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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 
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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, regula-
mente, 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 principal

1
:  

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, circum-
scripţiuni, 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, negoci-
aţiunilor); 

 prefixul ”des” în loc de ”dez” (desariparea, desavantajele, desba-
terea/desbaterile, desechilibrul/desechilibrului, desmembrarea, des-
organizarea, 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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 ”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); 

b) 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); 

c) pronume: relativ: cari (pentru care); pronume demonstrativ de 
identitate (aceaşi/aceiaşi pentru aceeaşi); 

d) 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), politech-
nic/politecnic (politehnic), strein (străin), transitoriu (tranzitoriu), 
vechiu (vechi), zootechnică (zootehnice); 

e) verbe: constituiesc (constitue), creiem (creem), desleagă (dezleagă), 
isbuti (izbuti), trebue (trebuie)/trebuesc (trebuiesc), reese (reiese); 

f) 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 izbu-
teşte, timp de mai bine de doi ani, să-i 
asigure regulata apariţie.”1 

Ca organ al Asociaţiei Licenţiaţilor Academiilor Comerciale şi Indus-
triale, 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 vicepre-
şedinţi 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 cerce-
tări 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. Proto-
popescu, 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. 
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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 

                                                        
1 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, ianua-

rie-martie 1944, București, p. 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. 
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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 

 Slăvescu, V., ”Noile generaţiuni de economişti”, p. 4-5. 
 Protopopescu, I., ”Industrializarea Rom}niei”, p. 5-10. 
 Scărlătescu, V., ”Degrevarea impozitelor directe în Franţa”, p. 10-12. 
 Huber, Gh., ”Reorganizarea Corpului Contabililor Experţi”, p. 13-14. 
 ***, ”Primul Congres al Licenţiaţilor Academiilor Comerciale şi 

Industriale din Rom}nia”, p. 15-26. 
 ***, ”Ante-proect de lege pentru organizarea Corpului Tehnic 

Economic”, p. 27-33. 
anul I, nr. 3, martie 1930 

 Drăgănescu-Brateş, P., ”Profesorul Angelescu şi economiştii din 
Rom}nia”, p. 4-6. 

 Pienescu, M., ”Profesorul Angelescu şi cooperaţia”, p. 6-8. 
 Scărlătescu, V., ”Economistul I.N. Angelescu şi problema monetară în 

Rom}nia”, p. 8-10. 
anul I, nr. 4-5, aprilie-mai 1930 

 Alexandrescu, Vladimir, ”Solidaritatea generaţiilor”, p. 4-10. 
 Romaşcanu, Mihail Gr., ”Necesitatea înfiinţărei unei monetării în 

Rom}nia”, p. 11-17. 
 Greceanu, C., ”Reforma învăţăm}ntului comercial”, p. 18-31. 
 Scărlătescu, V., ”Licenţiaţii academiilor comerciale şi industriale, 

singuri experţi contabili în viitor”, p. 32-35. 
anul I, nr. 6, iunie 1930 

 Romaşcanu, Mihail Gr., ”Un izvor nebănuit de avuţie naţională: 
industria avicolă”, p. 4-6. 

 Demetrescu, C.G., ”Deruta bancară”, p. 7-16. 
 Perussi, C., ”Lumină nouă în studiul limbilor străine”, p. 17-20. 

anul I, nr. 7-8, iulie-august 1930 
 Alexandrescu, Vladimir, ”Factorii economici”, p. 3-13. 
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 Popescu, Stelian, ”Banca Plăţilor Internaţionale”, p. 14-23. 
 Perussi, C., ”Lumină nouă în studiul limbilor străine”, p. 24-29. 
 Huber, Gh., ”Propuneri de instrucţiuni pentru aplicarea comptabilităţii 

în partidă dublă la municipii şi comune”, p. 30-43. 
anul I, nr. 9, septembrie 1930 

 Demetrescu, C.G., ”Etalonul aur şi stabilizarea monetară”, p. 3-7. 
 Popescu, Stelian, ”Banca Plăţilor Internaţionale”, p. 8-18. 
 Dobrescu, C., ”Technica bancară”, p. 19-21. 
 Huber, Gh., ”Contabilitatea centrală a materialelor la Cassa Autonomă a 

Monopolurilor”, p. 22-29. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Al VI-lea Congres Internaţional al 

Asociaţiunilor Titraţilor în Ştiinţele Comerciale”, p. 30-31. 
anul I, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1930 

 Scărlătescu, V., ”Un mare dascăl”, p. 3-5. 
 Hallunga, Al., ”Raporturile comerciale ale Rom}niei cu Ungaria”, p. 

6-14. 
 Ionescu-Severin, Gh.D., ”Consideraţiuni asupra convenţiilor comerciale 

încheiate de Rom}nia în cursul anului 1930”, p. 14-24. 
 Tănăsescu, Şt., ”Consideraţiuni generale asupra organizării şi 

atribuţiunilor corpului de inspecţie financiară în Franţa şi Rom}nia”, 
p. 25-28. 

 Ioachim, V.M., ”Înscrierea comercialiştilor la Universitate”, p. 29-31. 
 Sixt, Constantin Gr., ”Comptabilitatea mecanică în instituţiunile 

noastre publice”, p. 31-35. 
anul I, nr. 12, decembrie 1930 

 Andreescu, Alexandru I., ”Galeria dascălilor noştri: profesorul Victor 
Slăvescu”, p. 3-4. 

 Suciu, Paul Horia, ”Raţionalizarea producţiei naţionale”, p. 5-10. 
 Scărlătescu, V., ”În preajma modificării legii contribuţiunilor directe”, 

p. 11-19. 
 Sixt, Constantin Gr., ”Technica contabilităţii mecanizate în Cassa 

Autonomă a Monopolurilor”, p. 20-29. 
 Greceanu, C., ”Seminarul pedagogic comercial”, p. 30-33. 

 
anul II, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1931 

 Scărlătescu, V., ”Teoria realistă şi explicaţia dată scăderii preţurilor”, 
p. 2-5. 

 Popescu, Stelian, ”Problema scăderii preţurilor şi consecinţele 
economice”, p. 6-19. 
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 Ionescu-Ivanof, Al., ”Situaţia creată exportului rom}nesc spre 
Cehoslovacia în urma răsboiului vamal ungaro-cehoslovac”, p. 19-25. 

 Morfei, Victor, ”Un precursor al solidarismului social: Jean-Marie 
Guyau”, p. 25-31. 

 Alexandrescu, Vladimir, ”Viaţa economică în 1930”, p. 32-45. 
 Alexandrescu, Simion, ”Rolul statului şi cooperaţiei în mecanizarea 

agriculturii şi valorificarea cerealelor în Rom}nia”, p. 45-49. 
 Romaşcanu, Mihail Gr., ”Cronica agricolă”, p. 50-55. 
 ***, ”Finanţe publice şi private”, p. 55-58. 

anul II, nr. 3-4, martie-aprilie 1931 
 Hallunga, Al., ”Sindicalizarea industriilor, trusturile şi cartelurile în 

raport cu chestiunea vamală”, p. 2-7. 
 Alexandrescu, Simion, ”Băncile populare şi nevoia concentrării lor”, 

p. 7-14. 
 Scărlătescu, V., ”Problema aurului în cadrul depresiunii economice 

mondiale”, p. 15-32. 
 Micula, Vasile, ”Mărcile de fabrică. Observaţiuni cu privire la noul 

proiect alcătuit de către Uniunea Camerelor de Industrie şi Comerţ”, p. 
33-38. 

 Romaşcanu, Mihail Gr., ”Cronica agricolă”, p. 39-45. 
 Urlich, Rudolf, ”Finanţe publice şi private. Bugetul pe 1931”, p. 46-50. 

anul II, nr. 5-7, mai-iulie 1931 
 Maievschi, Mihail, ”C}teva idei în legătură cu o problemă de finanţe 

publice”, p. 1-7. 
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 Petrescu, Christian, ”Organizare economică şi perspective sociale după 

războiu”, p. 337-346. 
 Conciu, Ion I., ”Consideraţiuni asupra activităţii băncilor rom}neşti 

dela 1919-1943”, p. 347-364. 
 Făgărăşanu, Const., ”Federalizarea economică a Europei”, p. 365-370. 
 Iacobescu, Lucia Sp., ”Probleme de bilanţ”, p. 371-386. 

 
anul XV, nr. 1-3, ianuarie-martie 1944 

 Mihăilescu, N., ”Alaci-ul a fost bombardat”, p. 1. 
 Petrescu, Christian, ”Orientări în istoria doctrinelor economice”, 

p. 2-37. 
 Badea-Buzău, N., ”Normarea contabilităţii şi a calculaţiei costurilor”, 

p. 38-60. 
 Conciu, Ion I., ”Consideraţiuni asupra activităţii băncilor rom}neşti 

dela 1919-1943”, p. 61-70. 
 Turculescu, Vasile, ”Metoda economică în ştiinţa germană”, p. 71-76. 

 
anul XVII, nr. 1-3, ianuarie-martie 1946 

 Ieremia, V.V., ”Reorganizarea A.L.A.C.I.”, p. 4-5. 
 Tatos, I.I., ”Referat asupra organizării Corpului Economiştilor”, 

p. 13-14. 
 Micula, Vasile, ”Consfătuirea «Alaci» din 24 ianuarie 1946”, p. 17-18. 
 Nicolae, Const., ”Poziţia Alaci-ului în contractul colectiv de muncă”, 

p. 19-20. 
 Sobaru, Alexandru, ”Economistul şi refacerea economică”, p. 27. 



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 coopera-
tivă 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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Almanahul cooperatorului 
 
anul I, 1930  

 Mihalache, I., ”Plugari, întovărăşiţi-vă în cooperative agricole”, p. 6-13. 
 Scriban, Iuliu, arhimandrit, ”Cum înţelegem treburile calendarului”, 

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. 
 Galan, A., ”C}teva date asupra instituţiilor de auto-control din celelalte 

ţări”, p. 64-68. 
 ***, ”Banca Populară «Armaş Bunea», Vulcana Băi”, p. 69. 
 Tomescu, G., ”Cantitatea de săm}nţă la hectar”, p. 70. 
 Petraşcu, N.N., ”Banca Centrală Cooperativă”, p. 71. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Propagandă şi educaţie cooperatistă”, p. 73-78. 
 Popescu-Răcari, Petre, ”Preotul Ion Diaconescu”, p. 79-82. 
 Paul, Luca, ”Şiruri răzleţe”, p. 83-88. 
 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. 
 Popovici, G., ”Rolul asociaţilor în societăţile cooperative”, p. 96-98. 
 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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 Tomescu, G., ”Semănatul cu maşinile”, p. 132. 
 Pienescu, M., ”Creditul agricol”, p. 133-136. 
 ***, ”Banca populară CFR Iaşi”, p. 137. 
 ***, ”Banca populară «Dunărea» T. Severin”, p. 138. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Filmele cooperaţiei rom}ne”, p. 139-143. 
 Pienescu, M., ”Şcoala cooperatistă internaţională”, p. 144-145. 
 Cujbă, Sergiu Victor, ”Cursurile de gospodărie şi cooperaţie”, p. 146. 
 Tatos, I.I., ”Valorizarea ouălor”, p. 147-151. 
 ***, ”Cooperativa de brutărie «Solidaritatea» Orhei”, p. 151-152. 
 Voiculescu, Darvin, ”Distracţiile educative pentru ţărani”, p. 153-155. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cursurile cooperative din 1930”, p. 156-162. 
 Gălăţeanu, R., ”Cronica cooperativă”, p. 163-165. 
 Ioan, D.A., ”Comerţul de cereale prin cooperaţie”, p. 166-170. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Priviri generale asupra agriculturii noastre”, 

p. 171-181. 
 Gorovei, A., ”Literatura populară”, p. 182-185. 
 Şerbănescu, I., ”Vizita dlui Albert Thomas în Rom}nia”, p. 186-188. 
 ***, ”Cooperativa «Munca Noastră» Lissa-Teleorman”, p. 189. 
 Popescu, Irimia, ”Despre boalele molipsitoare ale animalelor”, 

p. 190-197. 
 Cujbă, Sergiu Victor, ”Între inimă şi pungă sau cooperaţia e leacul”, 

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. 
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 Teodorescu, I., ”Pentru cultivatorii de vii”, p. 60-62. 
 ***, ”Federala «Constanţa» din Constanţa”, p. 63. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Sfaturi pentru pomicultori”, p. 63-65. 
 Petraşcu, N.N., ”Banca Centrală Cooperativă în 1931”, p. 68-69. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Ion M. Duiculescu”, p. 70-71. 
 ***, ”Cooperaţia în comuna Peştişani-Gorj”, p. 71. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Cum trebue să facem plantarea pomilor”, p. 72-74. 
 Uscătescu, V., ”Vasile Voiculescu”, p. 75-76. 
 Isvoranu, Ilie, ”Despre legea asociaţiilor agricole”, p. 77-80. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Organele unei cooperative”, p. 81-83. 
 ***, ”Banca populară «Drajna», Drajna de Sus-Prahova”, p. 84. 
 Pienescu, M., ”Creditul agricol”, p. 85-86. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperaţia şi religia”, p. 88-89. 
 S.U., ”Ion Mateiescu”, p. 89. 
 Săndulescu, C., ”Prescripţiuni simple privind creşterea păsărilor”, p. 90-91. 
 ***, ”Banca federală «Înfrăţirea Plugarilor», Botoşani”, p. 92. 
 Ciolan, I.N., ”Cooperaţia şcolară”, p. 95-96. 
 ***, ”Banca populară «Viitorul Pleniţei», Pleniţa-Dolj”, p. 97-100. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cenzorii cooperativei”, p. 101-102. 
 Busneanu, Corneliu, ”O ţară minunată prin cooperaţia ei”, p. 103-104. 
 ***, ”Banca populară «Comarnicul», Comarnic-Prahova”, p. 105. 
 Sfinţescu, A., ”Cooperaţia în Danemarca”, p. 107-109. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Rotaţiuni şi asolamente”, p. 110-111. 
 ***, ”Banca federală «M. Cogălniceanu», Galaţi”, p. 111. 
 Tatos, I.I., ”Centrala Cooperativă de Import şi Export în 1931”, p. 113-116. 
 Cujbă, Sergiu Victor, ”Ce aduce cooperativa”, p. 116-117. 
 ***, ”Banca populară «I.Gh. Duca», Ardeoani-Bacău”, p. 118. 
 Niculescu, Virgil, ”Anul 1931 în agricultura noastră”, p. 121-123. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Despre asociaţii unei cooperative”, p. 124-125. 
 Sfinţescu, A., ”N.F.S. Grundtvig”, p. 126-127. 
 Săndulescu, C., ”Schimbarea penelor la păsările domestice”, p. 128. 
 Săndulescu, C., ”Formaţi cooperative avicole”, p. 131-132. 
 Dunea, Ion T., ”Preotul I. Pretorian”, p. 133-134. 
 Paul, Luca, ”Moş Niţă”, p. 134-136. 
 ***, ”Cooperaţia în comuna Bocşa Rom}nă, jud. Caraş-Severin”, p. 137. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cum se cunoaşte cooperativa bine or}nduită”, 

p. 139-140. 
 ***, ”Congresul Avicol dela Chişinău”, p. 141. 
 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. 
 Galan, A., ”Vasile C. Osvadă”, p. 31-32. 
 Săndulescu, C., ”O bancă populară şi-a construit local propriu”, p. 33-34. 
 Diaconescu, Pantelimon, ”Munca, izvor de fericire”, p. 34. 
 Pienescu, M., ”Înţelegeri cooperative internaţionale”, p. 35. 
 Grădinaru, Mina I., ”Astra şi cooperaţia”, p. 36-38. 
 Sfinţescu, A., ”Cooperatorii nemţi în vremuri grele”, p. 39-41. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Femeia şi cooperaţia”, p. 42-43. 
 Cujbă, Sergiu Victor, ”Cooperatorul la rai”, p. 43. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Cultura cerealelor sau creşterea vitelor”, p. 44-46. 
 ***, ”Federala Sud-Basarabeană Ismail”, p. 46. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Ce se lucrează iarna în grădina de pomi”, p. 47. 
 ***, ”Federala «Dorohoiu»”, p. 48. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Nu-i cooperaţie fără luminarea cooperatorilor”, 

p. 50-52. 
 ***, ”Banca populară «Albina Caracaşului» Bucureşti”, p. 53. 
 Paul, Luca, ”Din începuturile cooperaţiei în Muscel”, p. 54-55. 
 ***, ”Preotul Neculai Sandovici din Proboteşti”, p. 56-57. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Charles Gide”, p. 58. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Motocultură sau munca cu vitele”, p. 59-61. 
 Grigoriu, Cerchez, ”Creşterea albinelor”, p. 61-62. 
 ***, ”Cooperativa de păduri «Oituzul» din Independenţa-Covurlui”, p. 63. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Sfaturi pentru buna reuşită a plantaţiilor de pomi 

roditori”, p. 64-65. 
 Scriban, Iuliu, arhimandrit, ”Ce zice biserica despre cooperaţie”, p. 66-68. 
 Paşcani, Eugen T.I., ”Să m}ncăm mai mult peşte”, p. 68-69. 
 ***, ”Cooperaţia în comuna Cuciurul Mare, jud. Cernăuţi”, p. 70. 
 Tocilă, I.D., ”Viaţa viermilor de mătase”, p. 72-74. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cursurile cooperatiste din 1932”, p. 75-77. 
 Niculescu, Virgil, ”Legi noui cari privesc cooperaţia”, p. 78-80. 
 ***, ”Cooperativa «Sănătatea» din Băile Vulcana-Dâmboviţa”, p. 80. 
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 Paul, Luca, ”O scrisoare apel a lui Dobrescu-Argeş scrisă din Bruxelles 
acum 34 de ani”, p. 81-82. 

 ***, ”Banca populară «Cricovul Dulce» din Moreni-Prahova”, p. 83. 
 Tatos, I.I., ”Centrala Cooperativă de Import şi Export”, p. 84-86. 
 Pienescu, M., ”Şcoala internaţională cooperativă”, p. 88. 
 ***, ”Cooperativa de producţie şi consum «Costeşti» din comuna 

Costeşti, jud. Argeş”, p. 88. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Un preţ mai bun la produsele agricole”, p. 89-91. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Farmaciile cooperative”, p. 92. 
 Grigoriu, Cerchez, ”Asociaţiile pentru îmbunătăţirea agriculturii”, p. 93-94. 
 Sfinţescu, A., ”Însemnătatea laptelui şi a cooperativelor de lăptărie”, 

p. 95-97. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Despre cultura mică şi cultura mare la pomii 

roditori”, p. 98-99. 
 Tocilă, I.D., ”Recoltatul gogoşilor, industrializarea lor şi câteva din 

bolile viermilor de mătase”, p. 100-101. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”La ce-i bună cooperaţia şcolară”, p. 102-104. 
 V}lceanu, Eugen, ”Foloasele pădurilor şi datoriile noastre faţă de 

arbori”, p. 104-105. 
 Paul, Luca, ”Spiru Haret, părintele băncilor populare”, p. 106. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Spiru Haret, cooperator”, p. 107-108. 
 Galan, A., ”Eugen Brote”, p. 109-110. 
 Bălan, Eremia L., ”Isprăvi pentru lumină în cooperaţie”, p. 111-112. 
 Rădulescu-Tudoran, Petre, ”Toma P. Ruşcă”, p. 113-114. 
 Delavardar, I.N., ”Către cooperativele şcolare”, p. 114. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Despre împachetarea îngrijită a fructelor”, 

p. 115-116. 
 ***, ”Federala «Oltul» din Slatina-Olt”, p. 117. 
 Tocilă, I.D., ”G}ndacii de mătase”, p. 118-119. 
 ***, ”Federala «Arboroasa» din Cernăuţi”, p. 120-121. 
 ***, ”Banca populară «Stupina» din Făureşti-V}lcea”, p. 121. 
 Tocilă, I.D., ”Situaţia agricolă a anului 1932”, p. 122-124. 

 
anul V, 1934 

 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperaţia şi noul guvern”, p. 3-28. 
 Mladenatz, Gr., ”Anul cooperatist”, p. 30-33. 
 ***, ”Păstrarea strugurilor pentru iarnă”, p. 33. 
 ***, ”Cooperaţia rom}nă în cifre”, p. 34. 
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 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperaţia în universităţile ţărăneşti”, p. 35-36. 
 Niculescu, Virgil, ”Visarion Roman, precursor al cooperaţiei române 

din Ardeal”, p. 37-39. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”R}nduiala culturilor”, p. 40-41. 
 ***, ”Banca populară «Zorile»”, p. 42. 
 Petrescu, Eugen T., ”Aerul curat”, p. 43-44. 
 ***, ”V}rsta reproducătorilor”, p. 44. 
 ***, ”Eftimie Dima-Ploeşti”, p. 45. 
 Tocilă, I.D., ”Situaţia agricolă a anului 1933”, p. 46-48. 
 Pienescu, M., ”Creditul plugarilor în 1933”, p. 49-50. 
 ***, ”Insectele vătămătoare arborilor”, p. 50. 
 Scriban, Iuliu, arhimandrit, ”Satele, buni şcolari”, p. 51-52. 
 ***, ”Evaluarea unui teren acoperit cu pădure”, p. 52. 
 ***, ”Banca populară «Cetatea»”, p. 53. 
 ***, ”Banca Centrală Cooperativă în 1933”, p. 54-56. 
 ***, ”G}ndiri cooperative”, p. 56. 
 ***, ”Banca populară «Podgoria»”, p. 57. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperativele de consumaţie”, p. 58-60. 
 ***, ”Federala «Prahoveana» din Ploeşti”, p. 61-63. 
 Petrescu, Eugen T., ”Căsătoria şi sănătatea”, p. 64-65. 
 ***, ”Durata vegetaţiei plantelor”, p. 65. 
 ***, ”Banca federală «Ilfov» din Bucureşti”, p. 66-67. 
 Paul, Luca, ”C. Dobrescu-Argeş, 1856-1903”, p. 67-70. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Gunoiul de grajd ca îngrăşăm}nt”, p. 71-72. 
 Gălăţeanu, R., ”Mihail Bădescu”, p. 73-74. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”C}t de mari să fie tarlalele”, p. 75-77. 
 ***, ”Banca populară «Av}ntul»”, p. 78-79. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cursuri cooperatiste în 1933”, p. 80-81. 
 ***, ”Federala Râmnicu-Sărat”, p. 82. 
 Tatos, I.I., ”Centrala Cooperativă de Import şi Export”, p. 83-85. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Îngrijirile micilor pomişori după altoire”, 

p. 86-87. 
 ***, ”Banca populară «Tudor Vladimirescu»”, p. 88-89. 
 Tocilă, I.D., ”Răsadniţe”, p. 90-91. 
 ***, ”Dumitru Negruţ”, p. 92. 
 ***, ”Alexandru M. Mihăilescu-Buşteni”, p. 95. 
 ***, ”Andrei Niculescu-Păcureţi”, p. 98-99. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”R}nduirea de trei ani”, p. 99-100. 
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 ***, ”Banca populară «Perişor»”, p. 101. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Culesul fructelor”, p. 101-103. 
 ***, ”Banca populară «Par}ngul»”, p. 103. 
 Sfinţescu, A., ”Şcolile superioare populare din Danemarca”, p. 104-105. 
 ***, ”Matei Constantinescu Poenari-Rali”, p. 106. 
 Niculescu, Virgil, ”Legi în legătură cu activitatea cooperativă”, p. 107-109. 
 ***, ”Banca populară «Soarele»”, p. 109. 
 ***, ”Costache Popescu-Starchiojd”, p. 110. 
 ***, ”Tache Popescu-Ad}ncata”, p. 110. 
 Tocilă, I.D., ”Dudul şi viermele de mătasă”, p. 111-112. 

 
 



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 coopera-
torului, 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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Almanachul cooperaţiei 1930 
 

 ***, ”Robert Owen”, p. 7. 
 ***, ”Charles Fourier”, p. 9. 
 ***, ”Louis Blanc”, p. 11. 
 ***, ”P.J. Proudhon”, p. 13. 
 ***, ”H. Schulze-Delitzsch”, p. 15. 
 ***, ”Fr. Raiffeisen”, p. 17. 
 ***, ”Ed. Vansittart-Neale”, p. 19. 
 ***, ”G. Iacob-Holyoake”, p. 21. 
 ***, ”Ion Ionescu dela Brad”, p. 23. 
 ***, ”Luigi Luzzatti”, p. 25. 
 ***, ”Spiru Haret”, p. 27. 
 ***, ”Eduard Anseele”, p. 29. 
 Ghelerter, L., ”Temelia cooperaţiei”, p. 31-32. 
 Totomianz, V., ”O nouă idee-forţă”, p. 39. 
 Mladenatz, Gr., ”Cooperaţia şi micul meşteşugar”, p. 41-42. 
 ***, ”Cinci ani de activitate ai Băncii Cooperative de Credit Mărunt din 

Bucureşti, 1925-1930”, p. 43-45. 
 ***, ”Puterea cooperaţiei în Rom}nia”, p. 46. 
 Arghezi, T., ”Un m}ntuitor actual: Cooperaţia”, p. 47-49. 
 ***, ”Cooperativele de credit mărunt din Rom}nia”, p. 52-53. 
 Ghenzul, V., ”Cooperativele de consum”, p. 55-56. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Începuturile cooperaţiei în Rom}nia”, p. 57-60. 
 May, H.J., ”Directiva internaţională a mişcărei cooperative”, p. 61-62. 
 Titel-Petrescu, C., ”Clasa muncitoare şi acţiunea cooperativă”, p. 63-64. 
 Silberstein, M., ”Consideraţiuni sumare asupra tuberculozei 

pulmonare”, p. 65-67. 
 Lăzăreanu, Barbu, ”Taina şi magia unui nume”, p. 71-72. 

 
Almanahul cooperaţiei 1942 
 

 ***, ”Ca să fii bun cooperator”, p. 32. 
 Mladenatz, Gr., ”Cooperaţia sub semnul vremii”, p. 33-35. 
 Simionescu, I., ”Ca din poveşti”, p. 37-38. 
 Răducanu, I., ”Calendarul în trecutul cooperaţiei noastre”, p. 39-40. 
 Minescu, G., ”Capitalul propriu în cooperaţie”, p. 41-43. 
 Cardaş, Agricola, ”Cooperaţia care ne trebuie”, p. 45-47. 
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 Staicu, Irimie D., ”De ce, cum şi c}nd arăm”, p. 48-51. 
 Ghenzul, V., ”Din fuga condeiului”, p. 57. 
 Nemoianu, P., ”Producţia de animale şi valorificarea ei”, p. 59-62. 
 Niculescu, Virgil, ”Obştile de muncă agricolă şi de exploatare raţională 

a păm}nturilor”, p. 73-76. 
 Cardaş, Agricola, ”Vaca de lapte”, p. 77-80. 
 Pienescu, M., ”Propaganda în cooperaţie”, p. 81-84. 
 Damian, Al., ”Creşterea porcilor”, p. 85-87. 
 Soricu, I.U., ”Păm}ntul”, p. 88. 
 Sfinţescu, A., ”Războiul nostru”, p. 93-96. 
 Tatos, I.I., ”Valorificarea cooperativă a cerealelor”, p. 97-101. 
 Şerbănescu, I., ”Activitatea Institutului Naţional al Cooperaţiei”, p. 103-112. 
 Popescu, Dem.G., ”Cooperative pentru maşini şi unelte agricole”, 

p. 115-117. 
 ***, ”Cooperativa «Tricolorul» din Buşteni-Prahova”, p. 118. 
 Nica, Th., ”Valorificarea pielicelelor, a l}nei şi a laptelui de oaie”, p. 119-122. 
 ***, ”Cooperativa «Zorile» din Grădiştea-V}lcea”, p. 125. 
 Galan, A., ”Învăţăm}ntul cooperatist în Rom}nia”, p. 127-131. 
 Georgescu, M., ”Regimul fiscal în cooperaţie”, p. 133-135. 
 Bernaz, D., ”Cum putem face mai bănos un petic de vie”, p. 136-140. 
 Bordeianu, T., ”Păstrarea legumelor şi zarzavaturilor”, p. 142-145. 
 Pătrăşcanu, N., ”Valorificarea laptelui prin cooperaţie”, p. 146-149. 
 Drafta, V., ”Cooperaţia în cifre”, p. 151-156. 
 ***, ”O muncă pilduitoare pe ogorul cooperaţiei”, p. 159-160. 
 Pecurariu, Ion R., ”Acţiunea cooperativă de sprijinire a pescarilor”, 

p. 171-176. 
 Wachter, Ernest, ”«Centru»: federala cooperativelor agricole germane, 

Timişoara”, p. 190-191. 
 ***, ”Uniunea Cooperativelor Germane «Raiffeisen»”, p. 192-193. 
 ***, ”Cooperativa «Ţara Oltului» din Viştea de Jos-Făgăraş şi 

Cooperativa «Aurora» din C}mpulung Moldovenesc”, p. 198. 
 Romoşian, Ion, ”Cooperaţia în lume”, p. 199-202. 
 ***, ”Cooperativa «Romaniţa» din Bucureşti”, p. 203-204. 
 Băbălean, P., ”Regiunile noastre pomicole”, p. 205-209. 
 ***, ”Cooperativa «Cuţitul de Argint» Bucureşti”, p. 214. 
 Coicev, Ev., ”Plante oleioase”, p. 215-219. 
 Şerbănescu, N., ”Cooperativele textile”, p. 220-223. 
 Vasiliu, Ioan C., ”Agricultura Rom}niei în 1941”, p. 224-228. 
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 Drafta, Zoe, ”Femeia în cooperaţie”, p. 229-231. 
 ***, ”Centrala Cooperativă de Import-Export”, p. 231-232. 
 Seişanu, Romulus, ”Războiul în 1941”, p. 233-238. 

 
Almanahul cooperaţiei pe anul 1947  
 

 Lupu, M.A., ”Sarcinile şi perspectivele cooperaţiei româneşti”, p. 39-47. 
 Galaction, Gala, ”Preotul Teodor Bălăşel şi vremea lui”, p. 48-50. 
 Ţiţin, N., ”Rolul plantelor sălbatice în transformarea plantelor 

cultivabile”, p. 51-53. 
 Dragnea, D., ”Evoluţia cooperaţiei româneşti”, p. 54-58. 
 Dissescu, C., ”În lumea planetelor”, p. 64-79. 
 Raiciu, Al.I., ”Cooperaţia rom}nească în anul 1946”, p. 80-86. 
 Antonescu, C.S., ”Frumuseţile şi ciudăţeniile Dunării rom}neşti”, p. 87-101. 
 Drafta, V., ”Despre întreprinderea cooperativă”, p. 104-116. 
 Grigoriu, Cerchez, ”Importanţa maşinismului în agricultură”, p. 117-124. 
 M.Ţ., ”Principiile cooperatiste”, p. 130-133. 
 Hilf, Arno, ”Noile concepţii asupra materiei”, p. 135-146. 
 Ionescu, Aurel, ”Într-o iarnă pe Bărăgan”, p. 148-154. 
 Galan, A., ”Învăţăm}ntul cooperatist în Rom}nia”, p. 155-161. 
 Săndulescu, G., ”Istoricul navigaţiei şi desvoltarea comerţului”, 

p. 162-174. 
 Mandache, G., ”Pădurile ţării şi cooperaţia”, p. 175-184. 
 Focşăneanu, I., ”C}teva aplicaţii ale chimiei în industrie”, p. 185-188. 
 M.Ţ., ”Ce este o cooperativă”, p. 193-194. 
 Petrescu, Leonid, ”Ciuperca miraculoasă – penicilina”, p. 195-198. 
 Tomescu, Eugen, ”Cooperaţia în cifre”, p. 205-208. 
 Andreescu, Paul, ”Avionul şi sborul mecanic”, p. 210-217. 
 Lehaci, C., ”Societăţile cooperative faţă de fisc”, p. 218-220. 
 Azbuchin, B., ”Aplicarea oxigenului în metalurgia sovietică”, p. 221-223. 
 Dragnea, D., ”Cooperaţia peste hotare”, p. 228-236. 
 Rugescu, Gr., ”Un contabil cooperator”, p. 240-243. 
 Ghenzul, V., ”Cooperaţia în URSS”, p. 244-248. 
 Olteanu, C., ”Tehnica în agricultură”, p. 249-256. 
 Pitiş, I., ”Bogăţia piscicolă şi cooperaţia în Rom}nia”, p. 258-263. 
 ***, ”De la uneltele străvechi la maşinile moderne”, p. 264-271. 
 M.Ţ., ”C}te ceva despre presa cooperativă rom}nească”, p. 275-276. 
 C.F., ”Mijloace moderne de comunicaţie (după V.I. Lebedev)”, 

p. 277-285. 



55 

 

 

 ***, ”Congresul Mişcării Cooperative Rom}neşti din anul 1946”, 
p. 286-292. 

 Dragomirescu, C., ”Bumbacul”, p. 294-298. 
 Ţăranu, Mircea, ”Cronica internă politică, economică şi socială”, p. 307-311. 
 Ţăranu, Mircea, ”Anul internaţional politic, economic şi social”, p. 312-322. 
 ***, ”Ziua Internaţională a Cooperaţiei”, p. 333-337. 
 Odaisky, N., ”Animalele în economia naţională”, p. 338-342. 
 ***, ”Alianţa Cooperativă Internaţională”, p. 345-355. 
 Tomescu, C., ”Automobilul rom}nesc, realizare tehnică modernă”, 

p. 356-358. 
 Drafta, Zoe, ”Guildele şi rolul lor în mişcarea cooperativă”, p. 366-373. 
 ***, ”Rezoluţiile Congreselor din 1945 şi 1946”, p. 374-393. 

 
Almanahul cooperaţiei 1948  
 

 Zăroni, Romulus, ”Îndemn”, p. 47-48. 
 Macavescu, Mihai, ”Cooperaţia nouă”, p. 49-50. 
 Duşa, Victor, ”La începutul noului an”, p. 51-52. 
 Cleja, Aurel, ”Republica Populară Rom}nă”, p. 53-55. 
 Lupu, M.A., ”Sarcinile cooperaţiei în anul 1948”, p. 56-64. 
 Stalin, I.V., ”Organizarea muncii”, p. 65-69. 
 Oniceni, V.N., ”Stabilizarea monetară, o demonstrare a superiorităţii 

regimului nostru democratic”, p. 70-73. 
 Dragomir, I., ”Desvoltarea cooperaţiei de consum orăşeneşti în 

Rom}nia”, p. 74-80. 
 Dragnea, Dan I., ”Rolul şi perspectivele cooperaţiei săteşti”, p. 81-87. 
 ***, ”800 de ani de la întemeierea Moscovei”, p. 89-93. 
 Hilf, Arno, ”Televiziunea”, p. 94-100. 
 Nicolescu, G.C., ”Cultură pentru popor”, p. 105-110. 
 Smehov, B., ”Planificarea sovietică”, p. 111-116. 
 Vaida, V., ”Alianţa ţărănimii cu muncitorimea”, p. 117-122. 
 Ghenzul, V., ”Cooperaţia în Bulgaria”, p. 123-129. 
 Savin, V., ”Politica fiscală după stabilizare”, p. 130-134. 
 Drăgan Ilie, ”Contribuţia tineretului la reconstrucţia ţării”, p. 135-136. 
 Paucă, Mircea, ”Apariţia vieţii pe păm}nt”, p. 138-150. 
 Focşăneanu, I., ”Comori din gunoi”, p. 161-165. 
 Mauch, A., ”Originea animalelor domestice”, p. 169-173. 
 Topală, G., ”Sindicatele agricole”, p. 183-184. 
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 A.I., ”Aurul – povestea unui metal”, p. 185-191. 
 C.F., ”Copernic – o viaţă de muncă şi sacrificiu”, p. 192-194. 
 Vartic, C., ”Valorificarea fructelor”, p. 195-200. 
 Ionescu, Aurel, ”Spre Tatra”, p. 205-215. 
 Petrescu, Leonid, ”Omul – o maşină complicată”, p. 217-222. 
 ***, ”Război contra insectelor”, p. 223-228. 
 Moravec, Iosef, ”Cooperaţia în Cehoslovacia”, p. 229-232. 
 Gălăţeanu, Dan, ”Cooperativele de producţie agricolă în URSS”, 

p. 241-249. 
 Bărbulescu, P., ”Desvoltarea învăţăm}ntului cooperatist în Rom}nia”, 

p. 250-257. 
 Oliva, Traian, ”Ce este Institutul Naţional al Cooperaţiei”, p. 258-264. 
 ***, ”Noutăţi ştiinţifice din URSS”, p. 265-267. 
 ***, ”Ziua Internaţională a Cooperaţiei”, p. 268-274. 
 Băneanu, Al., ”Comori din aer”, p. 292-296. 
 Odaisky, N., ”Laptele – un aliment complet”, p. 307-310. 
 Roller, M., ”Anul 1848 în Principate”, p. 329-332. 

 Hilf, Arno, ”Energia atomică”, p. 333-338. 

 Davidescu, G., ”Drumul cărţii”, p. 339-347. 

 ***, ”Conferinţa preşedinţilor şi directorilor de federale şi a şefilor de 

inspectorate regionale”, p. 348-350. 

 Alexandri, V., ”Protecţia plantelor”, p. 355-360. 

 Roşianu, Mihail, ”Căminele culturale”, p. 361-363. 

 Ocneanu, V., ”Povestea tractorului rom}nesc”, p. 364-366. 

 Sălăjanu, Maria, ”Trădători de neam!”, p. 372-377. 

 Posa, Vasile, ”Cooperativele şcolare”, p. 378-380. 

 Moţoc, Mircea, ”Eroziunea solului, un pericol naţional”, p. 381-386. 

 Mirea, I., ”Nicolae Bălcescu, luptător pentru democraţie”, p. 387-388. 

 Ieronim, V., ”Combaterea urmărilor secetei şi campaniile agricole în 

1947”, p. 389-392. 

 Raiciu, Al.I., ”Cooperaţia rom}nească în 1947”, p. 393-400. 

 Nedelcu, Şerban, ”Anul politic 1947”, p. 401-408. 

 Stroe, I., ”Cooperaţia în Iugoslavia”, p. 409-414. 

 Huşeganu, M., ”Misiunea oficiilor industriale în producţie”, p. 415-417. 

 ***, ”Rolul Centralei «Spolem» în noua cooperaţie poloneză”, p. 418-425. 

 ***, ”Situaţia internaţională în 1947”, p. 426-429. 



Analele Academiei de 
Înalte Studii Comerciale 

şi Industriale ”Regele 
Mihai I” din Cluj-Braşov 

 

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 I. Mateiu, ”Cuvânt înainte”, în Analele Academiei de Înalte Studii Comerciale și 

Industriale ”Regele Mihai I” din Cluj-Brașov, anul I, 1939-1940, Brașov, p. 1. 
2 I. Mateiu, ”Cuvânt înainte”, în Analele Academiei de Înalte Studii Comerciale și 

Industriale ”Regele Mihai I” din Cluj-Brașov, anul I, 1939-1940, Brașov, p. 2. 
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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. 

                                                        
1 I. Mateiu, ”Cuvânt înainte”, în Analele Academiei de Înalte Studii Comerciale și 

Industriale ”Regele Mihai I” din Cluj-Brașov, anul II, 1941-1944, Brașov, p. VI. 
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Analele Academiei de Înalte Studii Comerciale  
şi Industriale ”Regele Mihai I” din Cluj-Braşov 
 
anul I, 1939-1940  

 Evian, I.N., ”Teoria conturilor”, p. 7-138. 
 Lacea, C., ”Cugetări şi mărturisiri la plecarea mea din învăţăm}nt”, 

p. 139-152. 
 Jinga, V., ”Contribuţiuni la reforma cooperaţiei româneşti”, p. 153-210. 
 Cioranu, S., ”Viaţa bancară a municipiului şi judeţului Cluj, 1914-1937”, 

p. 211-232. 
 Ştefanovici-Svensk, I.Ol., ”Biologicul în Shakespeare”, p. 223-236. 
 Haşiganu, D., ”Statistica comercială şi comerţul exterior al Rom}niei”, 

p. 237-398. 
 Mateiu, I., ”Noul regim al actelor de stare civilă şi binecuvântarea 

religioasă”, p. 399-467. 
 Roşca, Pavel, ”Politica socială a Rom}niei de azi”, p. 469-489. 
 Constantinescu-Bagdat, E., ”«Utopia» în literatură”, p. 491-501. 
 Voina, D., ”Sfera şi conţinutul conturilor cu funcţiune interimală în 

contabilitatea sintetică”, p. 503-541. 
 Someşan, L., ”Vechimea şi evoluţia agriculturii româneşti în 

Transilvania”, p. 543-589. 
 Haşeganu, I., ”Elemente franceze, italiene şi germane în terminologia 

comercială rom}nească”, p. 591-611. 
 Moga, I.D., ”Înfiinţarea gremiului comercial la Braşov”, p. 613-650. 
 Tarţia, Ion V., ”Spre un mai mare grad de raţionalism economic în 

întreprinderile industriale”, p. 651-670. 
 Tătaru, A., ”Linia economiştilor transilvăneni”, p. 671-687. 
 Mateiu, I., ”Profesorul Aurel Ciortec”, p. 691-706. 
 Ştefanovici-Svensk, I.Ol., ”Chipuri şi suflete italiene”, p. 707-719. 
 Haşiganu, D., ”Comerţul internaţional după războiul mondial”, p. 721-742. 
 Lupaş, S., ”Patentul împărătesc din 20 februarie 1811 pentru asanarea 

situaţiei monetare în Imperiul Habsburgic”, p. 743-759. 
 Gherghel, I., ”B}lciul dala Leipzig”, p. 761-776. 
 Tătaru, A., ”Economia de război”, p. 777-798. 
 Jinga, V., ”Migraţiunile demografice şi problema colonizărilor în 

Rom}nia”, p. 799-853. 
 Tuculie, A.I., ”«Valoarea» în filozofie şi în ştiinţele economice”, 

p. 861-875. 
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 Dăd}rlat, D., ”Difuzarea creditului prin Banca Naţională a Rom}niei”, 
p. 877-896. 

 Ichim, G., ”Aspecte social-economice din trecutul Principatelor”, 
p. 897-909. 

 Periş, D., ”Problema preţurilor pe piaţa Braşovului”, p. 911-921. 
 Evian, I.N., ”Academiile Comerciale şi rolul lor în economia 

rom}nească”, p. 925-987. 
 

anul II, 1941-1944 
 Cioranu, S., ”Banca Naţională a Rom}niei”, p. 1-136. 
 Voina, D., ”Operaţiuni de demarcare obligatorii şi rectificative la 

întocmirea bilanţului”, p. 137-169. 
 Jinga, V., ”Economia transilvană în spaţiul naţional rom}nesc”, 

p. 171-218. 
 Lacea, C., ”Termini economici cu t}lc”, p. 219-237. 
 G}rbacea, I., ”Rezerve tacite şi bilanţ fiscal în industrie”, p. 239-287. 
 Ştefanovici-Svensk, I.Ol., ”R.W. Emerson şi timpurile noastre”, 

p. 289-299. 
 Haşiganu, D., ”Japonia şi cauzele expansiunei ei”, p. 301-382. 
 Constantinescu-Bagdat, E., ”Ideile morale şi politice ale lui Fénelon”, 

p. 385-430. 
 Nicolau, Sebastian, ”Vieaţa în concepţia ştiinţelor experimentale”, 

p. 431-446. 
 Demetrescu, Eugen, ”Încercare de metodologie a studiului finanţelor 

de războiu”, p. 447-474. 
 Nicolau, Sebastian, ”Contribuţia ştiinţelor pozitive la formarea 

spiritului economic”, p. 475-477. 
 Nicolau, Sebastian, ”Utilitatea fizicei aplicate în învăţăm}ntul superior 

economic”, p. 478-482. 
 Nicolau, Sebastian, ”O concepţie nouă în studierea chimiei aplicate şi a 

merceologiei în învăţăm}ntul superior economic”, p. 483-499. 
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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}n-
du-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. 
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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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Analele băncilor 
 
anul I, nr. 1, iulie 1919 

 Sitescu, Pantelimon M., ”Capitalul în Rom}nia”, p. 7-14. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Casele de compensaţie: propuneri pentru Casa 

de Compensaţie în Rom}nia”, p. 14-27. 
 ***, ”Băncile rom}neşti în 1919”, p. 28-32. 

anul I, nr. 2, august 1919 
 Sitescu, Pantelimon M., ”Dob}nda capitalului şi oscilaţiunile ei”, 

p. 33-45. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Principii din practica de bancă”, p. 45-50. 
 Rottman, D., ”Cauzele probabile ale nereuşitei împrumutului Unirei”, 

p. 50-59. 
anul I, nr. 3, septembrie 1919 

 Sitescu, Pantelimon M.; Dan, B., ”Bilanţul tip şi economia naţională”, 
p. 77-89. 

