţii
aspectul lor caracteristic care în curând vor deveni o raritate”3, militând în întreaga sa
activitate pentru protecţia şi conservarea rezervaţiilor naturale. A murit în anul 1935.

1

”Avis-program”, în Revista pădurilor, anul XXXI, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1919, București, p. 1.

2 Revista pădurilor, anul XLV, nr. 11, noiembrie 1933, p. 676.

3http://www.agerpres.ro/economie/2015/07/13/natura-si-biodiversitate-romania-si-ariile-

sale-naturale-protejate-12-08-12; http://www.bucovina-forestiera.ro/arhiva/1994/2(2)/
constituirii-unei-noi-rezervatii-forestiere-de-protectie.pdf.
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M.D. Drăcea1 s-a născut la 14 octombrie 1885.
A fost profesor la Facultatea de Silvicultură a Politehnicii din Bucureşti, a înfiinţat
Casa Autonomă a Pădurilor Statului în 1930 şi Institutul de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră în 1933, fiind directorul acestuia timp de 15 ani. A primit importante
distincţii: membru al Academiei de Agricultură (1944), membru fondator al Academiei
de Ştiinţe (1935), membru corespondent al Societăţii Forestiere Finlandeze. A promovat
tratamentul regenerărilor progresive pentru pădurile de stejari, realizarea perdelelor
forestiere de protecţie, precum şi necesitatea împăduririi ţinuturilor secetoase,
conceptele de silvicultură ecologică şi conştiinţă forestieră. A elaborat în 1942 primul
tratat de silvicultură românească. După război, a fost înlăturat din toate funcţiile didactice, ştiinţifice şi manageriale deţinute. Abia după 1991, opera sa de excepţie în
domeniu a fost reconsiderată, fiind ales membru post-mortem al Academiei Române în
anul 2010. A murit la 14 iunie 1958.
V.N. Stinghe2 s-a născut la Bucureşti, la 18
decembrie 1885.
După absolvirea cursurilor Şcolii de Silvicultură de
la Brăneşti (1903-1908), a intrat în Serviciul Silvic al
Statului, apoi, din 1911, şi-a început cariera didactică,
iniţial ca asistent la Şcoala de Silvicultură. După
obţinerea licenţei în drept în 1912, urmează Facultatea
de Silvicultură de la Şcoala Politehnică din Zürich,
absolvind-o cu titlul de diplomat. A fost profesor de ştiinţe
silvice generale, dendrometrie şi amenajarea pădurilor. O
perioadă a fost decan al Facultăţii de Silvicultură. A fost
membru fondator al Institutului de Cercetări Forestiere
(1933), alături de M.D. Drăcea. C. Chiriţă, C.C. Georgescu,
Gr. Eliescu, I. Popescu-Zeletin, N. Rucăreanu D. Drâmbă,
M. Petcuţ, V. Sabău, D. Sburlan, I. Demetrescu, At.
Haralamb, N. Ghelmeziu, V. Dinu, T. Bălănică, Tr.
Ionescu-Heroiu, G. Toma, S. Paşcovschi, E. Vintilă, M.
Badea, M. Ene, A. Rădulescu, A. Constantinescu, mulţi
dintre aceştia scriind frecvent în paginile Revistei
pădurilor. A murit în 1990.

După fuziunea cu revista Economia forestieră, din ianuarie 1922, titlul
revistei va fi ”Revista pădurilor prin unificare cu (apoi unificată cu) Economia
forestieră, organul Societăţei «Progresul Silvic»” p}nă la sf}rşitul anului 1926, când
revine la titlul iniţial.
1http://www.romania-actualitati.ro/marin_dracea_un_vizionar_al_silviculturii_romanesti-78
2

035.
Iuliu Pop, Ilie Mănescu, ”Profesorul Vintilă N. Stinghe la 70 de ani”, în Revista pădurilor,
nr. 4, 1956, București.
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Din ianuarie 1927 se modifică şi componenţa comitetului de redacţie:
M.D. Drăcea, V.N. Stinghe, P. Ioan, M. Tănăsescu, G. Turneanu, secretar de
redacţie M. Ştefănescu-Suhăţeanu (p}nă în ianuarie 1930, c}nd este înlocuit de
A. Ionescu p}nă în martie 1934 inclusiv). Din 1928, V.N. Stinghe devine
redactor-şef, funcţie pe care o va păstra p}nă în septembrie 1944. De-a lungul
anilor, componenţa comitetului de redacţie a mai suferit modificări: din iunie
1929, după moartea lui M. Tănăsescu, apare M. Rădulescu, apoi, din mai 1930,
D.A. Sburlan. Din aprilie 1940, din comitetul de redacţie fac parte Gr. Eliescu,
Ilie C. Demetrescu, D.A. Sburlan şi N. Ghelmeziu p}nă în septembrie 1944, apoi
G.I. Ionescu şi G. Pană îl înlocuiesc pe N. Ghelmeziu, redactor-şef fiind în
această perioadă C.C. Georgescu şi redactor responsabil At. Haralamb p}nă în
iunie 1945. Din iulie 1945, redactor-şef devine Gr. Eliescu p}nă în decembrie
1947.
Gr. Eliescu1 s-a născut la Bucureşti la 25 ianuarie 1898. A absolvit Facultatea de
Ştiinţe la Bucureşti, apoi a urmat cursuri la München. A fost doctor docent în ştiinţe
biologice şi membru corespondent al Academiei Române din anul 1948. A fost creatorul
şcolii entomologice de silvicultură din România şi profesor universitar de entomologie,
zoologie şi protecţia pădurilor la Catedra de botanică şi zoologie forestieră a Facultăţii
de Silvicultură a Politehnicii Bucureşti (până în 1953), apoi la Facultatea de Silvicultură
din Institutul Politehnic Braşov (1953-1958). A fost ales membru de onoare al Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din
România începând cu 21 decembrie 1935. A murit în Bucureşti la 26 august 1975.
1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Eliescu.
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Tot din iulie 1945, revista publică şi un supliment profesional al cărui
redactor responsabil este Tr. Vişan, supliment ce conţine convocări, dări de seamă,
statute, procese-verbale, cronica profesională, ”publicaţiuni”, editoriale, poşta
redacţiei, necrologuri, ştiri diverse. Suplimentul a apărut p}nă în septembrie 1947.
Din 1927, nr. 9-10, septembrie-octombrie, revista publică sumarul şi în
limba franceză, iar unele articole de interes au rezumate în franceză sau (şi)
germană, practică păstrată p}nă în 1948. Din ianuarie 1931, sumarul apare şi
în germană, iar în 1948 apare în cinci limbi: rom}nă, franceză, germană,
engleză şi rusă. Din ianuarie 1948, din comitetul de redacţie fac parte Ilie C.
Dumitrescu, N.Şt. Dumitrescu, Gr. Eliescu, At. Haralamb, G. Ionescu, D.A.
Sburlan, Tr. Vişan, secretari de redacţie fiind N.Şt. Dumitrescu şi At. Haralamb,
iar din iulie apare numai At. Haralamb ca secretar de redacţie. Tot de la
începutul anului 1948, formatul revistei se
măreşte de la ~245(240)mm x 165(155)mm la
~290mm x 205mm, având ca supratitlu
”Revistele tehnice AGIR”. Şi designul copertei a
diferit de-a lungul timpului.
At. Haralamb1 s-a născut la 15 februarie 1903.
Şi-a susţinut teza de doctorat la Universitatea din
Grenoble, a fost profesor de tehnica culturilor silvice
(1948-1959) şi decan al Facultăţii de Silvicultură,
membru şi secretar al Comisiei pentru protecţia
monumentelor naturii din România, membru al Secţiei
de Silvicultură a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice,
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din
România. S-a numărat printre fondatorii Institutului de
Cercetări Silvice, unde şi-a desfăşurat o mare parte a
activităţii sale ştiinţifice privind cultura speciilor
forestiere indigene şi exotice. A murit la 26 mai 1973.

În afara articolelor cu conţinut economic şi a celor de specialitate din
domeniul silviculturii (pe acestea din urmă le prezentăm selectiv, pentru o
impresie c}t mai corectă despre preocupările şi importanţa acordată studiilor
ştiinţifice din domeniul forestier de Corpul Silvicultorilor în anii interbelici,
chiar dacă nu fac obiectul cercetării noastre, respectiv g}ndirea economică în
publicistica economică din perioada 1918-1948!), Revista pădurilor mai
conţine diferite informaţii, recenzii, bibliografie din domeniu. Din 1927,
cuprinsul revistei este împărţit în unele dintre următoarele rubrici: ”Studii”,
1

Revista pădurilor, nr. 8, 1973.
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”Silvicultura în străinătate”, ”Cronica forestieră”, ”Comerţul lemnului”,
”Juridice”, ”Păreri şi impresii”, ”Societatea «Progresul Silvic»”, ”V}nătoreşti”,
”Propuneri”, ”Revista revistelor”, ”Fapte şi însemnări”/”Fapte şi
discuţiuni”/”Fapte şi comentarii”, ”Material documentar silvic”, ”Referate” etc.
Din 1931, unele rubrici dispar, apar altele precum: ”Pagini mercuriale”,
”Documentări-comentarii”, ”Excursii”, apoi ”Problemele zilei”, ”Cronica
internă”, ”Cronica externă”, ”Piscicultură”, ”V}nătoare-pescuit”.
Dacă în primul an postbelic a avut doar două apariţii, cum am arătat, în
anul următor patru apariţii (cu numerele 1-3, 4-6, 7-9, 10-12), iar în 1921,
cinci (cu numerele 1-3, 4, 5-6, 7-8-9, 10-11-12), din 1922 apare aproape în
fiecare lună (rar sau foarte rar, cu numere duble) p}nă în decembrie 1942,
după care predomină numerele duble (1942-1943) sau triple (1944-1947).
Din ianuarie 1948 apare bilunar, renunţându-se la gruparea numerelor câte
două. Ca o observaţie, numerotarea anilor este eronată încep}nd cu anul 1946
(ar fi trebuit anul 58 în loc de 61!)
Contribuţii substanţiale la conţinutul publicaţiei au avut: M.P. Florescu,
Petre Antonescu, Horia Manole, D.A. Sburlan, I.C. Demetrescu, At. Haralamb,
C.C. Georgescu, I. Florescu, Ion Moldovan Junior, P. Ioan, Andrei I. Ionescu, Gh.I.
Ionescu, M. Rădulescu, Otto Witting, V. Cotta, Andrei Mălăescu, I. Lungu, I.
Rătan, Vasile Vasiliu, G.P. Antonescu, Const. D. Chiriţă, P. Grunau, Gh. Agapie,
M.D. Drăcea, D. Dr}mbă, I. Dumitrescu.
Ca publicaţie dedicată domeniului forestier, Revista pădurilor l-a tratat
atât din punct de vedere economic, abordând aspecte de organizare şi politică
economică, reforma agrară şi consecinţele ei asupra domeniului, exploatarea şi
valorificarea pădurilor, dar şi refacerea şi conservarea lor, creditul forestier,
cooperaţia, industrializarea şi valorificarea produselor (traverse, lemn de foc,
de construcţii, substanţe tanante, răşini, furnir, mătase artificială), asigurări,
piaţa lemnului, cât şi al specialităţii stricte (studii botanice şi entomologice,
combaterea dăunătorilor, împăduriri, comasări, lucrări de combatere a
eroziunii şi alunecărilor de teren, păduri de protecţie, v}nătoare şi pescuit,
măsurători şi calcule specifice silviculturii, principii de amenajare, protecţia
monumentelor naturale, studii dedicate diferitelor specii de stejar, salcâm,
molid, pin, brad, ulm, scumpie, cer, plop, fag etc., terminologie silvică). Ca
revistă a unei asociaţii profesionale, a militat permanent pentru
perfecţionarea organizării profesionale a personalului silvic, pentru reforma
învăţăm}ntului silvic mediu şi superior, pentru îmbunătăţirea legislaţiei în
domeniu. De asemenea, a publicat studii privind domeniul forestier din alte
ţări (Franţa, Germania, Turcia, Finlanda, Belgia, Italia, Rusia, Bulgaria, Canada,
Polonia, Suedia), precum şi aspecte relevante de la congresele naţionale şi
internaţionale.
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Tribuna cooperaţiei
ardelene
Tribuna cooperaţiei ardelene a apărut
la Cluj, timp de numai doi ani, respectiv din
mai 1930 p}nă în aprilie 1932 inclusiv, sub
redacţia prof.dr. Victor Jinga, ca ”Revistă
lunară a Uniunei de Cooperative «Ardealul»
Cluj”, în format de 233mm x 157mm.
Numerele au fost simple sau duble.
Victor Jinga1 s-a născut la Satulung-Săcele,
judeţul Braşov, la 17 februarie/2 martie 1901. A
urmat Şcoala Comercială Superioară la Braşov şi
Galaţi, apoi cursurile Institutului de Ştiinţe
Economice din Veneţia, unde a obţinut şi
doctoratul în ştiinţe economice şi financiare. A mai studiat la Grenoble, Geneva şi Graz.
În 1935 a fost titularizat la Catedra de economie politică a Academiei de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, unde a predat ”Introducere în economia
politică”, ”Istoria doctrinelor economice” şi ”Metodologia cercetării economice”. A fost
preşedintele Uniunii de Cooperative ”Ardealul”. După cedarea Ardealului de Nord, s-a
refugiat împreună cu Academia la Braşov, îndeplinind funcţia de rector al instituţiei din
1942 până în 1945. A fost înlăturat din învăţământ în 1947, apoi întemniţat în perioada
1949-1963. Din 1965 a revenit la activitatea de cercetare, fiind angajat la Institutul de
Cercetări Economice al Academiei Române. Pentru cartea Probleme fundamentale ale
Transilvaniei a primit, în anul 1945, Premiul Academiei. A murit la 1 iulie 1990.

”Noi aici vrem să scriem despre cooperaţie în general şi în special
despre cooperaţia ardelenească. O publicaţie cu asemenea preocupări nu mai
apare în Ardeal; cu atât mai mult deci ne socotim îndreptăţiţi să înfăţişăm de
aici şi în special pentru lumea de aici problemele mari ale cooperaţiei sortită a
avea un rol deosebit de însemnat în ridicarea morală, socială şi economică a
satelor şi oraşelor noastre.
Această revistă apare din iniţiativa şi cu sprijinul Uniunei de cooperative
«Ardealul». Utilitatea revistei confirmă întruc}tva rostul însuşi al Uniunei care
trebue să aibă c}t mai multe mijloace proprii de propagandă şi îndrumare;
revista aparţine deci mişcării cooperative din Ardeal.