 Sitescu, Pantelimon M., ”Dob}nda capitalului şi oscilaţiunile ei”, p. 89-102. 
 Rottman, D., ”Rolul economic al băncilor în Rom}nia Mare”, p. 102-111. 

anul I, nr. 4, octombrie 1919 
 Dan, B., ”Centrala băncilor din provincie”, p. 135-149. 
 Rottman, D., ”O necesitate în viaţa băncilor”, p. 150-158. 
 Lansburgh, Alfred, ”Băncile mari de emisiune în ajutorul ţărilor 

beligerante”, p. 158-167. 
anul I, nr. 5, noiembrie 1919 

 Rottman, D., ”Băncile şi sporirile de capitaluri”, p. 195-206. 
 Lansburgh, Alfred, ”Băncile mari de emisiune în ajutorul ţărilor 

beligerante”, p. 206-213. 
anul I, nr. 6, decembrie 1919 

 Drăgănescu-Brateş, P., ”Uniformizarea bilanţurilor din punct de vedere 
contabil”, p. 253-271. 

 ***, ”Expansiunea băncilor franceze”, p. 272-276. 
 

anul II, nr. 1, ianuarie 1920 
 ***, ”Un semestru de viaţă”, p. 1-5. 
 Rottman, D., ”Problema valutară”, p. 5-23. 
 Lansburgh, Alfred, ”Băncile mari de emisiune în serviciul răsboiului”, 

p. 23-31. 
 Bobancu, Horia, ”Creşterea preţurilor, schimbul şi circulaţiunea 

monetară”, p. 31-34. 
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 ***, ”Decembrie 1919”, p. 35-49. 
anul II, nr. 2-3, februarie-martie 1920 

 Slăvescu, V., ”C}teva însemnări cu privire la băncile rom}neşti din 
Ardeal”, p. 71-77. 

 Rottman, D., ”Problema valutară”, p. 77-87. 
 Dan, B., ”Actualităţi în politica bancară”, p. 87-91. 
 Bobancu, Horia, ”Situaţia financiară a Franţei şi împrumutul”, p. 91-94. 
 ***, ”Ianuarie 1920”, p. 95-109. 

anul II, nr. 4, aprilie 1920 
 ***, ”Împrumutul intern rom}n din 1920”, p. 129-130. 
 Rottman, D., ”Problema valutară”, p. 131-145. 
 ***, ”Februarie şi martie 1920”, p. 145-157. 

anul II, nr. 5-6, mai-iunie 1920 
 Bobancu, Horia, ”Crizele noastre (criza financiară, valutară şi de 

producţie)”, p. 189-194. 
 ***, ”Aprilie 1920”, p. 104-203. 
 ***, ”Mai 1920”, p. 203-211. 

anul II, nr. 7, iulie 1920 
 ***, ”Expansiunea capitalului rom}nesc”, p. 241-244. 
 Bobancu, Horia, ”Crizele noastre”, p. 244-250. 
 ***, ”Iunie 1920”, p. 250-256. 

anul II, nr. 8-10, august-octombrie 1920 
 ***, ”Expansiunea capitalului rom}nesc”, p. 275-279. 
 Moteanu, C., ”Rezultatele unificărei monetare”, p. 280-282. 
 Bunescu, Virgil, ”Bugetul Rom}niei, 1920-1921”, p. 283-289. 
 ***, ”Penetraţiunea capitalului străin în viaţa economică a Germaniei”, 

p. 289-292. 
 Bobancu, Horia, ”Crizele noastre”, p. 292-293. 
 ***, ”Luna iulie şi august 1920”, p. 296-307. 
 ***, ”Luna septembrie 1920”, p. 307-315. 

anul II, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1920 
 ***, ”Cursul schimbului şi bilanţul de plată al Rom}niei”, p. 329-333. 
 ***, ”Octombrie şi noiembrie 1920”, p. 333-349. 
 ***, ”Băncile româneşti în octombrie şi noiembrie 1920”, p. 350-362. 

 
anul III, nr. 1-3, ianuarie-martie 1921 

 Sitescu, Pantelimon M., ”Marea finanţă rom}nească în 1920”, p. 3-13. 
 Moteanu, C., ”Criza monetară şi scăderea preţurilor”, p. 14-17. 



67 

 

 

 
 ***, ”Tratativele din Reval”, p. 17-19. 
 Athanasescu, Dan, ”Banca Naţională a Rom}niei”, p. 19-27. 
 Rottman, D., ”Economie şi finanţe mondiale”, p. 28-40. 

anul III, nr. 4, aprilie 1921 
 ***, ”Bugetul Rom}niei Mari”, p. 97-102. 
 ***, ”Economie şi finanţe mondiale”, p. 102-107. 

anul III, nr. 5-7, mai-iulie 1921 
 ***, ”Băncile mari comerciale din Rom}nia în 1920”, p. 155-168. 
 ***, ”Reforma fiscală în Rom}nia”, p. 168-176. 
 ***, ”Bugetul Rom}niei”, p. 177-179. 

anul III, nr. 8-9, august-septembrie 1921 
 ***, ”Băncile mari comerciale din Rom}nia în 1920”, p. 241-251. 
 ***, ”Economie şi finanţe rom}ne”, p. 251-255. 
 ***, ”Cota Bursei Bucureşti”, p. 256-259. 

anul III, nr. 10, octombrie 1921 
 ***, ”Acţiunea băncilor”, p. 299-306. 

anul III, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1921 
 Ene, Ernest, ”O noutate financiară în Rom}nia”, p. 357-359. 
 Moteanu, C., ”Normalizarea operaţiunilor bancare”, p. 360-368. 

 
anul IV, nr. 1, ianuarie 1922 

 ***, ”Consideraţiuni asupra reformei financiare”, p. 5-10. 
 ***, ”Cursurile schimbului străin pe piaţa financiară rom}nă în cursul 

anului 1921”, p. 11-14. 
anul IV, nr. 2, februarie 1922 

 ***, ”Consideraţiuni generale asupra operaţiunilor bancare”, p. 77-81. 

anul IV, nr. 3, martie 1922 

 Moteanu, C., ”Criza monetară”, p. 137-141. 

 Negrescu, I.C., ”Relaţiunile comerciale cu Rusia Sovietică”, p. 147-148. 

anul IV, nr. 4, aprilie 1922 

 Nasta, Liviu P., ”Conferinţa dela Genova”, p. 201-206. 

 Ştefănescu-Galaţi, A., ”Situaţia financiară a Rom}niei”, p. 207-212. 

anul IV, nr. 5-6, mai-iunie 1922 

 Protopopescu, I.D., ”Variaţiunile valutei”, p. 247-253. 

 Nasta, Liviu P., ”Rom}nia la Genova”, p. 255-260. 

 Ştefănescu-Galaţi, A., ”La situation financière de la Roumanie”, 

p. 261-267. 



68 

 

 

 Stoika, N.N., ”Bursa din Bucureşti”, p. 269-273. 

 Nasta, Liviu P., ”Politica industrială a sovietelor”, p. 297-299. 
 ***, ”Marile bănci franceze de credit în anul 1921”, p. 301-306. 

anul IV, nr. 7-8, iulie-august 1922 
 ***, ”Comerţul de bancă în Rom}nia după războiu”, p. 309-322. 
 ***, ”Statistica societăţilor pe acţiuni din România la finele anului 

1920”, p. 323-337. 
 Ştefănescu-Galaţi, A., ”Cronica financiară”, p. 339-354. 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Consolidarea bonurilor noastre de tezaur”, 

p. 397-399. 
anul IV, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1922 

 Moteanu, C., ”Lipsa de monetar şi inflaţiunea monetară”, p. 403-406. 
 Iacobescu, Sp., ”Politica bancară a băncilor mari din Rom}nia”, 

p. 407-411. 
 ***, ”Marile bănci rom}neşti în 1921”, p. 413-423. 
 ***, ”Nevoile creditului în Rom}nia Mare”, p. 425-438. 
 Stoika, N.N., ”Bursa din Bucureşti”, p. 439-441. 

anul IV, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1922 
 Bungeţianu, C., ”Les fôrets de la Roumanie”, p. 461-468. 
 ***, ”Marile bănci rom}neşti în 1921”, p. 469-478. 
 Stoika, N.N., ”Bursa din Bucureşti”, p. 479-482. 

 
anul V, nr. 1, ianuarie 1923 

 Ene, Ernest, ”Schimburile streine pe piaţa rom}nească în 1922”, p. 5-10. 
 Georgescu, Constant, ”Noile impozite pentru comerţ şi industrie”, p. 11-22. 
 Angelescu, Romulus, ”Consideraţiuni generale asupra anului politic şi 

social 1922”, p. 23-31. 
 Nasta, Liviu P., ”Anul economic 1922 în Rom}nia”, p. 33-43. 
 Moteanu, C., ”Circulara Băncii Naţionale”, p. 45-47. 

anul V, nr. 2, februarie 1923 
 Moteanu, C., ”Relaţiile economico-financiare şi fluctuaţiile leului”, 

p. 89-96. 
 Georgescu, Constant, ”Noile impozite pentru comerţ şi industrie”, 

p. 97-103. 
 ***, ”Statistica societăţilor pe acţiuni din Rom}nia pe 1921”, p. 105-113. 
 Stoika, N.N., ”Bursa din Bucureşti”, p. 115-118. 
 ***, ”Operaţiunile de devize”, p. 121-127.  

anul V, nr. 3, martie 1923 
 Nasta, Liviu P., ”Naţionalizarea subsolului”, p. 159-170. 
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 ***, ”Statistica societăţilor pe acţiuni din Rom}nia pe 1921”, 
p. 171-179. 

 ***, ”Operaţiunile de devize”, p. 181-197. 
 Nasta, Liviu P., ”Bursa din Bucureşti”, p. 198-202. 

anul V, nr. 4, aprilie 1923 
 Nasta, Liviu P., ”Noul buget”, p. 253-268. 
 Nasta, Liviu P., ”Bursa din Bucureşti”, p. 271-274. 
 ***, ”Datoriile Franţei”, p. 321-323. 

anul V, nr. 5-6, mai-iunie 1923 
 Nasta, Liviu P., ”Deflaţia şi lipsa de numerar”, p. 333-342. 
 Sorescu, Al., ”O operaţiune care lipseşte din activitatea noastră 

bancară”, p. 343-346. 
 Nasta, Liviu P., ”Bursa din Bucureşti”, p. 347-351. 

anul V, nr. 7-8, iulie-august 1923 
 Mladenatz, Gr., ”Bilanţurile întreprinderilor bancare sub influenţa 

fluctuaţiilor valutare”, p. 401-421. 
 ***, ”Bursa din Bucureşti”, p. 427-433. 
 ***, ”La loi sur les paiements { l’étranger”, p. 455-459. 
 ***, ”La liquidation des biens ennemis”, p. 459-469. 

anul V, nr. 9, septembrie 1923 
 Moteanu, C., ”Lipsa de numerar şi creditul industrial”, p. 491-497. 
 Stoika, N.N., ”Bursa din Bucureşti”, p. 498-502. 

anul V, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1923 
 Mladenatz, Gr., ”Băncile în epoca fluctuaţiilor valutare”, p. 539-547. 
 Stoika, N.N., ”Bursa faţă de noua situaţiune economică a ţărei”, 

p. 549-552. 
LIPSĂ anul V, nr. 12, decembrie 1923 
 
anul VI, nr. 1, ianuarie 1924 

 Argetoianu, C., ”În jurul împrumutului străin”, p. 7-10. 
 Protopopescu, I.D., ”Contracţiunea monetară”, p. 10-16. 
 Angelescu, Romulus, ”Privire retrospectivă asupra anului 1923”, 

p. 16-20. 
anul VI, nr. 2, februarie 1924 

 ***, ”Programul de lucru al «Creditului Industrial»”, p. 51-54. 
 Iacobescu, Sp., ”Stabilizare. Inflaţie. Deflaţie”, p. 55-58. 
 ***, ”Cursul devizelor pe piaţa Bucureştiului în 1923”, p. 60-64. 

anul VI, nr. 3, martie 1924 
 Protopopescu, I.D., ”Factorul psihologic în deprecierea monetară”, 

p. 99-103. 
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 Humulescu, Hugo, ”Norme pentru stabilirea salariilor funcţionarilor de 
bancă”, p. 105-112. 

anul VI, nr. 4, aprilie 1924 
 Manoilescu, M., ”Băncile şi perspectivele inflaţiei”, p. 147-152. 
 Teodorescu, I., ”Statistica societăţilor pe acţiuni pe anul 1923”, 

p. 153-170. 
anul VI, nr. 5-6, mai-iunie 1924 

 Iorga, N., ”Altă bancă”, p. 211-213. 
 Topliceanu, A., ”Observaţii asupra chestiunei capitalurilor străine”, 

p. 218-223. 
anul VI, nr. 7-8, iulie-august 1924 

 Protopopescu, I.D., ”Stabilizarea leului”, p. 275-279. 
 Nasta, Liviu P., ”Legea minelor”, p. 281-293. 
 Topliceanu, A., ”C}teva comentarii asupra legii minelor”, p. 294-297.  

anul VI, nr. 9, septembrie 1924 
 Nasta, Liviu P., ”Comercializarea întreprinderilor statului”, p. 379-387. 
 ***, ”Criza de numerar”, p. 388-390. 

anul VI, nr. 10, octombrie 1924 
 Manoilescu, M., ”Consideraţiuni teoretice asupra stabilizării şi 

realizării monetei depreciate”, p. 419-424. 
 Oromolu, M., ”Politica monetară a Băncii Naţionale”, p. 426-431. 
 ***, ”Plata datoriilor antebelice”, p. 449-452. 

anul VI, nr. 11, noiembrie 1924 
 Nasta, Liviu P., ”Băncile minoritare din Ardeal subt regimul rom}nesc”, 

p. 459-465. 
 ***, ”Un interview al dlui Vintilă Brătianu”, p. 467-470. 

anul VI, nr. 12, decembrie 1924 
 Damianoff, A.D., ”Lipsa de numerar”, p. 495-498. 
 Nasta, Liviu P., ”Bugetul pe anul 1925”, p. 499-511. 
 Garoflid, Const., ”Revalorizare sau stabilizare”, p. 513-522. 

 
anul VII, nr. 1, ianuarie 1925 

 Protopopescu, I.D., ”Stabilizarea leului”, p. 5-11. 
 Iliescu, Lazăr, ”Anul economic 1924 în Rom}nia”, p. 13-23. 
 Angelescu, Romulus, ”Devizele pe piaţa Bucureştiului în 1924”, 

p. 25-30. 
anul VII, nr. 2, februarie 1925 

 Grunberg, Mairo, ”O sucursală a unei bănci rom}ne în Italia”, p. 51-60. 
 Iliescu, Lazăr, ”Creditele funciare din Rom}nia”, p. 61-64. 
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 ***, ”Accord relatif aux créances suisses en Roumanie”, p. 73-77. 
anul VII, nr. 3, martie 1925 

 Iliescu, Lazăr, ”Politica monetară a Băncii Naţionale”, p. 99-109. 
 Teodorescu, I., ”Societăţile pe acţiuni din noile teritorii”, p. 111-119. 

anul VII, nr. 4, aprilie 1925 
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 ***, ”Noul regim al comerţului exterior”, p. 191. 
 ***, ”Împrumutul de înzestrare naţională 4 ½ %, 1934”, p. 192-196. 
 ***, ”Regulamentul legii pentru organizarea şi reglementarea 

comerţului de bancă”, p. 201-229. 
anul XVI, nr. 12, 15 decembrie 1934 

 Ciorogaru, George I., ”Între politic şi economic”, p. 233-234. 
 ***, ”Reforma bancară în Germania”, p. 235-237. 

 
anul XVII, nr. 1-2, 15 ianuarie-15 februarie 1935 

 Madgearu, V.N., ”Reorganizarea creditului în Rom}nia”, p. 3-10. 
 Pandele, Const.Al., ”Anul 1934 din punct de vedere economic”, p. 10-20. 
 Tomoroveanu, Al., ”Consiliul Superior Bancar”, p. 21-24. 
 Scărlătescu, V., ”Bursa de valori în 1934”, p. 25-29. 

anul XVII, nr. 3, 15 martie 1935 
 Durma, Mircea, ”Refacerea creditului”, p. 49-53. 
 Sitescu, Pantelimon M., ”Contribuţiunile comerţului de bancă impuse 

de legile sociale”, p. 53-56. 
anul XVII, nr. 4, 15 aprilie 1935 

 Panaitescu, P.N., ”Cele două dezechilibre de preţuri şi relaţiunile 
noastre comerciale”, p. 85-88. 

 ***, ”Noui principii de politică economică”, p. 89-90. 
 ***, ”Noua lege pentru reglementarea comerţului de devize”, p. 97-98. 

anul XVII, nr. 5, mai 1935 
 Denar, O., ”Cursul oficial al devizelor”, p. 117-122. 
 C.G., ”Noui principii de politică economică”, p. 122-123. 
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anul XVII, nr. 6-7, iunie-iulie 1935 
 Denar, O., ”Plata exportului rom}nesc”, p. 137-140. 
 ***, ”Situaţia marilor bănci comerciale din Bucureşti la sfârşitul anului 

1934”, p. 141-144. 
 ***, ”Cum s-a realizat asanarea bancară în Austria”, p. 145-149. 

anul XVII, nr. 8-9, august-septembrie 1935 
 Cotaru, Plutarc, ”Criza bancară şi intervenţiunea statului: 1. Răscum-

părarea portofoliului imobilizat al Băncei Naţionale”, p. 169-180. 
 Rottman, D., ”Depresiunea economică mondială şi ştiinţa economiei 

politice”, p. 181-186. 
anul XVII, nr. 10, octombrie 1935 

 Denar, O., ”Institutul German pentru Ştiinţa şi Comerţul de Bancă”, 
p. 201-203. 

 Rottman, D., ”Depresiunea economică mondială şi ştiinţa economiei 
politice”, p. 205-207. 

anul XVII, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1935 
 Cotaru, Plutarc, ”Criza bancară şi intervenţiunea statului”, p. 217-226. 
 ***, ”Stadiul asanării comerţului de bancă în Rom}nia”, p. 227-230. 

 
anul XVIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1936 

 Protopopescu, I.D., ”Cele două monede”, p. 3-6. 
 Cornea, Victor, ”Criza creditului din Ardeal”, p. 7-12. 

anul XVIII, nr. 3, martie 1936 
 Coandă, Gr.T., ”Restabilirea creditului în vederea reluării unei activităţi 

productive”, p. 37-45. 
 Cornea, Victor, ”Redresarea creditului şi reorganizarea băncilor din 

Ardeal”, p. 45-51. 
anul XVIII, nr. 4, aprilie 1936 

 Sitescu, Pantelimon M., ”Marile bănci din Bucureşti în 1935”, p. 61-68. 
 Cornea, Victor, ”O nouă politică monetară intervenţionistă”, p. 69-71. 

anul XVIII, nr. 5, mai 1936 
 Sitescu, Pantelimon M., ”Marile bănci din Bucureşti”, p. 85-99. 
 Corvick, V., ”Producţia naţională dirijată şi comerţul internaţional”, 

p. 99-102. 
anul XVIII, nr. 6-7, iunie-iulie 1936 

 Cristureanu, T., ”Producţia şi tezaurizarea aurului”, p. 109-113. 
 Cornea, Victor, ”Băncile rom}neşti din Ardeal şi Banat”, p. 114-121. 
 ***, ”Marile bănci franceze în anul 1935”, p. 122-123. 
 ***, ”Naţionalizarea băncilor în Italia”, p. 124. 
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 Costinescu, I., ”Acordul de plăţi anglo-rom}n”, p. 131-135. 
 ***, ”Noile acorduri de plată anglo-rom}ne”, p. 135-136. 
 Constantinescu, M.; Iordan, D.N., ”Acord tehnic de plată anglo-rom}n”, 

p. 136-139. 
 ***, ”Acord de plăţi franco-rom}n”, p. 139-142. 

anul XVIII, nr. 8-9, august-septembrie 1936 
 Sitescu, Pantelimon M., ”Problema creditului în Germania”, p. 145-153. 
 ***, ”Situaţia băncilor rom}neşti la sfârşitul lunii martie 1936”, p. 153-156. 
 Cornea, Victor, ”Evoluţia economiilor în Rom}nia”, p. 157-160. 
 ***, ”Acord de plăţi între Regatul Ţărilor de Jos şi Regatul Rom}niei”, 

p. 179-183. 
anul XVIII, nr. 10, octombrie 1936 

 Protopopescu, I.D., ”Trebuie să devalorizăm leul?”, p. 185-188. 
 ***, ”Devalorizarea monetară şi comerţul de bancă”, p. 188-189. 
 ***, ”Cu c}t s-au devalorizat monedele străine”, p. 197-198. 
 ***, ”Banca Reglementelor Internaţionale nu devalorizează”, 

p. 199-200. 
 ***, ”Noul acord de plăţi româno-german”, p. 205-209. 

anul XVIII, nr. 11, noiembrie 1936 
 Panaitescu, P.N., ”Discursul domnului Mussolini”, p. 213-216. 
 ***, ”Expansiunea producţiei de aur şi preţurile”, p. 216-219. 
 ***, ”Alinierea monetară judecată de oamenii de afceri”, p. 220-222. 
 ***, ”Reevaluarea stocului metalic al Băncii Naţionale a Rom}niei”, 

p. 223-227. 
anul XVIII, nr. 12, decembrie 1936 

 Beldiman, V.A., ”Eugeniu Carada, iniţiatorul organizării creditului în 
România, 1836-1910”, p. 237-241. 

 ***, ”Piaţa capitalurilor în România în 1935 şi 1936”, p. 241-247. 
 ***, ”Băncile germane în cadrul planului economic de patru ani”, 

p. 247-249. 
 

anul XIX, nr. 1, ianuarie 1937 
 Cornea, Victor, ”Adevărul asupra aurului şi politica devalorizării 

monetare”, p. 4-12. 
anul XIX, nr. 2, februarie 1937 

 ***, ”Banca Rom}nească, 1911-1936”, p. 33-38. 
 ***, ”Fondurile de egalizare”, p. 39-41. 

anul XIX, nr. 3, martie 1937 
 ***, ”Banca Rom}nească, 1911-1936”, p. 65-72. 
 ***, ”Refacerea creditului popular”, p. 73-75. 
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anul XIX, nr. 4, aprilie 1937 
 Sitescu, Pantelimon M., ”Marile bănci comerciale din Bucureşti în 

1936”, p. 89-102. 
 ***, ”Înfiinţarea Institutului Naţional de Credit Agricol”, p. 103-105. 

anul XIX, nr. 5, mai 1937 
 Sitescu, Pantelimon M., ”Marile bănci comerciale din Bucureşti în 

1936”, p. 117-134. 
anul XIX, nr. 6-7, iunie-iulie 1937 

 ***, ”Banca de Credit Rom}n SA, 1904-1936”, p. 145-156. 
 ***, ”Mişcarea metalului galben în 1936”, p. 157-164. 
 Corvick, V., ”Marile bănci engleze în economia naţională”, p. 165-166. 

anul XIX, nr. 8, august 1937 
 ***, ”Băncile comerciale rom}neşti în 1937: 31 decembrie 1936-30 

iunie 1937”, p. 189-197. 
 ***, ”Deblocarea leilor interni şi externi”, p. 197-199. 
 ***, ”Constituirea Institutului Naţional de Credit Agricol şi a celui 

Aurifer şi Metalifer”, p. 200. 
anul XIX, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1937 

 Untaru, Const., ”Ziua economiei”, p. 217-218. 
 ***, ”Piaţa monetară pe primul trimestru 1937”, p. 219-232. 
 ***, ”Banca Comercială Rom}nă, 1907-1937”, p. 233-243. 

anul XIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1937 
 Cornea, Victor, ”Un nou standard aur dirijat”, p. 261-270. 
 ***, ”Piaţa monetară în Rom}nia pe primul semestru 1937”, p. 271-292. 

 
anul XX, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1938 

 Untaru, Const., ”Anul al 20-lea de apariţie”, p. 1-4. 
 U., ”Piaţa monetară a capitalurilor în Rom}nia”, p. 5-25. 
 ***, ”Bursa în anii 1936 şi 1937”, p. 27-33.  

anul XX, nr. 3, martie 1938 
 P., ”Relaţiunile interbancare ale Micii Înţelegeri”, p. 49-57. 
 ***, ”Viaţa băncilor în Rom}nia”, p. 58-61. 
 ***, ”Contribuţiuni la problema reorganizării creditului în Rom}nia”, p. 68.  

anul XX, nr. 4, aprilie 1938 
 Sitescu, Pantelimon M., ”Băncile comerciale din Rom}nia în 1937”, 

p. 69-76. 
 ***, ”Anschlussul şi băncile din Austria”, p. 76-79. 
 ***, ”Încadrarea economiei austriace”, p. 79-81. 
 ***, ”Viaţa băncilor în Rom}nia”, p. 82-85. 
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anul XX, nr. 5, mai 1938 
 Protopopescu, V.V., ”Lichidarea trecutului şi băncile rom}neşti”, 

p. 93-98. 
 ***, ”Băncile engleze la începutul anului 1938”, p. 99-101. 
 ***, ”Soluţiuni practice pentru reorganizarea creditului”, p. 102-106. 

anul XX, nr. 6-7, iunie-iulie 1938 
 Protopopescu, V.V., ”Către o politică dirijată a dob}nzilor”, p. 121-125. 
 ***, ”Structura şi situaţia băncilor franceze”, p. 126-128. 
 ***, ”Bilanţurile băncilor în principalele ţări, 1929-1937, inclusiv 

Rom}nia”, p. 129-130.  
anul XX, nr. 8-9, august-septembrie 1938 

 Sitescu, Pantelimon M., ”Viabilitatea şi vitalitatea băncilor din 
Rom}nia”, p. 169-171. 

 ***, ”Evoluţia băncilor din Rom}nia”, p. 172-193. 
anul XX, nr. 10, octombrie 1938 

 ***, ”Sărbătoarea economiei”, p. 209-210. 
 ***, ”Asigurarea depunerilor în bănci”, p. 211-224. 

anul XX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1938 
 Protopopescu, V.V., ”Controlul creditelor bancare în Rom}nia”, p. 233-236. 
 ***, ”Situaţia băncilor franceze şi engleze în timpul crizei din 

septembrie”, p. 237-238. 
 ***, ”Aparatul bancar al ţinuturilor sudete”, p. 239-240. 
 ***, ”Operaţiunile bancare şi timbrul de aviaţie”, p. 245-249. 



Analele industriei şi 
comerţului 

 
Revista Analele industriei şi comer-

ţului 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 admi-
nistrator 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 econo-
mice 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 industriei şi comerţului  
 
anul I, nr. 1, decembrie 1936 

 Iorga, N., ”Între «economic» şi «politic»”, p. 1. 
 Manoilescu, M., ”Autarhia spirituală şi economică a Europei 

Răsăritene”, p. 3-7. 
 Scărlătescu, V., ”Camerile de comerţ şi comerţul internaţional”, p. 7-8. 
 Ardavanu, N.R., ”Primele valutare”, p. 8-9. 
 Protopopescu, V.V., ”Criza bancară şi noul regim al creditului”, p. 10-11. 
 Teodorescu, C., ”Mica înţelegere economică”, p. 11-12. 
 Melidoneanu, Gr., ”Teoria impreviziunii în criza economică”, p. 13-14. 
 Jipa, V., ”O instituţie utilă: Oficiul Registrului Comerţului”, p. 15-16. 

 
anul II, nr. 1, ianuarie 1937 

 Manoliu, Florin, ”Pentru «Universitatea Tehnică»”, p. 1-2. 
 Ioachim, V.M., ”Controlul bugetar în întreprinderile particulare”, p. 2-3. 
 Scărlătescu, V., ”Între libertate şi intervenţie”, p. 3-4. 
 Ardavanu, N.R., ”Modalităţile de aplicare ale acordurilor noastre de 

clearing”, p. 5-6. 
 Protopopescu, V.V., ”Răsboiul monetelor”, p. 6-7. 
 Melidoneanu, Gr., ”Reclama”, p. 8-9. 
 Armaşu, C., ”Alinierea monetară”, p. 9-10. 
 Popescu-Sil, Al., ”Aspecte economice internaţionale”, p. 11-12. 

anul II, nr. 2-3, februarie-martie 1937 
 Melidoneanu, Gr., ”Liberalismul falimentar şi criza de adaptare”, p. 1-2. 
 Protopopescu, V.V., ”Lipsa unui sistem economic rom}nesc”, p. 2-3. 
 Roceric, Ioan Al., ”Procesul de industrializare al Rom}niei”, p. 3-5. 
 Ardavanu, N.R., ”Influenţa acordurilor de clearing asupra comerţului 

nostru exterior”, p. 5-7. 
 Roşu, Alexandru, ”Stakhanovismul”, p. 8-10. 
 Teodorescu, C., ”Înţelegerea balcanică economică”, p. 10-15. 
 Armaşu, C., ”Conjunctura”, p. 15-17. 
 Tăzlăuanu, T., ”Contribuţie la studiul statistic al zahărului în Rom}nia”, 

p. 17-18. 
 Popescu-Sil, Al., ”Mişcarea economică internaţională”, p. 19-21. 

anul II, nr. 4, aprilie 1937 
 Manoliu, Florin, ”Problema sincerităţii bilanţurilor”, p. 1-2. 
 Felbab, Ion C., ”Repartiţia geografică a comerţului exterior al 

Rom}niei”, p. 2-9. 
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 Roceric, Ioan Al., ”C}teva idei în justificarea industrializării Rom}niei”, 
p. 10-11. 

 Protopopescu, V.V., ”Lipsa unui sistem economic rom}nesc”, p. 12-13. 
 Stoenescu, Radu, ”Sinceritate monetară”, p. 14-15. 
 Popescu-Sil, Al., ”Rom}nizarea întreprinderilor şi personalului”, p. 15-18. 
 Roşu, Alexandru, ”Liberalităţile în URSS”, p. 18-19. 
 Melidoneanu, Gr., ”Corporatismul şi statul ţărănesc”, p. 20-24. 
 Teodorescu, C., ”Organizarea reclamei”, p. 24. 
 Popescu-Sil, Al., ”Aspecte economice internaţionale”, p. 25-26. 

anul II, nr. 5, mai 1937 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Metode noui în transport”, p. 1-2. 
 Popescu, Stelian, ”Convenţia româno-germană pentru înlăturarea 

dublei impuneri”, p. 2-3. 
 Hallunga, Al., ”Finanţarea exportului”, p. 3-6. 
 Roceric, Ioan Al., ”Etapele evolutive economice trecute de meseriaşii 

din Rom}nia”, p. 6-8. 
 Protopopescu, V.V., ”Lipsa unui sistem economic rom}nesc”, p. 8-10. 
 Popescu-Sil, Al., ”Colonii şi materii prime”, p. 10-11. 
 Melidoneanu, Gr., ”Tradiţia Franţei”, p. 12-13. 
 Mihăilescu, B., ”Formarea capitalului rom}nesc”, p. 13-14. 
 Armaşu, C., ”Specula”, p. 14-16. 
 Teodorescu, C., ”Vitrina”, p. 16. 
 Popescu-Sil, Al., ”Aspecte economice internaţionale”, p. 17-18. 

anul II, nr. 6-7, iunie-iulie 1937 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Congresul Camerei de Comerţ Internaţionale”, p. 1-2. 
 Lobonţiu, E., ”Legiuirile în legătură cu ocrotirea muncii naţionale”, p. 3-7. 
 Geormăneanu, Victor, ”Comerţul exterior al Germaniei cu România în 

anul 1936”, p. 7-8. 
 Popescu-Sil, Al., ”Refacerea economică şi problematica viitorului”, 

p. 9-11. 
 Manolescu, C.F., ”O nouă etapă în schimburile comerciale cu 

străinătatea”, p. 11-14. 
 Armaşu, C., ”Aspecte rom}neşti”, p. 14-16. 

anul II, nr. 8-9, august-septembrie 1937 
 Ficşinescu, Th., ”Pentru cât timp mai are petrol Ţara Rom}nească”, p. 1-4. 
 Duque, Gerard, ”Necesitatea modificării regimului nostru vamal”, p. 4-8. 
 Popa, Apostol P., ”Problema transporturilor”, p. 8-17. 
 Ioachim, V.M., ”Bilanţul tip”, p. 18-19. 
 Tănăsescu, Şt., ”Impozitul asupra valorilor mobiliare”, p. 19. 
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 Roceric, Ioan Al., ”Începuturile de legiferare privind viaţa meşteşu-
gărească”, p. 20-24. 

 Armaşu, C., ”Ficţiuni contabile”, p. 24-25. 
 Lubiş, Mihail I., ”Societăţile în comision şi impozitul complementar”, 

p. 26-27. 
 Melidoneanu, Gr., ”Puncte de vedere”, p. 28-29. 
 ***, ”Monedele şi băncile, 1936-1937”, p. 30-32. 
 ***, ”Evoluţia comerţului mondial în 1937”, p. 32-33. 
 ***, ”Mişcarea capitalurilor în 1937”, p. 33-35. 

anul II, nr. 10, octombrie 1937 
 Angelescu, I.N., ”Din începuturile industriei româneşti”, p. 1-3. 
 Cotaru, Plutarc, ”Capitaluri vagabonde”, p. 3-4. 
 Decusară, E.C., ”Situaţia falimentelor în Rom}nia în 1936”, p. 4-12. 
 Geormăneanu, Victor, ”Comerţul exterior al Germaniei cu România în 

prima jumătate a anului 1937”, p. 12-13. 
 Gruia, Al.V., ”Psihologia comercială”, p. 13-14. 
 P.D., ”Problema dominaţiunii în Extremul Orient”, p. 15-16. 
 Dragomir, Gh., ”Cronica metalurgică”, p. 17-20. 
 Vineş, S.I., ”Cronica textilă”, p. 21-22. 

anul II, nr. 11-12, decembrie 1937 
 Suciu, Paul Horia, ”Industria zahărului în cadrul industriei naţionale”, 

p. 1-3. 
 Gorciu, Cicero, ”Către independenţa economică prin textilele 

naţionale”, p. 4-6. 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Construcţiile şi viaţa economică”, p. 6. 
 Cotaru, Plutarc, ”Spirit nou în statistica economică”, p. 7. 
 Pillat, N., ”Cauzile crizei economice în Franţa. Schimburile cu Rom}nia”, 

p. 8-10. 
 Armaşu, C., ”Aspecte politice”, p. 10-11. 
 Manolescu, C.F., ”Materiile prime şi revendicările coloniale”, p. 12. 
 Teodoru, V., ”Căderea materiilor prime. O nouă criză?”, p. 13-14. 
 Melidoneanu, Gr., ”Puncte de vedere…”, p. 15. 
 Teodorescu, C., ”Tendinţele reclamei”, p. 16. 
 ***, ”Bursele şi pieţile mondiale”, p. 17. 

 
anul III, nr. 1, ianuarie 1938 

 Vasilescu-Karpen, N., ”Sărăcia, pericol naţional”, p. 1-3. 
 Răducanu, I., ”Primatul naţional în economie”, p. 3-4. 
 Ficşinescu, Th., ”Cu privire la scăderea producţiei noastre de petrol”, p. 4. 
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 Ghelmegeanu, Mihail, ”Impasul economic”, p. 5-6. 
 Ene, Ernest, ”Rom}nizarea întreprinderilor economice”, p. 6-7. 
 Gonta, Romulus C., ”Exportul şi importul Rom}niei pe apă”, p. 8-12. 
 Dumitrescu, Ion G., ”Regimul comerţului exterior”, p. 13-14. 
 Armaşu, C., ”Sf}rşitul unei generaţii”, p. 15-16. 
 Melidoneanu, Gr., ”Regimul contractual şi libertatea individuală”, p. 17-18. 
 ***, ”Revendicările coloniale ale Germaniei”, p. 19. 
 ***, ”Anul monetar 1937 şi problema aurului”, p. 20-21. 
 ***, ”Controlul materiilor prime”, p. 22. 

anul III, nr. 2-3, februarie-martie 1938 
 Giurescu, C.C., ”Începuturi de industrie în ţările rom}neşti”, p. 1-3. 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Rolul expoziţiilor în expansiunea economică a ţării”, 

p. 4-5. 
 Pillat, N., ”Situaţia economică a Franţei”, p. 6-7. 
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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. Ionescu-
Şişeşti, directorul Institutului, arăta: 
”Institutul de Cercetări Agronomice 
al Rom}niei are menirea să ajute cu 
mijloacele ştiinţei propăşirea agri-
culturii. 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, 1940-
1941 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, 

                                                        
1 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. 
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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, indus-
trializarea 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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 Ionescu-Şişeşti, G., ”Institutul de Cercetări Agronomice al Rom}niei”, p. 
3-13. 

 Saidel, Teodor; Ionescu-Şişeşti, G., ”Studiul principalelor tipuri de sol 
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p. 14-69. 

 Săvulescu, Tr.; Rădulescu, I., ”O nouă boală bacteriană pe frunzele de 
tutun în Rom}nia”, p. 70-170. 

 ***, ”Dare de seamă de activitatea Institutului de Cercetări Agronomice 
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 Săvulescu, Tr., ”Starea fitosanitară în Rom}nia în anul 1928-1929”,  
p. 214-266. 

 Kopp, E., ”Importanţa economică a uleiurilor volatile şi dezvoltarea 
industriei acestor uleiuri în Rom}nia”, p. 267-277. 

 Billeau, A., ”Un caz de escă (Stereum necator) pe tulpinele de viţă 
t}nără de doi ani”, p. 278-281. 

anul I, vol. II, septembrie 1930 
 Saidel, Teodor; Stancovici, P., ”Aplicabilitatea relaţiilor «S» la studiul 
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 Popescu, Ştefan, ”Contribuţiuni la cunoaşterea sistematică a gr}ului 

din Rom}nia”, p. 173-202. 
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254. 
 Cornăţeanu, N., ”Problema datoriilor agricole. Tabloul datoriilor 

agricole pe judeţe şi regiuni”, p. 255-311. 
 

anul II, vol. III, iulie 1931 
 Săulescu, N., ”Rezultatele c}torva experimentări agricole din 

Transilvania”, p. 3-84. 
 Săulescu, N., ”Variabilitatea clasificaţiei soiurilor în culturile 

comparative”, p. 85-99. 
 Munteanu, A., ”Rezultatele experienţelor comparative cu soiuri de 

gr}u”, p. 100-156. 
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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. Popescu-
Voiteşti, 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 275-
280mm 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. Popescu-
Voiteşti, 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 Ingine-
rilor din Industria Minieră”. 

Din nr. 6-7, iunie-iulie 1920, devine 
”Organ al Asociaţiei Inginerilor şi Techni-
cianilor 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, iulie-
decembrie), 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, combus-
tibilii 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 

                                                        
1 ”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. 
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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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 ***, ”Prospecţiuni geofizice în Rom}nia”, p. 197-198. 
 ***, ”Studiu geologic şi minier al Munţilor Metaliferi”, p. 199-201. 
 ***, ”Brevete de invenţie interes}nd industria minieră”, p. 205-206. 

anul XXVI, nr. 12, decembrie 1943 
 Chira, Aurel, ”Tabele şi diagrame pentru calculul tubajelor”, p. 213-225. 
 ***, ”Salarizarea lucrătorilor din industria petroliferă”, p. 226. 
 ***, ”Brevete de invenţie interes}nd industria minieră şi metalurgică”, 

p. 227-229. 
 
anul XXVII, nr. 1, ianuarie 1944 

 Bujoiu, I.E., ”Cuv}nt înainte”, p. 1-2. 
 Ghiolu, Stavri, ”Gazogenul în tracţiunea automobilă”, p. 13-21. 
 Atanasiu, I., ”Profesorul Ion Simionescu”, p. 22-23. 
 Mantea, Ştefan, ”Problema înlocuirii metalelor deficitare în timp de 

războiu”, p. 24-27. 
 ***, ”Congresul jubiliar al AGIR-ului. Comunicările prezentate celui de 

al 25-lea congres al AGIR-ului referitoare la industria minieră şi 
metalurgică”, p. 28-34.  

 ***, ”Chestiuni de prezent şi viitor ale industriei americane a oţelului”, 
p. 34-35. 

anul XXVII, nr. 2, februarie 1944 
 Balş, Al., ”Elemente pentru politica combustibilului în Rom}nia”, p. 51-63. 
 P}rvulescu, N.S., ”Instrumentaţiile sondei nr. 37 Steaua Rom}nă 

Boldeşti”, p. 64-68. 
 ***, ”Comunicările prezentate celui de al 25-lea Congres al AGIR-ului 

referitoare la industria minieră şi metalurgică”, p. 69-74.  
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 ***, ”Substituiri şi economii de materiale realizate de tehnica 
germană”, p. 74-75. 

 ***, ”Succesul unei lucrări ştiinţifice româneşti”, p. 75-76. 
LIPSĂ anul XXVII, nr. 3-6, martie-iunie 1944 
anul XXVII, nr. 7-12, iulie-decembrie 1944 

 Deoancă, Nicolae, ”Privire generală asupra minelor şi uzinii de mercur 
din comuna Valea Dosului, judeţul Alba”, p. 199-208. 

 Cerchez, V., ”Gazul metan generator de energie mecanică şi materie 
primă pentru industria chimică”, p. 209-212. 

 Maschek, Vincenţiu, ”Problema permiselor de explorare din Munţii 
Apuseni”, p. 213-215. 

 Brin, V., ”Confecţionarea picoanelor din rămăşiţe la minele societăţii 
Petroşani din Valea Jiului”, p. 216-219. 

 Rosetti, Radu R., ”Întrebuinţarea unui scraper pentru încărcarea 
cărbunilor la Centrala Electrică Schitul Goleşti”, p. 220-223. 

 Lăzărescu, I., ”Consideraţiuni în jurul problemei aurului”, p. 224-226. 
 ***, ”Decretul-lege pentru înfiinţarea Casei de Pensiuni a Colegiului 

Inginerilor”, p. 226-228. 
 
LIPSĂ anul XXVIII, nr. 1-3, ianuarie-martie 1945 
anul XXVIII, nr. 4-12, aprilie-decembrie 1945 

 Geller, M., ”C}teva observaţiuni cu privire la calculul burlanelor de 
tubaj”, p. 1-9. 

 Debie, N.C., ”Despre cunoaşterea şi clasificarea ţiţeiurilor româneşti”, p. 
10-24. 

 Bodnărescu, Dan M., ”Studii noui la pompajul canadian în schela 
Ceptura a societăţii Steaua Rom}nă”, p. 27-30. 

 Buttu, A., ”Franţa şi carburanţii de război”, p. 31-32. 



Analele statistice şi 
economice/Analele 

economice şi statistice 

 
Revista Analele statistice şi economice 

a apărut lunar din ianuarie 1918, iniţial la 
Iaşi, în format mare (~327mm x 243mm), 
avându-i ca directori pe prof.dr. I.N. 
Angelescu, Alexandru Cusin şi dr. G.N. Leon. 
Începând cu nr. 7-8, iulie-august 1918, apare 
la Bucureşti, sub aceeaşi conducere. 

 
I.N. Angelescu1 s-a născut la 16 decembrie 

1884, la Piteşti. A fost licenţiat în drept, litere şi 
filosofie al Universităţii din Bucureşti, obţinându-şi 

doctoratul în ştiinţe economice la Universitatea din München. A fost conferenţiar 
universitar începând din 1915, profesor definitiv din 1918 la catedrele de istoria 
comerţului şi de ştiinţă şi legislaţie financiară şi rector al Academiei de Înalte Studii 
Comerciale şi Industriale în perioada 1924-1929, preşedinte al Asociaţiei Economiştilor 
din România (din 1919) şi al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (din 
1926). A fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului Naţional Liberal şi 
a îndeplinit înalte funcţii executive în guvern, de la director adjunct la ministru de 
finanţe. A murit prematur, la 16 februarie 1930. 

 
Alexandru Cusin2 a fost licenţiat în drept şi doctor în ştiinţe economice, titlu 

obţinut la Leipzig. 
 
Gh.N. Leon3 s-a născut la 29 aprilie 1988, la Iaşi. După studiile medii şi superioare 

absolvite în Iaşi, a frecventat Universitatea din Jena, unde a obţinut titlul de doctor în 
economie. A fost profesor de finanţe şi statistică la Facultatea de Drept din Cluj, apoi, din 
1935 până în 1945, la Facultatea de Drept din Bucureşti. A fost deputat în Parlamentul 
României din partea PNL şi a deţinut diverse funcţii în aparatul guvernamental. În 1946 
este condamnat la închisoare pe viaţă. Se presupune că a murit în 1955, anul când 
penitenciarul de la Sighet, unde a fost încarcerat, a fost dezafectat. 

 
                                                        
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_N._Angelescu; 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 http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=c&page=2620&&limit=20. 
3 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Gheorghe_N._Leon. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_N._Angelescu
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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 reorgani-
sare a vieţii noastre economice şi sociale va progresa numai paralel cu o înno-
ire 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 revistei1. 

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 ”Cuvînt înnainte”, în Analele statistice și economice, anul I, nr. 1, ianuarie 1918, Iași, 

p. 1. 
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Ta%C8%99c%C4%83; 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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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 

                                                        
1 Analele economice și statistice, anul IX, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1926, București, p. 1. 
2 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. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Halle
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economie politică şi economie naţională. În perioada ianuarie-octombrie 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. 

 
Din aprilie 1934, secretar de redacţie este I. Vinter, din aprilie 1936, I. 

Vinter şi G. Brânzescu, din ianuarie 1939, I. Vintea şi G. Brânzescu. Din 1940, 
apar în comitetul de redacţie I. Vintea, G. Brânzescu şi Lazăr Ionescu; din 
ianuarie 1941, comitetul de redacţie este format din G. Brânzescu, Ion Radu 
Pascal, C. Kiriţescu şi Lazăr Ionescu; din 1942 răm}n în comitetul de redacţie 
doar primii trei, iar din august 1944, Ion Radu Pascal este înlocuit de P.V. 
Vandora p}nă în aprilie 1946, când Ion Radu Pascal revine. Revista îşi încheie 
apariţia în decembrie 1946, cu nr. 7-12, iulie-decembrie. 

Revista conţine ”Articole” (pe care le prezentăm pe ani şi numere), 
”Cronica economică”/”Cronica economică şi socială”/”Cronica economică şi 
financiară” şi ”Recenzii”, ca rubrici permanente, ”Informaţii economice şi 
financiare”/”Informaţiuni economice, financiare şi sociale”/”Informaţiuni şi 
fapte sociale, economice, financiare şi statistice” din 1920 p}nă în decembrie 
1925, aspecte din activitatea Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, 
sporadic ”Revista revistelor”, aniversări, necrologuri. 

Au contribuit la conţinutul revistei cu mai mult de zece studii de-a 
lungul anilor: Gh.N. Leon, I.N. Angelescu, V. Slăvescu, I. Teodorescu, A. 
Topliceanu, C. Bungeţianu, Ilie I. Georgianu, Şt. Chicoş, Gh. Taşcă, Alexandru 
Cusin, Nicolae Mănescu, Ştefan A. Ionescu, George Strat, Barbu Solacolu, I. 
Antohi, Ştefan I. Dumitrescu, A. Galan, P.N. Panaitescu. 

Revista Analele statistice şi economice/Analele economice şi statistice a 
abordat domenii economice diverse (proprietate, industrie, agricultură, bănci, 
finanţe şi monedă, asigurări, capital străin, organizarea muncii, comerţ 
interior şi exterior, bursă, preţuri, transporturi, cooperaţie, politică şi legislaţie 
economică, doctrine economice) privind în principal Rom}nia Mare, dar şi alte 
ţări: Anglia, Statele Unite, Franţa, Germania, Elveţia, Grecia, Estonia, Polonia, 
Italia, Belgia, Cehoslovacia, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
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Analele statistice şi economice  
 
anul I, nr. 1, ianuarie 1918 

 Angelescu, I.N., ”Două epoci de prefaceri economice”, p. 2-4. 
 Leon, Gh.N., ”Dreptul de expropriere”, p. 4-10. 
 Cusin, Alexandru, ”Teoria şi practica economică”, p. 10-12. 
 ***, ”Reforma agrară şi Parlamentul. Suprafeţele semănăturilor de 

toamnă”, p. 12-14. 
anul I, nr. 2, februarie 1918 

 Angelescu, I.N., ”Independenţa economică”, p. 1-2. 
 Dumitrescu, I.Gr., ”Cum se pune problema noastră industrială”, p. 3-7. 
 Leon, Gh.N., ”Exproprierea în Rom}nia”, p. 8-10. 
 ***, ”Organizarea noastră agricolă şi războiul. Rendementul producţiei 

agricole mondiale. Producţia mondială a gr}ului. Întinderea culturilor 
şi producţia recoltelor de vară în Rom}nia”, p. 11-12. 

anul I, nr. 3, martie 1918 
 Leon, Gh.N., ”Noile îndrumări în organizările economice”, p. 1-3. 
 Emilian, D.St., ”Capitalul în industria din Rom}nia”, p. 4-5. 
 Cusin, Alexandru, ”Cooperativele de consum şi războiul”, p. 6-8. 
 Bădăreu, Mircea A., ”Sistemul de cultură agricolă în climatul Rom}niei”, 

p. 8-11. 
 Murgoci, G., ”Reforma agrară în Basarabia. Producţia şantierelor de 

petrol din Moldova. Producţia cărbunelui în Moldova”, p. 11-13. 
anul I, nr. 4, aprilie 1918 

 Cusin, Alexandru, ”Refacerea poporaţiei”, p. 1-3. 
 Emilian, D.St., ”Munca în industria din Rom}nia”, p. 3-4. 
 Buşilă, Constantin D., ”Îndrumarea industriei naţionale”, p. 5-11. 
 Angelescu, I.N., ”Convenţiile economice ale păcii”, p. 11-12. 
 Leon, Gh.N., ”Revizuirea averilor”, p. 12-13. 
 Georgianu, Ilie I., ”Mişcarea poporaţiei în Moldova pe 1917. Bilanţul 

Băncii Naţionale”, p. 13-14. 
anul I, nr. 5, mai 1918 

 Morărescu, St., ”Datoria cooperatorilor”, p. 1. 
 Moteanu, C., ”Consideraţiuni asupra pulverizării proprietăţii 

ţărăneşti”, p. 2-4. 
 Angelescu, I.N., ”Pentru valuta naţională: Plăţile externe şi împru-

muturile publice în epoca de tranziţie după război”, p. 5-13. 
 Angelescu, I.N., ”Sarcinele financiare ale războiului, ale păcii şi… 

gazetăria noastră”, p. 13-14. 
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 Georgianu, Ilie I., ”Producţiunea agricolă a cerealelor în Moldova pe 
anul 1917”, p. 15. 

anul I, nr. 6, iunie 1918 
 Vâlcovici, V., ”Reforma agrară. Exproprierea”, p. 1-10. 
 Gigurtu, I., ”Tendinţele exportului României în viitor faţă de situaţia 

economică creiată de răsboiu”, p. 10-13. 
 Angelescu, I.N., ”O ţară cu trei valute naţionale”, p. 14. 
 Leon, Gh.N., ”Aprovizionarea populaţiei civile cu material de 

îmbrăcăminte şi încălţăminte. Recolta de vin în 1917 în Moldova”, 
p. 15-16. 

anul I, nr. 7-8, iulie-august 1918 
 Antipa, Gr., ”Necesitatea înfiinţării unei organizaţiuni a economiei 

naţionale”, p. 1-4. 
 Angelescu, I.N., ”Solidarizarea activităţilor în economia naţională 

rom}nească”, p. 4-8. 
 Murgoci, G., ”Cercetări necesare pentru reorganizarea agriculturei în 

Rom}nia”, p. 9-14. 
 Evian, I.N., ”Pescăriile dela V}lcov (Basarabia)”, p. 15-20. 
 Leon, Gh.N., ”Evoluţia impozitelor şi importanţa lor pentru statele 

moderne”, p. 20-23. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Starea agricolă în Muntenia”, p. 23-25. 
 Gigurtu, I., ”Legea sindicatelor industriale”, p. 25-26. 
 Angelescu, I.N., ”Direcţia generală economică”, p. 26-27. 
 Leon, Gh.N., ”Situaţia financiară a ţării”, p. 27-28. 

anul I, nr. 9, septembrie 1918 
 Angelescu, I.N., ”Centrala devizelor, cursul valutei şi plăţile în 

străinătate”, p. 1-7. 
 Moteanu, C., ”Legea arendărilor obligatorii şi resolvarea problemei 

agrare”, p. 7-9. 
 Tutuc, I., ”Noul împrumut intern”, p. 10-12. 
 Angelescu, I.N., ”Înlocuirea rublei în Basarabia”, p. 12-13. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Noui directive ale băncilor engleze”, p. 13. 
 Moteanu, C., ”Dare de seamă despre activitatea Casei Centrale a 

Asigurărilor Muncitoreşti, dela 1 aprilie 1917-31 martie 1918”, 
p. 13-14. 

anul I, nr. 10, octombrie 1918 
 Leon, Gh.N., ”Problema financiară şi chestiunea banului. Mobilizarea 

solului ca bază de emisiune monetară”, p. 1-6. 
 Cusin, Alexandru, ”Reforma legislaţiei presei în Rom}nia”, p. 7-9. 
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 Gabrielescu, E., ”Calea noastră ferată în legătură cu desvoltarea 
economică a ţărei. Program viitor de lucru”, p. 10-14. 

 Dobrovici, Gh.M., ”C}t costă războiul în cei patru ani”, p. 14-15. 
 Moteanu, C., ”Consideraţiuni asupra proectului organizărei asistenţei 

publice”, p. 15-16. 
anul I, nr. 11, noiembrie 1918 

 Angelescu, I.N., ”Refacerea economică a Rom}niei”, p. 1-7. 
 Leon, Gh.N., ”Problema financiară şi chestiunea banului. H}rtia monedă 

şi politica de devize”, p. 8-11. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Starea economică a Basarabiei”, p. 12-14. 
 Angelescu, I.N., ”Perspectivele economice ale Rom}niei Mari”, p. 14-15. 

anul I, nr. 12, decembrie 1918 
 Drăgănescu, G., ”Împărţirea socială a c}ştigurilor”, p. 1-2. 
 Leon, Gh.N., ”H}rtia monedă şi moneda metalică”, p. 3-8. 
 Angelescu, I.N., ”Programe economice şi acţiuni politice”, p. 8-9. 
 Gheorghiu, Dimitrie I., ”Probleme economice ale prezentului”, p. 10-11. 
 Georgianu, Ilie I., ”Repartiţia proprietăţii în Bucovina”, p. 11-12. 

 
anul II, nr. 1, ianuarie 1919 

 Angelescu, I.N., ”Creditul şi datoria publică a Rom}niei Mari în legătură 
cu refacerea economiei naţionale”, p. 1-7. 

 Fieroiu, Gr., ”Măsurarea şi cadastrarea terenurilor expropriate”, 
p. 8-14. 

 Cusin, Alexandru, ”Revendicările muncitorimii engleze”, p. 15-16. 
 Iscu, V., ”Beneficiile aduse de petrol ţărei, ieri în Rom}nia Mică şi 

m}ine în Rom}nia Mare”, p. 16-17. 
anul II, nr. 2, februarie 1919 

 Ene, Ernest, ”Evoluţia creditului public rom}nesc”, p. 1-5. 
 Cusin, Alexandru, ”Maşinismul în agricultură”, p. 5-7. 
 C}ndea, C., ”Noi industrii în Rom}nia”, p. 7-10. 
 Sorescu, Al., ”Participarea la beneficii. În special participarea 

funcţionarilor de bancă la beneficiile instituţiilor de cari depind”, 
p. 10-14. 
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p. 413-428. 

 Lazeanu, Mihail, ”Introducere la un curs de finanţe de războiu”, 
p. 429-442. 

 Kiriţescu, Costin C., ”Însemnări despre valoarea monetei”, p. 443-457. 



222 

 

 

 Badea-Buzău, N., ”Influenţa deprecierii monetare asupra circulaţiei 
beneficiului întreprinderilor”, p. 458-474. 

 Suciu, Paul Horia, ”Pretinsul plagiat şi pseudoeconomistul”, p. 475-481. 
 

anul XXIX, nr. 1-3, ianuarie-martie 1946 
 Slăvescu, V., ”Vistiernicii lui Cuza Vodă”, p. 1-23. 
 Suciu, Paul Horia, ”Evoluţia g}ndirei economice”, p. 24-43. 
 Taşcă, Gh., ”Răspuns la discursul de recepţie al dlui P.H. Suciu la 

Ateneul Rom}n”, p. 44-49. 
 Demetrescu, Mihail C., ”Economia publică în antichitate”, p. 50-84. 
 Foca, Spiridon G., ”Grecii în navigaţiunea Dunării maritime”, p. 85-109. 

anul XXIX, nr. 4-6, aprilie-iunie 1946 
 Slăvescu, V., ”Winterhalder, director al Casei de Depozite şi 

Consemnaţiuni”, p. 129-145. 
 Dumitrescu, Ştefan I., ”Reînsemnări despre valoarea monetei”, 

p. 146-150. 
 Kiriţescu, Costin C., ”Aspecte ale problemei monetare contemporane”, 

p. 151-170. 
 Taşcă, Gh., ”Răspuns la conferinţa de recepţie a dlui Costin Kiriţescu la 

Ateneul Rom}n”, p. 171-176. 
 Demetrescu, Mihail C., ”Sociologia financiară şi finanţele evului mediu”, 

p. 177-207. 
anul XXIX, nr. 7-12, iulie-decembrie 1946 

 Fundăţeanu, Preda C., ”Consideraţiuni geofizice asupra fenomenului 
dela gurile Dunării şi raportul lor cu problema desăv}rşirii navigaţiunii 
pe Dunărea maritimă”, p. 219-249. 

 Slăvescu, V., ”Finanţele ţării sub Cuza Vodă”, p. 250-282. 
 Brancovici, E.M., ”Criza social-economică”, p. 283-301. 
 Todiraşcu, Ştefan, ”Relaţiile dintre economie şi psihologie”, p. 302-324. 
 Pascal, Ion Radu, ”Poziţia Statelor Unite ale Americii faţă de 

problemele economiei internaţionale”, p. 325-348. 



Anuarul – Asociaţia pentru 
Ştiinţa Asigurărilor 

 

Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor a 
publicat la Bucureşti, anual, în perioada 
1930-1941, Anuarul, în format de 230mm x 
160mm, mai puţin anii 1939-1940, când atât 
formatul s-a micşorat (205mm x 150mm), 
cât şi numărul de pagini. 

Comitetul Asociaţiei pentru Ştiinţa 
Asigurărilor, format din Ion Lapedatu, preşe-
dinte, M. Sanielevici, secretar general, Octav 
Onicescu, preşedintele Secţiei Matematice, 
Em. Brancovici, preşedintele Secţiei 

Economico-Juridice a Asigurărilor Private, I. Moldovan, preşedintele Secţiei 
Economico-Juridice a Asigurărilor Sociale, şi alţi membri, cenzori şi cenzori 
supleanţi, a asigurat apariţia Anuarului de-a lungul vremii. 

Octav Onicescu, în ”Cuv}nt înainte” la primul număr, motiva astfel 
necesitatea apariţiei Anuarului: ”Cel dint}i rost al Asociaţiei este punerea 
împreună a celor c}ţiva technicieni ai noştri, care în diferitele ramuri ale 
asigurărilor, fie în acele pur ştiinţifice, fie în acele practice sau juridice, cultivă, 
unii din ei cu strălucire, această ştiinţă a lumii moderne. (…) 

Asigurările şi progresul lor technic ca şi convingerea masselor despre 
rostul lor au însă trebuinţă, ca ori şi ce technică, de cercetări şi elaborări 
ştiinţifice făcute nu numaidec}t sub imperiul necesităţii practice şi a aplicaţiei 
imediate.  

Era deci nevoie să existe un organism care să sprijine şi să îmboldească 
această activitate ştiinţifică pe noile drumuri pe care ştiinţa asigurărilor merge 
vertiginos, să ajute pe acei tineri care găsesc interes în studiul asigurărilor şi 
să le dea prilejul şi mediul favorabil valorificării lor. (…) 

Printre formele activităţii noastre o publicaţie este lucrul de căpetenie. (…) 
Cel care lucrează teoretic sau practic pentru progresul asigurărilor din 

Rom}nia, contribue la pregătirea unei vieţi sănătoase a economiei noastre 
naţionale. (…) 

Asigurările sprijinite pe reciprocitatea şi solidaritatea dintre feluritele 
elemente economice garantează pe fiecare dintre ele de pierderile pe care 
înt}mplarea i le poate aduce, realiz}nd astfel o solidarizare str}nsă, factor 
ideal şi superior al unităţii economice naţionale. (…) 
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Societăţile de asigurări nu se bucură la noi de protecţia la care marele lor 
rol social le dă dreptul şi nu au nici obligaţiile pe care acelaş mare rol le 
impune. 

Un lucru trebuie să domine şi technica şi organizarea şi legislaţia 
asigurărilor. 

Riscurile pe care asigurările le pot împlini sunt numai acele legate de 
înt}mplare. Asigurările sunt deci legate de statistică şi de calculul 
probabilităţilor, sunt obligate să se conforme imperativelor lor (…). 

Asigurările sunt obligatoriu purtătoare de ştiinţă. Sunt o instituţie de 
elită.”1 

Ca publicaţie de specialitate, Anuarul a abordat în principal studii 
despre asigurări: organizarea, legislaţia şi jurisprudenţa asigurărilor sociale şi 
private, analiza riscurilor, modalităţi de calcul şi statistici, Corpul Actuarilor. În 
ultimii doi ani, 1940-1941, a prezentat doar statistici privind asigurările 
private în România şi legi şi regulamente aplicabile în domeniu. 

Principalii autori ai Anuarului au fost: Emil Livezeanu, M. Sanielevici, 
Ştefan Goliger, G. Mihoc, George Grigorov, A. Schwefelberg, I. Critz. 
 

                                                        
1 Octav Onicescu, ”Cuvânt înainte”, în Anuarul 1929 – Asociaţia pentru Știinţa Asigurărilor, 

1930, București, p. 3-5. 
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Anuarul – Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor 
 
Anuarul 1929 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1930  

 Argeşanu, I., ”Organizarea administrativă a asigurărilor sociale”, p. 7-37. 
 Sanielevici, M., ”Funcţionarii comerciali şi asigurările sociale”, p. 39-55. 
 Romalo, Al., ”Despre reasigurare”, p. 57-63. 
 Schwefelberg, A., ”Asigurarea de lucruri de către sau pentru proprietar 

şi creditul”, p. 65-99. 
 Simionov, A., ”Aplicarea maşinilor de statistică şi contabilitate cu fişe 

perforate la operaţiunile de asigurare”, p. 101-119. 
 Slătineanu, Em., ”Evoluţiunea jurisprudenţială rom}nă în materie de 

asigurare”, p. 121-124. 
 Samblich, R., ”Instituţiile de asigurare în Polonia”, p. 125-132. 
 Vlaicu, Vasile, ”Zonele grindinoase din nord-vestul României în 1928 şi 

1929”, p. 133-174. 
 Critz, I., ”Statistica asigurărilor din Rom}nia”, p. 175-188. 

 
Anuarul 1930 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1931 

 Albulescu, G., ”Lege pentru constituirea şi funcţionarea 
întreprinderilor private de asigurare adnotată cu note din expunerea 
de motive şi dezbaterile parlamentare, cu dispoziţiile regulamentului 
şi avizului Consiliului Oficiului”, p. 5-36. 

 Grigorov, George, ”C}teva consideraţiuni critice asupra legii pentru 
constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de asigurare şi 
reglementarea contractului de asigurare”, p. 37-81. 

 Praporgescu, N., ”Accidentele de muncă”, p. 82-109. 
 Mihoc, G., ”Exemple de dispersiune în cazul variabilelor dependente”, 

p. 110-121. 
 Sanielevici, M., ”Asigurare şi ştiinţă”, p. 122-129. 
 Critz, I., ”Asigurările în Rom}nia în 1929”, p. 130-140. 
 Critz, I., ”Asigurările în Rom}nia în 1930”, p. 141-150. 

 
Anuarul 1931 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1932 

 Onicescu, Octav, ”Activitatea Oficiului pentru Controlul Societăţilor de 
Asigurare”, p. 7-19. 

 ***, ”Deciziuni de principiu stabilite de Oficiul pentru Controlul 
Asigurărilor la Legea pentru constituirea şi funcţionarea 
întreprinderilor private de asigurare”, p. 20-28. 

 ***, ”Legi recente cu privire la asigurări”, p. 29-36. 
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 Grigorov, George, ”Dificultăţi inutile”, p. 37-50. 
 Schwefelberg, A., ”Regimul devizelor şi asigurările”, p. 51-62. 
 Cassvan, I., ”Despre interpretarea în materie de contracte de 

asigurare”, p. 63-94. 
 Sanielevici, M., ”Bazele statistice ale asigurării asupra vieţii”, p. 95- 118. 
 Goliger, Ştefan, ”Tuberculoza pulmonară în asigurarea asupra vieţii”, 

p. 119-141. 
 Iosifescu, Şt., ”Asigurările în Rom}nia în 1931”, p. 142-151. 

 
Anuarul 1932 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1933 

 Sanielevici, M., ”Asigurarea în ştiinţa economică”, p. 7-25. 
 ***, ”Modificări şi avize la Legea pentru constituirea şi funcţionarea 

întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea contractului de 
asigurare”, p. 26-54. 

 Schwefelberg, A., ”Contractul de asigurare. Observaţii şi propuneri”, 
p. 55-140. 

 Mihoc, G., ”Din problemele asigurărilor sociale”, p. 141-153. 
 Goliger, Ştefan, ”Ereditate şi constituţie”, p. 154-166. 
 Margulies, Isidor, ”O bază analitică pentru tratarea chestiunilor în 

legătură cu riscurile anormale”, p. 167-172. 
 Stelorian, C., ”Bugetul asigurărilor sociale în Rom}nia”, p. 173-184. 
 Iosifescu, Şt., ”Asigurările în Rom}nia în 1932”, p. 185-196. 

 
Anuarul 1933 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1934 

 Sanielevici, M., ”Aplicarea proporţiei la daune în asigurările 
elementare”, p. 7-15. 

 Andronescu-Ghica, N., ”Poliţa de asigurare asupra vieţii ca mijloc de 
credit”, p. 16-29. 

 Romalo, Al., ”Plasamentul societăţilor de asigurare rom}ne”, p. 30-33. 
 Mihoc, G., ”Asupra menţinerii drepturilor câştigate în asigurările 

sociale de către membrii ce-şi mută reşedinţa dintr-o ţară în alta”, 
p. 34-40. 

 Margulies, Isidor, ”Calculul rezervelor de prime pentru asigurările cu 
prime descresc}nde”, p. 41-44. 

 Goliger, Ştefan, ”Tensiunea arterială în asigurările asupra vieţii”, 
p. 45-53. 

 Grigorov, George, ”Jurisdicţia electivă în procesele de asigurare”, 
p. 54-60. 
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 Sterntal, A., ”Al zecelea Congres Internaţional al Actuarilor de la Roma”, 
p. 61-83. 

 ***, ”Legea fiscală austriacă din 1933”, p. 88-89. 
 ***, ”Din istoria asigurărilor în Bulgaria”, p. 89-90. 
 Livezeanu, Emil, ”Asigurările în Rom}nia în 1933”, p. 91-103. 

 
Anuarul 1934 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1935 

 Jindrak, Franz, ”Despre selecţionarea şi instruirea achizitorilor de 
asigurări”, p. 7-18. 

 Sanielevici, M., ”Mortalitate şi civilizaţie”, p. 19-36. 
 Mihoc, G., ”Asupra eliminării invalizilor în asigurările sociale”, p. 37-45. 
 Osorovitz, Ernst, ”Asigurarea şi nivelul vieţii”, p. 46-63. 
 Goliger, Ştefan, ”Serviciul sanitar al asigurărilor asupra vieţii”, p. 64-67. 
 Grigorov, George, ”Jurisprudenţa”, p. 68-83. 
 Livezeanu, Emil, ”Statistica asigurărilor private în Rom}nia pe anii 

1933-1934”, p. 89-101. 
 

Anuarul 1935 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1936 
 ***, ”Legea pentru constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private 

de asigurare şi reglementarea contractului de asigurare, cu toate 
modificările p}nă la legea din 10.IV.1936”, p. 7-38. 

 ***, ”Lege pentru înfiinţarea şi organizarea Corpului de Actuari”, 
p. 39-52. 

 Onicescu, Octav; Mihoc, G., ”Sur les sommes de variables indépen-
dantes”, p. 53-61. 

 Florian, Z., ”Asigurările de grup”, p. 62-66. 
 Grigorov, George, ”Modificarea legii asigurărilor”, p. 67-76. 
 Kafka, Fr., ”Despre asigurările agricole”, p. 77-92. 
 Chapier, P.; Longhin, V., ”Asigurarea pentru contul cui va aparţine”, 

p. 93-105. 
 Marcu, J., ”Incendii cu «cauze necunoscute» în industria de petrol”, 

p. 106-111. 
 Goliger, Ştefan, ”Congresul Internaţional de Medicină de Asigurări 

asupra Vieţii”, p. 112-123. 
 Pupeză, I., ”Consideraţiuni asupra întrebuinţării fondului comun al 

asigurărilor sociale sub regimul legii de unificare”, p. 124-133. 
 Schwefelberg, A.; Casvan, I., ”Jurisprudenţa”, p. 134-137. 
 Livezeanu, Emil, ”Statistica asigurărilor private în Rom}nia pe anul 

1935”, p. 140-150. 
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Anuarul 1936 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1937 
 ***, ”Lege pentru convertirea în lei a prestaţiunilor din unele contracte 

de asigurare”, p. 7-9. 
 ***, ”Regulamentul de aplicare a art. 125 din Legea pentru unificarea 

asigurărilor sociale”, p. 10-18. 
 Praporgescu, N., ”C}teva consideraţiuni asupra bazelor financiare ale 

unei case de pensiuni”, p. 19-37. 
 Mihoc, G., ”C}teva realizări de dată recentă în calculul probabilităţilor”, 

p. 38-49. 
 Osorovitz, Ernst, ”Tendinţele politicei fiscale faţă de asigurările asupra 

vieţii”, p. 50-61. 
 Şerbănescu, F., ”Despre asigurările de viaţă colective”, p. 62-73. 
 Marcus, S., ”Inspecţiunile de riscuri în asigurarea contra incendiului”, 

p. 74-78. 
 Schwefelberg, A., ”Problema raportului juridic dintre victima unui 

accident de automobil şi societatea de asigurare care a asigurat pe 
proprietarul automobilului contra răspunderii civile”, p. 79-104. 

 ***, ”Al XI-lea Congres Internaţional al Actuarilor”, p. 105-113. 
 Mihoc, G., ”Situaţia financiară a asigurărilor sociale în anul 1936-1937”, 

p. 114-116. 
 Livezeanu, Emil, ”Statistica asigurărilor private în Rom}nia pe anul 

1936”, p. 125-132. 
 

Anuarul 1937 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1938 
 ***, ”Dispoziţiuni legale cu privire la constituirea şi funcţionarea 

întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea contractului de 
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 ştiin-
ţific, care ca organ de scientia militans se 
pune în serviciul cercetării realităţii 
sociale româneşti şi în serviciul organi-

zării 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 

                                                        
1 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. 
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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 Socio-
logie 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 eco-
nomice”, ”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. 156-

169. 
 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. 211-
216. 

 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. 465-

473. 
 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 elemen-
telor 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. 310-

317. 
 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. 

Limba”, p. 163-172. 
 Zeletin, Şt., ”Revoluţia burgheză în Rom}nia: reacţiunea împotriva 

burgheziei rom}ne”, p. 173-201. 
 Daşcovici, N., ”Rom}nia şi ocrotirea minorităţilor la 1913”, p. 202-207. 
 Bezdechi, Şt., ”Note asupra mişcării ţărăneşti în Danemarca”, p. 208-217. 
 Botez, Calypso, ”Mişcarea feministă”, p. 218-224. 

anul IV, nr. 3 
 Madgearu, V.N., ”Revoluţia agrară şi evoluţia clasei ţărăneşti”, p. 261-306. 
 Petrescu, Nicolae, ”Elemente de diferenţiere naţională în societate”, p. 

307-316. 
 Suchianu, D.I., ”Despre metodă în istoria doctrinelor economice”, p. 

317-348. 
 Sturza, Marius, ”Anteproect de lege balneară”, p. 349-375. 
 Ralea, Mihai D., ”Situaţia publicaţiilor sociologice în Germania după 

răsboiu”, p. 376-381.  
anul IV, nr. 4-5 

 Gusti, Dimitrie, ”Partidul politic”, p. 423-454. 
 Manoilescu, M., ”Refacerea economică prin exploatarea intensivă a 

petrolului”, p. 455-472. 
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 Petrescu, Nicolae, ”Elemente de diferenţiere naţională în societate: 
Mentalitatea”, p. 473-483. 

 Bezdechi, Şt., ”«Politica» lui Aristotel”, p. 484-496. 
 Penescu, Alexandru S., ”Problema noastră monetară”, p. 497-526. 
 Graur, Grigore, ”Alegerea liberă a medicilor”, p. 527-535. 
 Mihăilescu, C., ”Intervenţia de stat în îndrumarea tehnică a agriculturii 

noastre”, p. 536-575. 
 Bucuţa, Emanoil, ”Programul Partidului Naţional Italian Fascist”, p. 

576-585. 
 Mitrany, D., ”O istorie economică şi socială a răsboiului”, p. 586-594. 
 Ortiz, Ramiro, ”Către studenţi, despre ceva de pe acest păm}nt”, p. 595-

615. 
anul IV, nr. 6 

 Ehrlich, Eugen, ”Karl Marx şi chestia socială”, p. 651-658. 
 Antonescu, G.G., ”Baza pedagogică a reorganizării învăţăm}ntului”, p. 

659-672. 
 Ralea, Mihai D., ”Problema clasificării societăţilor”, p. 673-691. 
 Iacobovici, I., ”Consideraţii asupra conflictului universitar”, p. 692-699. 
 Stoica, Vasile, ”Problema minorităţilor noastre. Ungurii şi secuii din 

Rom}nia”, p. 700-717. 
 Zeletin, Şt., ”Noui principii de reformă a învăţăm}ntului. Ce este şcoala 

unitară a muncii?”, p. 718-730. 
 

anul V, nr. 1-2, 1924 
 Bouglé, C., ”La sociologie française contemporaine”, p. 5-32. 
 Negulescu, P.P., ”Partidele politice”, p. 33-70. 
 Filitti, Ioan C., ”Evoluţia claselor sociale în trecutul Principatelor 

Rom}ne”, p. 71-113. 
 Blaga, Lucian, ”Stiluri fundamentale”, p. 114-130. 
 Banu, Gh., ”Asistenţa comunală a copiilor găsiţi, orfani şi săraci în 

Bucureşti”, p. 131-151. 
 Slăvescu, V., ”Marile bănci rom}neşti din Ardeal în 1922”, p. 152-168. 
 ***, ”Anteproiectul Codului penal şi anteproiectul de lege pentru 

represiunea minorilor infractori”, p. 169-173. 
 ***, ”Program studenţesc pentru organizarea vieţii universitare”, p. 

174-191. 
 Zeletin, Şt., ”Ţărănism şi marxism”, p. 192-220. 
 Ionescu, Enache, ”Reforma învăţăm}ntului”, p. 221-238. 
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anul V, nr. 3-4, 1924 
 Thomas, Albert, ”Le bureau international du travail”, p. 281-287. 
 Negulescu, P.P., ”Partidele politice”, p. 288-322. 
 Andrei, P., ”Problema metodei în sociologie”, p. 323-336. 
 Filitti, Ioan C., ”Evoluţia claselor sociale în trecutul Principatelor 

Rom}ne”, p. 337-370. 
 Zeletin, Şt., ”Începuturile individualismului”, p. 371-392. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Măsuri legale luate în diferite ţări după răsboiu 

pentru desvoltarea agriculturii în comparaţie cu situaţia din Rom}nia”, 
p. 393-415. 

 Daşcovici, N., ”Procedura recursului la Societatea Naţiunilor în materie 
de minorităţi”, p. 416-423. 

 Chiseliţă, Cornel, ”Reforma dreptului penal şi anteproiectul codului 
penal rom}n”, p. 424-440. 

 Ghiulea, N., ”Aplicarea duratei muncii de 8 ore în Rom}nia”, p. 441-447. 
 Şerbescu, S., ”Propaganda în străinătate”, p. 448-471. 
 Popescu, Aureliu Ion, ”Studii monetare”, p. 472-496. 
 Rădăceanu, Lotar, ”Oligarhia rom}nă”, p. 497-531. 

 
anul VI, nr. 1-2, 1926 

 Gusti, Dimitrie, ”Toma Garrigue Masaryk, o caracterizare”, p. 1-17. 
 Iorga, N., ”Les origines de l’état actuel des nationalités dans la Grande 

Roumanie”, p. 18-35. 
 Garoflid, Const., ”Rolul social al proprietăţii mijlocii”, p. 36-54. 
 Manoilescu, M., ”Criterii sociale în finanţele publice”, p. 55-74. 
 Mladenatz, Gr., ”Problemele actuale ale mişcării cooperative mondiale”, 

p. 75-103. 
 Stoica, Vasile, ”Minoritatea noastră germană”, p. 104-114. 
 Şerbescu, S., ”Procedura pentru protecţia minorităţilor înaintea 

Societăţii Naţiunilor”, p. 115-127. 
 Slobozianu, Horia, ”Activitatea serviciului asistenţei infantile de pe 

l}ngă Casa Centrală a Asigurărilor Sociale dela 1 noiembrie-1 iulie 
1924”, p. 128-141. 

 Procopovici, Al., ”Anteproiectul de lege pentru învăţăm}ntul secundar 
teoretic şi aplicat (practic)”, p. 142-148. 

 Mandicevschi, Ernst, ”Observaţii la problema unificării Codului civil”, p. 
149-159. 

 Rădăceanu, Lotar, ”Oligarhia rom}nă”, p. 160-184. 
anul VI, nr. 3-4, 1926 

 Shotwell, J.T., ”L’organisation de la paix”, p. 231-240. 
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 Zimmermann, C., ”La Société des Nations et l’assainissement financier 
de l’Autriche”, p. 241-254. 

 Argetoianu, C., ”Capitalismul şi reforma administrativă”, p. 255-264. 
 Madgearu, V.N., ”Capitalismul în răsăritul Europei”, p. 265-281. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Agricultura şi capitalismul”, p. 282-317. 
 Filitti, Ioan C., ”Evoluţia claselor sociale în trecutul Principatelor 

Rom}ne”, p. 318-346. 
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«moţi»”, p. 215-220. 
 Stănculescu, P.; Serafim, Gh., ”La foire de Vidra-Putna”, p. 221-259. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Le nouvel aspect du problème agraire en 

Roumanie”, p. 260-266. 
 Gheorghiu, Const., ”L’assistance médicale dans les villes et dans les 

villages roumains”, p. 267-272. 
 Butura, Valeriu, ”Enquête sur la connaissance des plantes utilisées par 

les vieilles femmes de Nerej”, p. 273-282. 
 Ştefănucă, P., ”Rites magiques pour provoquer et arrêter la pluie { 

Popeştii de Sus”, p. 283-298. 
 Veverca, Ion, ”L’évolution économique de la Roumanie”, p. 332-337. 



Buletinele Institutului Social Român 
 
”Asociaţia pentru Studiul şi Reforma Socială s'a născut în aprilie 1918 la 

Iaşi, capitala pe aceà vreme nu numai a Moldovei, ci a ţării. (...)  
După c}tva timp, Asociaţia pute{ să-şi aşeze sediul în Bucureşti şi să 

str}ngă în jur pe toţi membrii. La un an delà înfiinţare, în aprilie 1919, ea 
scote{ înt}iul număr din revista de cercetări, organ al său: «Arhiva pentru 
Ştiinţa şi Reforma Socială». În decemvrie 1919, trec}nd treptat la împlinirea 
deosebitelor intenţii de început, încerc{ să dea viaţă unui «Institut Social 
Românesc». (...) 

Institutul Social Rom}n astfel g}ndit nu s'a putut realiz{ la ace{ dată. 
Asociaţia pentru Studiul şi Reforma Socială a mai lucrat un an în vechea formă, 

p}nă c}nd adunarea generală ordinară del{ 
13 februarie 1921, a hotăr}t ca 
aşezăm}ntul, care se urmări{, în afară de 
cadrele şi numai cu colaborarea Asociaţiei, 
să se facă în chiar marginile ei. Asociaţia s'a 
transformat în Institutul Social Român. 
Acelaş organism unià de rândul acesta în el 
cercetarea problemelor şi instrumentul 
acelei cercetări. Institutul Social Rom}n şi-a 
însuşit, precizând şi lărgind, scopurile 
Asociaţiei pe care o înlocuise. (...) 

Institutul Social Român a fost 
recunoscut persoană juridică prin legea 
publicată în «Monitorul Oficial» no. 92 del{ 
29 iulie 1923.”1 

 
Buletinul Secţiunei Industriale 

 
Din Buletinul Secţiunei Industriale am găsit un singur număr, cu trei 

articole, apărut în mai 1920, în format de 230mm x 150mm, sub conducerea 
lui Constantin D. Buşilă, profesor la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din 
Bucureşti. 

Secţiunea Industrială a Asociaţiunei pentru Studiul şi Reforma Socială, 
transformată din 1921 în Institutul Social Român, a avut ca membri perso-
nalităţi de seamă din ingineria rom}nească şi din învăţăm}ntul economic 
superior. 
                                                        
1 Institutul Social Român, 1921-1926, Editura Cultura Naţională, București, 1926, p. 3-15. 
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Buletinul Secţiei  
de Studii Cooperative 

 
Buletinul a apărut trimestrial, timp de patru 

ani 1927-1930, cu numere simple sau grupate câte 
două, trei sau patru, în format de 230mm x 175mm. 
A cuprins ”I. Articole” în prima parte a fiecărei 
apariţii, ”II. Cronica”, cu rubrici ”A. Din ţară” şi ”B. 
Din alte ţări”/”Organizaţii internaţionale”, ”Recen-
zii” ale lucrărilor apărute în domeniul cooperaţiei şi 
”Buletinul sălii de lectură”. 

Membrii Secţiei de Studii Cooperative la 
apariţia Buletinului au fost: Titu Axente, Traian 
Bulandra, Const. Cercel, N.D. Chirculescu, G. 
Cipăianu, C. Dron, I.G. Duca, A. Galan, C. Garoflid, 

V. Ghenzul, N. Ghiulea, D. Gusti, G. Ionescu-Şişeşti, T.C. Ionescu-Paşcani, V.N. 
Madgearu, T. Mândru, V. Marcu, I. Mihalache, Gr. Mladenatz, Aurel Morariu, A. 
Nasta, V. Osvadă, I. Răducanu, G. Taşcă, Gr.L. Trancu-Iaşi, Şt. Zeletin. Secretarul 
Secţiei şi redactorul Buletinului a fost Gr. Mladenatz.  

 
Buletinul Secţiei Economice 

 
Din Buletinul Secţiei Economice am 

găsit cinci numere: vol. I cu numerele 1 şi 2 
şi vol. II cu numerele 1 şi 2, apărute în anii 
1932, respectiv 1933, şi nr. 3 din iulie 
1934, în format de 235mm x 180mm, 
secretarul şi redactorul Buletinului fiind Al. 
Hallunga, iar preşedinte al Secţiei 
Economice Constantin D. Buşilă.  

Membrii Secţiei Economice a 
Institutului Social Român au fost în anul 
1932: C. Argetoianu, I. Arapu, V. Bădulescu, 
C. Budeanu, A. Corteanu, C. Cassasovici, M. 
Cioc, I.Gr. Dumitrescu, Ernest Ene, G. 
Enescu, Gr. Gafencu, Al. Hallunga, C. 
Hoisescu, G. Ioaniţiu, V. Iscu, G. Leon, I. 
Lugoşianu, V.N. Madgearu, M. Manoilescu, 
M. Popovici, Aurel Ion Popescu, Cezar 
Popescu, I. Popescu-Voiteşti, I. Răducanu, 
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Savel Rădulescu, Netta Gheron, M. Zentler, I. Bujoi, Mircea Ionescu, Gr. 
Vasilescu, Marcu R. Cohin, Valer Roman, I. Cristu, G. Caranfil, A. Chemale, C. 
Pandele, M. Vulcănescu, A. Puşcariu, N. Costache, N.N. Leon, Al. Gane, Şerban 
Gheorghiu, Leonida Stavri Cunescu, N. Petraşcu, Ştefan Stănescu, George Strat, 
Costin Stoicescu, Gh. Taşcă, Gh. Zane, I. Tutuc, F. Ficşinescu, P.P. Dulfu, I. 
Ştefănescu-Radu.  

Buletinul Secţiei Economice a cuprins studii economice urmate de 
discuţii în cadrul Secţiei. 
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Buletinele Institutului Social Român 

 
Buletinul Secţiunei Industriale  
 
vol. I, nr. 1, mai 1920 

 Cioc, M., ”Diferite sisteme de remunerare a muncei”, p. 3-47. 
 Toroceanu, V., ”Problema muncei”, p. 49-70. 
 ***, ”Din lucrările Secţiunei Industriale a ASRS”, p. 71-72. 

 
Buletinul Secţiei de Studii Cooperative 

 
anul I, nr. 1, 1927 

 ***, ”Program de lucru”, p. 5-7. 
 ***, ”Anchete monografice în domeniul cooperaţiei rom}ne”, p. 8-12. 
 ***, ”Planul unei monografii cooperative”, p. 13-19. 
 ***, ”Alianţa Cooperativă Internaţională”, p. 20-45. 
 ***, ”Un nou proiect pentru modificarea şi completarea Legii organice 

a cooperaţiei române (I. Expunere de motive, II. Textul proiectului, III. 
Avizul Consiliului Superior Legislativ, IV. Observaţii)”, p. 46-57. 

 ***, ”Noua lege a timbrului şi cooperativele”, p. 57-58. 
 Galan, A., ”Dela congresele cooperaţiei rom}ne”, p. 58-75. 
 ***, ”Interpelarea dlui deputat Ion Răducanu cu privire la situaţia 

actuală a cooperaţiei române şi răspunsul ministrului Cooperaţiei”, p. 
75-79. 

 ***, ”Participarea Rom}niei la expoziţia internaţională a presei 
cooperative dela Stockholm”, p. 79-80. 

 ***, ”Cursuri cooperative de vară”, p. 80. 
 ***, ”«Hangya» – Aiud”, p. 80-81. 
 ***, ”Conferinţa economică internaţională: I. Referatul comitetului 

preparatoriu, II. Documentări cooperative”, p. 81-84. 
 ***, ”Şedinţele comitetului executiv al Alianţei la Strasbourg”, p. 84-87. 
 ***, ”Întrunirea comitetului executiv al Băncii Cooperative 

Internaţionale”, p. 87-88. 
 ***, ”Învăţăm}ntul şi propaganda la Uniunea Cooperativelor de 

Consum Germane”, p. 88-89. 
 ***, ”Cooperaţia şi electrificarea rurală”, p. 89-90. 
 ***, ”Monopolul v}nzării gr}ului în Elveţia exercitat de o cooperativă 

de utilitate publică”, p. 90-92. 
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anul I, nr. 2-3, 1927-1928 
 Fauquet, G., ”Principalele tipuri de relaţii cooperative între 

producătorii şi consumatorii de produse agricole”, p. 125-137. 
 Totomianz, V., ”Rezultatele economice ale cooperaţiei agricole în 

Irlanda”, p. 138-153. 
 Mladenatz, Gr., ”Problema specializării şi a dimensiunii societăţilor 

cooperative”, p. 154-174. 
 Ghiulea, N., ”Cooperaţia în Ardeal. Regimul juridic în care a trăit şi s-a 

dezvoltat”, p. 175-211. 
 Galan, A., ”Mişcarea cooperativă la saşii din Ardeal”, p. 212-242. 
 Axentie, Titu, ”Le mouvement coopératif de crédit en Roumanie”, p. 

243-252. 
 Mladenatz, Gr., ”Die genossenschaftsbewegung in Rumänien”, p. 253-266. 
 Pavlescu, Eug., ”Legislaţia asupra cooperaţiei în România şi noile 

proiecte”, p. 267-283. 
 Paul, Luca, ”Cursurile cooperatiste de vară”, p. 284-286. 
 ***, ”Cooperaţia agricolă în 1927”, p. 286-288. 
 ***, ”Mişcarea cooperativă de credit în Germania”, p. 288-291. 
 ***, ”«Napred», Centrala Cooperativelor de Consum din Bulgaria”, p. 