1

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Jinga.
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(…) în provinciile de cur}nd alipite, gradul de propăşire şi împrejurările
deosebite de desvoltare ale cooperaţiei impun cercetări speciale cari se
integrează în mişcarea generală fără însă a se confunda.
Urmărim, apoi, prin această revistă, să oferim cooperatorilor ardeleni o
tribună a lor, să st}rnim interesul şi dragostea pentru împărtăşirea în scris a
gândurilor, să determinăm o frăm}ntare rodnică de g}nduri şi să înlesnim
circulaţia ideilor cooperatiste. (…)
În această revistă, pe l}ngă studiile generale vom da preferinţă
cercetărilor şi informaţiunilor asupra cooperaţiei din Ardeal; vom face şi
popularizare, fără însă a abate studiile şi cercetările din făgaşul lor ştiinţific şi
aprofundat.”1
În afara articolelor şi studiilor pe care le prezentăm în continuare,
revista a avut rubrici speciale de ”Constatări şi îndrumări”/”Îndrumări”,
”Bilanţuri de bănci populare”, ”Bilanţuri de societăţi cooperative”, ”Dela
Uniunea «Ardealul»”, ”Cronica: ştiri din ţară şi streinătate”, ”Recenzii”.
Principalii colaboratori ai revistei au fost: V. Jinga, Gh. Dragoş, Gh.
Brânduş, Gh. Cioc, A.G. Gociman, D. Cartianu, Graţian C. Mărcuş.
Tribuna cooperaţiei ardelene a fost o revistă de popularizare a
beneficiilor cooperaţiei, sub toate formele sale (de credit, agricolă,
meşteşugărească, forestieră etc.), în ridicarea economică a locuitorilor din
Ardeal, a militat pentru educarea în spirit cooperatist (prin cursuri, cercuri
cooperatiste şi cooperative şcolare), a prezentat specificul cooperaţiei din
Ardeal, cu exemple de cooperative româneşti, maghiare sau săseşti.

1”Rostul

nostru”, în Tribuna cooperaţiei ardelene, anul I, nr. 1, mai 1930, Cluj, p. 2.
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Viaţa agricolă
Revista Viaţa agricolă, ”revistă
lunară de agricultură şi economie”, a
apărut în ianuarie 1910 la Bucureşti, în
format de 225mm x 160mm, sub îngrijirea unui comitet de agronomi.
În articolul de început, ”Un
cuv}nt”1, G. Nicoleanu arăta: ”Cu cea mai
vie satisfacţiune înregistrăm ca fapt
important în evoluţiunea agriculturei
noastre, împrejurarea, că de doi trei ani
încoace, intelectualitatea agricolă începe
să fie pusă mai mult la contribuţia
progresului general.
În adevăr, chemarea agronomilor
pentru a dà direcţiuni în Agricultură şi
Economia Rurală a ţărei, ca rezultatul
înfiinţărei instituţiunilor de credit şi exploatări agricole, privind pătura
ţărănească, este un semn de redeşteptare.
Mijlocirea Băncilor Populare şi a Obştiilor Săteşti pentru exploatarea
păm}ntului va schimba într’un viitor apropiat, cu siguranţă, forma agriculturei
noastre.
Progresul agricol constatat p}nă astăzi în ţară, fără îndoială că se
datoreşte principalmente marei proprietăţi.
Progresul economic şi social, la care trebue să aspirăm cu toţii în viitor,
va depinde, în mare parte, de mica proprietate. (…)
Misiunea agronomilor în condiţiunile în care ei vor fi chemaţi să lucreze
în viitor, se poate consider{ ca un apostolat, căci instituţiunile, ţăranii şi ţara
pun în iei o speranţă din cele mai justificate. (…)
A instrui, a concepe planuri de activitate, a privegheà la executarea lor, şi
a face bilanţul la sfârşit, pentru atâtea rutine câte capete şi c}te idei găsim, este
o misiune grea, şi cu at}t mai grea, cu c}t începătorii sunt singurii chemaţi să
creeze o atmosferă de progres agricol ţărănimii, într’un cerc greoi şi lipsit
aproape cu totul de orice concurs exterior. (…)