291-293. 
 ***, ”Mişcarea cooperativă în Estonia”, p. 293-295. 
 Răducanu, I., ”Cooperaţia şi problema creditului agricol internaţional la 

Conferinţa internaţională parlamentară”, p. 296-297. 
 ***, ”Lucrările Comisiunii Internaţionale de Agricultură reunită în 

zilele de 23 şi 24 mai a.c. la Viena”, p. 297-299. 
 

anul II, nr. 1-3, 1929 
 Fauquet, G., ”Evoluţia organelor centrale de aprovizionare a 

societăţilor cooperative de consum”, p. 5-9. 
 Slăvescu, V., ”Creditul hipotecar ţărănesc”, p. 10-21. 
 Totomianz, V., ”Viaţa şi ideile lui F.W. Raiffeisen”, p. 22-34. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cumpărare, producţie şi v}nzare cooperativă”, 

p. 35-102. 
 Partheniu, Cesar, ”Le droit et la coopération”, p. 103-123. 
 ***, ”Legea pentru organizarea cooperaţiei”, p. 124-146. 
 Pienescu, M., ”Cooperaţia şi creditul agricol”, p. 146-148. 
 ***, ”Propaganda cooperatistă. Regulament pentru organizare”, p. 148-

151. 
 Galan, A., ”Dela cursurile cooperatiste de vară”, p. 151-155. 
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 ***, ”Activitatea «Boerenbond»-ului belgian”, p. 155-158. 
 ***, ”Cooperativele socialiste din Belgia în 1928”, p. 158. 
 ***, ”Fundaţia Horace Plunkett, Londra”, p. 158-159. 
 ***, ”Cooperaţia de pescari din Canada”, p. 159-160. 
 ***, ”Şcoala cooperativă internaţională”, p. 160. 
 Pienescu, M., ”Presa cooperativă”, p. 160-163. 

anul II, nr. 4, 1929 
 Totomianz, V., ”Dr. Wiliam King”, p. 5-17. 
 Vlădescu-Răcoasa, G., ”Cooperaţia şi Organizaţia Internaţională a 

Muncii”, p. 18-28. 
 Fauquet, G., ”Cooperaţia agricolă în Rusia Sovietică”, p. 29-33. 
 Pienescu, M., ”Regia cooperativă în legislaţia rom}nească”, p. 34-43. 
 Tatos, I.I., ”Centrala Cooperativă de Import-Export”, p. 44-51. 
 ***, ”Cooperaţia la minorităţi”, p. 51-52. 
 Totomianz, V., ”Colonizarea interioară pe bază cooperativă”, p. 52-55. 
 ***, ”Cooperaţia agricolă în statele europene”, p. 55-57. 
 ***, ”Germania: 25 de ani de şcoală cooperativă”, p. 57. 
 ***, ”Elveţia: cursuri cooperative de toamnă”, p. 57-58. 
 ***, ”Ungaria: credite pentru agricultori”, p. 58. 
 ***, ”Ungaria: valorificarea cerealelor prin cooperative”, p. 58. 
 ***, ”Cehoslovacia: cooperaţia agricolă”, p. 59-60. 
 ***, ”Cehoslovacia: educaţia pentru economie”, p. 61. 
 ***, ”Franţa: «Les presses universitaires de France»”, p. 61-62. 
 Balamace, E.; Naum, I., ”Bulgaria: raport asupra cooperaţiei”, p. 62-64. 
 ***, ”Statele Unite: reuniunea Institutului Cooperativ”, p. 64-65. 
 ***, ”ACI: Şedinţa comitetului dela Londra”, p. 66-67. 
 ***, ”Comitetul Internaţional Bancar: reuniunea dela Londra”, p. 67. 

 

anul III, nr. 1-4, 1930 

 Müller, Hans, ”Ideea cooperativă şi concepţia filosofică asupra lumei”, 

p. 5-14. 

 Mladenatz, Gr., ”Curentele de idei în mişcarea cooperativă în legătură 

cu doctrinele economice liberale şi socialiste”, p. 15-38. 

 Feierabend, Ladislav, ”Rolul cooperativelor în comerţul internaţional 

de cereale”, p. 39-46. 

 Totomianz, V., ”Premisele şi urmările sociologice ale cooperaţiei”, p. 

47-52. 

 ***, ”Modificarea Legii pentru organizarea cooperaţiei”, p. 53-68. 
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 Mladenatz, Gr., ”Programul pentru organizarea propagandei”, p. 69-71. 
 ***, ”Filmele cooperaţiei rom}ne”, p. 71-72. 

 ***, ”Centrala Cooperaţiei de Import şi Export”, p. 72-73. 

 ***, ”Situaţia pescarilor-v}nători din regiunea V}lcovului înainte şi 

după răsboiu”, p. 73-74. 

 ***, ”Legea pentru exportul de ouă”, p. 74-76. 

 ***, ”Legea pentru administrarea pădurilor”, p. 76. 

 ***, ”Situaţia băncilor populare la 1 ianuarie 1930”, p. 76-95. 

 

Buletinul Secţiei Economice 

 

vol. I, nr. 1, aprilie 1932 

 Corteanu, A., ”Evoluţia economică a Rom}niei dela 1864 p}nă azi, cu 

privire la clasa ţărănească. Discuţiuni”, p. 3-18. 

 Cioc, M., ”Raporturile actuale dintre politic, social şi economic în 

România. Discuţiuni”, p. 19-49. 

 Arapu, I., ”Interesele Rom}niei în economia internaţională. Discuţiuni”, 

p. 50-55. 

vol. I, nr. 2, iulie 1932 

 Ene, Ernest, ”Directivele politicii comerciale a Rom}niei”, p. 3-20. 

 Sanielevici, M., ”Criza capitalismului în lumina statisticii”, p. 21-43. 

 Strat, George, ”Intervenţionismul statului în economia naţională. 

Discuţii”, p. 44-76. 

 Petraşcu, N.N., ”Actuala situaţie economică a Rom}niei. Discuţii”, p. 77-97. 

 Costache, N., ”Principiile organizării exploatărilor statului. Discuţii”, p. 

98-116. 

 

vol. II, nr. 1, iulie 1933 

 Roman, Valeriu, ”Refacerea creditului”, p. 1-35. 

 Cioc, M., ”Interdependenţa dintre industria rom}nă şi cea străină”, p. 

36-63. 

 Casassovici, C., ”Organizarea producţiunii industriale”, p. 64-80. 

 Hallunga, Al., ”Raţionalizarea exportului”, p. 81-103. 

 Chemale, A., ”Organizarea şi regulamentarea comerţului bancar”, p. 

104-135. 

vol. II, nr. 2, octombrie 1933 

 Mateescu, D.G., ”Întreprinderile statului”, p. 139-167. 
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 Corteanu, A., ”Stabilizare şi restabilizare”, p. 168-183. 
vol. II, nr. 3, iulie 1934 

 Rudescu, Corneliu, ”Finanţele publice cu privire specială la politica 
bugetară”, p. 187-206. 

 Petraşcu, N.N., ”Cooperatismul şi rolul său în organizarea economică”, 
p. 207-222. 

 Strat, George, ”Intervenţionismul statului, limitele sale şi munca 
naţională”, p. 223-240. 

 
 



Buletinul 
agriculturii/Buletinul 

Ministerului Agriculturii şi 
Domeniilor 

 
Buletinul agriculturii a apărut la începutul 

anului 1920, fiind continuatorul Buletinului 
Ministerului Agriculturii, Industriilor, 
Comerţului şi Domeniilor apărut timp de 32 de 
ani (1885-1916), constituind seria a II-a a 
acestei publicaţii, după însemnarea apărută pe 
copertă încep}nd din anul V, 1924 (menţionat 
greşit ”38 de ani” p}nă la sf}rşitul anului 1926), 

sub conducerea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Direcţiunea 
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 
de experienţe, aflate sub conducerea acestei 
Direcţiuni. 

c)  Situaţiunea agricolă a ţărei (întinderea 
însăm}nţărilor, calităţile şi cantităţile 
obţinute). 

d)  Legile şi regulamentele ce privesc agricultura 
ţărei cu ramurile ei conexe. 

e)  Diferite numiri şi transferări de personal 
pentru întregul minister. 
 Dările de seamă asupra experienţelor 

ştiinţifice şi practice întreprinse de serviciile 
Ministerului Agriculturii, precum şi publicarea 
cercetărilor cu caracter agricol, comunicate de 
diverse laboratorii şi instituţiuni. 
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 Ţinerea publicului interesat în curent cu toate cercetările de actualitate 
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, comuni-
cări, dări de seamă”, ”Maşini agricole”, ”Statisti-
că”/”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, acope-
rind 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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Buletinul agriculturii/Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor 
 
vol. I, nr. 1-3, ianuarie-martie 1920 

 Căruntu, D., ”Cuv}nt înainte”, p. 3-4. 
 Căruntu, D., ”Chestiunea fermelor model şi a câmpurilor pentru 

înmulţirea seminţelor”, p. 5-10. 
 Căruntu, D., ”Activitatea Staţiunei de Încercări Agricole a Fermei 

Studina pe timp de 10 ani”, p. 11-24. 
 Demilano Cornea, P., ”Darea de seamă a Fermei Model Laza pe anii 

1915, 1916 şi 1917”, p. 25-67. 
 Enescu, I., ”Darea de seamă asupra calităţei grâului cultivat în anul 

agricol 1918-1919”, p. 68-76. 
 Dumitrescu, N.A., ”Referat cu observaţiuni asupra culturii porumbului 

american în Rom}nia”, p. 77-85. 
 ***, ”Instrucţiuni pentru montarea secerătoarei legătoare Massey 

Harris nr. 5”, p. 86-136. 
 Dumitrescu, N.A., ”Dare de seamă asupra semănăturilor făcute în 

Vechiul Regat în toamna anului 1919”, p. 137-143. 
 Giurgea, Eugeniu N., ”Dare de seamă asupra semănăturilor făcute în 

toamna anului 1919 în Basarabia”, p. 144. 
 Burada, L., ”Agricultura în Bucovina şi situaţia semănăturilor în 

toamna anului 1919”, p. 145-147. 
 Popa, Ioan, ”Dare de seamă asupra semănăturilor făcute în 

Transilvania în toamna anului 1919”, p. 147-148. 
vol. II, nr. 4-6, aprilie-iunie 1920 
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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 
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îmbunătăţirea stărei sociale, aşa ca fiecare să dea maximum de 
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acţiunea noastră profesională trebuie dirijată pe această bază. (…) În toate 
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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 210-
235mm, 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. 1-
2, 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. 

                                                        
1 ”Cuvântul nostru”, în Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, anul XXVII, 
nr. 1-2, ianuarie-februarie 1945, București, p. 5. 
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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. 17-

43) 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. 305-
309. 

 
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. 268-

270. 
 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. 441-

453. 
 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. 470-

472. 
 
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. 
 Sfinţescu, C., ”Edilitatea în Rom}nia Mare şi nevoi urgente de 

îndeplinit”, p. 84-92. 
 Andriescu-Cale, I., ”Desorganizarea transporturilor şi chestiunea 

socială”, p. 92-96. 
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 Mateescu, Cr., ”Desvoltarea technicei rom}neşti şi învăţăm}ntul 
limbelor moderne”, p. 100-103. 

 Zănescu, A., ”Copii vitregi”, p. 103-105. 
 Mateescu, Cr., ”Scumpirea traiului şi sporirea lefurilor”, p. 105-112. 
 Mateescu, Cr., ”Noua lege a exploatărei forţelor hidraulice în Statele 

Unite”, p. 112-113. 
 Andriescu-Cale, I., ”Impresii dela Adunarea generală”, p. 113-117. 

anul III, nr. 3-4, martie-aprilie 1921 
 Cioc, M., ”Învăţăm}ntul artelor, meseriilor şi profesiunilor”, p. 121-131. 
 Teodorescu, C.C., ”Şcoala Politechnică din Timişoara”, p. 131-139. 
 Florescu, M.P., ”Pădurile statului din Transilvania la o răsp}ntie”, p. 

140-149. 
 Niculescu, Cristea, ”Domnia muncii”, p. 150-154. 
 Gabrielescu, Aurel C., ”Un fenomen de psihologie socială”, p. 154-160. 
 Zănescu, A., ”Puncte vulnerabile în administraţia CFR”, p. 160-165. 
 Mateescu, G., ”Asociaţia Inginerilor şi Arhitecţilor Elveţieni”, p. 165-166. 

anul III, nr. 5-6, mai-iunie 1921 
 ***, ”Memoriu relativ la crearea de institute technice pe l}ngă 

Universităţile din Bucureşti şi Iaşi”, p. 175-184. 
 Sfinţescu, C., ”Nevoi şi posibilităţi în industria de clădiri din Bucureşti”, 

p. 185-246. 
 Mateescu, Şt., ”Propuneri pentru realizarea unei descentralizări 

efective a serviciului de poduri şi şosele”, p. 246-260. 
 Mihalache, I., ”Consideraţiuni asupra modificărei Legei drumurilor”, p. 

261-266. 
 Miclescu, N., ”Problema refacerei Căilor Ferate Rom}ne”, p. 275-294. 
 Florescu, M.P., ”Inginerii silvici din marea industrie forestieră”, p. 295-

296. 
anul III, nr. 7-8, iulie-august 1921 

 Prager, Emil, ”Problema construcţiilor”, p. 301-335. 
 Costache, C., ”Asupra importanţei şoselelor şi măsurilor de luat pentru 

refacerea lor”, p. 336-364. 
 Sfinţescu, C., ”Înălţimea de dat clădirilor şi întinderea corespunzătoare 

a curţilor în Bucureşti”, p. 364-386. 
 Florescu, M.P., ”Soarta învăţăm}ntului silvic superior la o răsp}ntie”, p. 

386-391. 
anul III, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1921 

 Buşilă, Constantin D., ”Congresul dela Iaşi”, p. 395-402. 



300 

 

 

 Costache, C., ”Asupra importanţei şoselelor şi măsurilor de luat pentru 
refacerea lor”, p. 402-429. 

 Sfinţescu, C., ”Înălţimea de dat clădirilor şi întinderea corespunzătoare 
a curţilor în Bucureşti”, p. 429-458. 

 Bulgăreanu, Al., ”Căile de transport în România şi influenţa lor asupra 
pădurilor”, p. 459-468. 

 Mihalache, I., ”Asociaţia Inginerilor de Poduri şi Şosele”, p. 468-471. 
 Florescu, M.P., ”Din luptele reformei învăţăm}ntului silvic superior”, p. 

472-474. 
anul III, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1921 

 Mihalache, I., ”Asupra proectului de încadrare a funcţionarilor publici”, 
p. 479-485. 

 Pinchis, Marcu, ”Inginerul şi cultura generală”, p. 485-494. 
 Mihalache, I., ”Necesitatea unui program de lucru pentru refacerea 

drumurilor”, p. 495-496. 
 Sfinţescu, C., ”Uniuni naţionale şi internaţionale ale comunelor. O 

mişcare în acest sens în Rom}nia”, p. 497-502. 
 Ionescu, Andrei, ”Le travail au pouvoir (Roger Francq)”, p. 503-508. 
 Ionescu, Andrei, ”Les hommes qu’il nous faut pour organiser la 

production (Pierre Perzeu)”, p. 508-511. 
 
anul IV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1922 

 ***, ”Darea de seamă asupra activităţei AGIR pe 1921”, p. 1-8. 
 ***, ”Darea de seamă a comptului de gestiune al anului 1920 şi raportul 

censorilor”, p. 8-17. 
 Miclescu, N., ”Privitor la Congresul inginerilor”, p. 17-27. 
 Gabrielescu, C.E., ”Aviaţia comercială”, p. 28-52. 
 ***, ”Legea pentru îngrădirea titlului de inginer şi arhitect”, p. 53-57. 
 Petculescu, Nicolae I., ”Portretul inginerului aşa cum este redat de 

literatura modernă”, p. 57-64. 
anul IV, nr. 3-4, martie-aprilie 1922 

 Budeanu, C.I., ”Asupra iluminatului electric al vagoanelor de cale 
ferată”, p. 71-86. 

 Bulgăreanu, Al., ”Căile de transport în Rom}nia şi influenţa lor asupra 
pădurilor”, p. 87-134. 

 Pinchis, A., ”Chestiunea inginerilor din serviciile publice”, p. 135-152. 
 Gh.B., ”Al II-lea Congres al inginerilor”, p. 153-154. 
 Gabrielescu, C.E., ”Linia aeriană Bucureşti-Băneasa-Galaţi-Chişinău”, p. 

154-163. 



301 

 

 

 Sfinţescu, C., ”Urbanismul în Rusia”, p. 165-167. 
anul IV, nr. 5-6, mai-iunie 1922 

 Gabrielescu, C.E., ”Siguranţa sborului cu avionul”, p. 181-189. 
 Niculescu, Cristea, ”Privitor la Congresul inginerilor”, p. 189-193. 
 Protopopescu, I., ”Inginerul şi cultura generală”, p. 193-207. 
 Boldur, M., ”Problema refacerii pădurilor”, p. 207-213. 
 Pinchis, A., ”Chestiunea inginerilor din serviciile publice”, p. 214-235. 
 ***, ”Pentru Congresul inginerilor din 1922”, p. 236-246. 
 Andriescu-Cale, I., ”Mersul ascensional al muncei”, p. 246-254. 
 Cioc, M., ”Trecutul este temeiul prezentului şi chezăşia viitorului”, p. 

256-262. 
 Sfinţescu, C., ”La crise du logement et l’intervention publique”, p. 263-276. 

anul IV, nr. 7-9, iulie-septembrie 1922 
 Petculescu, Nicolae I., ”Studiu asupra completării reţelei CFR”, p. 294-320. 
 Cantemir, I., ”C}teva consideraţiuni asupra programului de lucru la 

CFR”, p. 321-329. 
 Zănescu, A., ”Organizarea serviciului executiv CFR”, p. 330-336. 
 Zănescu, A., ”Lipsurile în organizarea actuală a serviciului în depourile 

de maşini CFR”, p. 337-349. 
 Balasz, L., ”Istoricul căilor ferate bănăţene”, p. 350-374. 
 Meininger, S., ”Problema căilor publice de comunicaţie în genere şi în 

special în Banat”, p. 375-404. 
 Gabrielescu, C.E., ”Liniile aeriene comerciale”, p. 405-468. 
 Sfinţescu, C., ”Oraşele Transilvaniei şi Bucovinei din punct de vedere 

edilitar”, p. 469-501. 
 Brauntal, F.L., ”Utilizarea apelor în Rom}nia”, p. 502-508. 
 Costache, C., ”Materiale întrebuinţate la construcţia şi întreţinerea 

şoselelor”, p. 509-547. 
 Nicolau, P., ”Chestiunea energiei”, p. 548-560. 
 Ştefănescu-Radu, I., ”Problema energiei”, p. 561-580. 
 Antonescu, G.P., ”Chestiuni silvice”, p. 581-593. 
 Antonescu, G.P., ”Îmbunătăţirea regimului apelor prin lucrări de 

stingerea torenţilor şi de împădurirea bazinelor lor de recepţiune”, p. 
594-622. 

 Precup, V., ”Îmbunătăţirea regimului apelor prin lucrări de stingerea 
ravenelor şi împădurirea bazinelor lor de recepţiune”, p. 623-648. 

 Florescu, M.P., ”Intervenţia statului în gestiunea pădurilor”, p. 649-651. 



302 

 

 

 Florescu, M.P., ”Necesitatea limitării întrebuinţării lemnului ca 
combustibil”, p. 652-654. 

 Florescu, M.P., ”Sporirea producţiei forestiere şi în special a lemnului 
de lucru”, p. 655-658. 

 Bunescu, Al.D., ”Învăţăm}ntul technic superior”, p. 659-671. 
 Alexandrescu, T.I., ”Parte din instituţiile statului patron în folosul 

lucrătorilor săi”, p. 672-674. 
 Neubaun, P., ”Lipsa de locuinţe şi zidirea lor”, p. 675-679. 
 Mihăescu, S., ”Organizarea ştiinţifică a lucrului şi întreprinderilor”, p. 

680-696. 
anul IV, nr. 10, octombrie 1922 

 Aprihăneanu, I., ”Problema tracţiunei electrice în reţeaua căilor noastre 
ferate”, p. 701-729. 

 Nicolau, Gh., ”Problema învăţăm}ntului technic”, p. 730-733. 
 Budeanu, C.I., ”Centralizarea producţiunei şi distribuirei energiei”, p. 

734-751. 
 Răileanu, C., ”Contribuţiune la studiul de organizare a Căilor Ferate”, p. 

752-757. 
 Răileanu, C., ”Asupra reconstruirei definitive a podurilor de cale ferată 

distruse parţial sau total”, p. 758-766. 
 Buşilă, Constantin D., ”Problema energiei în Rom}nia”, p. 767-800. 
 Cantuniar, I., ”Raport asupra chestiunei transporturilor”, p. 801-804. 
 Sfinţescu, C., ”Raport asupra chestiunei lucrărilor publice”, p. 805-826. 
 Budeanu, C.I., ”Raport asupra chestiunei energiei”, p. 827-830. 
 Florescu, M.P., ”Raport asupra chestiunilor silvice”, p. 831-835. 
 Filipescu, Gh.Em., ”Raport asupra chestiunei învăţăm}ntului technic”, 

p. 836-838. 
 Arapu, I., ”Raport asupra chestiunilor sociale”, p. 839-841. 

anul IV, nr. 11, noiembrie 1922 
 Hoisescu, C., ”Principii călăuzitoare pentru reglarea dreptului de 

proprietate a subsolului”, p. 844-854. 
 Cioc, M., ”Starea actuală a siderurgiei în România şi importanţa ei 

viitoare”, p. 855-878. 
 Bejan, P.N., ”Exploatarea terenurilor petrolifere aparţin}nd statului”, p. 

879-895. 
 Ganiţchi, Ion, ”Chestiunea combustibilului în Basarabia”, p. 896-916. 
 ***, ”Al doilea Congres al inginerilor din Rom}nia (Timişoara, 1922). 

Darea de seamă a Congresului”, p. 917-1116. 



303 

 

 

anul IV, nr. 12, decembrie 1922 
 Maksay, A.M., ”Problema energiei”, p. 1119-1133. 
 Pilder, Alfred, ”Căile ferate particulare din Ardeal administrate de 

CFR”, p. 1134-1137. 
 Gabrielescu, C.E., ”Organizarea aviaţiunei civile”, p. 1138-1143. 
 Antonescu, M., ”Fabricarea cărbunilor de lemn în ocolul silvic Lăpuşna 

(Transilvania)”, p. 1144-1151. 
 E.C., ”Amenajarea marilor căderi de apă din Suedia”, p. 1152-1153. 
 Mateescu, G., ”Einführung und Kommentar zum Bundesgesetz über die 

Nutzbarmachung der Wasserkräfte”, p. 1153-1163. 
 Mateescu, Cr., ”Note privitoare la desvoltarea industriei hidroelectrice 

şi la evoluţia legislaţiei apelor în Norvegia p}nă în anul 1909”, p. 1163-
1169. 

 Andriescu-Cale, I., ”Relaţiunile finale între muncă şi capital”, p. 1169-
1180. 

 ***, ”Memoriu înaintat dlui ministru de Finanţe relativ la statutul 
funcţionarilor publici”, p. 1185-1189. 

 ***, ”Memoriu înaintat dlui ministru de Lucrări publice în chestiunea 
încadrărilor din Corpul Technic”, p. 1189-1192. 

 ***, ”Memoriu înaintat dlui preşedinte al comisiunei interimare a 
oraşului Bucureşti în chestiunea regulamentărei unui control al 
construcţiunilor”, p. 1192-1193. 

 Mihăescu, S., ”Memoriu redactat din însărcinarea Secţiei a II-a AGIR în 
chestia apărărei titlului şi profesiei de inginer”, p. 1194-1203. 

 
anul V, nr. 1-4, ianuarie-aprilie 1923 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 mai 1923”, p. 1-140. 
 ***, ”Al III-lea Congres al inginerilor din Rom}nia (Cernăuţi, 1923)”, p. 

158-172. 
 Andriescu-Cale, I., ”Condiţiunile şi posibilităţile de refacere ale Iaşului”, 

p. 1-16. 
 Tullea, Gh., ”Îngrădirea titlului şi profesiunei de inginer”, p. 16-18. 

anul V, nr. 5-7, mai-iulie 1923 
 Ganiţchi, Ion, ”C}teva consideraţiuni asupra consumaţiei combus-

tibilului pentru CFR”, p. 19-30. 
 Ştefănescu-Gună, G., ”Ridicarea în plan a pădurilor”, p. 31-36. 
 Gabrielescu, C.E., ”Viitorul aviaţiei civile”, p. 37-42. 

anul V, nr. 8-9, august-septembrie 1923 
 Costache, C., ”Cine trebue să administreze drumurile publice”, p. 46-59. 



304 

 

 

 Solacolu, M., ”Sistematizarea mijloacelor de obţinere şi întrebuinţare a 
energiei”, p. 60-76. 

 Florescu, M.P., ”Problema exportului lemnului”, p. 77-87. 
 Wolfgang, Laufer, ”Efectuarea evaluărilor de clădiri, terenuri şi a 

evaluărilor agricole”, p. 88-96. 
 Enescu, E., ”Transporturile pe apă”, p. 97-103. 
 Ganiţchi, Ion, ”Combustibilul indigen amestecat şi randamentul 

căldării locomotivei”, p. 104-117. 
 Hazu, G., ”Învăţăm}ntul tehnic-industrial mediu şi elementar”, p. 118-128. 
 Antonescu, G.P.; Papp, Ladislau, ”Transportul lemnelor pe apă şi uscat”, 

p. 129-198. 
 Gabrielescu, C.E., ”Importanţa, necesitatea şi organizarea aviaţiei 

civile”, p. 199-239. 
 Anastasiade, I.C., ”Problema transporturilor pe căile ferate”, p. 240-273. 
 Ionescu, Andrei, ”Normele de bază la stabilirea preţurilor lemnului de 

lucru, construcţii şi de foc în pădurile statului”, p. 274-286. 
 Costache, C., ”Transporturile automobile”, p. 287-312. 
 Schindler, E., ”Unele observaţiuni cu privire la regularea râurilor din 

Bucovina”, p. 313-332. 
 Manoilescu, M., ”Principiul replantării energiilor”, p. 333-347. 
 Filipescu, D., ”Învăţăm}ntul tehnic şi profesional în industria minieră”, 

p. 348-355. 
 Răileanu, C., ”Contribuţiuni la o nouă directivă în politica de căi ferate 

din iniţiativa particulară”, p. 356-364. 
anul V, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1923 

 Hoisescu, C., ”Administrarea bunurilor publice”, p. 366-396. 
 Solacolu, M., ”Contribuţiuni la rezolvarea crizei economice cu referire 

la industria naţională”, p. 397-400. 
 Nicolau, Gh., ”Asupra organizării ştiinţifice a muncii intelectuale în 

învăţăm}ntul technic”, p. 401-410. 
 Kürtos, I., ”Reorganizarea învăţăm}ntului industrial în Rom}nia”, p. 

411-420. 
 Mareş, T., ”Asupra modificării actualei legi a Corpului Tehnic”, p. 421-429. 

 
anul VI, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1924 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1924”, p. 1-146. 
 ***, ”Memoriu asupra reglementărei construcţiilor în Bucureşti”, p. 

147-150. 



305 

 

 

 ***, ”Darea de seamă asupra activităţei şi situaţiei financiare a AGIR pe 
1923”, p. 151-174. 

 ***, ”Adunarea generală extraordinară din 9 decembrie 1923 relativă 

la am}narea Congresului dela Cernăuţi şi a salarizărei”, p. 177-197. 

 ***, ”Adunarea generală ordinară din 27 ianuarie 1924”, p. 197-201. 

anul VI, nr. 3, martie 1924 

 Andriescu-Cale, I., ”Nevoia şi principiile de organizare a muncei 

intelectuale”, p. 1-12. 

 Florescu, M.P., ”Din bogăţia munţilor (lemnul de rezonanţă)”, p. 13-24. 

anul VI, nr. 4-6, aprilie-iunie 1924 

 Ganiţchi, Ion, ”Raţionala consumaţiune a combustibilului la Regionala 

VII CFR”, p. 30-44. 

 Garvin, Alex., ”Intensitatea de exploatare a petrolului”, p. 45-56. 

 Gabrielescu, C.E., ”Căile ferate locale şi industriile”, p. 57-64. 

 Hann, Ferdinand, ”Chestiunea trasului în Rom}nia”, p. 65-75. 

 Maksay, A.M., ”Transportul energiei”, p. 76-85. 

 Niculescu, G.I., ”Asupra problemei drumului în Rom}nia întregită”, p. 

86-90. 

 Socolof, I., ”Organizarea atelierelor de reparaţii ale materialului rulant 

din administraţia CFR”, p. 91-97. 

 Niculescu, Cristea, ”Mijloace pentru asigurarea calităţei cimenturilor”, 

p. 98-101. 

 Gabrielescu, C.E., ”Aviaţia civilă”, p. 102-104. 

 Zănescu, A., ”Utilizarea raţională a locomotivelor”, p. 105-141. 

 Kery, Aladar, ”Exploatarea raţională a locomotivelor”, p. 142-156. 

 Paltov, A., ”Cel mai bun sistem pentru desvoltarea şi exploatarea reţelei 

de căi ferate din Rom}nia”, p. 157-158. 

 Zănescu, A., ”Instrucţia profesională a personalului de locomotivă”, p. 

159-172. 

 Griepel, Karl, ”Asupra unei raţionale folosiri a locomotivelor şi asupra 

tonajului trenurilor”, p. 173-174. 

 Georgescu, C.P., ”Problema exploatărei întregului masiv păduros al 

Rom}niei”, p. 175-192. 

 Florescu, M.P., ”Problema exploatărei întregului masiv păduros al 

Rom}niei”, p. 193-211. 

 Diaconescu, I., ”Problema exploatărei întregului masiv păduros al 

Rom}niei”, p. 212-220. 



306 

 

 

 Ciurileanu, D.I., ”Cadastrul ţărei în legătură cu reforma agrară şi 

organizarea tehnică necesară înfăptuirei lui”, p. 221-227. 
anul VI, nr. 7-8, iulie-august 1924 

 Hossu, Ion, ”Despre circulaţia vagoanelor şi controlul asupra circulaţiei 
lor”, p. 229-259. 

 Dragoş, Pompei, ”Observaţii asupra reducerei tipurilor de şini”, p. 260-
270. 

 Stoica, V., ”Observaţiuni asupra reducerei tipurilor de şini existente la 
CFR şi preferinţa lor, având în vedere clasificarea reţelei”, p. 271-277. 

 Negruţiu, Ion F., ”Alte norme de realizare a lucrărilor publice în raport 
cu economia generală a ţărei”, p. 278-283. 

 Demetrescu, I., ”Problema drumurilor”, p. 284-290. 
 Mayersohn, M., ”Utilizarea forţei vântului la rezolvarea unor probleme 

de edilitate rurală”, p. 291-298. 
 Negruţiu, Ion F., ”Criza de locuinţe şi măsuri pentru înlăturarea ei”, p. 

299-303. 
 Nicolau, Gh., ”Asupra punerei în valoare a întreprinderilor şi a 

bogăţiilor statului”, p. 304-309. 
 Scraba, Modest, ”Înfiinţarea unei secţiuni de specializare care să 

pivoteze în jurul îmbunătăţirilor funciare şi a irigaţiilor”, p. 310-316.  
anul VI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1924 

 ***, ”Al IV-lea Congres al inginerilor din România, Cluj, 24 mai-1 iunie 
1924”, p. 317-330. 

 ***, ”Deschiderea şi lucrările Congresului”, p. 330-350. 
 ***, ”Secţia I Transporturi”, p. 350-377. 
 ***, ”Secţia II Lucrări publice”, p. 378-386. 
 Pavel, Dorin, ”Utilizarea energiei hidraulice în Elveţia p}nă în prezent 

şi proiectele pentru viitor”, p. 29-44. 
 Solacolu, M., ”Învăţăm}ntul profesional tehnic”, p. 44-47. 
 Zănescu, A., ”Organizarea inginerilor în Italia”, p. 47-50. 

anul VI, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1924 
 ***, ”Darea de seamă asupra Congresului al IV-lea al inginerilor din 

România, Cluj, mai 1924. Secţiuni unite: Valorificarea ştiinţifică a 
bunurilor şi întreprinderilor publice”, p. 387-411. 

 ***, ”Adunarea generală extraordinară din 23 noiembrie 1924”, p. 412-418. 
 ***, ”Adunarea generală extraordinară din 23 noiembrie 1924”, p. 496-506. 
 ***, ”Memoriu prezentat de delegaţia AGIR dlui Al. Constantinescu, 

ministru de Domenii, în chestiunea cadastrului”, p. 507-509. 



307 

 

 

 Nicolau, Gh., ”Raportul prezentat la Congresul şcolilor de meserii din 
ţară (Cernăuţi, august) către Consiliul de administraţie AGIR”, p. 510-
518. 

 
anul VII, nr. 1-3, ianuarie-martie 1925 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1925”, p. 1-65. 
 ***, ”Darea de seamă a activităţii Asociaţiunei Generale a Inginerilor 

din Rom}nia AGIR pe anul 1924”, p. 66-72. 
 ***, ”Darea de seamă a situaţiunei financiare a AGIR pe anul 1924”, p. 

72-88. 
anul VII, nr. 4-6, aprilie-iunie 1925 

 Pavel, Dorin, ”Studiu de electrificare”, p. 97-107. 
 Florescu, M.P., ”Capacitatea de export a pădurilor de răşinoase din 

Rom}nia”, p. 108-110. 
 Gabrielescu, C.E., ”Concesiunile de căi ferate”, p. 111-114. 

anul VII, nr. 7-8, iulie-august 1925 
 Mocearov, N., ”Stabilirea alocaţiilor pentru consumul combustibilului la 

locomotive”, p. 117-124. 
 Florescu, M.P., ”Comercializarea şi comasarea pădurilor”, p. 125-131. 
 Caraman, Şt., ”Influenţa pădurilor asupra regimului apelor”, p. 132-136. 
 Andriescu-Cale, I., ”Dreptul muncei în lumina concepţiilor moderne ale 

ştiinţei”, p. 137-148. 
 Rădulescu, T.A., ”Asupra locuinţelor eftine”, p. 149-159. 
 Hazu, G., ”Contribuţiune la reforma învăţăm}ntului tehnic-industrial 

mediu şi elementar”, p. 160-170. 
anul VII, nr. 9, septembrie 1925 

 Sfinţescu, C., ”Asupra liniei ferate traversând capitala de-a lungul 
Dâmboviţei”, p. 171-199. 

 Ganiţchi, Ion, ”Combustibilul CFR”, p. 200-207. 
 Hazu, G., ”Proiect pentru organizarea învăţăm}ntului tehnic-industrial 

mediu şi elementar”, p. 209-222. 
 Răileanu, C., ”Contribuţiuni la programul integral pentru construirea 

de căi ferate în Basarabia”, p. 223-226. 
 Vidraşcu, I.G., ”Delta Dunărei”, p. 227-235. 
 Avasian, Gr., ”Cetatea-Albă”, p. 236-237. 

anul VII, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1925 
 Clinciu, I.; Brădişteanu, St., ”Memoriu relativ la ameliorarea salariilor”, 

p. 265-266. 
 ***, ”Memoriu asupra Atelierelor Căilor Ferate Rom}ne”, p. 272-279. 



308 

 

 

 Teodorescu, C.C., ”Congresul internaţional de tramvae şi căi ferate 
înguste, Budapesta, 21-25 iunie 1925”, p. 280-282. 

 Florescu, M.P., ”Pădurea Letea de pe ţărmul Marei Negre”, p. 283-286. 
 Chiţulescu, I., ”Inginerul Andrei Odobescu”, p. 287-299. 

 
anul VIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1926 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1926”, p. 1-65. 
 Andriescu-Cale, I., ”Pavaj de granit sau de bazalt?”, p. 66-69. 

anul VIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1926 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţei Asociaţiei Generale a 

Inginerilor din Rom}nia (AGIR) pe anul 1925”, p. 71-79. 
 ***, ”Darea de seamă asupra situaţiei financiare AGIR în cursul anului 

1925”, p. 79-96. 
 Andriescu-Cale, I., ”Pavajele oraşelor noastre”, p. 97-102. 
 Zănescu, A., ”Organizarea ştiinţifică a muncei din punct de vedere 

psichotechnic”, p. 103-110. 
anul VIII, nr. 5, mai 1926 

 ***, ”Al 5-lea Congres al inginerilor din România ţinut la Chişinău (13-
20 septembrie 1925)”, p. 111-120. 

 Davidescu, Alex., ”Navigaţiunea la gurile Dunării”, p. 121-131. 
 Cioc, M., ”Din cartea premergătorilor culturei technice rom}neşti”, p. 

132-135. 
 Andriescu-Cale, I., ”Revoluţionarea metodelor de producţie capitalistă”, 

p. 136-140. 
 Zănescu, A., ”Salariul modern”, p. 141. 

anul VIII, nr. 6, iunie 1926 
 ***, ”Al 5-lea Congres al inginerilor din România ţinut la Chişinău (13-

20 septembrie 1925)”, p. 143-171. 
 Andriescu-Cale, I., ”Revoluţionarea metodelor de producţie capitalistă”, 

p. 172-177. 
anul VIII, nr. 7, iulie 1926 

 Meţianu, Tr.I., ”Congresul internaţional de geologie, Madrid, 1926”, p. 
182-186. 

 Demetrescu, I., ”Programul construcţiei şoselelor principale din 
Basarabia”, p. 187-189. 

anul VIII, nr. 8, august 1926 
 Walbaum, Ludvic, ”Forţele hidraulice din Bucovina”, p. 191-192. 
 Schmiedt, Henric, ”Forţele hidraulice din Bucovina”, p. 193-194. 



309 

 

 

 Constantinescu, M., ”Stabilirea unei formule generale pentru calculul 
preţului combustibililor”, p. 195-197. 

 Viciu, Ioan, ”Consideraţiuni asupra serviciului de prevenire a acciden-
telor”, p. 198-201. 

 Sophian, M., ”C}teva consideraţiuni asupra economiei energetice în 
Rom}nia”, p. 202-214. 

 Ganiţchi, Ion, ”Combustibilul solid CFR (încercări de sistematizare pe 
baza experienţelor practice)”, p. 215-224. 

anul VIII, nr. 9, septembrie 1926 
 Florescu, M.P., ”Silvicultura. I. Pulverizarea proprietăţii forestiere şi 

consecinţele ei asupra producţiunei, II. Refacerea procentuală a 
pădurilor pe regiuni (judeţe)”, p. 225-227. 

 Gabrielescu, C.E., ”Căi ferate economice”, p. 228-229. 
 Gabrielescu, C.E., ”Aviaţia”, p. 230. 
 Teodorescu, C.C., ”Necesitatea studiului materialelor noastre şi 

revizuirea normelor”, p. 231-235. 
 Alexandrescu, Virgil Themis, ”Chestiunea ungerei fusurilor de osie la 

materialul rulant de cale ferată”, p. 236-242. 
anul VIII, nr. 10, octombrie 1926 

 Davidescu, Alex., ”Raport asupra problemelor hidraulice care 
interesează astăzi ţara noastră”, p. 248-252. 

 Meţianu, Tr.I., ”Consideraţiuni asupra regimului minier în Rom}nia”, p. 
253-256. 

anul VIII, nr. 11, noiembrie 1926 
 ***, ”Darea de seamă a Congresului AGIR (Cernăuţi, 1926). Şedinţa 

solemnă de deschidere a Congresului”, p. 261-269. 
 ***, ”Moţiunile votate la Congresul AGIR (Cernăuţi, 1926)”, p. 270-273. 
 Rarincescu, I.G., ”Problema aprovizionării cu energie în Rom}nia”, p. 

274-288. 
 Meţianu, Tr.I., ”Petre Lucaciu”, p. 289-290. 

anul VIII, nr. 12, decembrie 1926 
 ***, ”Înt}mpinările Asociaţiei Generale a Inginerilor din România în 

chestiunea salarizării inginerilor din serviciile publice, după 
anteproectul de armonizare a salariilor”, p. 306-307. 

 Radu, E., ”Memoriu asupra remunerării inginerilor statului”, p. 308-309. 
 ***, ”Înt}mpinarea făcută de AGIR în chestiunea sporirii cadrelor 

Corpului Technic”, p. 310. 
 Ciurileanu, D.I., ”Chestiunea cadastrului”, p. 311-312. 

 



310 

 

 

anul IX, nr. 1, ianuarie 1927 
 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1927”, p. 1-72. 

anul IX, nr. 2, februarie 1927 
 ***, ”Darea de seamă a Congresului AGIR (Cernăuţi, 1926)”, p. 73-91. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR pe anul 1926”, p. 92-99. 
 ***, ”Darea de seamă asupra situaţiei financiare AGIR în cursul anului 

1926”, p. 99-102. 

 ***, ”Înt}mpinarea AGIR în chestiunea salarizării”, p. 103-104. 

anul IX, nr. 3, martie 1927 

 ***, ”Darea de seamă a Congresului AGIR (Cernăuţi, 1926)”, p. 113-151. 

 ***, ”Regulament pentru numirea şi executarea mandatelor delegaţilor 

AGIR în diferite comisiuni”, p. 152. 

 ***, ”Memoriul AGIR în chestiunea salarizării inginerilor din serviciile 

publice (24 martie 1927)”, p. 153-154. 

anul IX, nr. 4, aprilie 1927 

 Davidescu, Alex., ”Canalul navigabil Bucureşti-Dunăre”, p. 163-173. 

 Andriescu-Cale, I., ”Ideile lui Ford despre educaţia technică”, p. 174-178. 

 R}peanu, St., ”C}teva observaţiuni în legătură cu introducerea 

monopolului tutunului în Basarabia”, p. 179-182. 

 Zănescu, A., ”C}teva locomotive moderne”, p. 183-186. 

 Varadi, Eugen, ”O modificare importantă în construirea plăcilor de 

beton armat după sistemul «Rippendecken» al ing. Mondschein”, p. 

186. 

 Andriescu-Cale, I., ”Curs de rezistenţa materialelor de ing. C.C. 

Teodorescu”, p. 187-188. 

anul IX, nr. 5, mai 1927 

 Ciobanu, V., ”Munca manuală şi mecanică în portul Brăila”, p. 202-208. 

 Zănescu, A., ”C}teva locomotive moderne”, p. 209-214. 

anul IX, nr. 6, iunie 1927 

 Ciobanu, V., ”Munca manuală şi mecanică în portul Brăila”, p. 219-226. 

 Mazilu, M.C., ”Asupra descompunerii şi auto-aprinderii cărbunilor la 

depozitare”, p. 227-233. 

 Zănescu, A., ”Conferinţa şi expoziţia asupra materialelor de fabricaţie 

(Berlin, 22 octombrie-30 noiembrie 1927)”, p. 234-236. 

 Zănescu, A., ”Al 3-lea Congres internaţional pentru organizarea 

ştiinţifică a muncei (Roma, 5-8 septembrie 1927)”, p. 237-238. 



311 

 

 

anul IX, nr. 7, iulie 1927 

 ***, ”Circulara generală a Congresului AGIR dela Oradea-Mare”, p. 239-

245. 

 Gabrielescu, C.E., ”Autonomia CFR”, p. 246-247. 

 Atanasescu, A., ”Funcţia socială a proprietăţii şi pădurile”, p. 248-249. 

 Zănescu, A., ”Apel către camarazi pentru sprijinirea societăţei 

«Prietenii Şcoalei Politechnice din Bucureşti»”, p. 250-251. 
anul IX, nr. 8, august 1927 

 ***, ”Proect de lege pentru purtarea titlului şi exercitarea profesiunei 
de inginer”, p. 259-260. 

 ***, ”Regulamentul pentru funcţionarea cercurilor regionale AGIR”, p. 
261-264. 

 Andriescu-Cale, I., ”Contribuţiune la studiul refacerii şoselelor 
naţionale. Pavajul mozaic”, p. 265-272. 

 Paltov, A., ”Problema statisticei CFR”, p. 273-274. 
 Florescu, M.P., ”Problema punerii în valoare a pădurilor Rom}niei”, p. 

275-278. 
 ***, ”Înt}mpinarea AGIR în chestiunea schimbărei denumirei de 

conductor”, p. 279-280. 
anul IX, nr. 9, septembrie 1927 

 Davidescu, Alex., ”Introducerea irigaţiilor în Rom}nia”, p. 289-296. 
 Andriescu-Cale, I., ”Trei probleme mari technice pentru propăşirea 

economică a Iaşului şi a Moldovei”, p. 297-310. 
 Zănescu, A., ”Chestiuni în legătură cu legea pentru purtarea titlului şi 

exercitarea profesiunei de inginer”, p. 311-321. 
 Gabrielescu, C.E., ”Organizarea aviaţiei civile”, p. 322-323. 
 Gabrielescu, C.E., ”Observaţiuni asupra căilor ferate economice”, p. 324-

326. 
anul IX, nr. 10, octombrie 1927 

 Negruţiu, Ion F., ”Aron Marişca Maksay”, p. 327-328. 
 ***, ”Darea de seamă a Congresului VII AGIR dela Oradea-Mare (25 

septembrie-2 octombrie 1927)”, p. 329-353. 
 Davidescu, Alex., ”Problema irigaţiilor în regiunea de şesuri ale 

Crişanei şi Temişanei”, p. 354-356. 
 Bartha, Eugen, ”Industria construcţiilor şi relaţiunile ei economice”, p. 

357-361. 
 Florescu, M.P., ”Stăvilirea cerinţelor sociale agrare din Rom}nia făcute 

în dauna pădurilor”, p. 362-364. 



312 

 

 

 Atanasescu, T., ”Referat asupra chestiunei «transporturi»”, p. 365-368. 
anul IX, nr. 11, noiembrie 1927 

 Zănescu, A., ”Alexandru Robescu”, p. 371-372. 
 ***, ”Darea de seamă a Congresului VII AGIR dela Oradea-Mare (25 

septembrie-2 octombrie 1927)”, p. 373-404. 
 Ciurileanu, D.I., ”Referat în chestiunea cadastrului”, p. 405. 

 Munteanu, Alexiu, ”Reţeaua geodezică din Transilvania şi Banat şi proectul 
pentru o desvoltare a ei în Vechiul Regat şi Basarabia”, p. 406-408. 

anul IX, nr. 12, decembrie 1927 
 Zănescu, A., ”Prinos de recunoştinţă elevilor ingineri, jertfiţi pe câmpul 

de luptă”, p. 411-412. 
 Budu, Petru, ”Ştefan Cristodulo”, p. 413-414. 
 Niculescu, Cristea, ”Căile de comunicaţie ale Bihorului”, p. 418-422. 
 Niculescu-Dacu, G., ”Propuneri referitoare la legea administrativă”, p. 423. 
 Chelaru, G.G., ”Construcţia locomotivelor în uzina A. Borsig”, p. 424-437. 
 Odobescu, N., ”Observaţiuni în legătură cu viitorul căilor ferate”, p. 

438-440. 
 Mazilu, M.C., ”Asupra utilizării desincrustanţilor pentru evitarea 

crustei la căldările cu aburi”, p. 441-443. 
 
anul X, nr. 1, ianuarie 1928 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1928”, p. 1-76. 
anul X, nr. 2, februarie 1928 

 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR pe anul 1927”, p. 77-85. 
 ***, ”Darea de seamă asupra situaţiei financiare AGIR în cursul anului 

1927”, p. 86-89. 
 ***, ”Compunerea Consiliului de administraţie AGIR şi Biroul central şi 

al secţiilor AGIR în cursul anului 1928”, p. 90. 
 Mihăescu, Şt., ”Problema monetară”, p. 91-99. 

anul X, nr. 3, martie 1928 
 ***, ”Darea de seamă a activităţii Consiliului Superior al Energiei 

(1925-1927)”, p. 120-121. 
 Tomescu, St.I., ”Consideraţiuni generale asupra posibilităţilor de 

refacere a şoselelor”, p. 122-125. 
 Florescu, M.P., ”Criza pădurilor din Rom}nia”, p. 126-127. 
 Mazilu, M.C., ”Despre incrustaţiuni, precipitări şi coroziuni la căldările 

cu aburi”, p. 128-137. 
 Zănescu, A., ”T}rgul dela Paris (12-28 mai 1928)”, p. 138. 



313 

 

 

anul X, nr. 4, aprilie 1928 
 ***, ”Darea de seamă a activităţii Cercului Regional AGIR Iaşi în anul 

1927”, p. 142. 
 ***, ”Darea de seamă a activităţii Cercului Regional AGIR Bucovina în 

anul 1927”, p. 143. 
 Saxone, A., ”Pluta ca material de construcţie”, p. 143-144. 
 ***, ”Notă asupra coordonărilor reuniunilor technice internaţionale”, p. 

145. 
 ***, ”Premiul «Fundaţiunea George Montefiore»”, p. 146. 

anul X, nr. 5, mai 1928 
 ***, ”Darea de seamă a Congresului al VIII-lea AGIR (Constanţa, 1928)”, 

p. 151-171. 
 Niculescu, Cristea, ”Observaţiuni în legătură cu viitorul căilor ferate”, p. 

172-175. 
anul X, nr. 6, iunie 1928 

 Teodorescu, Ştefan, ”Industria şi politica forestieră de stat”, p. 179-180. 
 Odobescu, N., ”Observaţiuni în legătură cu viitorul căilor ferate”, p. 

181-184. 
anul X, nr. 7, iulie 1928 

 Zănescu, A., ”Excursia AGIR la Stambul (mai 1928)”, p. 189-192. 
 ***, ”Congresul AGIR din 1929. Înt}mpinările AGIR în chestiunea 

adjudecării nelegale a lucrărilor de reconstrucţie a Ministerului de 
Răsboiu”, p. 194-199. 

 Zănescu, A., ”Publicaţiile Biroului Internaţional al Muncei”, p. 200. 
anul X, nr. 8, august 1928 

 Sfinţescu, C., ”Palatul municipal al capitalei”, p. 201-203. 
 ***, ”Regulamentul Comisiunii rom}neşti de normalizare înfiinţată din 

iniţiativa Institutului Românesc de Organizare Ştiinţifică a Muncei”, p. 204-
207. 

anul X, nr. 9, septembrie 1928 
 Niculescu, Cristea, ”Observaţiuni în legătură cu viitorul căilor ferate”, p. 

211-215. 
 Mazilu, M.C., ”Experienţe cu material refractar la CFR”, p. 216-221. 
 ***, ”Normele de alimentare cu electricitate a marilor imobile”, p. 225. 

anul X, nr. 10, octombrie 1928 
 Garvin, Alex., ”Electrificarea căilor ferate?”, p. 227-229. 
 Zănescu, A., ”Congresul mondial ingineresc (Tokyo, 1929)”, p. 230-233. 
 Zănescu, A., ”Sesiunea specială a Conferinţei mondiale a energiei 

(Tokyo, 1929)”, p. 234-235. 



314 

 

 

 Zănescu, A., ”Accidentele de muncă şi asigurarea contra accidentelor 
industriale”, p. 236. 

anul X, nr. 11, noiembrie 1928 
 Nicolau, Gh., ”La inaugurarea monumentului doctorului C. Istrati”, p. 

243-244. 
 Florescu, M.P., ”La Congresul Asociaţiei Generale a Medicilor din 

Rom}nia”, p. 245-246. 
 Popescu, Alex.I., ”Date statistice asupra şoselelor şi podurilor din 

judeţele din ţară”, p. 247-249. 
 Ionescu, I.B., ”Criza economică”, p. 251-252. 

anul X, nr. 12, decembrie 1928 
 Reinhorn, M., ”Despre infiltraţiunile din tuneluri şi lucrările de 

reparaţii efectuate la tunelul Epureni”, p. 259-264. 
 Popescu, Alex.I., ”Construcţiuni de şcoale rurale tip la comunele rurale 

din ţară (judeţe)”, p. 265-267. 
 
anul XI, nr. 1, ianuarie 1929 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1929”, p. 1-79. 
anul XI, nr. 2, februarie 1929 

 Demetrescu, I., ”Podul peste Bistriţa la Broşteni”, p. 85-102. 
 Vernescu, D., ”Determinarea punctelor fixe şi a coeficienţilor de 

repartizare a momentelor la noduri în câteva cazuri de sistem static 
nedeterminate”, p. 103-105. 

 Davidescu, L., ”Motorul Diesel cu supraalimentare sistem SLM 
Winterthur”, p. 106-109. 

 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1928”, p. 
110-117. 

 ***, ”Expunerea situaţiei financiare AGIR pentru anul 1928 şi proectul 
de buget pe anul 1929”, p. 118-119. 

anul XI, nr. 3, martie 1929 
 Rădulescu, T.A., ”Planul de sistematizare al capitalei”, p. 125-145. 
 ***, ”Rezistivitatea aluminiului”, p. 146. 
 Zănescu, A., ”Asupra siguranţei muncei în diferite exploatări”, p. 147-150. 
 Zănescu, A., ”Conferinţa mondială a energiei. Sesiunea specială asupra 

utilizării integrale a cursurilor de apă (Barcelona, mai-iunie 1929)”, p. 
151-152. 

 ***, ”Dările de seamă asupra activităţii Cercurilor AGIR Braşov, 
Bucovina şi Iaşi”, p. 153-162. 

 ***, ”Al doilea Congres internaţional de foraje, Paris, 1929”, p. 163. 



315 

 

 

anul XI, nr. 4, aprilie 1929 
 Ciochină, I., ”Rostul şi importanţa normalizării industriale”, p. 165-166. 
 Ciochină, I., ”Propuneri cu privire la organizaţia şi regulamentul 

Comisiunei normelor industriei româneşti”, p. 167-174. 
 Steinberg, H., ”Mecanizarea transporturilor”, p. 175-177. 
 Florescu, M.P., ”O nouă organizaţie modernă a pădurilor rom}neşti”, p. 

178-180. 
 Vidraşcu, I.G., ”Inundaţiile catastrofale ale Mississippiului şi îndiguirile 

Dunării”, p. 186-190. 
 Zănescu, A., ”Locomotive cu înaltă presiune pentru 60 atmosfere, 

sistem Winterthur”, p. 191-194. 
 Zănescu, A., ”Expoziţia generală dela Poznan (Polonia)”, p. 194-195. 
 ***, ”O uzină uriaşă în Alpii elveţieni”, p. 195. 

anul XI, nr. 5, mai 1929 
 Mateescu, Şt., ”Participarea la beneficii în industrie”, p. 197-203. 
 Bakoni, C., ”Desvoltarea viitoare a traficului cu vagoane automotoare 

pe linii de căi ferate”, p. 204-212. 
 Popescu, Alex.I., ”Materiale de împietruire la întreţinerea şoselelor şi 

lucrări executate cu zile de prestaţie în judeţe”, p. 213-215. 
 ***, ”Memoriul AGIR referitor la institutele technice universitare şi la 

admiterea absolvenţilor lor în Corpul Technic al Statului”, p. 216-219. 
 ***, ”Al IV-lea Congres internaţional de organizare ştiinţifică a muncei 

(Paris, 1929)”, p. 220. 
anul XI, nr. 6, iunie 1929 

 Paltov, A., ”Căile ferate europene în 1927”, p. 223-228. 
 ***, ”August Borsig”, p. 229-230. 
 ***, ”Procesul-verbal al Adunării generale AGIR din 9 iunie a.c. contra 

modificării art. 6 din Legea Corpului Technic”, p. 231-238. 

 ***, ”Cuv}ntul studenţilor Şcolii Politechnice din Bucureşti şi 

Temişoara contra cererii absolvenţilor institutelor technice univer-

sitare de a fi admişi în Corpul Technic”, p. 239-242. 
 ***, ”Memoriul Federaţiilor Asociaţiilor Arhitecţilor, Inginerilor, 

Medicilor, Medicilor veterinari privitor la anteproectul de lege pentru 
organizarea administraţiei locale”, p. 253-254. 

 Meţianu, Tr.I., ”I. Tănăsescu”, p. 255-256. 
anul XI, nr. 7, iulie 1929 

 Codreanu, N., ”Completarea reţelei CFR”, p. 257-261. 
 Paltov, A., ”Capitalul străin şi problema căilor noastre ferate”, p. 262-267. 
 Müller, R., ”Instalarea motoarelor Diesel-Sulzer în România şi statele 

balcanice ale Europei”, p. 268. 



316 

 

 

 ***, ”Informaţiuni din Elveţia”, p. 271-272. 
anul XI, nr. 8, august 1929 

 Florescu, M.P., ”Pădurile Rom}niei în funcţie de noua lege a organizării 
administrative şi de legea organizării Ministerului de Domenii şi 
Agricultură”, p. 273-274. 

 Cambureanu, D., ”Balneo-climatologia şi turistica în Rom}nia”, p. 275-280. 
anul XI, nr. 9, septembrie 1929 

 Zănescu, A., ”Uzinele Skoda (monografie)”, p. 287-332. 
anul XI, nr. 10, octombrie 1929 

 Zănescu, A., ”Conferinţa mondială a energiei (Berlin, 1930)”, p. 333-340. 
 Popescu, Alex.I., ”Cetatea dela Răcari (judeţul Dolj)”, p. 341-342. 
 Eckelmann, ”Ventile cu piston”, p. 343-346. 
 Germani, D., ”Traian Lalescu”, p. 347-348. 

anul XI, nr. 11, noiembrie 1929 
 ***, ”Darea de seamă a Congresului AGIR din acest an (Arad, 1929)”, p. 

353-363. 
 Panaitescu, P.N., ”Politica noastră industrială şi discuţia între inginerii 

Şcoalei Politechnice şi cei industriali”, p. 364-367. 
 ***, ”Memoriul prezentat de AGIR în chestiunea pensionărei 

inginerilor din serviciile publice”, p. 368-369. 
anul XI, nr. 12, decembrie 1929 

 Papadache, I., ”Aparate frigorifere pentru uzajul domestic”, p. 373-377. 
 Atanasescu, T., ”Analizarea Legii pentru creiarea Regiei Autonome 

CFR”, p. 378-381. 
 Georgescu, N., ”Raport asupra Legii comptabilităţii statului şi a 

controlului preventiv”, p. 382-384. 
 ***, ”Moţiunile votate de Congresul IX AGIR (Arad, 1929)”, p. 385-388. 
 Ionescu, I.B., ”Poduri suspendate”, p. 393. 

 
anul XII, nr. 1, ianuarie 1930 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1930”, p. 1-90. 
anul XII, nr. 2, februarie 1930 

 ***, ”Darea de seamă asupra activităţei AGIR şi a situaţiei sale 
financiare în cursul anului 1929”, p. 91-103. 

 ***, ”Înt}mpinarea AGIR la Legea pentru unificarea asigurărilor 
sociale”, p. 104-107. 

 ***, ”Înt}mpinarea AGIR în chestiunea statutului şi încadrărilor dela 
CFR”, p. 108-109. 

 Popescu, Alex.I., ”Circulaţiunea pe şosele a vehiculelor”, p. 110-111. 



317 

 

 

 Gabrielescu, C.E., ”Theodor, Neagu”, p. 112. 
 ***, ”O nouă uzină electrică cu motoare Diesel”, p. 112. 
 ***, ”Elveţia, ţara electricităţii”, p. 113-114. 

anul XII, nr. 3, martie 1930 
 ***, ”Tablou comptabil dela 1925 la 1929”, p. 124. 
 Leahu, X., ”Clădirea de locuinţe colective pentru funcţionarii CAM”, p. 125. 
 ***, ”Expoziţia internaţională de transporturi şi turism dela Poznan, 

din iulie 1930”, p. 126-127. 
 Bartlemanov, Theodor, ”Refacerea podurilor de şosea”, p. 127-128. 
 Anastasiu, E.E., ”Pregătirea inginerilor”, p. 129-133. 
 Grecu, William, ”Scrisoare către Congresul internaţional pentru 

organizarea ştiinţifică a muncii”, p. 133-134. 
 ***, ”Mişcarea membrilor AGIR”, p. 135. 
 ***, ”Avizul AGIR asupra proectului de lege al Casei Autonome a 

Construcţiilor”, p. 136-137. 
 ***, ”Înt}mpinarea AGIR în chestiunea legiferării cadastrului”, p. 137-138. 
 ***, ”Înt}mpinarea AGIR şi Societatea Politechnică în chestiunea 

adjudecărei de lucrări la firme străine”, p. 139. 
 ***, ”Darea de seamă a Cercului Braşov”, p. 144-145. 

anul XII, nr. 4, aprilie 1930 
 ***, ”Lucrările dela Privalul Filipoiu”, p. 155. 
 R}peanu, St., ”Scurtă privire asupra industriei tutunului din Rom}nia”, 

p. 156-157. 
 Popescu, Alex.I., ”Circulaţiunea automobilelor pe şosele (judeţe)”, p. 

157-159. 
 Anastasiu, E.E., ”Pregătirea inginerilor”, p. 159-164. 

anul XII, nr. 5, mai 1930 
 Anastasiu, E.E., ”C. Cihodariu”, p. 181. 
 Bedreag, Cristea, ”Fluviul Dunărea şi statutul definitiv al Dunării”, p. 

182-188. 
 Tănăsescu, T., ”Redresorii anodici pentru lămpi de radio-recepţii”, p. 

188-194. 
 H.W., ”Funicularul pentru transportul cărbunilor pentru marea 

centrală electrică din Banhida”, p. 200-201. 
anul XII, nr. 6, iunie 1930 

 Zănescu, A., ”Gh. Scutaru”, p. 207. 
 Bedreag, Cristea, ”Comisia Europeană Dunăreană şi bara dela Sulina”, 

p. 208-213. 



318 

 

 

 Bartlemanov, Theodor, ”Inaugurarea podului peste Ialomiţa la 
Ţigăneşti”, p. 214-215. 

 ***, ”Înt}mpinare la proectul caetului de sarcini tip al condiţiilor 
generale pentru ţinerea licitaţiilor la instituţiile de stat”, p. 222-223. 

 ***, ”Înt}mpinare în chestiunea executării cadastrului în Cadrilater”, p. 
224. 

 ***, ”Circulara generală pentru lucrările celui de-al X-lea Congres al 
inginerilor din Rom}nia”, p. 225-226. 

 ***, ”Sudura electrică. Un procedeu de cur}nd intrat în uz”, p. 227-228. 
anul XII, nr. 7-8, iulie-august 1930 

 Ciochină, I., ”Asupra posibilităţilor de standardizare a produselor 
cuptoarelor înalte ale Uzinelor de Fier din Hunedoara”, p. 237-242. 

 Bedreag, Cristea, ”Importanţa economică şi comercială a portului 
Constanţa în urma Convenţiei dela Lausanne asupra noului regim al 
strâmtorilor Bosfor şi Dardanele”, p. 243-251. 

 ***, ”Regulament de funcţionare al Oficiului de Plasare AGIR”, p. 256-257. 
 ***, ”Statutele Asociaţiei Internaţionale de Poduri şi Clădiri”, p. 260-261. 

anul XII, nr. 9, septembrie 1930 
 Mihăescu, Şt., ”Maşinism în agricultură?”, p. 265-266. 
 Florescu, M.P., ”O latură a problemei agricole”, p. 267-269. 
 Florescu, M.P., ”Problema silvică”, p. 270-276. 
 Issărescu, U., ”Criza industrială şi criza agriculturii noastre”, p. 276-280. 
 Issărescu, U., ”Contribuţiuni la viitoarea lege a Corpului Technic”, p. 

280-282. 
 Ştefănescu-Radu, I., ”Inginerii rom}ni şi lucrările noui din ţară”, p. 283. 
 Baldovin, Flaviu Dem., ”Concursuri de proecte şi execuţie la lucrările de 

stat”, p. 283-284. 
anul XII, nr. 10, octombrie 1930 

 Zănescu, A., ”Referat asupra legei pentru îngrădirea purtărei titlului şi 
a exercitărei profesiunei de inginer”, p. 285-293. 

 Andriescu-Cale, I., ”Actualitatea problemei irigaţiilor în Rom}nia”, p. 
294-318. 

 Anastasiu, E.E., ”Învăţăm}ntul technic superior”, p. 319-320. 
 Georgescu-Gruian, L., ”Sporirea producţiunei agricole prin aplicarea 

metodului dry-farming”, p. 320-322. 
anul XII, nr. 11, noiembrie 1930 

 Meunier, R.W., ”La centrale hydro-électrique de Shannon en Irlande”, p. 
327-330. 

 Sfinţescu, C., ”Terminologia urbanistică”, p. 330-331. 
 Davidescu, Alex., ”Raport asupra irigaţiilor”, p. 332-333. 



319 

 

 

 Russu, Edgar, ”Raport asupra situaţiei inginerilor dela serviciile 
technice judeţene”, p. 333-334. 

 Russu, Edgar, ”Raport asupra degradării unor terenuri”, p. 334. 
 Munteanu, Alexiu, ”Principiile fundamentale geodezice pentru fixarea 

proecţiunei şi a axelor în trei puncte de origine pentru cadastrarea 
ţării”, p. 334-335. 

 ***, ”Înt}mpinarea AGIR în chestia statutului personalului CFR”, p. 
339-341. 

anul XII, nr. 12, decembrie 1930 
 Severin, E., ”Un important legat lăsat Şcoalei Politechnice din 

Bucureşti”, p. 353. 
 Ştefănescu-Radu, I., ”Amenajările căderilor de apă pe r}ul Ialomiţa şi 

alimentarea oraşului Bucureşti cu energie electrică”, p. 354-360. 
 Timoşencu, V., ”Un nou avion construit de Uzinele IAR”, p. 361-364. 
 Russu, Edgar, ”Drumurile judeţene şi vicinale după noua lege a 

drumurilor”, p. 364-369. 
 ***, ”Darea de seamă a Congresului X AGIR, Craiova, 28-30 septembrie 

1930”, p. 370-388. 
 ***, ”Înt}mpinarea AGIR la legea cumulului”, p. 388-389. 

 
anul XIII, nr. 1, ianuarie 1931 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1931”, p. 1-95. 
anul XIII, nr. 2, februarie 1931 

 Zapolanski, I., ”Criza de consumaţie la uzinele noastre electrice şi 
mijloacele pentru combaterea ei”, p. 103-105. 

 Popescu, Alex.I., ”Drumuri şi lucrări la judeţe”, p. 105-107. 
 Bedreag, Cristea, ”Producţia mondială de petrol şi organizarea staţiilor 

de petrol în porturi”, p. 107-118. 
 Marton, Sigismund, ”Un sistem de autoblocare la liniile drumurilor de 

fier”, p. 118-120. 
 Mateescu, Cr., ”Căderile Ialomiţei”, p. 120-122. 
 Anastasiu, E.E., ”Ingineri în trei luni”, p. 122. 
 ***, ”Dare de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1930. Dare 

de seamă asupra situaţiei financiare. Raportul cenzorilor. Bilanţ. 
Situaţia fondului social. Proect de buget pe 1931”, p. 123-132. 

 Anastasiu, E.E., ”Conferinţele dlor C. Argetoianu şi Sylvio Marino”,  
p. 139-140. 

anul XIII, nr. 3, martie 1931 
 Budu, Petru, ”George Caracostea”, p. 149. 



320 

 

 

 Budu, Ioan, ”Industria p}inei în Bucureşti”, p. 150-155. 
 Dumitrescu, C., ”Un răspuns obligat”, p. 155-160. 
 Arnou, E., ”O colaborare utilă”, p. 161-163. 
 Garvin, Alex., ”Problema combustibilului la CFR”, p. 163. 
 Paşcanu, Sergiu, ”Asociaţia Internaţională de Poduri şi Construcţii. 

Obiectivul şi activitatea Grupului Rom}n”, p. 164. 
 Ionescu, Ilie, ”Jubileul de aur al Societăţii Electrotechnice”, p. 165. 
 Popescu-Zeletin, I., ”Casa Autonomă a Construcţiilor”, p. 165-166. 
 Răuţ, C., ”Comunicarea dlui inginer-şef Cezar Cristea la Congresul 

Uniunii Generale a Oraşelor din Rom}nia”, p. 168. 
 Ionescu, Ilie, ”Spre un nou capitalism? Conferinţa ţinută de dl ing. 

Cristea Mateescu”, p. 169. 

 ***, ”Aspecte noi ale problemei tracţiunii electrice în legătură cu 

adoptarea electrificării în Rom}nia. Conferinţă ţinută de C. Budeanu”, 

p. 169-170. 

 Răuţ, C., ”Problema industriei aeronautice în Rom}nia. Conferinţa dlui 

Amiral Negrescu”, p. 170. 

anul XIII, nr. 4, aprilie 1931 

 Meţianu, Tr.I., ”Mihail-Victor S. Bodnărescu”, p. 185-186. 

 Grigorescu, A.E., ”Nicolae Stanciu”, p. 186. 

 Arcadian, Nicolae, ”O nouă orientare în pregătirea noilor ingineri”, p. 

187-190. 

 Ciochină, I., ”Disciplinarea producţiunii într-o uzină metalurgică”, p. 

190-197. 

 Şiadbei, Tr., ”Controlul pregătirii betonului la lucrările de beton armat”, 

p. 197-204. 

 Wiessner, P., ”Tratarea apei de consum din cazane, fără instalaţiunea 

pregătitoare de curăţire”, p. 204-205. 

 Thiess-Sibiu, H., ”Excursiuni în domeniul economiei de electricitate”, p. 

205-206. 

 Anastasiu, E.E., ”Societatea «Prietenii Şcoalei Politechnice»”, p. 206-207. 

 ***, ”Program de desvoltare economică şi financiară”, p. 207-211. 

 Ştefănescu-Radu, I., ”Un răspuns”, p. 212. 

 Ionescu, Ilie, ”Problema azotului în Rom}nia. Conferinţă ţinută de dl 

maior inginer I. Popovici”, p. 218. 
anul XIII, nr. 5, mai 1931 

 ***, ”Condiţiuni generale pentru întreprinderi de lucrări publice. 
Proect alcătuit de Secţia III AGIR”, p. 231-238. 



321 

 

 

 Mihăescu, Şt., ”Casa Autonomă a Construcţiilor şi Locuinţelor 
Populare”, p. 238-241. 

 Kemény, B., ”Contribuţiuni la noul regulament al întreprinderilor 
publice”, p. 241-243. 

 ***, ”Înt}mpinarea AGIR la Legea cumulului”, p. 243-244. 
 ***, ”Congresul internaţional de încercări de materiale”, p. 250. 
 Ghiţulescu, T.P., ”Congresele internaţionale de foraj”, p. 251. 
 Popescu-Zeletin, I., ”Spicuiri dela Adunarea generală AGIR din 25 

ianuarie 1931 cu privire la problema silvică”, p. 251. 
 Răuţ, C., ”Tratatul de comerţ şi navigaţie între România şi 

Cehoslovacia”, p. 251-252. 
 ***, ”Cercul electrotechnic din Rom}nia”, p. 252. 
 ***, ”Programul departamentului lucrărilor publice şi al comunica-

ţiilor”, p. 252-254. 
 Ionescu, Ilie, ”Evoluţia gazelor de luptă: cum ne putem apăra în caz de 

războiu”, p. 254. 
anul XIII, nr. 6, iunie 1931 

 ***, ”Contractul drumurilor cu Societatea Suedeză”, p. 271-280. 
 Schlesinger, K., ”Jocul elastic la încastrare”, p. 281-285. 
 Popescu, Alex.I., ”Expertize judiciare pentru ingineri”, p. 286-287. 
 Atanasiu, C., ”Ioan G. Mărculescu”, p. 287-288. 
 Zănescu, A., ”Sărbătorirea lui Faraday”, p. 288-289. 
 ***, ”Congresul internaţional al învăţăm}ntului technic (Paris, 24-27 

septembrie)”, p. 297. 
anul XIII, nr. 7, iulie 1931 

 Budu, Ioan, ”Elementele de bază pentru alcătuirea unui regulament al 
industriilor insalubre în oraşul Bucureşti”, p. 306-312. 

 Gheorghiu-Arad, Ion C., ”Organizarea raţională a muncii într-o uzină 
termoelectrică alimentată cu combustibil solid”, p. 312-315. 

 ***, ”În chestiunea contractului drumurilor”, p. 319. 
anul XIII, nr. 8, august 1931 

 Miclescu, I., ”Rezultatele exploatării căilor noastre ferate în 1930 faţă 
de cele din 1913-1914”, p. 329-333. 

 Munteanu, Alexiu, ”Lămuriri necesare”, p. 333-338. 
 Rantea, Dimitrie, ”Refacerea drumurilor din Basarabia”, p. 338-342. 
 ***, ”Inginer inspector silvic Gh. Belinschi”, p. 342. 
 Cristea, C., ”Note şi impresii dela Congresul Şcoalelor de Arte şi Meserii 

şi Profesionale”, p. 343-345. 



322 

 

 

anul XIII, nr. 9, septembrie 1931 
 Miclescu, I., ”Căile ferate mondiale în 1930”, p. 353-365. 
 Rantea, Dimitrie, ”Ermil Pangratti”, p. 365. 
 Rantea, Dimitrie, ”Consiliul Technic Superior”, p. 366-368. 
 Mihăescu, Şt., ”La Vălenii de Munte”, p. 369. 

anul XIII, nr. 10, octombrie 1931 
 Rantea, Dimitrie, ”Refacerea drumurilor Ploeşti-Buzău”, p. 377-383. 
 Teodorescu, C.C., ”Primul Congres al nouei Asociaţii pentru Încercarea 

Materialelor”, p. 384-386. 
 Şiadbei, Tr., ”Controlul pregătirei betonului”, p. 386-388. 
 Popescu, Alex.I., ”Înaintările în Corpul Technic al Inginerilor”, p. 389-390. 
 Rantea, Dimitrie, ”Consiliului Technic Superior”, p. 392-395. 

anul XIII, nr. 11, noiembrie 1931 
 ***, ”Inginer Elie Radu”, p. 405-410. 
 ***, ”Adunarea generală extraordinară a AGIR-ului în chestiunea 

salarizării inginerilor în serviciile publice”, p. 410-427. 
 ***, ”Statutele Asociaţiei Generale a Inginerilor din Rom}nia”, p. 427-436. 
 Atanasescu, T., ”Situaţia inginerilor din Corpul Technic salariaţi ai 

statului”, p. 436-439. 
anul XIII, nr. 12, decembrie 1931 

 Nicolae, Ştefan R., ”Sistematizarea reţelei şoselelor de stat din Italia”, p. 
447-455. 

 Budu, Ioan, ”Necesitatea modificărei planului zonelor de industrii 
insalubre din municipiul Bucureşti”, p. 455-459. 

 Chelaru, G.G., ”Şomajul în inginerie”, p. 460-463. 
 ***, ”AGIR-ul faţă de proectul de lege de impozit excepţional asupra 

salariilor funcţionarilor particulari”, p. 464-465. 
 ***, ”Memoriul Blocului Naţional al Organizaţiilor Profesionale de 

Funcţionari Particulari din Rom}nia”, p. 465-466. 
 Tzintzu, I., ”Criza industrială şi agricolă şi posibilităţi de îndreptare”, p. 

468-471. 
 Andriescu-Cale, I., ”Tendinţa în technica şi arhitectonica clădirilor”, p. 

471-472. 
 ***, ”Serbarea a 50 de ani dela înfiinţarea Societăţii Politechnice”, p. 

472-473. 
 
anul XIV, nr. 1, ianuarie 1932 

 ***, ”Lista membrilor AGIR pe anul 1932”, p. 1-76. 
anul XIV, nr. 2, februarie 1932 

 Miclescu, I., ”Deficitele căilor noastre ferate”, p. 79-92. 



323 

 

 

 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1931”, p. 
92-97. 

 ***, ”Darea de seamă asupra situaţiei financiare AGIR în cursul anului 
1931”, p. 97-104. 

 ***, ”Avuţiile naţionale: întreprinderile miniere şi metalurgice ale 
statului”, p. 106-108. 

anul XIV, nr. 3, martie 1932 
 Demetrescu, I., ”Eforturi din retragerea betonului în grinzile de beton 

armat”, p. 115-118. 
 Ghiţulescu, T.P.; Gavăt, I., ”Situaţia zăcămintelor de fier, crom, mangan 

şi pirit din Rom}nia”, p. 118-120. 
 Germani, D., ”Constituirea Asociaţiei Generale a Producătorilor şi 

Distribuitorilor de Energie Electrică din Rom}nia”, p. 120-121. 
 ***, ”Valeriu Puşcariu”, p. 122-125. 
 ***, ”Primul Congres al Asociaţiei Inginerilor Diplomaţi ai Şcoalei 

Politechnice din Bucureşti”, p. 128-130. 
anul XIV, nr. 4, aprilie 1932 

 Andriescu-Cale, I., ”Problema modernizărei şoselelor noastre”, p. 139-
144. 

 Vasu, L., ”Avantajele rulmenţilor şi aplicarea lor în parcul materialului 
nostru rulant de cale ferată”, p. 144-146. 

 ***, ”Moţiunea Adunărei generale extraordinare AGIR din 13 martie 
1932 în chestiunea dispoziţiilor din Legea învăţăm}ntului superior 
referitoare la învăţăm}ntul technic superior”, p. 146. 

 Anastasiu, E.E., ”Al III-lea raport asupra executării programului de 
îmbunătăţire a căilor ferate rom}ne, 7 februarie 1931-7 februarie 
1932”, p. 150-151. 

 Răuţ, C., ”Pregătirea inginerilor rom}ni”, p. 152. 
anul XIV, nr. 5, mai 1932 

 Cuşuţă, Şt., ”Metode moderne pentru reparaţia locomotivelor în 
ateliere”, p. 166-169. 

 V}lceanu, Eugen, ”Evoluţia cooperativelor de producţie forestieră în 
perioada 1921-1930”, p. 169-172. 

 Vasu, L., ”Avantajele rulmenţilor şi aplicarea lor în parcul materialului 
nostru de cale ferată”, p. 172-175. 

 Chelaru, G.G., ”Proprietăţile aburului, după ultimele cercetări”, p. 175-176. 
anul XIV, nr. 6, iunie 1932 

 Constantinescu, M.N., ”Telefonia multiplă prin curenţi de înaltă 
frecvenţă”, p. 187-190. 



324 

 

 

 V}lceanu, Eugen, ”Evoluţia cooperativelor de producţie forestieră în 
perioada 1921-1930”, p. 190-197. 

 Hanganu, M.D., ”Asupra contracţiunei betonului armat”, p. 197-199. 
 Dumitrescu, V., ”Ernest Dimitriu”, p. 199-200. 
 ***, ”Congresul AGIR din 1932”, p. 200-203. 
 ***, ”Din activitatea cercurilor Regionale AGIR”, p. 204-205. 
 ***, ”Congresul internaţional de organizare ştiinţifică a muncei”, p. 206. 

anul XIV, nr. 7, iulie 1932 
 Nedelcovici, N., ”Asocierea diverşilor proprietari de păduri ca mijloc 

pentru o mai bună valorificare a produselor lemnoase şi o mai bună 
cultură silvică”, p. 213-216. 

 Anastasiu, E.E., ”Prescripţiuni germane pentru construcţii metalice 
sudate (traducere)”, p. 217-222. 

 ***, ”Chestiunea preţului cimentului”, p. 223-229. 
anul XIV, nr. 8, august 1932 

 Miclescu, I., ”Problema generală a căilor noastre ferate”, p. 241-254. 
 Ganiţchi, Ion, ”Problema combustibilului la CFR”, p. 255-263. 
 Augustin, R., ”Consideraţiuni asupra costului real al transportului 

combustibilului”, p. 264-265. 
 Augustin, R., ”Stabilirea pe cale teoretică a relaţiunei dintre preţurile 

medii ale unei tone de apă vaporizată din două zone vecine pentru a 
avea un minim de cheltuială totală de combustibil”, p. 265-266. 

 Schiteanu, C., ”Întreţinerea vagoanelor de călători”, p. 267-269. 
 Arcadian, Nicolae, ”Ideia şi formele de economie organizată în decursul 

timpului”, p. 270-276. 
 Miclescu, I., ”Condiţiuni uniforme de tratament ale inginerilor din 

serviciile publice după o lege unică a Corpului Technic”, p. 277. 
 Meţianu, Tr.I., ”Corneliu Toroceanu”, p. 278-279. 

anul XIV, nr. 9, septembrie 1932 
 Paltov, A., ”Problema echilibrului bugetar eventual, numai în lumina 

datelor statistice”, p. 285-296. 
 Balş, Al., ”Prepararea cărbunilor”, p. 297-303. 
 Schileru, Gr., ”Prepararea cărbunilor”, p. 304-308. 
 Bejan, P.N., ”Problema combustibilului rom}nesc”, p. 309-311. 
 Dobrescu, T., ”Carburanţii şi motoarele cu explozie”, p. 312-315. 
 Cantuniar, I., ”Întreţinerea materialului rulant şi politica reînnoirii lui 

la CFR”, p. 316-331. 
 Marino, Silvio, ”Etatismul în Rom}nia”, p. 332-336. 



325 

 

 

 Codreanu, N., ”Bazele cari pot da capitalului străin posibilitatea de a 
participa la desvoltarea reţelei noastre de căi ferate”, p. 337-340. 

 Andriescu-Cale, I., ”Influenţa vegetaţiei asupra regimului apelor şi 
utilizarea ei technică”, p. 341-353. 

 Mihăescu, Şt., ”Plan economic naţional”, p. 354-357. 
 Vlădescu, Ion, ”Planul cincinal sovietic”, p. 358-372. 
 Anastasiu, E.E.; Cernescu, C., ”Proect pentru Legea Corpului Technic”, p. 

373-376. 
 Mateescu, Cr.; Odobescu, N., ”Criza economică şi situaţia inginerilor”, p. 

377-382. 
 Chelaru, G.G., ”Sindicalizarea inginerilor pe întreprinderi”, p. 383-390. 
 Georgescu, G.C., ”Legea asupra contractelor de muncă faţă de 

funcţionarii particulari”, p. 391-394. 
 Demetrescu, I.; Chelaru, G.G., ”Şomajul în inginerie”, p. 395-401. 
 Cristea, C., ”Ocrotirea muncii indigene şi şomajul intelectual”, p. 402-409. 

anul XIV, nr. 10, octombrie 1932 
 Demetriad, Paul; Ciobanu, V., ”Armonizarea căilor ferate cu navigaţia şi 

porturile în special cu privire la traficul de cereale”, p. 419-424. 
 Damaschin, Gh., ”Contribuţiuni la cunoaşterea problemei 

combustibilului mineral şi la stabilirea politicei de stat în materie de 
combustibil”, p. 425-435. 

 Bujoiu, I.E., ”C}teva aspecte statistice în industria carboniferă 
rom}nească”, p. 436-441. 

 Atanasescu, T., ”Lucrările executate la CFR între anii 1929-1932 din 
împrumutul extern”, p. 442-450. 

 Anastasiu, E.E., ”Podurile de cale ferată executate din fondurile de 
investiţii 1929-1932”, p. 451-455. 

 Demetrescu, I., ”Problema drumurilor”, p. 456-460. 
 Andriescu-Cale, I., ”Contribuţiuni la studiul modernizărei şoselelor 

noastre. Pavajul mozaic”, p. 461-478. 
 Grozescu, D.; V}lceanu, Eugen, ”Regimul silvic şi regimul apelor”, p. 

479-484. 
 Manoilescu, M., ”Economia naţională organizată”, p. 485-487. 
 Dulfu, P.P., ”Politica comercială externă în regimul economiei naţionale 

organizate”, p. 488-491. 
 Teodoreanu, Al., ”Casa Generală de Pensiuni a Funcţionarilor 

Particulari”, p. 492-496. 
 Georgescu, G.C., ”Anteproect de lege pentru înfiinţarea unei case de 

pensiuni pentru funcţionarii particulari”, p. 497-503. 



326 

 

 

anul XIV, nr. 11, noiembrie 1932 
 Teodoreanu, Al., ”Raport asupra chestiunii «Armonizarea diferitelor 

mijloace de transport»”, p. 507-510. 
 Teodoreanu, Al., ”Raport asupra chestiunii «problema CFR»”, p. 510-520. 
 Demetrescu, I., ”Raport asupra chestiunii «problema drumurilor»”, p. 

520-522. 
 Mihalopol, C., ”Raport asupra chestiunii «problema silozurilor»”, p. 

522-523. 
 Grozescu, D., ”Raport general asupra chestiunii «regimul silvic şi 

regimul apelor»”, p. 524-527. 
 Panaitescu, P.N., ”Raport general asupra chestiunii «economia 

naţională organizată»”, p. 528-537. 
 Demetrescu, I., ”Raport general asupra chestiunii «ocrotirea muncii 

naţionale»”, p. 538-540. 
 Zănescu, A., ”Protecţiunea titlului şi îngrădirea exerciţiului profesiunei 

de inginer”, p. 541-547. 
 Lakatoş, Şt., ”Pavaje speciale”, p. 548-556. 
 Hartstein, Emil, ”Pavaje de asfalt”, p. 557-561. 
 ***, ”Vasile Bogos”, p. 564-565. 

anul XIV, nr. 12, decembrie 1932 
 Macovei, I., ”Căile ferate şi automobilul”, p. 583-586. 
 Atanasiu, D.I., ”Technica modernă rutieră aplicată pe drumurile din 

Franţa”, p. 587-594. 
 Demetriad, Paul, ”Necesitatea silozurilor pentru ţara rom}nească. 

Sistemul cel mai adequat împrejurărilor de azi şi mijloacele financiare 
cele mai potrivite înfăptuirii lor”, p. 595-632. 

 Panaitescu, P.N., ”Politica industrială în o ţară agricolă şi în special în 
Rom}nia”, p. 633-654. 

 Cioc, M., ”Rolul statului în diferitele forme de organizare economică”, p. 
655-665. 

 Teodorescu, C.C., ”După Congresul AGIR”, p. 666-668. 
 Meţianu, Tr.I., ”Cuv}ntarea ţinută la Congresul profesional al Asociaţiei 

Generale a Medicilor din România în numele AGIR-ului”, p. 669. 
 
anul XV, nr. 1, ianuarie 1933 

 ***, ”Lista membrilor AGIR la 1 ianuarie 1933”, p. 1-79. 
 ***, ”Anteproect de lege pentru purtarea titlului şi exercitarea 

profesiunei de inginer şi pentru înfiinţarea şi organizarea Colegiului 
Inginerilor”, p. 80-82. 

 ***, ”Ştefan Mirea”, p. 88. 



327 

 

 

anul XV, nr. 2, februarie 1933 
 Teodorescu, C.C., ”G}ndirea technică”, p. 95-98. 
 Nicolescu, Atanasie R., ”Refacerea economică a ţărei”, p. 99-104. 
 Chelaru, G.G., ”Mişcările muncitoreşti la CFR”, p. 105-106. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţei AGIR-ului în cursul anului 

1932”, p. 107-112. 
 ***, ”Darea de seamă asupra situaţiei financiare a AGIR-ului pe anul 

1932”, p. 113-124. 
 ***, ”Ultimele perfecţionări în domeniul betonului armat”, p. 128-130. 

anul XV, nr. 3, martie 1933 
 Cantuniar, I., ”Întreţinerea materialului rulant şi politica reînnoirii lui 

la CFR”, p. 145-155. 
 Bunescu, Al.D., ”Şcoala Politechnică şi industria tiparului”, p. 156. 
 ***, ”Organele secţiilor şi cercurilor AGIR pe anul 1933”, p. 157. 
 ***, ”Darea de seamă asupra Congresului al 11-lea AGIR (Braşov)”, p. 

158-166. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii Cercului Regional AGIR Iaşi pe 

anul 1932”, p. 167-169. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii Cercului Regional AGIR Arad pe 

anul 1932”, p. 169. 
 Anastasiu, E.E., ”Podurile peste Canalul Bega”, p. 173-174. 
 ***, ”Modernizarea şi raţionalizarea atelierelor de locomotive 

Bucureşti-Griviţa”, p. 175-178. 
 ***, ”Ţara noastră posedă cele mai ample energii din Europa”, p. 178-180. 
 Răuţ, C., ”Transmisiunea energiei”, p. 180-181. 

anul XV, nr. 4, aprilie 1933 
 Drăgulănescu, D., ”Prodromul erei technice”, p. 189-192. 
 Nicolescu, Ath.D., ”De ce căile noastre ferate sunt deficitare”, p. 193-203. 
 ***, ”Regia Autonomă a Porturilor şi a Căilor de Comunicaţie pe Apă”, 

p. 204-207. 
 ***, ”Proiect de lege pentru exercitarea profesiunei de inginer şi 

înfiinţarea şi organizarea Colegiului Inginerilor”, p. 208-212. 
 Panaitescu, D., ”Containers”, p. 213. 
 Bujoiu, I.E., ”Consideraţiuni asupra comunicării «Stabilirea teoretică a 

relaţiunii dintre preţurile medii ale unei tone de apă vaporizată din 
două zone vecine, pentru a avea un minim de cheltuială totală de 
combustibil»”, p. 214-216. 