1 G. Nicoleanu, ”Un cuvânt”, în Viaţa agricolă, anul I, nr. 1, ianuarie 1910, București, p. 1-3.
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Ei au nevoe de a se ţine strânşi
împrejurul unui ideal şi să urmeze linii de
conduită şi de îndrumări c}t mai asemănătoare scopului comun ce urmăresc.
Împrejurarea, de a se găsi aproape
permanent departe unul de altul, nu le
permite un contact prea des, pentru a se
consulta între ei, a’şi da părerile unii
altora, a se îmbărbăt{ şi a’şi statornici cu
uşurinţă «Un cuvânt de Ordine» ce trebue
să unească într’o acţiune şi într’un g}nd
toată activitatea lor.
Această cauză explică apariţiunea
revistei de faţă. (…)
Ea va statornici momentul, de când,
ştiinţa agricolă începe să fie pusă în cauza
şi folosul producătorului direct - ţăranul şi astfel, sperăm că această revistă va fi
nu numai o publicaţiune cu caracter
agricol, dar şi o oglindă, în care ţărănimea
să poată citi cum toţi oamenii de bine lucrează pentru progresul şi înălţarea ei.
De această lucrare se leagă inevitabil numele tuturor oamenilor politici
şi buni patrioţi, ce n’au ezitat un moment să dea tot sprijinul şi concursul lor
emancipărei agriculturei ţărăneşti, oprimată de forţa capitalului şi de lipsa
iniţiativei celor lipsiţi de toate.”
Din iulie 1916, din cauza războiului, şi-a întrerupt apariţia p}nă la
sfârşitul anului 1918. A reapărut în ianuarie 1919, în format de 235mm x
160mm, sub conducerea unui comitet de redacţie compus din D. Busuiocescu,
G. Ionescu-Şişeşti, P. Morcovescu, P. Rosiade, P. Stănescu şi G. Tănăsescu, ca
revistă lunară, ”organul Societăţii Rom}ne de Agricultură”, iar din martie,
”Organul Societăţii Agronomilor”: ”Ne regăsim astăzi bucur}ndu-ne de rodul
acestor jertfe, un popor renăscut, refăcut în hotarele lui istorice, destinat a
îndeplini de acum încolo o misiune mai importantă încă de c}t aceia ce am
putut-o îndeplini p}nă acum. (…)
Muncă şi lumină în agricultură – iată o cerinţă mai gravă şi mai grabnică
azi de cât ori când.
Revista noastră reapare cu hotăr}rea de a contribui cu puterile unite de
specialişti, ca această cerinţă să fie îndeplinită.
Conştienţi de rolul de propagatori ai progresului agricol pe care-l au
agronomii, vom căuta să stimulăm şi să organizăm munca lor ţinându-i în
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contact, coordon}nd preocupările şi sforţările lor spre o solidaritate
profesională tot mai str}nsă. (…) Mai important de c}t aceasta este datoria ce
avem de a împrăştia cunoştinţele agricole şi zootehnice pretutindeni printre
plugarii păm}ntului românesc.
Viaţa agricolă este azi o singură publicaţie agricolă periodică a unui
popor de şeaptesprezece milioane de oameni, majoritatea plugari.”1
De la numărul următor, nr. 2, februarie 1919, comitetul de redacţie a fost
format din D. Busuiocescu, P. Morcovescu, S.P. Radianu, P. Rosiade şi C. SanduAldea, cu secretar de redacţie P. Rosiade şi administrator G. Tănăsescu. Din
august 1919, P. Rosiade este înlocuit de D.G. Chiţoiu, iar din ianuarie 1920, G.
Tănăsescu este înlocuit de Al. Panaitescu. Comitetul de redacţie a suferit
numeroase modificări de-a lungul anilor. Printre cei care au contribuit la
apariţia revistei s-au mai numărat: D.I. Ştefănescu, N. Dăscălescu, G. Cipăianu,
E. Grinţescu, G. Ionescu-Şişeşti, P.E. Mihăescu, Al. Nasta, C. Sachelaride, C.
Sandu-Florea, Gh.I. Savin, N. Dăscălescu, A. Munteanu, N.D. Cornăţeanu, C.C.
Băicoianu, Constant Niţescu, N.A. Dumitrescu, I.C. Teodorescu, Al. Burnea, W.K.
Knechtel, O. Raţiu, A.D. Carabella, C.I. Ciulei, I.M. Gheorghiu, F. Pârvulescu, V.
Păsăreanu, D. Bernaz, G. Bungescu, A. Cherdivarenco, A. Frunzănescu, I.C.
Ionescu, T. Nicov, A. Piescu, I.F. Radu, Al. Nasta, G.Vodă, N. Constantinescu, M.
Dimitriu, V. Economu, M. Filotti, M. Georgescu, C. Ianati, H. Lupan, C. Lupaşcu,
R. Odobeşteanu, C. Sandu-Ville, C. Săvescu, C. Stroescu, D. Teodoru, G. Tontici.
Dintre aceştia, Al. Nasta (1932-1933) şi V. Păsăreanu (1933-1936) au
îndeplinit şi funcţia de preşedinte al comitetului de redacţie, iar G. Vodă, Al.
Burnea, F. Pârvulescu au îndeplinit pe rând funcţia de secretar de redacţie
încep}nd cu luna iunie 1932, p}nă atunci secretar fiind D.G. Chiţoiu (august
1919-mai 1932).
În anul 1919 a apărut lunar, din 1920 a apărut de două ori pe lună (la 1
şi 15 ale lunii) p}nă în 1931 inclusiv, cu numere simple la început, apoi
grupate c}te două, mai rar c}te trei sau c}te patru, iar în perioada ianuarie
1932-mai 1936, lunar, cu numere simple, cu excepţia numerelor 3-4 din 1932
şi 6-7 din 1935. Din septembrie 1929, subtitlul revistei s-a modificat: ”Organul
Societăţii Inginerilor Agronomi din Rom}nia”.
Ca revistă dedicată agriculturii, Viaţa agricolă a abordat domenii
specifice: agricultura după război, reforma agrară şi împroprietărirea, rolul
agronomilor în conducerea şi organizarea fermelor, învăţăm}ntul agricol de
toate gradele, importanţa cooperaţiei, studii despre solul agricol şi fertilizarea
lui, mecanizarea agriculturii, irigaţiile, rezultatele experienţelor din fermelemodel, industrializarea produselor agricole, prevenirea bolilor plantelor şi
1”Cuvânt către cititori”, în Viaţa agricolă, anul X, nr. 1, ianuarie 1919, București, p. 3-4.
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animalelor, calitatea diferitelor culturi (grâu, porumb, bumbac, tutun, viţă-devie, pomi fructiferi etc.), importanţa calităţii păşunilor în creşterea animalelor,
studii asupra unor soiuri de plante şi specii de animale etc., piscicultură,
apicultură, sericicultură etc.
De asemenea, în rubrici precum ”Recenzii”, ”Spicuiri”, ”Comunicări”,
”Numiri”, ”Diverse”, ”Ştiri”, ”Dela Societatea Agronomilor”, ”Din răsfoirea
revistelor”, ”Cernerea gazetelor”, ”Congresul nostru”, ”Partea administrativă”,
”Cronica horticolă”, ”Mărunţişuri ştiinţifice”, ”Felurite”, ”Mişcări în serviciile
agronomice”, ”Calendarul agricol/agricultorilor” pe diferite luni, ”Cărţi noi
apărute”, ”Foi şi reviste primite la redacţie”, ”Bibliografie”, ”Statistice”, ”Din
trecutul agriculturei noastre”, ”De la Societate”, ”Note vinicole”, ”Bursa
cerealelor”, cursul leului, ”Parlamentul şi agricultura”, ”Cota apelor”, ”Lucrările
Consiliului de administraţie a Societăţii agronomilor”, ”Din activitatea
camerelor de agricultură”, ”Călătorind prin ţară”, ”Cursul efectelor”,
”Profesionale”, din 1932: ”Cronica agricolă”, ”Previziuni”, ”Agronomii pe
teren”, ”Radio-agricol”, ”Poşta redacţiei”, ”Jurisprudenţă relativă la legile
rurale”, ”Cronica cerealelor” etc. a publicat informaţii de interes pentru cititorii
revistei.
Autorii cu cele mai multe articole publicate au fost: D.G. Chiţoiu, G.
Ionescu-Şişeşti, D.I. Ştefănescu, N.A. Dumitrescu, N.D. Cornăţeanu, E. Grinţescu,
C.C. Băicoianu, Gh.I. Savin, I.C. Teodorescu, A. Piescu, I.F. Radu, N. Săulescu, I.C.
Drăgan, A. Nasta, D. Popescu-Severin, I.M. Dobrescu, I.M. Gheorghiu, A.D.
Carabella, Constantin I. Ciulei, D.A. Olaru, Dem.G. Popescu, D.I. Andronescu,
Constant Niţescu, M. Chiriţescu-Arva, Ion L. Ciomac, Ştefan Popescu, C. SanduAldea, A. Cherdivarencu, Emil A. Cociu, V. Georgescu, T. Mândru, Emil Petrini,
I.Max. Popovici, N.C. Budişteanu, C. Ilchievici, V.S. Moga, Th. Nicov, Al.V.
Poppeanu, V. Brâncoveanu, P. Enculescu, Anton Oprescu, N.O. Popovici-Lupa,
N. Rosetti-Bălănescu, D.I. Stamatelache, A. Tălăşescu ş.a.
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 Atanasiu, T., ”Observaţiuni şi cercetări personale asupra oidiumului”, p.
166-169.
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 Radianu, S.P., ”Agricultura industrializată”, p. 187-190.
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reorganizării învăţăm}ntului agricol”, p. 111-115.
 Sachelaride, C., ”C}nd şi cum trebuie să se facă împroprietărirea în
Vechiul Regat”, p. 115-120.
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P.I.II.III.822 1891-1944 Constanţa