 Marinescu, M.D., ”Ancheta în domeniul edilitar şi în special asupra 
lucrărilor de pavaj”, p. 217-218. 



328 

 

 

 Răuţ, C., ”Rom}nia văzută de un inginer străin”, p. 221-222. 
 Răuţ, C., ”Răsp}ndirea telefonului în univers”, p. 222. 
 Răuţ, C., ”Problema zahărului în Rom}nia”, p. 223-224. 
 Răuţ, C., ”Situaţia întreprinderilor industriale”, p. 225. 

anul XV, nr. 5, mai 1933 
 Demetrescu, I., ”Norme pentru remunerarea inginerilor diplomaţi”, p. 

235-237. 
 ***, ”Cuv}ntarea dlui inginer Mihai Manoilescu, senator, la discuţia 

legii pentru statutul personalului CFR”, p. 238-243. 
 ***, ”Cuv}ntarea dlui inginer Gh. Nicolau, deputat, la discuţia legii 

pentru statutul personalului CFR”, p. 244-255. 
 ***, ”Legea pentru statutul personalului CFR”, p. 256-271. 
 ***, ”Din activitatea Casei Autonome a Pădurilor Statului”, p. 272-274. 

anul XV, nr. 6, iunie 1933 
 Tudoran, M., ”Amplasamentul noului pod peste Dunăre”, p. 291-309. 
 ***, ”Regulament pentru aplicarea dispoziţiunilor 1, 2, 4, 7-31, 67, 68, 

71-78 din Legea pentru organizarea cadastrului funciar şi 
introducerea cărţilor funduare în Vechiul Regat şi Basarabia”, p. 310-
318. 

 Germani, D., ”Raportul delegatului AGIR în comitetul rom}nesc al 
marilor baraje asupra activităţii în cursul anului 1932”, p. 321. 

anul XV, nr. 7, iulie 1933 
 Cernat, V., ”Principii şi sisteme de salarizare ale lucrătorilor din 

atelierele de reparat material de drum de fer”, p. 333-341. 
 Cristea, C., ”Între tehnică şi economie”, p. 342-346. 

anul XV, nr. 8, august 1933 
 Constantinescu-Berzelie, M., ”Un grup de industrii sintetice bazate pe 

crakarea petrolului, interes}nd economia generală şi apărarea 
naţională”, p. 359-362. 

 Bodascher, O., ”Lupta contra sgomotului urban”, p. 363-368. 
 Grigorescu, A.E., ”Ing.insp.general Gheorghe Radu”, p. 368.  

anul XV, nr. 9, septembrie 1933 
 Drăgulănescu, D., ”Tehnica şi cultura”, p. 377-380. 
 Lakatoş, Şt., ”Emulsiuni bituminoase în tehnica rutieră modernă”, p. 

381-386. 
 ***, ”Darea de seamă asupra Congresului al 11-lea AGIR, Braşov, 1932”, 

p. 387-394. 
 Mihail, N., ”O nouă politică în administrarea pădurilor statului”, p. 395. 
 ***, ”Săptăm}na de 40 ore ca remediu al şomajului”, p. 398. 
 ***, ”Activitatea Societăţei de Tramvaie Bucureşti”, p. 398-399. 



329 

 

 

anul XV, nr. 10, octombrie 1933 
 Schileru, Ion C., ”Învăţăm}ntul profesional de poştă-telegraf şi telefon”, 

p. 407-409. 
 Lakatoş, Şt., ”Emulsiuni bituminoase în tehnica rutieră modernă”, p. 

410-414. 
 ***, ”Circulara Comisiunei permanente economice AGIR către membrii 

Asociaţiei”, p. 417-418. 
 Anastasiu, E.E., ”Minunea dela Wörgl”, p. 419. 
 Răuţ, C., ”Rigla de calcul «Beghin»”, p. 419-420. 
 Andriescu-Cale, I., ”Pacostea inundaţiilor în Moldova”, p. 420-421. 
 Răuţ, C., ”O invenţie rom}nească”, p. 422-423. 
 Răuţ, C., ”Locomotiva electrică cu acumulatori”, p. 423-424. 
 Răuţ, C., ”Determinarea temperaturii flacării în timpul detentei într-un 

motor cu explozie”, p. 424-425. 
anul XV, nr. 11, noiembrie 1933 

 ***, ”Inginerul inspector general Cezar Mereuţă, director general al 
CFR”, p. 431-432. 

 Chelaru, G.G., ”Legea pentru statutul personalului CFR (note şi 
observări)”, p. 433-438. 

 Rădulescu, T.A., ”Asociaţia Inginerilor din CFR”, p. 439-441. 
 ***, ”Darea de seamă asupra Congresului al 11-lea AGIR (Braşov, 

1932), Secţia I: Comunicaţii: Problema drumurilor”, p. 442-445. 
anul XV, nr. 12, decembrie 1933 

 Vasilescu-Karpen, N., ”Trebuie să răm}nă Rom}nia o ţară eminamente 
agricolă?”, p. 455-461. 

 Teodorescu, C.C., ”Expoziţia de numismatică medalistică şi arheologie”, 
p. 462. 

 Ioan, Petre, ”Profesorul Petre Antonescu”, p. 463-464. 
 Zănescu, A., ”Un proiect de federalizare a inginerilor diplomaţi din 

Europa”, p. 465-466. 
 Anastasiu, E.E., ”Congresul inginerilor absolvenţi ai Şcoalei Politehnice 

din Timişoara”, p. 467-468. 
 Chelaru, G.G., ”Legea pentru statutul personalului CFR (note şi 

observări)”, p. 469-474. 
 ***, ”Darea de seamă asupra Congresului al 11-lea AGIR (Braşov, 

1932), Secţia a II-a. Silvicultura: Regimul silvic şi regimul apelor, Secţia 
a III-a. Economie: Economia naţională organizată”, p. 475-478. 

 
anul XVI, nr. 1, ianuarie 1934 

 ***, ”Lista membrilor AGIR pe cercuri regionale, localităţi şi specialităţi 
la 1 ianuarie 1934”, p. 9-80. 



330 

 

 

anul XVI, nr. 2, februarie 1934 
 Christescu, S., ”Străinii din viaţa economică a ţării”, p. 95-97. 
 ***, ”Ion I. Demetrescu”, p. 97. 
 Vlădescu, Ion, ”Situaţia inginerilor”, p. 98-101. 
 ***, ”Activitatea ştiinţifică a dlor profesori G. Ţiţeica şi D. Pompeiu”, p. 

102. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR-ului în cursul anului 

1933”, p. 103-108. 
 ***, ”Darea de seamă asupra situaţiei financiare a AGIR-ului pe anul 

1933”, p. 109-116. 
 ***, ”Siguranţa în transporturile feroviare”, p. 127. 
 ***, ”Adunarea generală ordinară a Secţiei I AGIR”, p. 127-129. 
 ***, ”Organizarea muncii profesionale a inginerului”, p. 129-131. 

anul XVI, nr. 3, martie 1934 
 Vlădescu, Ion, ”Pro industria”, p. 143-147. 
 ***, ”Darea de seamă asupra Congresului al 11-lea AGIR, Braşov, 1932. 

Secţia IV: Munca”, p. 148-154. 
 ***, ”Construcţia unui depozit de tutunuri în oraşul Sf. Gheorghe”, p. 

155-158. 
 ***, ”Rolul presei şi propagandei forestiere: ce a fost şi ce ar trebui să 

fie în viitor”, p. 158. 
 ***, ”Apeductul municipiului Braşov”, p. 158-159. 

anul XVI, nr. 4, aprilie 1934 
 Anastasiu, E.E., ”Îngrădirea titlului de inginer diplomat în Franţa”, p. 

175-177. 
 Zapolanski, I., ”Pierderile de energie la uzinele noastre electrice”, p. 

178-180. 
 ***, ”O nouă metodă întrebuinţată la întreţinerea liniilor de cale ferată: 

suflajul”, p. 187-188. 
 ***, ”Spaţiul economic corporativ”, p. 189-190. 
 ***, ”Mai pot fi pădurile Rom}niei expropriate şi concesionate 

societăţilor streine?”, p. 190-191.  
anul XVI, nr. 5, mai 1934 

 ***, ”Legea pentru protecţia muncii naţionale în legătură cu şomajul 
intelectualilor rom}ni”, p. 207-209. 

 ***, ”Legea pentru exercitarea profesiunei de inginer şi înfiinţarea 
Colegiului Inginerilor”, p. 209-211. 

 ***, ”Congresul Agir, Galaţi, 1934”, p. 212-214. 



331 

 

 

 Niculescu-Niculcea, F., ”Completarea reţelei CFR cu linii de 
automobile”, p. 215-220. 

 Anastasiu, E.E., ”Necesitatea studiului unei circulări rom}neşti pentru 
reglementarea construcţiilor din beton armat”, p. 221. 

 Zănescu, A., ”O punere la punct”, p. 222-223. 
anul XVI, nr. 6, iunie 1934 

 ***, ”Sărbătorirea dlui profesor inginer Matei Drăghiceanu”, p. 245. 
 Demetrescu, I., ”Contractul rutier. Fapte şi documente”, p. 246-254. 
 ***, ”Completare la schema lucrărilor Secţiei a II-a: «Organizarea 

economiei naţionale» a Congresului AGIR”, p. 254. 
 Sburlan, D.A., ”Pavaje de lemn”, p. 255-256. 
 ***, ”Darea de seamă şi moţiunea Adunării generale extraordinare 

AGIR din 3 iunie 1934 pentru discutarea Legii protecţiei muncei 
naţionale şi a Legii pentru exercitarea profesiunii de inginer şi 
înfiinţarea Colegiului Inginerilor”, p. 257-260. 

 ***, ”Expoziţia de construcţiuni rutiere dela München”, p. 260. 
 ***, ”Condiţiuni pentru acordarea lucrărilor de cadastru pe anul în 

curs”, p. 260. 
 ***, ”Anteproect de lege pentru concentrarea învăţăm}ntului tehnic 

superior în şcolile politechnice”, p. 264. 
 Răuţ, C., ”Experienţe relative la intensitatea curentului periculos şi la 

rezistenţa minimă a corpului omenesc”, p. 267. 
anul XVI, nr. 7, iulie 1934 

 Mihăescu, Şt., ”Cartelurile şi trusturile”, p. 1-3. 
 Basgan, I., ”Exploatarea raţională a zăcămintelor de petrol”, p. 3-9. 
 Andronescu, Pl., ”Problema tarifului telefonic”, p. 11-19. 
 Nicolau, P., ”Asigurarea navigaţiei la eşirea Dunării în Marea Neagră. 

Contribuţiuni”, p. 20-21. 
 Paltov, A., ”Spiritul comercial în gestiunea căilor ferate de stat”, p. 22-27. 

* 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Munca naţională”, p. 283. 
 Drăgulănescu, D., ”Tehnocraţia”, p. 284-289. 
 Răuţ, C., ”Actualităţi feroviare”, p. 289. 
 Anastasiu, E.E., ”Profesiunea de inginer în Anglia”, p. 290-291. 
 Răuţ, C., ”Viitorul betonului armat şi al metalului pentru poduri de 

foarte mare deschidere”, p. 291. 
 Anastasiu, E.E., ”Vibrarea betonului”, p. 291. 
 Răuţ, C., ”Experienţe relative la intensitatea curentului periculos şi la 

rezistenţa minimă a corpului omenesc”, p. 293. 



332 

 

 

 Cristea, C., ”Ecou din presă: Efectul reducerilor tarifare la CFR”, p. 293. 
anul XVI, nr. 8, august 1934 

 Andriescu-Cale, I., ”Problema modernizării şoselelor noastre sub 
aspectul hidrologic şi pedologic”, p. 29-35. 

 Tănăsescu, T., ”Combaterea perturbărilor radiofonice”, p. 36-43. 
 Arnou, E., ”Calea ferată şi automobilul”, p. 44-58. 
 Radovici, Emanuel, ”Selfcostul parţial de exploatare C.F. în legătură cu 

raţionalizarea şi bugetul”, p. 59-65. 
 Baldovin, Flaviu Dem., ”Politica marilor lucrări publice”, p. 66-69. 
 Nicolau, P., ”Contribuţiuni la studiul irigaţiilor în România: consideraţiuni 

comparative asupra experienţelor făcute în SUA”, p. 70-71. 
 Florescu, M.P., ”Problema apărării naţionale şi a pădurilor de protecţie 

pe frontieră”, p. 72-75. 
 Nicolescu, Vintilă, ”Sugestii în chestiunea Corpului şi învăţăm}ntului 

tehnic. Armonizarea învăţăm}ntului tehnic”, p. 76. 
 Schileru, Ion C., ”Învăţăm}ntul profesional p.t.t. cu o evidenţiere 

detaliată a ramurei tehnice”, p. 77-82. 
 Floaşiu, I., ”Şcoli de ucenici şi lucrători la industrii mari”, p. 83-84. 

* 
 Stroescu, M.I., ”Contractul suedez al drumurilor”, p. 313-318. 
 Weiszfeiler, F., ”Metodele raţionalizării şi fabricaţiunea uleiurilor 

vegetale”, p. 319-321. 
 Vasiliu, C., ”Inginerul inspector silvic Vlad Lacinschi-Iaşi”, p. 322. 
 Anastasiu, E.E., ”Asociaţia Internaţională de poduri şi şarpante: 

Programul celui de al doilea Congres ce se va ţine la Roma în 1936”, p. 
322-323. 

 Constantinescu, Z., ”Prevenirea accidentelor de muncă în industrie”, p. 
323-325. 

 Răuţ, C., ”Elicea de vapor sistem Sauvageot acţionată direct de aburi”, 
p. 325. 

 Răuţ, C., ”Automotricea cu vapori sistem Sentinel-Cammel”, p. 325-326. 
 Răuţ, C., ”Fabricarea modernă a tutunurilor”, p. 326. 
 Răuţ, C., ”Un nou sistem de poză a unei linii de cale ferată”, p. 327. 

anul XVI, nr. 9, septembrie 1934 
 Andriescu-Cale, I., ”Necesitatea reorganizării Asociaţiei Inginerilor”, p. 

85-88. 
 Demetrescu, I., ”Modernizarea drumurilor în Rom}nia. Sistemele 

aplicate şi rezultatele obţinute”, p. 89-99. 



333 

 

 

 Pastia, Dimitrie A., ”Cum poate oraşul Galaţi şi împrejurimile să-şi 
procure energia electrică ieftină şi în abundenţă”, p. 100-101. 

 Cristea, C.; Caragea, N.N., ”Rolul pădurilor în economia şi apărarea 
naţională”, p. 102-112. 

 Andriescu-Cale, I., ”Pacostea inundaţiilor şi metodele hidrotehnice 
pentru înlăturarea lor”, p. 113-122. 

 Răuţă, Eugeniu N., ”Asanarea regiunilor inundabile ale Dunărei 
(observaţiuni şi sugestii)”, p. 123-124. 

 Bărbulescu, Şt., ”Rolul pădurii în amelioraţiunile funciare şi ale reţelei 
hidrografice”, p. 125-127. 

 Schindler, E., ”Importanţa problemei de amenajare a râului Ceremuş în 
raport cu proectul de amenajare a r}ului Prut pe teritoriul Bucovinei”, 
p. 128-129. 

 Botez-Kaukaz, M., ”Asigurările sociale în Rom}nia”, p. 130-136. 
* 

 Anastasiu, E.E., ”Podul peste Traneberg (boltă de beton armat de 181 
m deschidere). Monografie alcătuită după raportul dlui maior Ernst 
Nilsson, inginer-şef al portului Stockholm”, p. 337-345. 

 Teodorescu, C.C., ”Institutul de Inginerie Forestieră la Universitatea 
din Poznan”, p. 345. 

 ***, ”Şcoli ale căror diplome dau dreptul de înscriere în Corpul Tehnic, 
cu gradul de conductor”, p. 348. 

 Răuţ, C., ”O statistică a accidentelor prin electrocuţiune produse în 
Franţa”, p. 349. 

 Răuţ, C., ”Pod suspendat pentru transportul persoanelor”, p. 349. 
 Răuţ, C., ”Răsp}ndirea căilor ferate”, p. 349. 
 Răuţ, C., ”Proectul unui turn de 2000 metri înălţime pentru apărarea 

aeriană a Parisului”, p. 350. 
anul XVI, nr. 10, octombrie 1934 

 Niculescu, Isaiia; Ionescu, A.I., ”Legea Corpului Tehnic”, p. 137-141. 
 Pantazi, G., ”Cadastrul”, p. 142-144. 
 Constantinescu, D., ”Cadastrul ţării”, p. 145-151. 
 Ganiţchi, Ion, ”O latură uitată în politica fiscală şi economică a 

petrolului”, p. 151-157. 
 Sfinţescu, C., ”Codul civil şi servituţile cerute de urbanistica modernă”, 

p. 159-160. 
 Sfinţescu, C., ”Înfăptuirea sistematizării oraşelor din Rom}nia”, p. 161-

163. 



334 

 

 

 Bodascher, O., ”Studiile urbanistice economice în cadrul activităţii 
serviciilor tehnice orăşeneşti”, p. 163-166. 

 Andriescu-Cale, I., ”Cum trebuie amenajat Prutul pentru a deveni o cale 
internaţională de transporturi. Valorificarea apelor lui, a regiunii lui 
inundabile şi a energiei lui hidraulice”, p. 167-173. 

 Bărbulescu, Şt., ”Valorificarea regiunii inundabile a Dunării şi 
ameliorarea terenurilor degradate”, p. 173-177. 

 Rusu-Abrudeanu, D., ”Succesul muncii rom}neşti în industria noastră 
de petrol”, p. 178-179. 

 Teodorescu, C.C., ”Aportul şcolilor tehnice superioare la normalizarea 
şi încercarea materialelor”, p. 180-182. 

 Nicolau, P., ”Bazele învăţăm}ntului tehnic superior”, p. 182-186. 
 Solacolu, Şerban, ”Teoretizarea tehnicei şi elementul intuitiv în 

metodele de predare a învăţăm}ntului tehnic”, p. 186-190. 
 Stănescu, N., ”Practica de atelier în învăţăm}ntul tehnic superior”, p. 

190-196. 
 Leonida, D., ”C}teva observaţiuni asupra învăţăm}ntului tehnic la noi”, 

p. 196. 
 Stinghe, Bujor, ”Învăţăm}ntul tehnic mediu şi armonizarea lui cu 

învăţăm}ntul tehnic superior”, p. 197-200. 
* 

 Stamatescu, C., ”Progresele realizate în reparaţiile cazanelor de 
locomotive la atelierele CFR Bucureşti-Griviţa”, p. 357-364. 

 Meţianu, Tr.I., ”Gh. Balş”, p. 365-366. 
 Păduraru, O., ”Muzeul industrial al Şcoalei Politehnice «Regele Carol al 

II-lea» din Parcul Carol, Bucureşti”, p. 367. 
 ***, ”Înt}mpinări relative la o numire ilegală la CFR şi legea prohibirii 

cumulului”, p. 368-370. 
 Răuţ, C., ”Un record în construcţia maşinilor electrice: turboal-

ternatorul de 80000 kw-amperi la 3000 ture pe minut”, p. 371. 
 Răuţ, C., ”Contribuţiune la soluţionarea problemei protecţiunii titlului 

şi exercitării profesiunii de inginer”, p. 371-373. 
anul XVI, nr. 11, noiembrie 1934 

 Zănescu, A., ”Reorganizarea AGIR-ului impusă de interesul general şi 
profesional al inginerilor”, p. 201-208. 

 Cioc, M., ”Rolul inginerilor în administraţia de stat şi locală”, p. 209-211. 
 Teodoreanu, Al.; Ştefănescu, N.N., ”Utilizarea gazelor naturale din 

regiunile petrolifere Prahova-Dâmboviţa în instalaţiunile de forţă şi 
căldură ale capitalei”, p. 212-224. 



335 

 

 

 Chiriţescu-Arva, M., ”Criza agricolă şi organizarea producţiei 
ţărăneşti”, p. 225-235. 

 Ciurileanu, D.I., ”Cadastrul ţării”, p. 235-238. 
 Arcadian, Nicolae, ”Finanţarea industriei româneşti”, p. 238-245. 
 Niculescu, Isaiia, ”Încurajarea producţiunii industriale, o problemă 

naţională”, p. 245-253. 
 Nedelcovici, N., ”Carbonul carburant”, p. 253-255. 
 V}lceanu, Eugen, ”Organizarea producţiei agricole”, p. 256-265. 
 Cantuniar, I., ”Autobuse şi automotoare”, p. 266-273. 
 Greceanu, N., ”Ieşirea la mare”, p. 274-275. 
 Atanasescu, T., ”Controlul public la executarea construcţiunilor 

particulare”, p. 276-279. 
 Georgescu, C.I., ”Probleme tehnice în legătură cu construcţiile”, p. 279-

281. 
 Vasilescu, Gr., ”Asigurarea navigabilităţii gurilor Dunării prin 

transformarea braţului Sulina în canal maritim”, p. 282-288. 
 Demetrescu, I.C., ”Politica forestieră postbelică a c}torva state 

reprezentative în comparaţie cu a Rom}niei Noui”, p. 288-301. 
 Sabău, V., ”Noui posibilităţi tehnice pentru întrebuinţarea lemnului de 

calitate inferioară”, p. 301-306. 
 Greceanu, N., ”Valorificarea luncii inundabile a Dunării”, p. 306-307. 
 Nicolau-B}rlad, Gh., ”Posibilităţi de intensificare a valorificării 

produselor noastre lemnoase”, p. 307-323. 
 Panaitescu, P.N., ”Ocrotirea muncii ţărăneşti şi industria naţională”, p. 

324-327. 
 Chelaru, G.G.; Cristea, C., ”Problema şomajului rom}nesc”, p. 328-341. 
 Mareş, E., ”Prevenirea accidentelor de muncă industriale”, p. 341-346. 
 Buşilă, Constantin D., ”Raţionalizarea învăţăm}ntului tehnic superior”, 

p. 347-352. 
 Sterian, Ion, ”Consideraţiuni asupra învăţăm}ntului profesional”, p. 

353-354. 
* 

 Perieţeanu, Al., ”Tehnocraţia”, p. 378-381. 
 Goldstern, Norbert, ”Regulile iluminatului în industrii”, p. 385-386. 

anul XVI, nr. 12, decembrie 1934 
 Leon, A., ”Modificarea statutelor AGIR”, p. 355-360. 
 Issărescu, U., ”Bazele ocrotirii muncii româneşti”, p. 360-362. 
 Nestorescu, V., ”Apărarea naţională şi pădurile”, p. 362-363. 



336 

 

 

 ***, ”Şedinţa de deschidere a Congresului AGIR ţinut la Galaţi în 
octombrie 1934”, p. 364-375. 

 Chelaru, G.G., ”Raport asupra chestiunilor profesionale”, p. 377-382. 
 Arcadian, Nicolae, ”Raport asupra chestiunii «organizarea economiei 

naţionale»”, p. 385-392. 
 Atanasescu, T., ”Raport asupra chestiunii «comunicaţii»”, p. 393-400. 
 Ganea, N., ”Raport asupra chestiunilor edilitare”, p. 401-402. 
 Drăcea, M.D., ”Raport asupra chestiunii «ape şi păduri»”, p. 403-413. 
 Panaitescu, P.N., ”Raport asupra chestiunii «ocrotirea muncii 

româneşti»”, p. 415-420. 
 Tănăsescu, T., ”Raport asupra chestiunii «învăţăm}ntul tehnic»”, p. 

421-425. 
 ***, ”Moţiunile Congresului al XII-lea AGIR”, p. 426-430. 

* 
 Ştefănescu-Gună, G., ”Cadastrul”, p. 392-393. 
 ***, ”Doi ani de activitate CICFR (Cercul Inginerilor de Cale Ferată)”, p. 

396-397. 
 ***, ”Şedinţa Asociaţiei Franceze de Normalizare”, p. 397. 
 ***, ”Al 14-lea Salon al organizării comerciale”, p. 397-398. 
 ***, ”Pavaje de fontă”, p. 398-399. 
 ***, ”Lupta contra zgomotului în construcţiile moderne”, p. 399. 
 ***, ”Noutăţi în televiziune: iconoscopul inginerului Zvorkine”, p. 399-400. 
 ***, ”Industria chimică în Rom}nia”, p. 401. 

 
anul XVII, nr. 1, ianuarie 1935 

 Vlădescu, Ion, ”Industria apărării naţionale”, p. 1-7. 
 Ganea, N., ”Localul AGIR”, p. 7-8. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR pe 1934. Situaţia 

financiară. Bilanţ. Cont de gestiune. Proiect de buget pe 1935”, p. 10-
25. 

 ***, ”Pe marginea unei cărţi «tehnice»”, p. 28. 
 ***, ”Legea titlului de inginer diplomat în Franţa”, p. 28. 
 ***, ”În exerciţiul «mandatului» eşean în Consiliul de administraţie 

AGIR”, p. 29-30. 
 ***, ”Raţionalizarea învăţăm}ntului technic superior în Germania”, p. 

30-31. 
 ***, ”Rolul economic şi civilizator al industriei şi posibilităţile de 

desvoltare ale industriei naţionale”, p. 31. 



337 

 

 

 ***, ”Podul George Washington”, p. 32-34. 
 ***, ”Influenţa pădurilor asupra regimului apelor”, p. 34-35. 
 ***, ”Învăţăm}ntul tehnic în Belgia”, p. 35. 

anul XVII, nr. 2, februarie 1935 
 Greceanu, N., ”Bara dela Sulina şi soluţia unei noui ieşiri la Mare”, p. 45-

50. 
 Frigură, V., ”Organizarea raţională a asigurărilor sociale”, p. 50-53. 
 ***, ”Profesorul inginer consilier silvic Petre Antonescu”, p. 54. 
 ***, ”Profesorul inginer inspector general agronom M. Chiriţescu-

Arva”, p. 55. 
 ***, ”Institutul Rom}n pentru Betoane şi Drumuri Moderne”, p. 61. 
 ***, ”Construcţia unui planor la îndem}na tuturor”, p. 61-62. 
 ***, ”Prevenirea accidentelor de muncă industriale”, p. 62-63. 
 ***, ”Măsuri oficiale pentru desvoltarea autotracţiunii cu gazogen în 

Italia”, p. 64. 
 ***, ”Şcoala de organizare ştiinţifică a muncii”, p. 64-65. 
 ***, ”Emigrarea şi imigrarea în cursul anului 1934”, p. 66. 
 ***, ”Raţionalizarea şi specializarea învăţăm}ntului tehnic în URSS”, p. 67. 
 ***, ”Noutăţi în construcţia bateriilor electrice uscate”, p. 67-68. 
 ***, ”Psihologia comandamentului”, p. 68-69. 
 ***, ”Al VII-lea Congres internaţional de drumuri”, p. 69-70. 
 ***, ”Expoziţia internaţională dela Paris din 1937”, p. 70-71. 
 ***, ”Congresul internaţional de mine, metalurgie şi geologie aplicată”, 

p. 71. 
 Ganea, N., ”Raţionalizarea consumului electric la CFR”, p. 72. 
 Cristea, C., ”Reflexiuni asupra crizei economice şi a mijloacelor 

propuse”, p. 73. 
 Cristea, C., ”Metode mecanice întrebuinţate în refacţii şi întreţinerea de 

linii ferate în Franţa”, p. 73-74. 
 Cristea, C., ”Studiul solurilor forestiere după tipurile naturale de 

arborete”, p. 74. 
anul XVII, nr. 3, martie 1935 

 Manoilescu, M., ”Concentrarea învăţăm}ntului tehnic superior”, p. 85-88. 
 Demetrescu, I., ”Bitumul. Gradul de rentabilitate şi siguranţa în 

construcţia drumurilor”, p. 88-92. 
 ***, ”Circulara nr. 8 CAPIR”, p. 93-95. 
 ***, ”Inginerul inspector general I. Tzintzu”, p. 96-97. 



338 

 

 

 ***, ”Spicuiri din trecutul celor mai importante unelte inginereşti: 
creionul”, p. 102. 

 ***, ”Electricitatea în imobile”, p. 102-104. 
 ***, ”C}teva date asupra producţiunii intelectuale în Rom}nia”, p. 104. 
 ***, ”Exploatarea şi traficul metropolitanului în Paris”, p. 104-105. 
 ***, ”Noui progrese ale turbinei cu combustiune internă în Italia”, p. 105. 
 ***, ”Căile ferate germane şi economia devizelor”, p. 105. 
 ***, ”Ultimele perfecţionări la aparatele de geodezie”, p. 106-107. 
 ***, ”Situaţia economică a Franţei”, p. 107-108. 
 ***, ”Ameliorarea producţiei în Germania”, p. 108. 
 Ganea, N., ”Industrializarea betonului şi betonul armat”, p. 110-111. 
 Dulfu, P.P., ”Circulaţia raţională a actelor”, p. 111-112. 
 Bălănică, T., ”Despre publicaţiile noastre forestiere şi organizarea lor”, 

p. 112. 
 Dragu, C., ”Industria forestieră faţă de instituţia asigurărilor sociale”, p. 

112. 
 Antonescu, C., ”Lemnul în construcţia avioanelor”, p. 112-113. 

anul XVII, nr. 4, aprilie 1935 
 Demetrescu, I., ”Bitumul. Gradul de rentabilitate şi siguranţă în 

construcţia drumurilor”, p. 127-131. 
 Zănescu, A., ”Expoziţia universală din Bruxelles”, p. 131-133. 
 ***, ”Darea de seamă şi moţiunea Adunării generale extraordinare 

AGIR din ziua de 24 martie 1935 în chestiunea măsurilor pentru 
promovarea muncii româneşti”, p. 134-139. 

 ***, ”Autobuze cu gazogen în serviciul transportului urban în Italia”, p. 
142. 

 ***, ”Memoriile Asociaţiei Internaţionale de Poduri şi Şarpante”, p. 
142-145. 

 ***, ”Legătura aeriană Europa-Statele Unite”, p. 145. 
 ***, ”Pavaj de beton”, p. 145-147. 
 ***, ”Congresul internaţional de silvicultură şi carbon carburant dela 

Bruxelles”, p. 147-148. 
 ***, ”Noui suspensiuni la roţile automobilelor”, p. 148-149. 
 ***, ”Învăţăm}ntul tehnic superior în Germania”, p. 149. 
 ***, ”Tunelul aerodinamic dela Chalais-Meudon”, p. 149-151. 
 Cuşuţă, Şt., ”Observaţiuni asupra câtorva ateliere de locomotive din 

străinătate”, p. 151-152. 



339 

 

 

 Teodorescu, C.C., ”Prăbuşirea acoperişului cinematografului comunal 
din Timişoara”, p. 152. 

 Nedelcovici, N., ”Întrebuinţarea carbonului carburant în agricultură”, p. 
152-153. 

 Popescu-Coculescu, ”Crizele economico-financiare şi sociale”, p. 153. 
anul XVII, nr. 5, mai 1935 

 Vidrighin, S., ”Contribuţiuni la urbanistica capitalei”, p. 165-166. 
 Nicolau-B}rlad, Gh., ”Modernizarea municipiului Bucureşti şi 

amenajarea pădurilor din jurul său”, p. 166-173. 
 ***, ”Recepţia inginerilor agronomi în AGIR”, p. 173-178. 
 ***, ”Experienţe recente la transmutarea elementelor”, p. 181. 
 ***, ”Pentru organizarea unei documentări tehnice de specialitate”, p. 181. 
 ***, ”Din începuturile literaturii tehnice româneşti”, p. 181-183. 
 ***, ”Pompa Guinard pentru lichide v}scoase”, p. 183-184. 
 ***, ”O importantă realizare tehnică în URSS: canalul Marea Albă-

Marea Baltică”, p. 184-185. 
 ***, ”Comerţul internaţional de arme şi muniţiuni”, p. 185-186. 
 ***, ”Gazeificarea cărbunilor, o soluţie de viitor pentru economia 

energetică a ţării”, p. 187-189. 
 ***, ”Al 4-lea Congres german al coroziunii, Dusseldorf, 20 noiembrie 

1934”, p. 189. 
 ***, ”Probleme noui ale motorului de aviaţie”, p. 192. 
 ***, ”Spre un ciment maritim rom}nesc”, p. 192. 

anul XVII, nr. 6, iunie 1935 
 Arcadian, Nicolae, ”Desvoltarea industriei rom}neşti în ultimii cinci 

ani”, p. 201-202. 
 Erdés, E., ”Încălzitul urban şi oportunitatea introducerii sale în 

Rom}nia”, p. 203-214. 
 Cristea, C., ”Inginerul Mihail Manoilescu”, p. 214-215. 
 Păduraru, O., ”O importantă realizare tehnică a fascismului: imprimeria 

statului italian «Instituto Poligrafico dello Stato»”, p. 218. 
 ***, ”Construcţii grandioase pentru radio-difuziune”, p. 218-219. 
 ***, ”Bakelita în comparaţie cu galalita”, p. 219. 
 ***, ”Instalaţiile fabricii de alice de plumb pentru cartuşe de v}nătoare 

de l}ngă Timişoara”, p. 219-220. 
 Cristea, C., ”Contribuţia pădurilor Franţei la victoria aliaţilor”, p. 225. 

anul XVII, nr. 7, iulie 1935 
 Georgescu, C.I., ”Vagoane automotoare de cale ferată”, p. 239-248. 



340 

 

 

 ***, ”O inaugurare industrială acum 100 de ani”, p. 250. 
 ***, ”Plăci turnante acţionate cu aer comprimat sau cu vacuum”, p. 250-

251. 
 ***, ”Cercetări asupra electrocuţiunei”, p. 251-252. 
 ***, ”Amenajările hidroelectrice de pe r}ul Drac (Isère, Franţa). 

Centrala Sautet”, p. 252-253. 
 ***, ”Un nou record de foraje”, p. 253. 
 ***, ”Secretul succesului industrial al Japoniei”, p. 253-254. 
 ***, ”Legile diferenţierii economice”, p. 254. 
 ***, ”Comanda automată a avioanelor, sistem Siemens”, p. 255-256. 

anul XVII, nr. 8, august 1935 
 Georgescu, C.I., ”Transmisiunile automotoarelor europene moderne”, p. 

273-278. 
 Bodascher, O., ”Momentul urbanistic în amenajarea raţională a 

spaţiului naţional”, p. 279-283. 
 ***, ”Memoriul Asociaţiei Inginerilor Cadastrali asupra extensiunii 

regimului cadastral în Vechiul Regat şi Basarabia”, p. 285-286. 
 ***, ”Locomotiva cu aburi Henschel de mare viteză de formă 

aerodinamică”, p. 287. 
 ***, ”O nouă locomotivă americană profilată aerodinamic”, p. 287-288. 
 ***, ”Locomotiva Bugatti, de înaltă presiune, pentru PLM”, p. 288. 
 ***, ”Bărci fără spanturi (coaste)”, p. 288-289. 
 ***, ”Criterii pentru aprecierea sgomotelor”, p. 289. 
 ***, ”Orizontul artificial Sperry”, p. 289-290. 
 ***, ”Posibilităţi noui de fabricare industrială a diamantului, pe cale 

sintetică”, p. 290-291. 
 ***, ”Automobile pe standul de probă: 180 km pe oră”, p. 291. 
 ***, ”Organizarea administraţiilor publice”, p. 291. 
 ***, ”Un nou procedeu industrial de arderea prafului de cărbune: 

focarul conic Stouff”, p. 292. 
 ***, ”Caracteristicile lubrifiante ale untdelemnului”, p. 292-293. 
 ***, ”C}teva date asupra evoluţiei producţiei mondiale de aur”, p. 293-

294. 
 ***, ”Cele mai ad}nci mine din lume”, p. 294. 
 ***, ”Mijloace noui pentru înlăturarea ceţei”, p. 294. 
 ***, ”Rezistenţe de spargere a buteliilor de sticlă”, p. 295. 
 ***, ”Încercări noui pentru provocarea ploaiei artificiale”, p. 295. 
 ***, ”Vagonul automotor construit de uzinele «N. Malaxa» pentru casa 

MS Regelui”, p. 296-297. 



341 

 

 

 ***, ”Noi aplicaţiuni ale fenomenelor de ebulioscopie”, p. 297. 
 ***, ”Tehnicieni străini cari au contribuit la realizarea primelor mari 

lucrări tehnice în ţara noastră: Sir Charles Hartley”, p. 298-299. 
anul XVII, nr. 9, septembrie 1935 

 Stamatiu, M., ”Cercetări asupra impermeabilizării şi consolidării 
betonului şi rocelor poroase sau fisurate prin silificiere”, p. 313-316. 

 ***, ”Înfiinţarea unei fabrici de produse electromagnetice finanţate de 
ingineri”, p. 317. 

 ***, ”Un proect pentru înfiinţarea unei şcoli politehnice la Iaşi în anul 
1850”, p. 321-322. 

 ***, ”Înfiinţarea doctoratului la Şcoala Politehnică din Bucureşti”, p. 322. 
 ***, ”Protecţia colectivă a populaţiei civile contra atacurilor aeriene în 

străinătate”, p. 322-324. 
 ***, ”Realizările industriei naţionale: vagoane automotoare şi remorci 

construite la «Astra» Arad pentru CFR”, p. 324. 
 ***, ”Încercări de captarea electricităţii atmosferice”, p. 325. 
 ***, ”Noui trenuri rapide electrice şi Diesel-mecanice”, p. 325-326. 
 ***, ”Un nou sistem de reclame luminoase”, p. 326. 
 ***, ”Automotoare rapide pentru Rom}nia”, p. 327. 
 ***, ”Nouile locomotive belgiene «Pacific»”, p. 327-328. 
 ***, ”Construcţiile de lemn sistem Hetzer şi T”, p. 328-330. 
 ***, ”Recorduri în presele hidraulice”, p. 330. 
 ***, ”Un excavator de ad}ncime”, p. 330. 
 ***, ”Problema alimentării cu apă potabilă în Germania şi importanţa 

sa în legătură cu posibilităţile de procurare de lucru pentru şomeri”, p. 
330-331. 

 ***, ”Locomotive Diesel-electrice de mare putere”, p. 331-332. 
 ***, ”Maşina de votat a Parlamentului Suedez”, p. 332. 
 ***, ”O interesantă aplicaţiune practică a celulei fotoelectrice la un 

dispozitiv de comandă automată”, p. 333. 
 ***, ”Reparaţia prin sudură a rezervoarelor cu materii ce pot produce 

gaze explozibile”, p. 333. 
 ***, ”C}teva date privitoare la producţia intelectuală mondială în anii 

1932-1933”, p. 334. 
 ***, ”Încercări noui în vederea suprimării flacărei gurilor de foc în 

timpul tragerii”, p. 334. 
 ***, ”O nouă rezervă de energie: cărbunele roşu (energia termică de 

origine vulcanică)”, p. 334. 



342 

 

 

 ***, ”O ingenioasă perfecţionare a fierbătoarelor electrice”, p. 335. 
anul XVII, nr. 10, octombrie 1935 

 ***, ”Cuv}ntarea dlui rector N. Vasilescu-Karpen rostită la deschiderea 
cursurilor Şcoalei Politehnice «Regele Carol II»”, p. 353-355. 

 ***, ”Noua situaţiune a tehnicienilor din serviciul armatei”, p. 355. 
 ***, ”Un record de recorduri aeronautice”, p. 355. 
 ***, ”Sărbătorirea dlui prof. Ionescu-Şişeşti la Societatea Inginerilor 

Agronomi”, p. 356. 
 Anastasiu, E.E., ”Cele două generaţii de ingineri”, p. 357. 
 ***, ”Experienţe relative la propulsiunea prin rachete în Austria”, p. 

357. 
 Vladea, I., ”Monoplan sau biplan?”, p. 358-360. 
 ***, ”O metodă curioasă de comprimarea gazelor”, p. 360. 
 ***, ”Înfiinţarea unei fabrici de produse electromecanice finanţată de 

ingineri”, p. 361. 
 ***, ”Protecţia colectivă a populaţiei civile contra atacurilor aeriene în 

străinătate”, p. 364-367. 
 ***, ”Constatări şi propuneri privitoare la construcţii noui de şosele”, p. 

367-369. 
 ***, ”Nouile automobile electrice germane cu acoperişul de sticlă”, p. 369. 
 ***, ”Normele iluminatului public în URSS”, p. 369-370. 
 ***, ”Fundaţii pentru piloni metalici înalţi de 220 m”, p. 370. 
 ***, ”Material pentru invenţii”, p. 370-372. 
 ***, ”Un nou motor orizontal pentru automotoare”, p. 372. 
 ***, ”Elicea Schwartz cu pasul reglabil în zbor”, p. 376. 
 ***, ”Electrificările în Italia”, p. 376. 
 ***, ”Controlul construcţiunilor”, p. 377. 
 ***, ”Betoanele la Mare. Lucrări şi experienţe la Constanţa”, p. 377. 

anul XVII, nr. 11, noiembrie 1935 
 Anastasiu, E.E., ”Centrul de Preparare în Afaceri (CPA) de pe l}ngă 

Camera de Comerţ din Paris”, p. 395-398. 
 ***, ”Analiza comparativă a cheltuielilor de producţie în industria 

constructoare a aparatelor şi cazanelor cu aburi în Germania”, p. 398. 
 Stroescu, M.I., ”Densitatea populaţiei, criteriu de sistematizare a 

oraşelor”, p. 399-402. 
 Constantinescu, D., ”Organizarea viitoare a Direcţiei Cadastrului”, p. 

403-404. 
 ***, ”Deschiderea ciclului de conferinţe şi comunicări aeronautice a 

Cercului Aerotehnic”, p. 404. 



343 

 

 

 ***, ”Încercări de combatere a grindinei prin rachete în Austria”, p. 404. 
 Mateescu, Cr., ”Pe marginea unui studiu recent asupra forţelor 

hidraulice ale Rom}niei”, p. 405-408. 
 ***, ”Cartea tehnică germană în 1934”, p. 408. 
 ***, ”Regulamentul Ministerului Muncii Francez pentru prevenirea 

accidentelor la lucrările în aer comprimat”, p. 412-413. 
 ***, ”Practica cimentării”, p. 413-414. 
 ***, ”O perfecţionare a aparatelor de proiecţie”, p. 414. 
 ***, ”Primele automotoare rom}neşti cu patru osii construite de 

«Astra» Arad pentru CF Ploeşti-Văleni”, p. 415. 
 ***, ”Un record de viteză în calea ferată engleză”, p. 415-416. 
 ***, ”Motorul «Lanova»”, p. 416. 
 ***, ”Falsificări de materiale de construcţii”, p. 417. 

anul XVII, nr. 12, decembrie 1935 
 Manoilescu, M., ”Contribuţia culturii generale la formarea concepţiei 

tehnice”, p. 435-441. 
 Stroescu, M.I., ”Densitatea populaţiei, criteriu de sistematizare a 

oraşelor”, p. 442-446. 
 ***, ”Evaluarea greutăţii podurilor”, p. 446. 
 ***, ”Recunoaşterea şi protecţia juridică a titlurilor şi profesiunilor 

corespunzătoare studiilor agronomice de diferitele grade în Italia”, p. 
447-448. 

 ***, ”În legătură cu situaţia actuală a industriei naţionale constructoare 
de materiale şi aparate electrotehnice”, p. 448. 

 ***, ”Înt}mpinarea AGIR în chestiunea naţionalizării Şcoalelor 
Politehnice”, p. 449. 

 ***, ”Introducerea obligatorie a sistemului de unităţi electrice de 
măsură absolute, încep}nd din anul 1840”, p. 450. 

 ***, ”Cheltuielile de întreţinere la capitolul maşinilor de birou din 
inventarul întreprinderilor moderne”, p. 451. 

 ***, ”Dare de seamă asupra congresului de carbon carburant 
(Bruxelles, 1935)”, p. 452. 

 Manole, Horia, ”Petrolul şi lemnul”, p. 453-454. 
 ***, ”Pilon automatic de 500 kg pentru uzul şantierelor de 

construcţiuni”, p. 454. 
 ***, ”Pavajele «fug» în direcţia curentului circulaţiei la fel cu şinele de 

cale ferată”, p. 454. 
 ***, ”Înt}iul salon internaţional de aeronautică (Milano, octombrie 

1935)”, p. 455. 



344 

 

 

 ***, ”O locomotivă de tipul 2-7-2 pentru căile ferate ruse”, p. 455. 
 ***, ”Un nou material extra-dur: «Norbitul»”, p. 455. 
 ***, ”Căi ferate pe care nu le-am văzut niciodată”, p. 456-457. 
 ***, ”Trenuri Diesel-mecanice noui pentru căile ferate franceze”, p. 457. 
 ***, ”Automotor Michelin pe cauciucuri pentru căile ferate engleze”,  

p. 457-458. 
 
anul XVIII, nr. 1, ianuarie 1936 

 Cernat, V., ”Mărirea puterei locomotivei Pacific CFR”, p. 1-4. 
 ***, ”Desbaterile Adunării generale ordinare AGIR din 26 ianuarie 

1936”, p. 5. 
 ***, ”Dare de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1935”, p. 6-17. 

anul XVIII, nr. 2, februarie 1936 
 Manoilescu, M., ”Organizarea criticei tehnice”, p. 41. 
 Cantuniar, I., ”Privilegiile de azi şi lupta contra lor”, p. 42-45. 
 Păduraru, O., ”Pe marginea unui studiu recent asupra forţelor 

hidraulice ale Rom}niei”, p. 47-50. 
 ***, ”Darea de seamă a Secţiei I AGIR”, p. 54. 

anul XVIII, nr. 3, martie 1936 
 Vladea, I., ”Despre viteza maximă în aviaţie”, p. 73-76. 
 Mihăilescu, N.Şt., ”Observaţiuni asupra încercării unei maşini de 

extracţie electrică cu conexiune Leonard-Ilgner, instalată la salina CAM 
Slănic-Prahova”, p. 77-81. 

 ***, ”Navigaţia în stratosferă”, p. 81. 
 ***, ”Statistica emigrării şi imigrării în ţară pe primul semestru din 

1935”, p. 86. 
 ***, ”Efectivul personalului ocupat în rafinăriile de petrol din Rom}nia 

la începutul anului 1935”, p. 87. 
anul XVIII, nr. 4, aprilie 1936 

 Manoilescu, M., ”Potenţialul rom}nesc neutilizat”, p. 114-121. 
 Cernat, V., ”Cazane de locomotivă pentru combustibili lichizi”, p. 121-131. 
 ***, ”Revendicările profesionale ale Corpului Ingineresc”, p. 132-133. 
 ***, ”Concentrarea învăţăm}ntului tehnic superior în şcolile 

politehnice”, p. 134-136. 
 ***, ”Proect de lege pentru organizarea întreprinderilor de lucrări 

publice şi particulare”, p. 137-138. 
anul XVIII, nr. 5, mai 1936 

 Mihăescu, Şt., ”Organizarea raţională a învăţăm}ntului tehnic 
superior”, p. 162-166. 



345 

 

 

 Niculescu, Isaiia, ”Influenţa suprafeţei de contact în atingerea a doi 
corpi”, p. 166-169. 

 ***, ”Congresul AGIR dela Iaşi”, p. 170-171. 
 ***, ”Apărarea intereselor profesionale ale inginerilor salariaţi publici”, 

p. 172-173. 
 ***, ”Inginerii rom}ni întreprinzători de lucrări publice”, p. 173. 

anul XVIII, nr. 6, iunie 1936 
 Andriescu-Cale, I., ”Educaţia necesară spre o muncă naţională şi 

raţională”, p. 195-200. 
 Dinu, C.; Veţeleanu, I., ”Controlul bugetar şi aplicarea lui la CFR”, p. 201-

206. 
 ***, ”Apărarea şi promovarea muncii naţionale”, p. 207-209. 
 ***, ”Un succes al AGIR-ului”, p. 209. 
 ***, ”Cum se vor plăti înaintările în anul 1936-1937”, p. 210. 

anul XVIII, nr. 7, iulie 1936 
 Anastasiu, E.E., ”Funcţiunea inginerului şi evoluţia ei”, p. 227-228. 
 Cernat, V., ”Casa inginerilor”, p. 229-235. 
 ***, ”Muzeul industrial al Şcolii Politehnice din Bucureşti”, p. 236. 
 ***, ”Reglementarea proiectării şi executării lucrărilor publice şi 

particulare”, p. 238-239. 
anul XVIII, nr. 8, august 1936 

 Andriescu-Cale, I., ”Îndărăt la prestaţia în natură”, p. 1-3. 
 Cernat, V., ”Politica de construcţie a materialului rulant la CFR”, p. 4-7. 
 Pastia, Dimitrie A., ”Datoria statului pentru amenajarea căderilor de 

apă şi electrificarea ţării”, p. 8-15. 
* 

 Cuşuţă, Horia, ”Rolul inginerului în stabilirea preţului de cost şi în 
aplicarea controlului bugetar la CFR”, p. 257-264. 

 ***, ”Subscrierile pentru «Căminul inginerilor»”, p. 265. 
 ***, ”Avansările inginerilor”, p. 265-266. 
 ***, ”Reglementarea proiectării şi executării lucrărilor publice şi 

particulare”, p. 266. 
 ***, ”Memoriu asupra reglementării construcţiilor din Bucureşti”, p. 

266-267. 
 ***, ”Dreptul de asociere al funcţionarilor CFR”, p. 267-268. 
 ***, ”Executarea reţelei electrice a oraşului Tg.-Ocna”, p. 274. 
 ***, ”Notă asupra calculelor topometrice”, p. 274. 
 ***, ”Şedinţa a XIV-a a Institutului Român pentru Betoane, Construcţii 

şi Drumuri (IRBD)”, p. 275. 



346 

 

 

 Zamfirescu, Ramiro, ”Şosele bituminoase”, p. 275-276. 
 ***, ”Carbometrul, aparat pentru determinarea rapidă a carbonului din 

oţeluri”, p. 278. 
anul XVIII, nr. 9, septembrie 1936 

 Mihăilescu, Is., ”Învăţăm}ntul industrial după noua lege din 1936”, p. 
17-20. 

 Parteni-Antoni, C., ”Învăţăm}ntul tehnic superior la Iaşi”, p. 21-30. 
 Bărbulescu, Şt., ”Combaterea secetei”, p. 31-35. 
 Agapie, Gh., ”Combaterea secetei”, p. 36-37. 
 Rubţov, A., ”Combaterea efectelor secetei cu perdele forestiere de 

protecţie”, p. 38-41. 
 Mihăescu, Şt., ”Problema locuinţei”, p. 43-49. 
 Avramescu, Aurel, ”Situaţia telegrafiei în Rom}nia”, p. 51-54. 
 Basgan, I., ”Rolul statului în industrializare”, p. 55-60. 
 Mihăilescu, N., ”O monetă nouă cu importantă utilizare”, p. 61-63. 
 Andriescu-Cale, I., ”Valorificarea Prutului şi Siretului pentru ridicarea 

Iaşilor şi a Moldovei”, p. 65-71. 
 Andriescu-Cale, I., ”Cum trebueşte atacată problema sistematizării 

Iaşului”, p. 73-77. 
 Andriescu-Cale, I., ”Ameliorarea alimentării cu apă a oraşului Iaşi”, p. 

79-87. 
* 

 Cernat, V., ”Arderea păcurei în cazanele de locomotivă”, p. 286-294. 
 ***, ”Avionul de v}nătoare IAR 15”, p. 297-298. 
 ***, ”Politehnicele din URSS”, p. 298. 
 ***, ”Importanţa încercărilor de materiale pentru studiile geologice şi 

exploatări miniere”, p. 299-301. 
 ***, ”Un nou procedeu de electroliză: electroliză prin efluvii lumines-

cente”, p. 301. 
 ***, ”Problema aliajelor antifricţiune şi rezolvarea ei economică prin 

utilizarea metalelor produse în ţară”, p. 302-303. 
 ***, ”Evoluţia pieţei şi a preţului cositorului”, p. 303. 

anul XVIII, nr. 10, octombrie 1936 
 Mihăescu, Şt., ”Organizarea raţională a învăţăm}ntului tehnic 

superior”, p. 89. 
 Ionescu, A.; Niculescu, Isaiia, ”Propunere de anteproect de lege pentru 

organizarea şi funcţionarea Corpului Tehnic Rom}n”, p. 90-96. 
 Dinu, C., ”Un punct criticabil al recentei reforme al Legii statutului 

personalului CFR”, p. 97-100. 



347 

 

 

 Răuţă, Eugen Gh., ”O soluţie în problema şomajului rom}nesc”, p. 101-
102. 

 Tănăsescu, N.N., ”Aspecte ale problemei muncii în întreprinderile 
forestiere”, p. 103-106. 

 Constantinescu, Em., ”Soiuri de plante potrivite culturii în regiunile 
secetoase”, p. 107-110. 

 Răuţă, Eugen V., ”Una din soluţiile pentru ameliorarea secetei în 
Rom}nia”, p. 111-112. 

 Săndoiu, D.C., ”Combaterea secetei prin lucrările păm}ntului”, p. 113-116. 
 Băicoianu, C.C., ”Rasele de animale proprii în stepă”, p. 117-122. 
 Tălăşescu, A., ”Seceta poate fi învinsă”, p. 123-131. 
 Tălăşescu, A., ”Îngrăşăm}ntul guano-fosfatat din peştera Cioclovina”, p. 

133-143. 
 Florescu, M.P., ”Pericolul despăduririlor în general, cu aplicare la 

Moldova întregită”, p. 145-150. 
 Greceanu, N., ”Valorificarea luncii inundabile a Dunării”, p. 151-153. 
 Paşcovschi, V., ”Combaterea secetei”, p. 155-156. 
 Pătraşcu, C., ”Interesele administraţiei PTT şi planul naţional de lucrări 

publice”, p. 157-160. 
 Baldovin, Flaviu Dem., ”Contribuţiuni pentru alcătuirea unui program 

naţional de lucrări publice”, p. 161-167. 
 Cantuniar, I., ”Program de raţionalizare şi sistematizare pentru CFR”, p. 

169-173. 
 Corodeanu, Ion, ”Stadiul actual al tracţiunei electrice”, p. 175-181. 
 Bodascher, O., ”Intensificarea exploatării teritoriului naţional”, p. 183-

184. 
 Dumitrescu, N.A., ”Spre o zootehnicizare şi industrializare a 

agriculturii româneşti”, p. 185-187. 
 Arcadian, Nicolae, ”Ordinea de prioritate a investiţiunilor industriale”, 

p. 187-196. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Industrializarea agriculturii”, p. 197-199. 
 Rusu-Abrudeanu, D., ”Raţionalizarea contabilităţii”, p. 201-212. 
 Mareş, E., ”Armata polonă tehnicizată”, p. 213-215. 
 Şerban-Popa, I., ”Produse petrolifere în timp de pace şi de războiu”, p. 

217-233. 
 Constantinescu-Berzelie, M., ”Potenţialul chimic utilizat în apărarea 

naţională”, p. 235-239. 
 M}ndru, T., ”Organizarea agriculturii în timp de războiu”, p. 240-241. 



348 

 

 

 Frigură, V., ”Combustibilii şi apărarea naţională”, p. 242-250. 
 Cernătescu, A., ”Problema drumurilor din punctul de vedere al 

progresului Iaşilor”, p. 251-253. 
 Bădărău, Mircea A., ”Posibilităţi de înviorare economică ale Moldovei”, 

p. 254-258. 
 Cristea, C., ”Nevoile şi drepturile Iaşului”, p. 259-266. 
 Ciulei, Const.V., ”Posibilităţi de înviorare economică a Moldovei”, p. 

267-274. 
 Gavriliu, Dima, ”Cotnari-Paraclis”, p. 275-285. 
 Botez, I.G., ”Posibilităţi de înviorare economică ale Moldovei”, p. 286-291. 
 Angelescu, Victor, ”Restaurarea piscicolă a cursurilor de apă din 

basinul râului Bistriţa (Moldova)”, p. 292-296. 
* 

 Dinu, C., ”Inginer George Vătămanu”, p. 310-311. 
 Cristescu, I., ”Valorificarea nisipurilor petrolifere”, p. 312-314. 
 ***, ”Căminul inginerilor. Contract de executare”, p. 315-319. 
 ***, ”Dela Pacific la locomotiva Mountain rom}nească”, p. 321-325. 
 ***, ”Conservarea cerealelor”, p. 325. 
 ***, ”Accidentele electricităţii”, p. 325. 
 ***, ”Cauzele accidentelor şi evitarea lor”, p. 325-326. 

anul XVIII, nr. 11, noiembrie 1936 
 Chelaru, G.G.; Niculescu, Isaiia, ”Raportul Secţiei I privitor la chestiuni 

profesionale”, p. 297-303. 
 Haralamb, At., ”Raportul Secţiei II privitor la pericolul despăduririlor. 

Inundaţii”, p. 305-310. 
 Chiţoiu, D.G., ”Raportul Secţiei II privitor la problema secetei, 

examinată din punct de vedere agricol”, p. 311-316. 
 Petcuţ, M., ”Raportul Secţiei II privitor la lupta împotriva secetei”, p. 

317-322. 
 Baldovin, Flaviu Dem., ”Raportul Secţiei III privitor la programul 

naţional de lucrări publice”, p. 323-326. 
 Basgan, I.; Rusu-Abrudeanu, D., ”Raportul Secţiei IV privitor la 

industrializarea ţării”, p. 327-329. 
 Mihăescu, Dumitru, ”Raportul Secţiei V privitor la pregătirea tehnică a 

apărării naţionale”, p. 230-234. 
 Veţeleanu, I., ”Raportul Secţiei VI privitor la problemele tehnice şi 

economice ale Moldovei”, p. 335-338. 
 ***, ”Şedinţa inaugurală a Congresului AGIR”, p. 339-343. 



349 

 

 

 ***, ”Moţiunea votată în şedinţa plenară dela 13 octombrie 1936”, p. 
345-348. 

* 
 Anastasiu, E.E., ”Vizita inginerilor civili francezi în Rom}nia”, p. 332-333. 
 Basgan, I., ”Polonia productivă”, p. 333-334. 
 Sabău, V., ”Legea silvică ungară în 1935”, p. 334-335. 
 ***, ”Localul AGIR: raportul comisiei pentru supravegherea construcţiei”, 

p. 336-337. 
 ***, ”Programul Congresului internaţional de încercări de materiale, 

Londra, 19-24 aprilie 1937”, p. 340. 
 ***, ”Determinarea alungirii fără distrugerea piesei”, p. 340-341. 
 ***, ”Aparate noui folosite în fisurile de baraje”, p. 341. 
 ***, ”Din începuturile CFR la noi”, p. 342. 
 ***, ”Faţada primează”, p. 342-343. 

anul XVIII, nr. 12, decembrie 1936 
 Ghervasia, P.G., ”Inginer Constantin N. Popescu-Făurei”, p. 354. 
 Mihăescu, Dumitru, ”Construcţiile civile în raport cu apărarea pasivă”, 

p. 355-360. 
 ***, ”Un proiect de monopol al tutunului din 1837”, p. 360. 
 ***, ”Raportul Comisiei AGIR şi al comisiei de anchetă numită de Şcoala 

Politehnică în chestiunea subdirectorului E. Abasohn”, p. 363-365. 
 ***, ”Intervenţia AGIR la Primăria Municipiului Bucureşti în chestiunea 

regulamentului comunal de construcţii”, p. 365-366. 
 ***, ”Congresul internaţional de normalizare a automobilelor”, p. 375. 
 ***, ”Tendinţe de specializare în industria cimenturilor”, p. 375. 
 ***, ”Dreptul agrar în Rom}nia”, p. 376. 
 ***, ”Preciziunea încercărilor de laborator pentru ciment”, p. 376. 

 
anul XIX, nr. 1, ianuarie 1937 

 Panaitopol, G., ”Inginer inspector general Gheorghe Văleanu”, p. 2. 
 Anastasiu, E.E., ”Pregătirea economică a inginerilor”, p. 3-5. 
 Garvin, Alex., ”Oportunitatea electrificării de căi ferate în Rom}nia”, p. 6-9. 
 ***, ”Muzeul industrial al Şcoalei Politehnice «Regele Carol al II-lea» 

din Bucureşti”, p. 9-10. 
 ***, ”C}teva documente istorice privitoare la soarta unora din 

principalele noastre realizări tehnice şi a unor industrii în timpul 
războiului 1916-1918”, p. 15. 

 ***, ”Un proiect danez de autostrade de mari proporţii”, p. 16-17. 



350 

 

 

 ***, ”Organizarea unui birou de calcule pentru controlul şi siguranţa 
construcţiilor pe l}ngă Institutul Rom}n pentru Betoane, Construcţiuni 
şi Drumuri”, p. 17. 

 ***, ”Condiţionarea aerului în vagoane de cale ferată”, p. 17-18. 
 ***, ”Extragerea iodului din apele de sondă din Caucaz”, p. 18. 
 ***, ”Birourile de poştă ambulante în decursul timpurilor”, p. 19-22. 
 ***, ”Evaluarea incapacităţii de muncă”, p. 22-23. 
 ***, ”Viteze maxime pe calea ferată”, p. 23-24. 
 ***, ”Acoperirea D}mboviţei şi pasarela dela Mamaia”, p. 25. 
 ***, ”Norme noui de aprecierea bitumurilor şi un nou procedeu de 

obţinere a bitumului din ţiţeiuri parafinoase”, p. 25. 
anul XIX, nr. 2, februarie 1937 

 Manoilescu, M., ”Problema concentrării învăţăm}ntului tehnic 
superior”, p. 34-45. 

 Bărbulescu, C., ”Potenţialul de războiu în industria aeronautică”, p. 46-48. 
 ***, ”Dare de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1936”, p. 

50-65. 
 ***, ”Concentrarea învăţăm}ntului tehnic superior în şcolile 

politehnice”, p. 66. 
 ***, ”Determinări grafice în termodinamică”, p. 72-73. 
 ***, ”Rezistenţa diferitelor cabluri metalice la corosiunea atmosferică”, 

p. 73. 
 ***, ”Un nou sistem auxiliar organizării ştiinţifice: ortocromografia”, p. 73. 
 ***, ”Lucrările edilitare şi construcţiile de poduri şi drumuri în Ţara 

Rom}nească acum 100 de ani”, p. 73-74. 
 ***, ”O propunere americană pentru valorificarea industrială a unei 

surse biologice de energie, în legătură cu epurarea simultană a apelor 
reziduale provenite dela fabricile de celuloză”, p. 75. 

 ***, ”Problemele apărării naţionale”, p. 75. 
 ***, ”Cele mai grele locomotive din lume”, p. 75. 

anul XIX, nr. 3, martie 1937 
 ***, ”Aplicaţiuni ilegale ale unei legi: Legea Corpului Tehnic”, p. 85. 
 ***, ”Închiderea universităţilor”, p. 85. 
 Manoilescu, M., ”Inginerul Al. Davidescu”, p. 86. 
 Anastasiu, E.E., ”Adunarea generală a Şcoalei Politehnice şi 

naţionalizarea conducerii învăţăm}ntului tehnic superior”, p. 87-88. 
 Stambuleanu, A., ”Schimbul de căldură prin radiaţie între suprafeţele 

interioare care mărginesc cilindrul unui motor cu explozie în funcţiune 
de viteza medie a pistonului”, p. 89-94. 



351 

 

 

 ***, ”Muzeul industrial al Şcoalei Politehnice. Fabricarea şiţei în judeţul 
Maramureş”, p. 94. 

 Stroescu, M.I., ”Observaţiuni pe marginea noului regulament de 
construcţii al municipiului Bucureşti”, p. 95-104. 

 ***, ”Lucrările publice şi edilitare din Ţara Rom}nească acum 100 de 
ani, 1833-1840”, p. 107-108. 

 Filipescu, Gh.Em., ”Calculul cadrelor”, p. 109. 
 ***, ”Costul locomotivelor americane cu aburi faţă de cele cu motoare 

Diesel”, p. 109. 
 ***, ”Un procedeu pentru topirea artificială a gheţarilor care 

alimentează r}urile din regiunea secetoasă a URSS”, p. 109. 
 ***, ”Raportul între cheltuielile financiare şi costul mâinei de lucru în 

diverse industrii”, p. 109. 
 Profiri, N., ”Problema drumurilor”, p. 110.  

anul XIX, nr. 4, aprilie 1937 
 ***, ”Pe marginea Legii de concentrare a învăţăm}ntului tehnic 

superior”, p. 119. 
 ***, ”Recensăm}ntul şomerilor intelectuali”, p. 119. 
 Şerban-Popa, I., ”Petrolul şi civilizaţia”, p. 120-123. 
 ***, ”Muzeul industrial al Şcoalei Politehnice: Oloiniţa cu coşarcă din 

Maramureş (un teasc inventat de acum 1000 de ani)”, p. 124. 
 ***, ”Stadiul lucrărilor Căminului AGIR”, p. 125-126. 
 ***, ”Lege pentru exercitarea profesiunii de inginer şi înfiinţarea 

colegiilor de ingineri”, p. 127-130. 
 ***, ”Rom}nii care au făcut studii tehnice la şcoli străine în secolul 

trecut”, p. 133. 
 ***, ”Locomotiva de mare putere I-2-D: experienţele din Cehoslovacia 

şi Austria. Adoptarea ei la CFR”, p. 133-135. 
 ***, ”Termenul de recurs şi condiţiunile în care se poate denunţa un 

contract de muncă; prescurtarea termenului de preaviz prevăzut de 
Legea contractelor de muncă”, p. 135. 

 Drăcea, M.D., ”Viaţa pădurii şi domeniul forestier al Rom}niei”, p. 136. 
 Tafrali, O., ”Sculptura rom}nească în lemn”, p. 137. 
 Stamatiu, M.; Leahu, X., ”Lucrări de închideri de apă prin procedee 

chimice”, p. 137. 
 Andriescu-Cale, I., ”Tehnica modernă a şoselelor de păm}nt”, p. 137. 

anul XIX, nr. 5, mai 1937 
 ***, ”Podul peste Dunăre”, p. 151. 
 ***, ”Am}narea avansărilor”, p. 151. 
 Mareş, E., ”Inginerul Grigore Muşatescu”, p. 152. 



352 

 

 

 ***, ”Cursuri de organizare ştiinţifică pentru ingineri în Italia”, p. 152. 
 ***, ”Învăţăm}ntul organizării industriale în universităţi”, p. 152. 
 Anastasiu, E.E., ”Organizarea ştiinţifică a întreprinderilor”, p. 153-166. 
 Cuşuţă, Şt., ”Principiile organizării ştiinţifice”, p. 167-171. 
 ***, ”Moţiunea Congresului inginerilor şi tehnicienilor cadastrali”, p. 171. 
 ***, ”Condiţiunile în care majorările de preţuri la materiale intervenite 

în cursul executării lucrărilor urmează a fi recunoscute de autorităţile 
contractante”, p. 172. 

 ***, ”Moţiunea celui de al II-lea Congres cadastral organizat de 
Asociaţia Generală a Inginerilor şi Technicienilor cadastrali din 
România, Bucureşti, 25-26 martie 1937”, p. 173-174. 

 ***, ”Statistica diplomaţilor Şcoalei Politehnice din Bucureşti dela 1920 
p}nă la 1 ianuarie 1937”, p. 177. 

 ***, ”În legătură cu Legea Colegiului Inginerilor: înt}ia încercare de 
statornicire a unui Corp Tehnic în ţară acum mai bine de un veac”, p. 
178-180. 

 ***, ”Condiţiunile de reţinere a salariului funcţionarilor publici pe 
timpul suspendării, în caz de nevinovăţie”, p. 180. 

 ***, ”Construirea podului peste Dunăre la Turnu-Severin”, p. 180. 
anul XIX, nr. 6, iunie 1937 

 ***, ”Imixtiuni dăunătoare”, p. 187. 
 ***, ”Legea Colegiului”, p. 187. 
 Niculescu, Isaiia, ”Cum se poate îmbunătăţi randamentul la ciocanele 

de abataj”, p. 188-191. 
 Dumitrescu, C., ”Însemnări pe marginea anteproectului de lege pentru 

organizarea şi funcţionarea Corpului Tehnic Rom}n”, p. 192-194. 
 Georgescu-Gorjan, Şt., ”Există un vocabular tehnic rom}nesc?”, p. 195-

196. 
 ***, ”Condiţiunile pentru a face parte din categoria «arhitecţilor 

recunoscuţi» prevăzută de Legea Corpului Arhitecţilor”, p. 196. 
 ***, ”Avansarea ilegală nu conferă stabilitatea în noua funcţie”, p. 196. 
 Păduraru, O., ”Din realizările industriei româneşti”, p. 197-198. 
 ***, ”Muzeul industrial al Şcoalei Politehnice: teascurile cu pene 

«oloiniţe»”, p. 199. 
 ***, ”Executarea eprubetelor pentru controlul sudurilor”, p. 200-202. 
 ***, ”Înt}iul program de lucrări publice şi prima statornicire a menirei 

Corpului Tehnic în Ţara Rom}nească”, p. 208-209. 
 ***, ”Regularea continuă a vitezei la maşinele-unelte”, p. 210-213. 



353 

 

 

anul XIX, nr. 7, iulie 1937 
 ***, ”Tot despre naţionalizarea Şcoalei Politehnice din Bucureşti”, p. 223.  
 ***, ”Se caută ingineri”, p. 223. 
 Andriescu-Cale, I., ”Inginerul-şef Ştefan D. Mihalache”, p. 224. 
 Manoilescu, M., ”Nicolae Ştefănescu”, p. 225. 
 Cantuniari, Şt.N., ”Contribuţiuni geotehnice la construcţia drumurilor”, 

p. 225. 
 Manoilescu, M., ”Finanţarea şi efectul lucrărilor publice ca stimulent 

economic în ţările agricole”, p. 226-234. 
 Cernat, V., ”Locomotive articulate”, p. 235-242. 
 Petrescu, Sebastian, ”Contribuţiuni la calculul primelor personalului de 

locomotivă la CFR şi observaţiuni asupra automatizării acestui calcul 
prin aparate mecanice montate pe locomotive”, p. 243-249. 

 Mocearov, N., ”Răspuns la articolul dlui ing. Sebastian Petrescu prin care 
face critica mecanizării calculului primelor personalului de locomotivă cu 
ajutorul comptoarelor montate pe locomotive”, p. 249-251. 

 ***, ”Aspectul naţional al capitalurilor investite în industria lemnului şi 
exploatarea pădurilor”, p. 252-253. 

 ***, ”Asociaţia Internaţională de Hidrologie Ştiinţifică şi Bibliografie 
Hidrologică; activitatea grupului rom}n”, p. 253. 

 ***, ”Comerţul internaţional de locomotive”, p. 253. 
 ***, ”Modul de calculare a îndemnizaţiei pentru neacordarea 

concediului prevăzut de legea contractelor de muncă”, p. 253. 
 ***, ”Clasificarea meritelor”, p. 254. 
 ***, ”Un istoric al începuturilor aviaţiei româneşti semnat acum 30 de 

ani de MS Regele Carol al II-lea”, p. 257-258. 
 ***, ”Muzeul industrial al Şcoalei Politehnice: meşteşugurile la poporul 

rom}n”, p. 259-260. 
anul XIX, nr. 8, august 1937 

 Dinu, C., ”Raportarea principiilor de organizare ştiinţifică la 
întreprinderile de cale ferată”, p. 268-276. 

 Pătraşcu, C., ”Programul naţional de lucrări publice şi contractul 
telefoanelor”, p. 277-284. 

 ***, ”Moneda cu putere de cumpărare constantă”, p. 284. 
 ***, ”Arderea mixtă în cazane de locomotivă”, p. 285-286. 
 ***, ”Încercări de rafinare a uleiurilor minerale româneşti cu solvenţi 

selectivi Furfurol şi Clorex”, p. 287-289. 
 ***, ”Arzătoare de gaz”, p. 292-296. 



354 

 

 

 ***, ”Limitele dreptului de control ale contenciosului administrativ 
asupra legalităţii actelor administrative”, p. 296. 

 ***, ”Contract forfetar între un antreprenor şi un subantreprenor; 
aplicarea restrictivă a art. 1484 Cod civil”, p. 296. 

 ***, ”Comasarea proprietăţilor agricole”, p. 297-298. 
 ***, ”Impresiile primului rom}n care a călătorit cu vaporul”, p. 298. 
 ***, ”Responsabilitatea patronală în materie de accidente de muncă”, p. 

298. 
 ***, ”Înt}ia normă tehnică pentru construcţii de drumuri aplicată în 

Moldova la 1851”, p. 299. 
 ***, ”Înt}iul program de lucrări publice şi prima statornicire a menirei 

Corpului Technic în Ţara Rom}nească”, p. 299-300. 
 ***, ”Mărirea puterii motoarelor de aviaţie răcite cu aer”, p. 301-302. 
 ***, ”Inginerii rom}ni cari au făcut studii agronomice la Institutul 

Agronomic de Stat din Gembloux (Belgia)”, p. 303. 
anul XIX, nr. 9, septembrie 1937 

 Mareş, E., ”Inspectorul general Matei Bălănescu”, p. 308. 
 Stamatiu, M., ”Congresul internaţional de geologie dela Moscova”, p. 308. 
 Anastasiu, E.E., ”Ingineri tehnici şi ingineri comerciali”, p. 309-310. 
 Comişel, Oscar, ”Fabricarea tuburilor de oţel fără sudură cu mufă şi 

întrebuinţarea lor în reţelele de gaz şi de apă”, p. 311-315. 
 Marinescu, I., ”Proiect de vocabular german-român pentru tehnica 

preparării minereurilor şi cărbunilor”, p. 316-317. 
 Dinu, V., ”Politica economică a Rom}niei după războiu”, p. 318-324. 
 Bratu, Em., ”Expoziţia de aparatură chimică din Frankfurt am Main, 

Achema VIII”, p. 325-328. 
 Drăgulănescu, D., ”Raţionalizarea tăierei metalelor”, p. 329-330.  
 Teodorescu, C.C., ”Şcoala Politechnică din Milano”, p. 331. 
 ***, ”Obligativitatea pentru autorităţi de a cere jurăm}ntul dela 

funcţionarii publici”, p. 333. 
 Anastasiu, E.E., ”Crearea Centrului Naţional Francez de Organizare 

Ştiinţifică a Muncii”, p. 334. 
 Teodorescu, C.C., ”Congresul internaţional de încercări de materiale”, p. 

335. 
 ***, ”Lupta Germaniei pentru fier”, p. 335. 
 ***, ”Domeniul de aplicare a legii măsurilor financiare urgente”, p. 335. 

anul XIX, nr. 10, octombrie 1937 
 ***, ”Excursia AGIR în Franţa”, p. 343. 



355 

 

 

 ***, ”Regulamentul legii pentru concentrarea învăţăm}ntului tehnic 
superior”, p. 343. 

 Lăzărescu, Ioan I., ”Industria auriferă şi apărarea naţională”, p. 344-348. 
 Niculescu, Isaiia, ”Scăderea producţiei de petrol. Lipsa rezervelor”, p. 

349-355. 
 Manole, Horia, ”Viitorul economic al ţării”, p. 356. 
 Marinescu, I., ”Proiect de vocabular german-român pentru tehnica 

preparării minereurilor şi cărbunilor”, p. 357-360. 
 Bratu, Em., ”Expoziţia de aparatură chimică din Frankfurt am Main, 

Achema VIII”, p. 361-365.  
 ***, ”Moţiunea Congresului Asociaţiei Inginerilor Diplomaţi dela Şcoala 

Politechnică din Timişoara”, p. 365. 
 Teodorescu, C.C., ”Între şcoală şi viaţă”, p. 366-377. 
 Veţeleanu, I., ”Pe un drum greşit”, p. 367-368. 
 ***, ”Străinii şi lucrările din ţară acum 85 de ani”, p. 368. 
 ***, ”Inadmisibilitatea acţiunii în contencios a funcţionarilor nestabili”, 

p. 368. 
 Vladea, I., ”Supraalimentarea motoarelor de avion”, p. 372-374. 
 ***, ”Calcularea termenelor de prescriere ale pensiilor nereclamate”, p. 

374. 
 Aloman, N., ”Preţurile maximale la fier”, p. 374. 
 Coşereanu, I., ”Elicea monopală «Everel»”, p. 375. 
 ***, ”Sesiunea specială a Conferinţei mondiale a energiei, Viena, 1938. 

Program tehnic”, p. 375. 
 ***, ”Un rom}n, constructorul unui automobil cu aburi în 1891”, p. 376. 

anul XIX, nr. 11, noiembrie 1937 
 ***, ”Gh. Em. Filipescu”, p. 383. 
 ***, ”Naţionalizarea muncii în sectorul ingineriei”, p. 384. 
 Avramescu, Aurel, ”Teleimprimatoare în serviciul industriei 

româneşti”, p. 385-388. 
 Georgescu, C.I., ”Necesitatea măririi şi modernizării depoului de 

locomotive din Ploeşti”, p. 389-392. 
 ***, ”Autoritatea este obligată a prevedea în buget sumele cuvenite în 

baza legilor în vigoare”, p. 392. 
 Demetrescu, I.C., ”Starea actuală şi tendinţele legislaţiei forestiere 

româneşti”, p. 393-396. 
 Păduraru, O., ”O realizare tehnică de mare importanţă pentru apărarea 

naţională: instalaţia electrică pentru oţeluri speciale a Uzinelor «N. 
Malaxa» SAR din Bucureşti”, p. 397-399. 



356 

 

 

 Marinescu, I., ”Proiect de vocabular german-român pentru tehnica 
preparării minereurilor şi cărbunilor”, p. 400-403. 

 Mareş, E., ”Note din călătoria de studii AGIR în Franţa”, p. 404-407. 
 Aloman, N., ”Industria germană de maşini”, p. 407. 
 ***, ”O instituţie germană pentru asigurarea inginerilor: Deutsche 

Ingenieur-Versicherung VaG”, p. 408. 
 ***, ”Institutul American al Inginerilor de Mine şi Metalurgie din 

Colorado”, p. 408. 
 ***, ”Regimul parcelărilor după noul plan de sistematizare al 

municipiului Bucureşti”, p. 408. 
 ***, ”Gradul de încadrare a funcţionarilor publici următor dispoziţiunilor 

nouilor legi de organizare a ministerelor”, p. 408. 
 ***, ”Pentru pensionare la termen minim se cere a se avea anii 

complecţi serviţi cu reţineri”, p. 412. 
 ***, ”Producţia intelectuală rom}nească, 1930-1933”, p. 413. 

anul XIX, nr. 12, decembrie 1937 
 ***, ”Se arată zorii unor vremuri mai bune”, p. 423. 
 Veţeleanu, I., ”Controlul bugetar: probleme şi aspecte”, p. 424-431. 
 Anastasiu, E.E., ”Congresul inginerilor, Paris, 21-29 noiembrie 1937”, p. 

432. 
 Rantea, Dimitrie, ”Problema porturilor interioare ale Rom}niei”, p. 

433-435. 
 ***, ”Dreptul funcţionarului reintegrat la daune cominatorii în faţa 

refuzului autorităţii de a-i plăti şi înscrie salariul în bugetul în curs”, p. 
435. 

 ***, ”Retrogradarea este echivalentă cu înlocuirea în ceea ce priveşte 
dreptul la acţiunea în contencios”, p. 435. 

 Anastasiu, E.E., ”Şcoala de organizare ştiinţifică dela Paris”, p. 436. 
 C.C., ”Comasarea proprietăţii rurale”, p. 436-437. 
 ***, ”Termenul de 25 de ani pentru pensionare poate fi completat cu 

sporul de ani de serviciu, în cazul funcţionarilor care îndeplinesc 
servicii istovitoare sau periculoase”, p. 437. 

 ***, ”Un nou mod de lansare a vapoarelor studiat pentru şantierele 
Loarei”, p. 438. 

 ***, ”Organizarea şantierului pentru pregătirea betonului la barajul 
dela Grande Coulée”, p. 438. 
 

anul XX, nr. 1, ianuarie 1938 
 ***, ”G}nd şi drum nou”, p. 1.  



357 

 

 

 Frigură, V., ”Stabilirea raţională a puterii de vaporizare”, p. 2-9. 
 Anastasiu, E.E., ”Economia în construcţii”, p. 10-13. 
 Ionescu-Muscel, I., ”Asigurarea alimentării cu apă a capitalei în caz de 

războiu prin apa extrasă din subsol”, p. 13. 
 Vladea, I., ”Consideraţiuni asupra concentrării industriale în legătură 

cu apărarea naţională”, p. 14-16. 
 Bratu, Em., ”Expoziţia de aparatură chimică din Frankfurt am Main, 

Achema VIII”, p. 17-19. 
 ***, ”Situaţia îngrijorătoare a inginerilor de stat francezi din serviciile 

în legătură cu apărarea naţională”, p. 21. 
 ***, ”Modalitatea acţiunei ministerelor în justiţie după nouile legi de 

organizare”, p. 22. 
 Păduraru, O., ”Distilarea moleculară sub vid şi aplicaţiunile sale 

industriale”, p. 24. 
 Păduraru, O., ”Problema valorificării aurului din nisipul Dunării”, p. 24. 
 ***, ”Un poet anonim salută în versuri intrarea primului tren în gara 

Focşani la 9 noiembrie 1880”, p. 24.  
anul XX, nr. 2, februarie 1938 

 ***, ”Noua Constituţie”, p. 33. 
 ***, ”«Subinginer» sau «inginer»”, p. 33. 
 Manoilescu, M., ”Ce este o politehnică?”, p. 34-36. 
 Georgescu, C.I., ”Încercarea automotoarelor de cale ferată”, p. 37-39. 
 Drăgulănescu, D., ”Precizia maşinilor-unelte în atelierele mecanice 

moderne”, p. 40-42. 
 Ostaşco, Al., ”Tehnica la poporul rom}n: încuietoarea cu căţei”, p. 43-45. 
 Nedelcovici, N., ”Al III-lea Congres internaţional al carbonului 

carburant, Roma, 1937”, p. 46-47. 
 ***, ”Dare de seamă a activităţii AGIR în cursul anului 1937”, p. 48-55. 
 ***, ”Dare de seamă financiară, cont de gestiune, proiect de buget pe 

1938 şi raportul cenzorilor”, p. 56-61. 
 Sburlan, D.A., ”O nouă legătură feroviară a capitalei cu Braşovul”, p. 63. 
 Hanganu, M.D., ”Plasticitatea deformărilor datorite contracţiunii 

cimentului”, p. 63. 
 Solacolu, Şerban, ”Siguranţa mortarelor şi betoanelor bituminoase”, p. 63. 
 ***, ”Raportul dintre venitul naţional şi investiţiile pentru lucrări 

publice în Statele Unite”, p. 64. 
 ***, ”Instrucţiuni pentru executarea podurilor pe şosele în ţară acum 

100 de ani”, p. 64. 
 ***, ”Actele de administraţie interioară nu pot fi atacate în contencios”, 

p. 65. 



358 

 

 

 ***, ”Dreptul de daune al vecinilor unei construcţii neregulamentare”, 

p. 65. 

 Jornescu, C., ”Păm}ntul în cadrul economiei capitaliste”, p. 65. 

anul XX, nr. 3, martie 1938 

 ***, ”Noua Constituţie”, p. 73. 

 ***, ”Suspendarea Statutului funcţionarilor publici”, p. 73. 

 Manoilescu, M., ”Metoda matematică şi problema voinţei omeneşti în 

economie”, p. 74-81. 

 ***, ”Intervenţia AGIR la Ministerul de Interne în legătură cu proectul 

de lege administrativ”, p. 81. 

 Tănăsescu, N.N., ”Politica forestieră franceză”, p. 82-84. 

 Ciulei, Constantin I., ”Organizarea lucrărilor de comasare în comuna 

Dorolea, judeţul Năsăud”, p. 85-86. 

 Demetrescu, I., ”AGIR şi problema drumurilor”, p. 87-90. 

 ***, ”Sondele nu sunt impozabile la categoria contribuţiunilor directe 

pe instalaţiuni industriale”, p. 90. 

 ***, ”Limita dreptului şefilor ierarhici de a întreprinde cercetări cu 

caracter disciplinar privitoare la funcţionarii subalterni”, p. 91. 

 ***, ”Lista lucrărilor de doctorat în curs de pregătire la Şcoala 

Politehnică din Bucureşti”, p. 91. 

 ***, ”Congresul inginerilor, Paris, 1937”, p. 91. 

 ***, ”Memoriu referitor la art. 24 al regulamentului legii pentru 

organizarea Corpului Arhitecţilor”, p. 92. 

 ***, ”Dare de seamă asupra desbaterilor Adunării generale ordinare 

din ziua de 30 ianuarie 1938”, p. 93-94. 

 ***, ”Congresul internaţional pentru învăţăm}ntul tehnic, Berlin, 25-29 

iulie 1938”, p. 94. 

 ***, ”Condiţiunile de taxare ale ţiţeiului degradat şi ale scursorilor 

petrolifere întrebuinţate în instalaţiile de forţă”, p. 94. 

 ***, ”Condiţiunile burselor de specializare în Anglia pentru studenţii 

români, oferite în anul 1938 de Consiliul Britanic pentru Relaţiile cu 

Străinătatea”, p. 94. 

 ***, ”Transformatorul pentru curent continuu”, p. 97. 

 ***, ”Tehnica şi organizarea ştiinţifică”, p. 97. 

 ***, ”Un redresor cu vapori de mercur de 1200 kw sub 600 volţi”, p. 98. 

 ***, ”Fabricarea cauciucului sintetic în Cehoslovacia”, p. 98. 

 ***, ”Avantajele locomotivelor Diesel electrice în serviciile de triaje”, p. 98. 



359 

 

 

anul XX, nr. 4, aprilie 1938 
 ***, ”Rom}nizarea profesiunii de inginer în cadrul nouei Constituţii”, p. 

105. 
 Manoilescu, M., ”Voinţa omenească în ştiinţa economică”, p. 106-109. 
 Drăgulănescu, D., ”Tehnica automatelor în viaţa oamenilor”, p. 110-111. 
 ***, ”În chestiunea «Podul dela Oancea»”, p. 112-118. 
 Anastasiu, E.E., ”Pregătirea profesională a meseriaşilor şi lucrătorilor 

specializaţi”, p. 119-120. 
 ***, ”Mişcarea personalului tehnic superior străin”, p. 120. 
 ***, ”Competenţa contenciosului administrativ de a fixa daune pentru 

despăgubirea celor lezaţi prin acte administrative ilegale”, p. 123. 
 ***, ”Obligativitatea antreprenorului de lucrări de a plăti cotizaţia de 

1,29% asupra salariilor plătite, pentru asigurările sociale”, p. 123. 
 Anastasiu, E.E., ”Cheltuială şi randament”, p. 124-125. 
 Georgescu, C.I., ”Automobilul pe şine”, p. 125. 
 ***, ”Domeniul protecţiei pădurilor ca ştiinţă şi tehnică”, p. 125. 
 ***, ”Recordul unei locomotive americane”, p. 126. 
 Steopoe, A., ”Influenţa pulberilor minerale şi a clorurii de calciu asupra 

contracţiei cimenturilor şi cercetarea fizică şi chimică a unor betoane 
de pavaj”, p. 127. 

 ***, ”Geotehnica aplicată la construcţii de drumuri”, p. 127. 
 ***, ”Giani Carponi şi expansiunea aviaţiei italiene”, p. 128. 
 ***, ”Procedeu de conservare a stâlpilor de lemn prin ardere 

superficială cu flacăra oxi-acetilenică”, p. 128. 
anul XX, nr. 5, mai 1938 

 Manoilescu, M., ”Către camarazii ingineri”, p. 137. 
 Mihăescu, Şt.; Caranfil, N.; Ionescu, Andrei; Anastasiu, E.E., ”Căminul 

nostru”, p. 138-141. 
anul XX, nr. 6, iunie 1938 

 ***, ”Inginerii CFR şi statutul personalului respectiv. O latură a 
problemei”, p. 146-148. 

 ***, ”Congresul AGIR”, p. 149-151. 
 Cartianu, P., ”Legea organizării exploatărilor comunale”, p. 151. 
 ***, ”Diagrame pentru determinarea supradimensiunii de fretaj”, p. 

158-159. 
 ***, ”Apărarea pasivă în întreprinderile industriale”, p. 159-160. 
 ***, ”Etalonarea maşinilor de încercat”, p. 160. 
 ***, ”Geotehnica şi construcţia drumurilor”, p. 160. 