BA

P.I.II.III.896 1887-1946 Craiova

BA

1931-1932 Deva
1931-1934, Focşani
1937
1931-1939, Galaţi
1940
1935
Iaşi
1931-1933 Tulcea
1931-1933 Lugoj
1931-1935 Piteşti
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Titlul revistei
Cotă
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Râmnicu-Vâlcea
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Roman
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Silistra
Buletinul Camerei de Comerţ şi P.I.8782
Industrie Slatina
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie şi al Bursei din Brăila
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie şi al Bursei din Iaşi
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Tighina
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Timişoara
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Tulcea
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Tulcea
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Turnu-Măgurele
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie Turnu-Severin
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie. Circumscripţia
Hotin
Buletinul Camerei de Comerţ şi
Industrie. Circumscripţia Huşi
Buletinul Camerei de Muncă
P.II.14569
Arad
Buletinul Camerei de Muncă
Braşov
Buletinul Camerei de Muncă
Bucureşti
Buletinul CFR
P.I.II.2919
Buletinul comercial şi
industrial Brăila
Buletinul Comisiunilor de
Muncă din porturile Rom}niei

Ani
Localitate
1931-1941, R.Vâlcea
1944
1931, 1933 Roman
1931,
Silistra
1933-1935
1927-1939 Slatina

Bibliotecă1

BA

1931-1941 Brăila
1931-1933 Iaşi
1932

Tighina

1931-1948 Timişoara
1932-1934 Tulcea
1943-1944 Tulcea
1931
1931-1935 TurnuSeverin
1931-1932 Hotin
1931-1933 Huşi
1933-1934- Arad
1940
1935-1937 Braşov
1934

BA

Bucureşti

1910-1945
1935
Brăila
1932,
Brăila
1934-1939

BA

1140

Titlul revistei
Buletinul Consiliului Superior
Bancar
Buletinul Consiliului Superior
Economic
Buletinul contabililor
Buletinul demografic al
României
Buletinul economic din Brăila
şi Galaţi
Buletinul economic. Organ al
Camerei de Comerţ şi Industrie
Sibiu
Buletinul I.R.E.
Buletinul industriilor şi
comerţului
Buletinul Institutului
Economic Românesc
Buletinul Institutului Naţional
de Credit Agricol: Publicaţiune
de doctrină şi jurisprudenţă în
legătură cu agricultura şi
creditul agricol
Buletinul internaţional al
muncii
Buletinul Ministerului
Agriculturii şi Domeniilor
Buletinul muncii şi asigurărilor
sociale
Buletinul muncii şi ocrotirilor
sociale
Buletinul oficial al asigurărilor
sociale
Buletinul oficial al Bursei
Brăila
Buletinul oficial al Bursei
Constanţa
Buletinul oficial al Bursei de
Mărfuri şi Cereale Ismail
Buletinul oficial al Camerei de
Comerţ şi Industrie Chişinău
Buletinul oficial al Camerei de
Comerţ şi Industrie

Cotă

Ani
Localitate
1935-1936 Bucureşti

Bibliotecă1

P.II.18655

1940

BA

fără cotă

1937-1947 Bucureşti
1931

BNaţ

P.II.7780

1924-1927 Brăila

BA

Bucureşti

1927-1937 Sibiu

P.I.5943

1933-1943 Bucureşti
1935-1941 Bucureşti

BA

1922-1943 Bucureşti

BA

1938

BCU

Bucureşti

1935-1936 Bucureşti
P.I.4584

1930-1931

BNaţ

P.I.182

1934-1941 Bucureşti

BNaţ

P.I.5547

1929-1956

BA

P.I.179

1936-1941 Bucureşti

BNaţ

1931-1938 Brăila
1931-1942 Constanţa
1931-1935 Tulcea
1931-1933 Chişinău
1931-1932, Bacău
1936, 1946
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Titlul revistei
Circumscripţia Bacău
Buletinul oficial al Camerei de
Comerţ şi Industrie Piatra
Neamţ
Buletinul oficial al Camerei de
Comerţ şi Industrie şi al Bursei
Buletinul oficial al Ministerului
Finanţelor
Buletinul oficial bancar
Buletinul preţurilor. Publicaţie
oficială a Inst. Central de
Statistică
Buletinul săptăm}nii. Cultural –
Social – Economic – Sportiv
Buletinul Secţiei Economice.
Institutul Social Român
Buletinul Secţiei Industriale.
Institutul Social Român
Buletinul semestrial al
statisticii comerciale
Buletinul Sfatului Negustoresc

Cotă

Localitate

Bibliotecă1

1931-1932, Piatra Neamţ
1934, 1936
fără cotă

1931-1947 Ploieşti

BNaţ

fără cotă

1940-1946 Bucureşti

BNaţ

P.I.2480

1929-1947
1937-1944 Bucureşti

BBNR
BNaţ

P.II.3256

1937-1938 Bucureşti

BNaţ

P.I.11998

1932-1933 Bucureşti

BA

P.I.8677

1920

Bucureşti

BA

P.II.10739

1920

Bucureşti

BNaţ

P.II.40754

1920

Buletinul Sindicatului pentru
raţionalizarea exportului de
animale din Banat
Buletinul Societăţii Academice
de Turism ”Rom}nia”
Buletinul Societăţii
P.I.719
Politehnice
Buletinul statistic al României P.I.300
Buletinul statistic general al
României
Buletinul Tribuna Muscel

P.I.818

Buletinul UGIR

P.I.II.
6782

Buletinul Uniunii Camerelor de
Comerţ şi Industrie
Buletinul Uniunii Generale a
Funcţionarilor Publici din
România

Ani

P.I.4870

RâmnicuSărat
1931-1934 Timişoara

BA

1931-1932 Bucureşti
1885-1946 Bucureşti

BA

1926,
Bucureşti
1937-1940
1892-1945 Bucureşti

BNaţ

1919-1932 CâmpulungMuscel
1922-1942

BA

1931-1940 Bucureşti
1933-1934 Galaţi

BA

BA
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Titlul revistei
Bulletin de la Caisse Autonome
des Monopoles du Roumanie
Bulletin de la Coopération
Roumaine
Bulletin d'information et de
documentation
Bulletin. Banque de Crédit
Roumain
Bursa
Bursa. Revistă săptăm}nală
economică
Bursa: revistă economică,
financiară, industrială,
petrolieră
Bursa: revistă economică,
financiară, industrială şi
petrolieră = La Bourse: revue
hebdomadaire économique et
financière = The Exchange:
weekly economic and financial
review
Buzăul. Buletinul cooperaţiei
buzoiene
Cartea satului
Cassa Naţională de Economii şi
Cecuri Poştale Bucureşti
Călăuza economică şi
financiară
C}mpul. Foaie pentru săteni
C}mpul. Revista Societăţii
Absolvenţilor Şcolilor de
Agricultură din ţară
Chemarea românilor

Cotă

Bibliotecă1
BCU

1931-1932, Bucureşti
1937
1929-1947

BBNR

1931
P.II.1464
P.II.416

Bucureşti

1902-1948
1932, 1934, Bucureşti
1937-1938
1942-1948 Bucureşti

BA
BNaţ

1923-1946

BBNR

P.I.16890

1938-1940 Buzău

BA

P.I.II.8691
P.II.
15913
P.I.33718

1922
1936-

BA
BA

P.III.
12518

Chemarea vremii
Coasa
Comerţul exterior al României P.I.3427
Comerţul exterior al României

Ani
Localitate
1934-1941 Bucureşti

1947

Bucureşti

BCU

BA

1925-1928 Bucureşti
1902-1932

BNaţ
BA

1933-1938 Cluj

BA

1932
1932-1934
1933-1935,
1938-1940
1924-1928,
1930-1937,
1940-1943

Cernăuţi
Cluj
Bucureşti

BNaţ

Bucureşti

BCU
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Titlul revistei
Comerţul liber
Comerţul mic

Cotă
P.III.41783
P.II.III.
17049
Comerţul român
P.III.41784
Comerţul şi industria Buzăului P.II.IV.
11089
Compass. Anuar pentru comerţ, P.I.5582
industrie şi finanţe
Compass: Finanzielles
Jahrbuch: [Rumanien] =
Compass: Anuarul financiar:
[Romania]
Concordia. Ziar economic
săptăm}nal
Conferinţele Extensiunii
fără cotă
Academice. Asociaţia
Profesorilor de la Academia
de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale
Confidence. Ziar economic
P.II.12387
cotidian
Confidence. Ziar economic
cotidian
Conjunctura economiei
româneşti: buletin trimestrial
Consum. Buletin economic
P.II.19688
Contributions universitaires à P.I.13936
l’étude des problèmes
économiques et sociaux
Conversiunea. Juridică,
contabilă, matematică, fiscală
Conversiunea. Organ social
pentru apărarea intereselor
comercianţilor detailişti
Cooperatorul
P.I.III.8808
Cooperatorul
Cooperatorul moldovean
Cooperaţia

P.II.III.
12545

Ani
Localitate
1921
Galaţi
1937-1940 Timişoara

Bibliotecă1
BA
BA

1928
Timişoara
1930-1934 Buzău

BA
BA

1922-1924 Cluj

BA

1929-1944

BBNR

1933-1936 Timişoara
1936-1939 Cluj

BNaţ

1937

BA

Cluj

1932-1933 Târgu-Mureş
1936-1938, Bucureşti
1938-1940
1946
Timişoara
1933

BCU
BA
BA

1935-1936 Călăraşi
1932

Bucureşti

1926-1928 RâmnicuSărat
1934-1936 Soroca
1931-1932, Roman
1937-1942
1933-1939

BA

BA
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Titlul revistei
Cooperaţia băcăuană
Cooperaţia musceleană
Cooperaţia rom}nă
Cooperaţia tutuveană
Cooperaţia v}lceană
Corespondenţa
economică/Economia
română
Correspondance
économique/Correspondance
économique
roumaine/Economia română
(ediţia pentru străinătate)
Credinţa – foaie culturală,
economică şi socială (Em. I.
Cocoş)
Creditul financiar
Creditul mărunt
Creditul mărunt
Creditul mărunt
Cronica economică
internaţională
Cronica financiară
Cronica financiară

Cotă
Ani
Localitate
P.III.43041 1942
Bacău
P.II.8847
1927-1928 CâmpulungMuscel
P.I.6154
1921-1922
P.III.4814 1919
Bârlad
1933
RâmnicuVâlcea
P.II.5578 1921-1947 Bucureşti

Bibliotecă1
BA
BA

P.II.5578

BA

Curierul băilor, staţiunilor
climatice şi turismului
Curierul comercial

BA

1933-1936 Reghin
P.II.9675
fără cotă
P.III.41798
P.III.42339
P.I.25972
P.II.4894
P.II.4894

Curente şi idei
Curierul administrativ
Curierul agrar
Curierul Banatului

1919-1947 Bucureşti

BA
BA

P.II.12549
P.II.III.IV.
5523

P.II.III.IV.
862
Curierul comercial şi industrial P.II.7382
Curierul comercial şi industrial. P.II.17367
Buletin informativ economic şi
financiar

1929
1928
1928
1929;
1933-1934
1935

Bucureşti
Botoşani
Bârlad

BA
BNaţ
BA
BA

Bucureşti

BNaţ

1919-1923 Bucureşti
1919-1923;
1930-1932
1933-1934 Corbeanca
(jud. Vlaşca)
1931
Alba Iulia
1932
Timişoara
1920
Timişoara

BA
BA

BA
BA

1931-1936 Bucureşti
1898-1931 Bucureşti

BA

19231938-1942 Bucureşti

BA
BA

1145

Titlul revistei
Curierul comerţului ialomiţean
Curierul Constanţei
Curierul cooperator
Curierul cooperaţiei bihorene
Curierul cooperaţiei săteşti
din România/Curierul
cooperaţiei române
Curierul droghiştilor şi
parfumerilor din România
Curierul economic
Curierul economic şi social
Curierul financiar
Curierul financiar: revistă de
finanţe publice şi economie
politică
Curierul forestier român
Curierul judiciar. Doctrină,
jurisprudenţă, legislaţiune,
economie politică,finanţe,
sociologie
Curierul maramureşean
Curierul meseriaşilor
Curierul UGIR
Curierul.
Economic-financiar-cultural
Cuvântul liber
Cuv}ntul liber. Foaie politică,
culturală şi economică scrisă
pentru popor
Cuvântul meseriaşilor
Cuvântul micii industrii
Democraţia
Democraţia. Revistă economică
Dobrogea economică
Dobrogea economică
Dreptatea plugarilor

Cotă
Ani
P.III.41806 1921
P.IV.4531 1914-1921
1931-1939
P.I.17341 1937-1939
P.I.II.1870 1921-1947

P.I.17361
P.III.916

P.II.12550

Localitate
Călăraşi
Constanţa
Bucureşti
Oradea
Bucureşti

Bibliotecă1
BA
BA
BA
BA

1935

Bucureşti

1931-1935
1937
1930;
1936-1937
1937,1940

Târgovişte
Sibiu
Bucureşti

BA
BNaţ

Bucureşti

BCU

1932-1933 Braşov,
Bucureşti
1931-1935 Bucureşti

1925
P.IV.11464 1930-1937- Galaţi
1941
1944-1946 Bucureşti
P.III.41804 1924
Călăraşi
P.III.10198 1929
Sibiu
1931,
Sibiu
1933-1936,
1938
P.III.42364 1934
Piteşti
1933-1934 Bucureşti
P.I.3621
P.I.231
1919,1921,
1924, 1937,
1938
P.I.6807
1922-1924 Constanţa
1934-1935 Constanţa
P.III.42406 1936
Oradea

BA

BA
BNaţ
BA
BA

BA
BA
BNaţ
BA
BA
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Titlul revistei
Dreptul. Legislaţie. Doctrină.
Jurisprudenţă. Economie
politică
Economia
Economia
Economia forestieră
Economia naţională
Economia nouă
Economia rom}nă: buletinul
Ministerului Economiei
Naţionale
Economia rom}nească
Economia. Informaţiuni,
economice, politice,
culturale
Economist
Economist
Eficienţa
Eficienţa rom}nă
(Morărescu-Adria)
Epoca
Epoca nouă
Exportul animalelor
Făclia. Economică-politicăinformativă
Finanţe şi industrie
Finanţe şi industrie: revistă
săptăm}nală de studii şi
actualităţi economice
Foaia comercianţilor români
Foaia cooperaţiei
Foaia oficială CFR
Foaia poporului
Forum. Revistă săptăm}nală
economico-financiară şi socială
Funcţionarul
Funcţionarul comercial
Gazeta Bursei
Gazeta comercială

Cotă

P.I.10247
P.II.15913
P.I.5007
P.I.II.36
P.I.12695

Ani
Localitate
1880-1940 Bucureşti

Bibliotecă1
BNaţ

192919361919-1921
1919-1941
1933
1942-1947

Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti

BA
BA
BA
BA
BA
BCU, BNaţ

Cluj
Sibiu

BA
BA

P.I.15560 1936
P.III.13884 1934

P.III.14697 1934-1936 Cluj
P.IV.19723 1947-1948 Bucureşti
P.I.11884 1931-

BA
BA
BA

P.I.IV.667
P.I.10241

1885-1938
1930
1931-1941 Bucureşti
1931-1933 Constanţa

BA
BA
BNaţ
BA

1933-

BA

1939-1940 Bucureşti

BCU

1919-1922 Braşov, Cluj
1929-1932 Botoşani
1921-1946
1892-1947
1929-1932 Timişoara

BA
BA
BA
BA
BA

1932-1933 Galaţi
1933

BA
BA

1926
1924

BA
BA

P.I.III.
11961
P.II.IV.
12680

P.IV.5134
P.II.10343
P.II.6240
P.III.139
P.II.III.
11075
P.III.12761
P.IV.II.
12738
P.II.8040
P.III.
41893

Galaţi
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Titlul revistei
Gazeta cooperativelor
Glasul comercial

Cotă
P.IV.8227
P.IV.6670

Ani
Localitate
1925-1927 Giurgiu
1921-1922 RâmnicuSărat
Glasul comerţului râmnicean P.II.41041 1935
RâmnicuSărat
Glasul comerţului şi industriei P.III.42516 1934
Buzău
Glasul funcţionarilor
P.III.41915 1927-1928 Huşi
Glasul şomerilor
P.I.40329 1933
Reghin
Glasul vremii
P.I.9416
1928
Graiul Banatului. Organ
P.III.41932 1928
Vinga
social-cultural-economic
Graiul muncitorimei
P.III.5799 1921-1925 Petroşani
Idealul dobrogean
P.III.41942 1921
Constanţa
Ideea ţărănistă
P.I.14843 1935
Import-export
P.I.6910
1921-1929
Import-export. Revistă
1933
Bucureşti
economică biluară
Independenţa economică
P.I.II.III.
1918-1948 Iaşi,
4960
Bucureşti
Indicatorul industriei române P.I.5551
1927-1941
Indicatorul industriei
1930-1940
româneşti = L'indicateur de
l'industrie roumaine =
Handbuch der Rumanischen
Industrie
Industria
P.II.5600
1922
Oradea-Mare
Industria
P.II.41286 1937
Cluj
Industria fabricei
P.II.9228
1925-1926
Industria lemnului
P.II.6247
1920-1924 Braşov
Industria morăritului
1934-1935 Timişoara
Informatorul
P.II.7676
1936-1937 Sibiu
Informatorul comercial
P.IV.7466 1923-1924; Craiova,
1926-1932 Bucureşti
Informatorul comercial,
P.I.II.III.
1928
Constanţa
industrial şi agricol
8991
Informatorul internaţional
P.II.14343 1932Informatorul. Economic,
P.III.42555 1930
Galaţi
comercial şi judiciar
Informaţiuni economice
P.III.49890 1923
săptăm}nale
Integritatea
P.I.12041 1932

Bibliotecă1
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BBNR

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
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Titlul revistei
Îndrumarea financiară
Jurnal oficial şi special

Cotă
P.II.12074
P.II.9000

Ani
Localitate
1931-1932 Craiova
1921-1929,
1931-1937
Jurnalul economic, financiar şi P.IV.16061 1935-1937 Iaşi
de apărare a intereselor
profesionale
L’entente economique
P.II.7831
1923Libertatea economică, politică,
1933-1940 Bucureşti
socială, culturală
Licurici. Revistă literară
P.I.11251 1941-1942 Giurgiu
economică
Luceafărul
P.IV.9511 1928-1929 Ploieşti
Lupta comercială
1935
Craiova
Lupta economică
P.II.IV.
1921-1923 Bucureşti
2304
Luptătorul. Gazetă politicoP.III.IV.
1928-1930; Brăila, Iaşi
economică independentă
10314
1938
Mercur
1934-1935 Timişoara
Mersul comerţului şi industriei P.I.23461 1935
Buzău
Buzăului şi dare de seamă de
activitatea camerii
Meseria şi comerţul
P.III.16394 1937
Galaţi
Meseriaşul
P.III.42007 1928
Piteşti
Meseriaşul
P.III.42613 1933-1934 Botoşani
Meşteşugarul
P.III.16360 1934-1936 Călăraşi
Moldova economică
P.III.42625 1934
Iaşi
Monitorul forestier
1921-1928
Monitorul publicaţiilor juridice P.II.12622 1932
şi economice
Montanistică şi metalurgie
P.II.6852
1922-1927 Petroşani
Munca
P.III.9691 1921-1934 Huşi
Munca
P.IV.43808 1927-1928 Constanţa
Munca
P.III.42631 1930
RâmnicuSărat
Munca
P.II.41122 1934
Sibiu
Munca. Revistă economică şi
P.I.16318 1936
Craiova
literară
Munca. Socială, politică şi
P.I.23640 1919
Bucureşti
economică
Neo-Europa: Revistă
1941-1943 Bucureşti
social-economică

Bibliotecă1
BA
BA
BA
BA
BCU
BNaţ
BA
BA
BA
BNaţ
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BNaţ
BCU
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Titlul revistei
Observatorul economic
Observatorul
social-economic
Observatorul social-economic.
Revistă de studii şi anchete
social-economice
Olteanul. Ziar naţional,
independent, politic şi cultural,
commercial şi industrial
Oltenia economică. Organ
săptăm}nal al Sfatului
Negustoresc Regionala
Olteană
Oltenia economică. Supliment
Ordinea
Orizontul economic
Pandectele romanizarii:
Revista săptăm}nală de drept economie - politică
Plutus : ziar al comerţului,
industriei, finanţei şi
agriculturii
Progresul
Progresul economic
Progresul economic
Progresul
economic-cultural-financiar
Progresul social. Revistă lunară
de studii politice, sociale şi
economice
Prosperitatea
Raport despre mersul comerţului şi industriei, Camerei de
Comerţ şi Industrie Braşov
Raportul Institutului Economic
Românesc
Răspunderea economică
Răsunetul
Renaşterea rom}nă. Studii şi
probleme de organizare
viitoare

Cotă
Ani
P.IV.43999 1931
P.I.12163 1931P.I.281

Localitate Bibliotecă1
Bucureşti
BA
Cluj, Braşov BA

1931-1947 Cluj-Braşov
1.03-1.06.
1926

BNaţ

Craiova

1924-1947 Craiova

P.II.8701
1929-1932 Craiova
P.IV.43918 1926
Constanţa
P.IV.44008 1937
Bucureşti
1941-1943 Bucureşti

BA
BA
BA
BCU

1923-1924

BBNR

P.II.9474
P.III.9097
P.III.42727
P.III.16544

1927-1930
1925-1926 Cluj
1930
Galaţi
1937
Oradea

BA
BA
BA
BA

P.I.9885

1932

BNaţ

Bucureşti

P.IV.44014 1933
Bucureşti
P.I.13419 1931-1934 Braşov

BA
BA

P.I.20341

BA

1921-1940 Bucureşti

P.IV.44015 1931
P.11510
1930-1931;
1934-1937
P.I.9896
1919

Bucureşti
BistriţaNăsăud
Nu are

BA
BA
BNaţ

1150

Titlul revistei
Revista Administraţia
financiară
Revista Administraţia
financiară: Organ independent
de utilitate publică şi
profesională
Revista administraţiilor
financiare din România
Revista Asociaţiunei Generale a
Conductorilor de Lucrări
Publice
Revista Cercului Comercial şi
Industrial
Revista comercianţilor şi
industriaşilor
Revista contabililor
Revista contribuţiilor
Revista Corpului Contabililor
Autorizaţi şi Experţi Contabili
Revista de drept comercial şi
studii economice
Revista de drept comercial şi
studii economice
Revista de drept comercial şi
studii economice: doctrină,
adnotări, note, jurisprudenţă
rom}nă şi străină
Revista dobrogeană
Revista economică
Revista economică
Revista economică
Revista economică. Organ
pentru societăţi financiare şi
comerciale
Revista financiară
Revista financiară, industrială
şi comercială
Revista generală de comerţ şi
contabilitate
Revista Institutului de
Cercetări Economice şi
Sociale

Cotă
P.II.9584

P.II.14488

Ani
Localitate
1927-1947 Bucureşti

Bibliotecă1
BA

1937

Bucureşti

BCU

1934

Braşov

BA

1923-1934 Bucureşti
Bucureşti

BNaţ
BA

P.I.II.III.
11798
P.I.9532
P.II.9588
P.I.26693

1931-1941

BA

1927-1928
19271924
Caracal

BA
BA
BNaţ

P.I.14449

1934-

BA

P.I.2558

1934, 1941 Bucureşti

BNaţ

1938-1946

BBNR

P.II.441
P.I.II.9138
P.I.II.977

1936-1937
1929
1925-1932;
1934-1940
1933
1899-1948

P.I.III.7549 1923
P.II.16533 1937-

Constanţa
Sibiu
Sibiu
Sibiu

BNaţ
BA
BA
BA

Oradea-Mare BA
BA

P.I.2155

1921-1947 Bucureşti

BA

P.I.29671

1944/451946

BA

Braşov
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Titlul revistei
Cotă
Revista Institutului Social
Banat-Crişana
Revista muncii, sănătăţii şi
P.II.14486
ocrotirilor sociale
Revista pădurilor
P.I.II.540
Revista petrolului tehnică şi
P.I.5084
economică
Revista Preocupări economice
şi financiare a studenţilor
Academiei Comerciale din
Bucureşti
Revista Societăţii Conductorilor P.I.2046
de Lucrări Publice
Revista societăţilor şi a
P.I.11163
dreptului comercial
Revista Şcoalei Superioare de P.I.11224
Comerţ nr. 1 din Bucureşti
Revista Şomerul
P.I.II.15065
Rom}nia economică
P.II.14492
Rom}nia politică
P.I.10604
Rom}nia viticolă
România. Revista ONT
Secolul economic
P.I.15067
Sfatul Negustoresc
P.III.IV.
43836
Sfătuitorul cooperaţiei
P.III.42778
Sfetnicul plugarilor
P.I.15112
Sibiul economic
P.III.9188
Situaţia economică internaţi- fără cotă
onală. Buletin de conjunctură
Societatea de mâine
P.II.3250
Societatea de mâine
Societatea de mâine
Solidaritatea
Statistica agricolă a Rom}niei

P.II.7401
MP.313
P.II.17015

Ani
1934

Localitate

1933-1937

Bibliotecă1

1986-1948 Bucureşti
1919
Ceptura

BA, BNaţ,
BCU
BA
BA

1938-1939 Bucureşti

BCU

1906-1943

BA

1924-1925 Bucureşti

BNaţ

1930-1932 Bucureşti

BNaţ

1935-1936
1934
1930
1937-1948
1936-1940
1934
1923

BA
BA
BA
BNaţ
BNaţ
BA
BA

Timişoara
Iaşi
Bucureşti
Bucureşti

RâmnicuSărat
1933
Galaţi
1935
Galaţi
1926-1927 Sibiu
1940
Bucureşti
1924, 1926, Cluj
1928-1929,
1944
1924
1924-1931
1937-1938
1918-1919, Bucureşti
1921,
1928-1930,
1932-1937,
1938-1947

BA
BA
BA
BNaţ
BNaţ
BA
BA
BA
BCU
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Titlul revistei
Statistica preţurilor
Statistica societăţilor anonime
din România
Textilia
The exchange, Economical and
financiar weekly review
Timpul. Politic şi economic
Tribuna
Tribuna cooperaţiei ardelene
Tribuna financiară
Tribuna financiară
Tribuna financiară: revistă de
economie politică şi finanţe
Tribuna meseriaşilor
Tribuna muncii
Tribuna politică, parlamentară,
economică, socială, culturală şi
artistică
Ţara nouă
Viaţa agricolă
Viaţa agricolă
Viaţa cooperativă

Cotă
P.I.8000
P.I.19333

Ani
1939
1942

Localitate
Bucureşti
Bucureşti

Viaţa economică
Viaţa economică bănăţeană
Viaţa economică. Buletin oficial
al Camerei de Comerţ şi
Industrie din Craiova
Viaţa forestieră. Buletin
informativ
Viaţa industrială
Viaţa rom}nească
Vlaşca nouă. Politică,
economică, culturală
Vocea meseriaşilor
Vocea poporului
Voinţa. Socială, economică,
politică
Vremea noastră
Vremuri noi. Sociale,
economice, culturale

P.II.41231 1934
Cluj
P.II.18514 1942-1943 Timişoara
P.III.42905 1933
Craiova

Bibliotecă1
BNaţ
BNaţ

1933-1940 Cluj
1931-1935 Bucureşti
P.IV.44044
P.III.42859
P.I.10746
P.II.13043
P.I.12695

1935
Iaşi
1935-1936 Satu-Mare
1930-1932 Cluj
1932/1933-

1933-1934, Bucureşti
1945-1946
P.II.15143 1932
Galaţi
P.III.42873 1934
Huşi
P.II.12291 1932-1937
P.I.13029
P.I.2737
P.I.II.2737
P.IV.5483

BA
BA
BA
BA
BA
BCU
BA
BA
BA

1932

BA
BA
1910-1946
BA
1918-1920 Iaşi, Bucureşti BA

1937-1940 Bucureşti
P.II.17140

BA
BA
BA
BNaţ

19371921-1959
P.IV.17156 1936-1937 Giurgiu

BA

P.IV.14543 1933
Galaţi
1916-1926 Ploieşti
P.IV.4810 1920-1922 Cluj

BA
BA
BA

P.I.14479

BA

1933
5.10-7.12.
1931

Botoşani
Craiova

BA