360 

 

 

 ***, ”Conferinţa experţilor feroviari şi vamali ai Micii Înţelegeri, 
Bucureşti, 3-8 martie 1938”, p. 161. 

 ***, ”Influenţa clorurei de sodiu asupra cimentului”, p. 161. 
 ***, ”Producţia mondială de energie”, p. 162. 

anul XX, nr. 7, iulie 1938 

 ***, ”R}nduri pentru Regina Maria”, p. 169. 
 Drăgulănescu, D., ”Încercările şi verificările maşinelor unelte”, p. 170-175. 
 ***, ”Regulamentul organic al Corpului Inginerilor Industriali din 

Ministerul Economiei Naţionale din Spania”, p. 175-176. 
 Botezatu, M., ”Viteza de ruginire a oţelurilor”, p. 176. 
 ***, ”Congresul al XIV-lea AGIR”, p. 177-179. 
 ***, ”Neplata preţului imobilelor expropriate pentru utilitate publică 

dă drept la dob}nzi de înt}rziere”, p. 179. 
 ***, ”Obligativitatea funcţionarului public tradus în faţa comisiunei 

disciplinare de a produce la timp probele de disculpare”, p. 179. 
 ***, ”Proectul de lege pentru exercitarea profesiunii de inginer şi 

înfiinţarea Colegiului Inginerilor (textul AGIR)”, p. 180-184. 
 ***, ”Amendamentele propuse de AGIR la textul proectului publicat de 

MLPC”, p. 184. 
 ***, ”Termenul de prescripţie al acţiunilor privitoare la Legea 

contractelor de muncă”, p. 186. 
 ***, ”Noul pod danez de pe Limfjord”, p. 187-188. 
 ***, ”Curs de metalografie, spectrografie şi de măsuri de precizie”, p. 188. 
 ***, ”Psihotehnica: şcoala timpului liber al muncitorilor”, p. 188. 

anul XX, nr. 8, august 1938 

 ***, ”Legea de stimulare şi ocrotire a muncii inginerilor rom}ni”, p. 193. 
 Marinescu, I., ”Posibilităţi noui de lucru în tehnica preparării”, p. 194-197. 
 ***, ”Modul de calculaţie al termenelor minime pentru anii serviţi în 

caz de pensionare”, p. 197. 
 ***, ”Lege pentru purtarea titlului, exercitarea profesiunii de inginer şi 

înfiinţarea Colegiului Inginerilor”, p. 198-204. 
 ***, ”Admisibilitatea cererilor de revizie în materie de pensiuni, în 

cazul unor constatări de fapt”, p. 209. 
 ***, ”Regimul juridic al funcţionarilor publici cari au fost angajaţi în 

serviciu în perioada 1924-1929, fără a îndeplini condiţia de a fi majori 
la data angajării”, p. 209. 

 Georgescu, C.I., ”Explozia curioasă a unui cazan de locomotivă în 
Franţa”, p. 210-211. 



361 

 

 

anul XX, nr. 9, septembrie 1938 
 Manoilescu, M., ”În ziua unei mari izb}nzi”, p. 217-218. 
 Păduraru, O., ”Istoria în cifre şi imaginea actuală a structurii cadrelor şi 

a proporţiei etnice în Corpurile Inginerilor de Stat (MLPC, Silvic şi 
Agronomic) pentru a servi unei noui aşezări unitare şi consecinţe 
pentru o politică dirijată a Corpurilor Tehnice în viitor”, p. 218-226. 

 ***, ”Permanenţa obligaţiei funcţionarilor publici de a cunoaşte limba 
oficială”, p. 229. 

 ***, ”Condiţiunile de majorare ale onorariilor pentru expertize”, p. 229. 
 ***, ”Conservarea apei oxigenate”, p. 230. 
 ***, ”Colorarea metalelor”, p. 230. 
 ***, ”Mişcarea personalului tehnic superior străin, 1935-1939”, p. 230. 
 ***, ”O presă pentru plumb de tip special pentru cabluri”, p. 231. 

anul XX, nr. 10, octombrie 1938 
 Caranfil, N., ”Axa industrială Nord-Sud”, p. 241. 
 Manoilescu, M., ”Ideea de plan economic naţional”, p. 242-247. 
 Teodorescu, C.C., ”Învăţăm}ntul tehnic superior în faţa legii recente de 

raţionalizare a învăţăm}ntului”, p. 248-250. 
 ***, ”Sărbătorirea dlor profesori Ion Ionescu şi Eugen Ştefănescu”, p. 

251-252. 
 ***, ”Intervenţia AGIR la MS Regele în chestiunea pensionării 

inginerilor din CFR”, p. 252-253. 
 ***, ”Pedepsirea funcţionarilor publici direct de către autoritate, fără 

avizul comisiei disciplinare, este condiţionată totuşi de avizul 
comisiunii speciale, instituite pe l}ngă Ministerul de Finanţe”, p. 254. 

 ***, ”Refuzul autorităţii de a înscrie în buget gradaţiunile de salariu 

dau dreptul la acţiune în contencios”, p. 254. 

 ***, ”Anteproectul de lege pentru organizarea şi funcţionarea Corpului 

Tehnic Rom}n”, p. 255-265. 

 ***, ”Specializare şi personalitate”, p. 269. 

 ***, ”Niturile explozive Heinkel”, p. 270. 

 ***, ”Limba rom}nă în industria petrolului”, p. 270-271. 

 ***, ”Compresoare de mare presiune”, p. 271. 

 ***, ”Conferinţa internaţională a marilor reţele electrice”, p. 271. 

anul XX, nr. 11, noiembrie 1938 

 Manoilescu, M., ”Ideea de plan economic naţional”, p. 279-290. 

 Braniski, Al., ”Expoziţia germană de maşini ceramice”, p. 291-293. 



362 

 

 

 Drăgulănescu, D., ”Conferinţa internaţională de documentaţie dela 
Oxford, 21-26 septembrie 1938”, p. 294-296. 

 ***, ”Modificarea şi completarea art. 13, 21, 22, 27, 32, 46, 47 şi 48 din 
Legea pentru purtarea titlului, exercitarea profesiunii de inginer şi 
înfiinţarea Colegiului Inginerilor”, p. 297-298. 

 ***, ”Principiile stabilirii alocaţiilor de combustibil la căile ferate din 
URSS”, p. 301-304. 

anul XX, nr. 12, decembrie 1938 
 Stamatiu, M., ”Noua maşină de extracţie electrică dela salina Ocnele-

mari”, p. 311-319. 
 Bonea, I., ”O necesitate: inginerul cadastral-urbanist”, p. 319. 
 ***, ”Pregătirea congresului Asociaţiei Internaţionale de Încercări de 

Materiale”, p. 324. 
 ***, ”Condiţiunile în care autorităţile aplică pedepse funcţionarilor 

publici fără avizul Consiliului de disciplină”, p. 324. 
 ***, ”Refuzul de a plăti salariul unui funcţionar dă dreptul de acţiune în 

contenciosul administrativ”, p. 324. 
 

anul XXI, nr. 1, ianuarie 1939 
 Brânduş, Gh., ”Organizarea exploatărilor comunale. Perioada premer-

gătoare legiferării”, p. 1-5. 
 Cristea, C., ”Sporirea producţiei forestiere”, p. 5. 
 Aloman, N., ”Cum evoluează industria petrolului din Rom}nia”, p. 6-9. 
 Vătăşanu, O., ”Preciziunea de măsurare a amprentelor la probele de 

duritate”, p. 9. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii şi situaţiei financiare pe anul 

1938 a Asociaţiei Generale a Inginerilor din Rom}nia”, p. 10-24. 
 ***, ”Indemnitatea de scumpete acordată unor categorii de pensionari 

nu poate fi suprimată prin Jurnalul Consiliului de Miniştri”, p. 26. 
 ***, ”Ordinul circular emis de o autoritate nu poate fi atacat în 

contencios de un particular”, p. 26. 
 ***, ”Situaţia funcţionarilor publici demisionaţi la data promulgării 

legii de pensiuni, în ceea ce privesc reţinerile”, p. 26. 
 Drăgulănescu, D., ”Biblioteca centrală a căilor ferate”, p. 27-28. 
 Georgescu, C.I., ”Stricăciuni pricinuite maşinilor cu aburi (marine) de 

loviturile de apă”, p. 28. 
 Georgescu, C.I., ”Prăbuşirea podului din Hasselt (Belgia), de pe canalul 

Albert”, p. 28. 



363 

 

 

anul XXI, nr. 2, februarie 1939 
 Manoilescu, M., ”Rostul AGIR-ului”, p. 35-37. 
 Stamatiu, M., ”Prof.dr.ing. Fr. Kögler”, p. 37. 
 Pană, Gh.I., ”O problemă mare în Franţa: chestiunea carburanţilor”, p. 

38-41. 
 Oprescu, Gh., ”Controlul depozitelor galvanice cu ajutorul celulei 

fotoelectrice”, p. 41. 
 Drăgulănescu, D., ”Tratamentul organic al apei de alimentare a 

cazanelor”, p. 43. 
 Oprescu, Gh., ”Colorarea metalelor prin electroliză”, p. 43. 
 Oprescu, Gh., ”Săptăm}na de perfecţionare dela Strasbourg pentru 

inginerii şi tehnicienii din industria petrolului”, p. 44-45. 
 ***, ”Congresul AGIR din mai 1939”, p. 46. 
 ***, ”Adunarea generală a Secţiei I AGIR dela 30 ianuarie 1939”, p. 47-48. 
 ***, ”Refuzul unei administraţiuni de a plăti salariul unui funcţionar 

public dă dreptul la acţiune în contenciosul administrativ”, p. 51. 
 Drăgulănescu, D., ”Federaţia Internaţională de Documentaţie”, p. 52. 
 Oprescu, Gh., ”O maşină de reprodus palele elicelor de avion”, p. 53. 
 Georgescu, C.I., ”Fabricarea l}nii artificiale cu bază de caseină în Italia”, 

p. 53. 
 Oprescu, Gh., ”Un nou tip de transmisiune electromagnetică şi 

posibilităţile ei de desvoltare”, p. 54. 
 Zapolanski, I., ”Evoluţia etalonării becurilor electrice”, p. 55. 
 Erdheim, E.; Zaharia, N., ”Metodă oxidimetrică rapidă pentru 

determinarea arsenului”, p. 56-57. 
 Constantinescu, Z., ”Viitoarea sesiune a Conferinţei internaţionale a 

marilor reţele electrice”, p. 57. 
 Drăgulănescu, D., ”Aparat rulant pentru ajustarea la ecartamente 

diferite de cale ferată”, p. 57. 
 Antoniu, Corneliu, ”Poduri din beton armat”, p. 57. 
 Georgescu, C.I., ”Dispozitive pentru rezolvarea automată a ecuaţiilor 

algebrice cu una sau mai multe necunoscute”, p. 58. 
 Drăgulănescu, D., ”Noua locomotivă electrică de mare putere AEG”, p. 59. 
 Oprescu, Gh., ”Motorul de gaz «Erren»”, p. 59. 

anul XXI, nr. 3, martie 1939 
 Georgescu, C.I., ”Locomotiva 1-D-2, la noi şi în alte ţări”, p. 69-76. 
 Oprescu, Gh., ”Purificarea băilor de nichelaj prin electroliză”, p. 76. 
 Aloman, N., ”Apărarea pasivă a regiunilor petrolifere”, p. 77-83. 



364 

 

 

 Oprescu, Gh., ”Purificarea heliului pentru zeppeline”, p. 83. 
 Drăgulănescu, D., ”Un fel de a munci: stahanovismul”, p. 84-87. 
 Georgescu, C.I., ”Locomotivă cu cazan «Velox» în Franţa”, p. 91-92. 
 Oprescu, Gh., ”C}teva precizări asupra oţelurilor inoxidabile”, p. 92. 
 Drăgulănescu, D., ”Institutul Ştiinţific de Studii, de Comunicaţii şi 

Transporturi din Paris”, p. 93. 
 Georgescu, C.I., ”Vasul zburător şi purtător de avioane «Mayo 

Composite»”, p. 93. 
 Drăgulănescu, D., ”Şedinţa raţionalizării (Berlin, 27 octombrie 1938)”, 

p. 94-95. 
 Georgescu, C.I., ”Despre efectele corosive ale fumului locomotivelor”,  

p. 95. 
 Arcadian, Nicolae, ”Formarea tehnică a cadrelor nouei industrii turce”, 

p. 96. 
 Arcadian, Nicolae, ”Un lucru foarte bun de peste hotare care trebuie 

încetăţenit şi la noi”, p. 96. 
 Drăgulănescu, D., ”Conferinţa internaţională de normalizare dela Berlin 

(28 iunie-2 iulie 1928)”, p. 96. 
anul XXI, nr. 4, aprilie 1939 

 Mihăescu, Şt., ”Prin ştiinţă şi tehnică, spre egalitate în prosperitate”, p. 
105-106. 

 ***, ”Congrese şi conferinţe internaţionale în 1939”, p. 106. 
 Ciorănescu, C., ”Locomotiva Diesel electrică a Căilor Ferate Rom}ne”, p. 

107-119. 
 Oprescu, Gh., ”Fabricarea negrului de fum prin disocierea gazului 

metan în România şi importanţa lui pentru industria chimică”, p. 120-
126. 

 ***, ”Problema sustentaţiei independente cu prezentarea ei în cadrul 
unui proiect rom}nesc”, p. 129-132. 

 Drăgulănescu, D., ”Mărirea randamentului la prelucrarea bandajelor de 
roţi de vagoane”, p. 132-134. 

 Georgescu, C.I., ”Podul de peste Oddesund (Danemarca)”, p. 135. 
 Drăgulănescu, D., ”Raboteuze rapide moderne”, p. 136. 

anul XXI, nr. 5, mai 1939 

 Dinu, V., ”Revoluţia tehnică în domeniul lemnului”, p. 141-150. 
 Stamatiu, M., ”Dimensionarea volantelor la maşinile de extracţie 

electrice în montaj Leonard-Ilgner”, p. 151-157. 



365 

 

 

 Stamatiu, M., ”Întrebuinţarea sării geme ca material decorativ la 
expoziţiile internaţionale dela Paris (1937) şi New-York (1939)”, p. 
162-164. 

 Drăgulănescu, D., ”Transportul în containere”, p. 164-165. 
 Oprescu, Gh., ”Un procedeu nou pentru fabricarea gazului plecând dela 

hidrocarburi”, p. 165.  
anul XXI, nr. 6, iunie 1939 

 Baldovin, Flaviu Dem., ”Materiale de construcţie şi maşini pentru 
şantierele de construcţie la Expoziţia dela Leipzig din 1939”, p. 173-175. 

 Georgescu, C.I., ”Industria minieră şi metalurgică cehoslovacă”, p. 175. 
 Drăgulănescu, D., ”Tendinţe noui în construcţia maşinilor unelte”, p. 

176-179. 
 Oprescu, Gh., ”Al II-lea Congres internaţional al inginerilor chimişti”, p. 

180-182. 
 ***, ”Adunarea generală a AGIR-ului din 29 ianuarie 1939”, p. 186-188. 
 Stamatiu, M., ”Laboratorul de cercetări geotehnice dela Academia de 

Mine din Freiberg”, p. 189-191. 
 Stamatiu, M., ”Literatură nouă asupra distilării cărbunilor, analiza 

gazelor, înobilarea şi valorizarea combustibililor”, p. 191-192. 
 Mareş, E., ”Călătoria inginerilor francezi în Marea Britanie”, p. 192. 
 ***, ”Al IV-lea Congres internaţional al carbonului carburant şi a IX-a 

reuniune anuală a comitetului internaţional al carbonului carburant”, 
p. 192. 

 Oprescu, Gh., ”Fibre de sticlă ca material izolant pentru aparatajul 
electric”, p. 193. 

 Georgescu, C.I., ”Turbina Jenddrassik”, p. 193-194. 
 Drăgulănescu, D., ”Documentaţia în organizarea administrativă”, p. 

194-195. 
 Cristea, C., ”Comisia consultativă a Ministerului Înzestrării Armatei”, p. 

195. 
 ***, ”Conferinţele Institutului Român pentru Betoane, Construcţii şi 

Drumuri”, p. 195. 
anul XXI, nr. 7-8, iulie-august 1939 

 Dinu, V, ”Tineretul şi organizarea Colegiului Inginerilor”, p. 3-4. 
 Vătăşanu, O., ”Vehicule cu trei osii pentru trenurile rutiere ale 

Reichsbahn-ului”, p. 4. 
 Mihăescu, Şt., ”Locuinţe populare, orăşeneşti şi ţărăneşti”, p. 5-8. 
 Pastia, Dimitrie A., ”C}t ar profita ţara dacă s-ar folosi de cursurile de 

apă şi de izvoarele de apă”, p. 9-11. 



366 

 

 

 Georgescu, C.I., ”Uzinele Ford şi cultura fasolei «soia»”, p. 11. 
 Haralamb, At., ”Cadastrarea pădurilor statului”, p. 12-14. 
 Cioc, M., ”Mobilizarea industrială”, p. 15-19. 

* 
 Caranfil, N., ”De ce axa industrială Nord-Sud”, p. 204-209. 
 ***, ”Vizitele colegilor ingineri germani în Rom}nia”, p. 210. 
 Drăgulănescu, D., ”Numerele normale”, p. 213-216. 
 Drăgulănescu, D., ”Aniversarea de 70 de ani a Căilor Ferate Rom}ne”, p. 

216-217. 
 Drăgulănescu, D., ”Studiul timpilor de lucru”, p. 217-218. 
 ***, ”Conferinţele Institutului Român pentru Betoane, Construcţii şi 

Drumuri”, p. 218. 
anul XXI, nr. 9, septembrie 1939 

 Andriescu-Cale, I., ”Combaterea secetei în Basarabia”, p. 21-28. 
 Bedreag, Cristea, ”Eşirea la mare: porturi la mare şi Dunăre”, p. 29-35. 
 Vătăşanu, O., ”Situaţia provizorie a Reichsbahn-ului pe 1938”, p. 35. 
 Vătăşanu, O., ”Ferestre de vagon cu sticlă polarizantă”, p. 35. 
 Cherdivarencu, A., ”Necesitatea şi posibilităţile de înzestrare a 

agriculturii româneşti cu inventarul tehnic strict necesar”, p. 36-39. 
 Cioc, M., ”Un program de drumuri în Rom}nia”, p. 40-46. 
 Vătăşanu, O., ”Un procedeu nou de cimentare cu uleiu în cuptorul 

electric”, p. 46. 
 Ciulei, Constantin I., ”Îmbunătăţirile agricole pe regiuni naturale”, p. 47. 
 Sabău, V., ”Raţionalizarea industriei forestiere şi îndrumarea ei către 

noui trebuinţe”, p. 56-59. 
 Demetrescu, I.C., ”Lemn de răşinoase cu însuşiri de foioase tari”, p. 59. 
 Sburlan, D.A., ”Mijloace noui de transport pentru punerea în valoare a 

pădurilor neproductive”, p. 60-61. 
 Vătăşanu, O., ”Angrenaje de roţi dinţate pentru turaţii extraordinar de 

mari”, p. 61. 
* 

 Drăgulănescu, D., ”Un punct de vedere nou asupra maşinilor”, p. 229-
230. 

 Marinescu, I., ”Substanţele minerale nemetalifere în cadrul 
problemelor de preparare”, p. 231. 

 Drăgulănescu, D., ”Biblioteca în serviciul tehnicei”, p. 232. 
anul XXI, nr. 10, octombrie 1939 

 Avramescu, Aurel, ”Telecomunicaţiuni şi semnalizări pentru apărarea 
pasivă”, p. 63-67. 



367 

 

 

 Drăgulănescu, D., ”Importanţa economică a numerelor normale”, p. 67. 
 Nicolae, Aurel, ”Organizarea în timp de pace a industriei uleiurilor 

vegetale româneşti pentru a putea satisface interesele naţionale în 
timp de războiu”, p. 68-73. 

 Rubţov, Şt., ”Contribuţii la valorificarea terenurilor degradate din 
judeţul Mehedinţi prin lucrări de ameliorare”, p. 74-75. 

* 
 ***, ”Memoriul AGIR la anteproiectul de lege pentru organizarea 

Corpului Tehnic şi a Consiliului Tehnic Superior”, p. 238-250. 
 Drăgulănescu, D., ”Organizarea lucrului în atelierele mecanice”, p. 254. 
 Vătăşanu, O., ”Locomotive experimentale franceze”, p. 255. 
 Vătăşanu, O., ”Repetarea semnalelor pe locomotive”, p. 256-257. 

anul XXI, nr. 11, noiembrie 1939 
 Bărbulescu, Şt., ”Urbanismul şi silvicultura”, p. 76-79. 
 Ionescu, Gh.I., ”Industria lemnului în Rom}nia”, p. 80-84. 
 Sabău, V., ”Necesitatea organizării creditului forestier rom}n”, p. 85-89. 
 Demetrescu, I.C., ”Din aplicaţiile lemnului în tehnica construcţiilor”, p. 89. 

* 
 Manoilescu, M., ”Colegiul: o decepţie?”, p. 263-269. 
 ***, ”Lupta împotriva risipei muncii şi a timpului, o nouă acţiune a 

AGIR-ului”, p. 269. 
 Vătăşanu, O., ”Noua locomotivă tender CFR tip 1-C-1 pentru linii 

secundare construită de Uzinele Reşiţa”, p. 274-278. 
 Drăgulănescu, D., ”Atelierele de reparaţii în armată”, p. 278. 
 Manole, Horia, ”O problemă de actualitate: flota comercială rom}nă”, p. 

279. 
 Drăgulănescu, D., ”Vagoane pentru transporturi speciale pe căile ferate 

engleze”, p. 279-280. 
 Drăgulănescu, D., ”Necesitatea unui centru de documentaţie în 

Rom}nia”, p. 280-281. 
 Aloman, N., ”Cum s-ar putea ameliora condiţiile de trai ale lucrătorilor 

din regiunile petrolifere”, p. 281. 
anul XXI, nr. 12, decembrie 1939 

 Manoilescu, M., ”Despre o capitală fără arhitectură şi despre 
supravegherea peisajului naţional”, p. 91-94. 

 Arnou, E., ”Calea ferată în serviciul economiei naţionale”, p. 95-106. 
 Vangheli, Mişicu, ”Dare de seamă asupra mersului Căilor Ferate 

Rom}ne”, p. 107-130. 



368 

 

 

 Mălăescu, Andrei, ”Utilizarea apelor din bazinul de recepţie al râului 
Nera (judeţul Caraş) pentru producerea de energie”, p. 131-138. 

 Moldovan, Ion Junior, ”Industria h}rtiei în Rom}nia”, p. 139-141. 
 

anul XXII, nr. 1, ianuarie 1940 
 Botez-Kaukaz, M., ”Asigurarea inginerilor funcţionari particulari”, p. 

143-144. 
 Malcoci, Gl.C., ”Expunere de motive. Completarea unor dispoziţiuni din 

proectul de lege pentru organizarea Corpului Tehnic, propus de AGIR 
Ministerului Lucrărilor Publice”, p. 145-147. 

 Arcadian, Nicolae, ”Lupta împotriva risipei de muncă, timp şi 
materiale”, p. 148-150. 

 Manole, Horia, ”Preocupări urgente”, p. 150. 
 Mirescu, Alexandru V., ”Problema laptelui şi valorificarea lui în 

Rom}nia”, p. 151-153. 
 Bărbulescu, C., ”Contribuţiuni la organizarea mobilizării industriale”, p. 

154-160. 
 Dinu, V., ”Corpul Forestier faţă de problemele apărării naţionale”, p. 

161-162. 
 Manoilescu, M., ”Mobilizarea industrială”, p. 163-170. 
 Nicolau-B}rlad, Gh., ”Fotogrametria în Rom}nia”, p. 171-176. 

* 
 Drăgulănescu, D., ”Uzina electrică Filaret”, p. 3-4. 
 Drăgulănescu, D., ”Cablurile telefonice interurbane instalate de 

Societatea de Telefoane”, p. 4-6. 
 Răuţ, C., ”Activitatea STB în c}teva cifre”, p. 6-7. 
 Vătăşanu, O., ”Desvoltarea evidenţei materialelor după războiu la 

Reichsbahn”, p. 7-8. 
 Răuţ, C., ”Franţa, ţara descoperirilor şi invenţiilor”, p. 8. 

anul XXII, nr. 2, februarie 1940 
 Caranfil, N., ”Recuperarea costului lucrărilor publice”, p. 177-180. 
 Dinescu, G.M., ”Contribuţiuni la problema electrificărilor rurale”, p. 

181-187. 
 Manole, Horia, ”Nedreptăţirea petrolului”, p. 187. 
 Germani, D., ”Porturile şi căile de comunicaţie pe apă în Rom}nia”, p. 

188-191. 
 Vasilescu, Gr., ”O izb}ndă rom}nească”, p. 192-194. 
 Dinu, V.; Cristea, C., ”Raportul Secţiei I: Organizare, profesionale, 

învăţăm}nt tehnic, muncă naţională”, p. 195-200. 



369 

 

 

 Cartianu, P., ”Raportul Secţiei II: Planul naţional de lucrări publice”, p. 
200-211. 

 Cantuniar, I.; Răuţ, C., ”Raportul Secţiei III: Organizarea tehnică în 
cadrele apărării naţionale”, p. 211-216. 

* 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1939”, p. 

13-21. 
 ***, ”Darea de seamă financiară pe anul 1939”, p. 22-27. 
 Drăgulănescu, D., ”O apologie a tehnicei”, p. 28-30. 

anul XXII, Număr festiv cu prilejul inaugurării Casei Inginerilor, 25 februarie 
1940 
 Ionescu, A., ”Istoricul AGIR-ului”, fără pagină. 
 ***, ”Conducerea AGIR, 1918-1939”, fără pagină. 
 Cristea, C., ”Istoricul Congreselor AGIR, 1918-1940”, fără pagină. 
 Manoilescu, M., ”Arta plastică în Casa Inginerilor AGIR”, fără pagină. 

anul XXII, nr. 3-4, martie-aprilie 1940 
 Harnagea, Gh., ”Maşinile moderne de săpat şi transportat păm}nt şi 

utilizarea lor raţională”, p. 41-47. 
 Ciorănescu, C., ”Servituţile capitalului Regiei Autonome CFR”, p. 48-51. 
 Vătăşanu, O., ”Turbina cu gaz de combustiune. Istoric, evoluţie, viitor”, 

p. 51. 
 Bertumé, Ioan A., ”C}teva date asupra silozurilor moderne”, p. 52-55. 
 ***, ”1000-IAR. Primul motor rom}nesc de 1000 CP pentru avion”, p. 

62-64. 
 Vătăşanu, O., ”Autorapidele tip Köln ale Reichsbahn-ului cu motoare 

Diesel-Maybach supraalimentate”, p. 64-66. 
 Vătăşanu, O., ”Cimentarea şi rezistenţa la solicitare permanentă”, p. 66. 
 Drăgulănescu, D., ”Tehnică şi biologie”, p. 67-69. 
 Vasilescu, Gr., ”Inginer inspector general Alexandru Davidescu”, p. 69. 

anul XXII, nr. 5, mai 1940 
 Florescu, M.P., ”Pădurile în cadrul cerinţelor apărării naţionale”, p. 81-83. 
 Seleşteanu, A., ”Locomotiva Diesel de manevră tip B construită de 

uzinele N. Malaxa”, p. 84-89. 
 ***, ”Memoriul AGIR în problema armonizării salariilor funcţionarilor 

publici”, p. 90-91. 
 Drăgulănescu, D., ”Revoluţia energiei”, p. 95-97. 
 Manole, Horia, ”Motocultura”, p. 97-98. 
 Aloman, N., ”Mijloace de investigaţie asupra condiţiilor în cari 

funcţionează sondele în pompă şi erupţie”, p. 98-99.  



370 

 

 

 Cristea, C., ”Creaţia rom}nească în matematici”, p. 103. 
anul XXII, nr. 6, iunie 1940 

 Lungu, I., ”Desvoltarea industriei forestiere înlăuntrul planului 
naţional de lucrări publice şi al apărării naţionale”, p. 113-121. 

 Andriescu-Cale, I., ”Tehnica sistemelor rutiere”, p. 122-130. 
 Drăgulănescu, D., ”Terminologie documentară”, p. 130. 
 Zapolanski, I., ”Industria rom}nească de becuri electrice”, p. 131-134. 
 Drăgulănescu, D., ”Mişcările tehnocratice”, p. 139-140. 
 Pantazi, G., ”Fotogrametria şi Şcoala Politehnică din Bucureşti”, p. 141. 
 Cristea, C., ”Reabilitarea agriculturii. Realităţi concludente”, p. 141-142. 
 Manole, Horia, ”Promovarea culturilor”, p. 142-143. 
 Răuţ, C., ”Noul aeroport municipal dela North Beach, New-York”, p. 143. 
 Cristea, C., ”Matematicienii revoluţiei franceze”, p. 143-144. 

anul XXII, nr. 7, iulie 1940 
 Caranfil, N., ”Amenajarea hidraulică a regiunii Bucureşti din munţi 

p}nă în Dunăre”, p. 151-154. 
 Mihăescu, Şt., ”Coordonarea diferitelor mijloace de transport”, p. 155-160. 
 Drăgulănescu, D., ”Mobilizarea cunoaşterii”, p. 160. 
 Petrescu, Sebastian, ”Principii şi metode de reglarea distribuţiei la 

locomotivele cu aburi”, p. 161-167. 
 Drăgulănescu, D., ”Serviciul de întreţinere în ateliere şi fabrici”, p. 168-171. 
 Drăgulănescu, D., ”Autoritatea tehnicei”, p. 177-178. 
 Drăgulănescu, D., ”Organizarea cercetării ştiinţifice în străinătate”, p. 178. 
 Cristea, C., ”Umanismul tehnic”, p. 179. 
 Cristea, C., ”Creaţia în domeniul tehnic rom}nesc”, p. 179. 
 Cristea, C., ”Datoria faţă de păm}ntul naţiunii”, p. 180. 
 Cristea, C., ”Rasele de arbori şi seminţele forestiere”, p. 180. 
 Cristea, C., ”Încercarea materialelor fără distrugere în Germania”, p. 180. 

anul XXII, nr. 8, august 1940 
 ***, ”Şedinţa solemnă de inaugurare a Congresului AGIR 1940, darea 

de seamă a lucrărilor”, p. 217-228. 
 ***, ”Adunarea generală ordinară”, p. 229-231. 
 ***, ”Secţia I. Probleme profesionale”, p. 231-234. 
 ***, ”Secţia II. Planul naţional de lucrări publice”, p. 235-244. 
 ***, ”Secţia III. Tehnica în serviciul apărării naţionale”, p. 245-256. 
 ***, ”Şedinţa de închidere”, p. 257-264. 

anul XXII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1940 
 Manoilescu, M., ”În ziua aşteptată”, p. 183-184. 



371 

 

 

 Andriescu-Cale, I., ”Propuneri pentru organizarea şi administrarea 
drumurilor”, p. 185-187. 

 Drăgulănescu, D., ”Înfiinţarea Centrului Român de Documentaţie”, p. 187. 
 Petrescu, Sebastian, ”Siguranţa circulaţiei la CFR”, p. 188-193. 
 Cristea, C., ”Industria de petrol şi spiritul vremurilor noui”, p. 193. 
 Mocearov, N., ”Locomotive cu abur condensat la Căile Ferate Ruse”, p. 

194-198. 
 ***, ”Rom}nizarea profesiunii de inginer”, p. 199-200. 
 ***, ”Inginerii evrei radiaţi din AGIR”, p. 200.  
 Stamatiu, M., ”Călătoria de studii a unui grup de ingineri şi industriaşi 

rom}ni în Germania”, p. 200-202. 
 Drăgulănescu, D., ”Concepţia organică a tehnicei”, p. 206-207. 
 Manole, Horia, ”Din actualităţile vremii”, p. 207-208. 
 Cristea, C., ”Pădurile noastre de astăzi”, p. 208. 

anul XXII, nr. 11, noiembrie 1940 
 Baldovin, Flaviu Dem., ”Întreprinderile de lucrări publice în statele 

totalitare”, p. 217-218. 
 Manole, Horia, ”Pentru viitor”, p. 218. 
 Petrescu, Sebastian, ”Deraieri pe căile ferate din cauza acelor 

întredeschise”, p. 219-228. 
 Braniski, Al., ”Betonul armat cu coarde de oţel”, p. 229-232. 
 ***, ”Noi măsuri luate de AGIR pentru rom}nizarea profesiunii de 

inginer”, p. 233. 
 Drăgulănescu, D., ”Cercetarea şi documentaţia în industria modernă”, 

p. 238-239. 
 Franţiu, I., ”Transmisiunea puterilor mai mari”, p. 239-243. 
 Drăgulănescu, D., ”Efectele cutremurelor de păm}nt asupra 

construcţiilor”, p. 243-244. 
anul XXII, nr. 12, decembrie 1940 

 Manoilescu, M., ”Idei noui pentru o reţea de drumuri noui”, p. 251-258. 
 Caranfil, N., ”O legiferare rom}nească şi una germană asupra 

exploatărilor comunale”, p. 259-261. 
 Drăgulănescu, D., ”Tendinţe noui în construcţia şi exploatarea căilor 

ferate”, p. 268-270. 
 Cristea, C., ”Colegiul. Omagiu adus inginerilor şi AGIR-ului”, p. 271-272. 
 

anul XXIII, nr. 1, ianuarie 1941 
 Andriescu-Cale, I., ”O expunere de motive pentru necesitatea 

modificării legii regimului apelor”, p. 3-7. 



372 

 

 

 Ioanovici, A., ”Problema normelor generale pentru consolidarea 
clădirilor slăbite de cutremur”, p. 8-9. 

 Manole, Horia, ”Producţie şi preţuri”, p. 15. 
anul XXIII, nr. 2-3, februarie-martie 1941 

 Bertumé, Ioan A., ”Măsuri necesare”, p. 23-24. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1940”, p. 

25-35. 
 ***, ”Darea de seamă financiară AGIR pe anul 1940”, p. 36-39. 
 Braniski, Al., ”Technica şi raţionalizarea”, p. 40-41. 
 Drăgulănescu, D., ”Macara înv}rtitoare, locomotivă Diesel-mecanică”, p. 

41-42. 
anul XXIII, nr. 4, aprilie 1941 

 Malcoci, Gl.C., ”Inginerul în activitatea economică”, p. 49-54. 
 Cartianu, P., ”Asupra necesităţii modificării regimului apelor”, p. 55-57. 
 ***, ”Salarizarea inginerilor. Memoriu supus de AGIR forurilor în 

drept”, p. 58-61. 
 ***, ”Memoriu privitor la românizarea întreprinderilor industriale şi 

comerciale”, p. 61-63. 
 Drăgulănescu, D., ”Radiodifuziunea în studiile universitare”, p. 64. 
 Drăgulănescu, D., ”Cel mai mic drum de fer de stat din lume”, p. 64-65. 

anul XXIII, nr. 5-6, mai-iunie 1941 
 Malcoci, Gl.C., ”Importanţa contabilităţii în regimul economiei dirijate”, 

p. 83-87. 
 Silistrarianu, C., ”În jurul unei broşuri”, p. 88-93. 
 ***, ”Congresul AGIR 1941. Apel către membrii AGIR”, p. 94-100. 
 Vătăşanu, O., ”Iluminatul exterior şi apărarea antiaeriană”, p. 101. 
 Franţiu, I., ”Despre cărămizile refractare”, p. 101-103. 

anul XXIII, nr. 7, iulie 1941 
 Malcoci, Gl.C., ”Mijloace pentru înfăptuirea pregătirei economice a 

inginerului rom}n”, p. 111-113. 
 Andriescu-Cale, I., ”Căile de comunicaţii ale Rom}niei”, p. 113-115. 
 Nicolescu, Sorin, ”Contribuţiune pentru întocmirea normelor 

referitoare la executarea pavajelor de asfalt turnat pentru carosabile şi 
trotuare”, p. 116-121. 

 ***, ”Memoriu asupra organizării învăţăm}ntului tehnic superior”, p. 
122-123. 

 V}lsănescu, V., ”Probleme inginereşti”, p. 130-131. 
 Vătăşanu, O., ”Încercarea tablelor de cazane prin picături de reactiv”, p. 

131-132. 



373 

 

 

 Anastasiu, E.E.; Cernescu, C., ”Valoarea coeficientului cheltuielilor 
generale la lucrările de fortificaţii”, p. 132-133. 

 Drăgulănescu, D., ”Duraluminiul”, p. 133-134. 
 Cristea, C., ”Bunăstarea indivizilor şi construcţia oraşelor pe plan 

internaţional”, p. 134. 
 Georgescu, Nicolae N., ”Inginerul Octavian Ioaneş”, p. 134. 
 Cristea, C., ”Bogdan Ion Andreescu-Cale”, p. 135. 

anul XXIII, nr. 8, august 1941 
 Cucu, Ilie A., ”Torsiunea cilindrilor, goi în interior, cu pereţi subţiri şi 

cu diafragme în interior. Aplicaţiune la calculul aripelor de avion”, p. 
144-149. 

 Boeriu, V., ”Mică contribuţie la studiul regiei de atelier”, p. 150-151. 
 Drăgulănescu, D., ”Centrul Rom}n de Documentaţie”, p. 151. 
 ***, ”Răspunsul AGIR-ului în chestiunea propunerii Asociaţiei 

Inginerilor Hotarnici de a se organiza într-o Cameră a Inginerilor 
Hotarnici”, p. 152-153. 

 ***, ”Noul memoriu supus dlui ministru al Finanţelor asupra salarizării 
inginerilor din cadrul public (30 august)”, p. 153-155. 

 Franţiu, I., ”Semnificaţia unui raport”, p. 160-161. 
 Cristea, C., ”Profesorul matematician Gh. Bratu”, p. 161. 

anul XXIII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1941 
 Caranfil, N., ”Program naţional pentru construcţii de locuinţe eftine”, p. 

171-182. 
 Linteş, I., ”Avionul stratosferic”, p. 182-185. 
 Pop, Absolon, ”O punere la punct: situaţiunea inginerilor titraţi în 

Corpul Cadastral”, p. 185-186. 
 Cristea, C., ”Epoca tehnicizărei”, p. 187-188. 
 ***, ”Rom}nizarea: Memoriul AGIR adresat guvernatorului Bucovinei şi 

Basarabiei”, p. 189-190. 
 Păduraru, O., ”Materiale pentru istoricul technicei rom}neşti: 1. Un 

program de drumuri în Moldova la 1853; 2. Măsuri pentru stăvilirea 
abuzurilor în v}nzările de sare pe credit la 1842; 3. Legiuire pentru 
şosele în Moldova din 1851”, p. 195-196. 

anul XXIII, nr. 11, noiembrie 1941 
 Manoilescu, M., ”Lui Andrei Ionescu”, p. 203-209. 
 Caranfil, N., ”Program naţional pentru construcţii de locuinţe eftine”, p. 

210-216. 
 Păduraru, O., ”Materiale pentru istoria technicei rom}neşti: Chestiunea 

costului diferitelor sisteme de pavaje la 1851 în Moldova”, p. 217-220. 



374 

 

 

anul XXIII, nr. 12, decembrie 1941 
 Dinescu, G.M., ”Privire generală asupra uzinelor electrice publice din 

Rom}nia”, p. 225-232. 
 ***, ”Proect de memoriu asupra reorganizării profesionale, redactat de 

AGIR la cererea dlui Mihai Antonescu, vice-preşedinte al Consiliului de 
Miniştri”, p. 233-236. 

 Aloman, N., ”Un închizător automat pentru conducte de gaze”, p. 237. 
 
anul XXIV, nr. 1, ianuarie 1942 

 Braniski, Al., ”Raţionalizarea contabilităţii”, p. 1-10. 
 ***, ”Informaţii cu privire la posibilităţile inginerilor români în 

industriile din Transnistria”, p. 11-15. 
 ***, ”Materiale pentru istoricul technicei rom}neşti: Opis domnesc din 5 

noiembrie 1851 sub nr. 29, către sfatul administrativ extraordinar pentru 
regula ce are a se păzi în lucrarea şoselelor în Moldova”, p. 16-17. 

 Franţiu, I., ”Protecţia oţelurilor contra coroziunii”, p. 17-19. 
 Aloman, N., ”Epurarea apelor pentru cazane în regiunile petrolifere”, p. 

19-21. 
 Păduraru, O., ”Construcţii germane de poduri pentru Argentina”, p. 21. 

anul XXIV, nr. 2-3, februarie-martie 1942 
 Chiţoiu, D.G., ”Agronomul Ion Ionescu dela Brad”, p. 25-28. 
 Andriescu-Cale, I., ”Dr.ing. Fritz Todt”, p. 28-29. 
 Manoilescu, M., ”Ingineri-economişti-advocaţi”, p. 30-33. 
 Popescu, Agripa, ”Mecanizarea în agricultura rom}nească”, p. 34-38. 
 Popovici, V.V., ”Organizarea activităţii de îndrumare agricolă”, p. 39-41. 
 Băluţescu, Th., ”Deparafinarea conductelor de ţiţeiu”, p. 41. 
 ***, ”Dare de seamă asupra activităţii şi situaţiei financiare AGIR pe 

anul 1941”, p. 42-48. 
 ***, ”Memoriu privitor la problema rom}nizării vieţii economice”, p. 

50-51. 
 ***, ”Memoriu AGIR şi al Asociaţiei Architecţilor Români în chestiunea 

salarizării”, p. 51-55. 
 Păduraru, O., ”Lucrări de autori rom}ni sau privitoare la Rom}nia, 

apărute în publicaţiuni străine”, p. 61-63. 
anul XXIV, nr. 4, aprilie 1942 

 Mihăescu, Şt., ”Technica în progresul omenirii”, p. 65-67. 
 Popescu-Arcadian, Nicolae, ”Technica în progresul industriei”, p. 68-71. 
 Andriescu-Cale, I., ”Technica în progresul transporturilor”, p. 72-74. 
 Mihălcescu, St., ”Valorificarea terenurilor mlăştinoase şi inundabile din 

Rom}nia”, p. 75-78. 
 Dumitru, Ticu I., ”Învăţăm}ntul tehnic şi geniul rural”, p. 78-79. 



375 

 

 

 Cristea, C., ”Încă un brav inginer: Vasile N. Costăchescu”, p. 85. 
 Avramescu, Aurel, ”O fermă electrificată în Italia”, p. 86. 
 Păduraru, O., ”Alimentarea cu energie electrică în sud-estul Europei”, p. 

87. 
anul XXIV, nr. 5-6, mai-iunie 1942 

 Constantinescu, M.N., ”Economia naţională în spaţiul economic 
european”, p. 97-104. 

 Grozescu, D., ”Technica în progresele agriculturii şi silviculturii”, p. 
105-107. 

 Pătraşcu, G., ”Ameliorarea coeficientului de alteraţiune lineară 
regională în proecţiunea stereografică în cazul triangulaţiei geodezice 
a oraşelor”, p. 107-109. 

 Stroescu, M.I., ”Evaluarea imobilelor pentru stabilirea impozitului de 
echivalent”, p. 110-115. 

 Dumitriu, M., ”Producţia peştelui în Rom}nia”, p. 115-117. 
 Cădere, Radu, ”Organizarea şi recompensarea muncii”, p. 118-119. 
 ***, ”Aerodinamica zborului insectelor”, p. 122. 
 ***, ”Determinarea electromagnetică a vitezei de rotaţie a proectilelor 

la eşirea din ţeavă”, p. 122. 
 ***, ”Caracteristicile elicopterului Sikorsky”, p. 122. 
 Ionescu-Muscel, I., ”Technica înobilării textilelor”, p. 122-123. 

anul XXIV, nr. 7, iulie 1942 
 Rădulescu, Constantin, ”Alimentarea cu apă a centrelor şi exploataţiilor 

agricole”, p. 129-132. 
 Pop, Gh., ”Ameliorarea technică a păşunilor”, p. 132-133. 
 Ilchievici, C., ”Plante de nutreţ noui în agricultura rom}nească”, p. 134-

136. 
 Purcel, N.; Leonescu, H.Th., ”Raţionalizarea exploatării păşunilor şi 

fâneţelor”, p. 137-141. 
 Cartianu, p., ”Elaborarea unei monografii detaliate a problemei 

electrificării în Rom}nia”, p. 144. 
 Stanislavievici, L., ”Analiza apei din exploatările cu aburi”, p. 145. 

anul XXIV, nr. 8, august 1942 
 Irfiaşiu, V., ”Filetajul dublu conic al manşoanelor la tuburile folosite în 

industria de petrol”, p. 153-156. 
 Herescu, I.V., ”Curs de technologie”, p. 156. 
 Ciurileanu, D.I., ”Perfecţionări ale problemei Pothenot-ului”, p. 157-163. 
 Franţiu, I., ”Observaţiuni privind rolul economic al burgheziei 

româneşti în trecut”, p. 163. 
 Pop, Gh., ”Contribuţiuni la organizarea îmbunătăţirilor funciare în 

Rom}nia”, p. 164-167. 



376 

 

 

 ***, ”Intervenţia AGIR privitoare la înzestrarea cu utilaj a antreprizelor 
româneşti”, p. 168. 

 Păduraru, O., ”Reconstrucţia unui mare pod de cale ferată din sud-est 
avariat în cursul actualului războiu”, p. 170-172. 

 Georgescu, Mircea, ”Insecticide şi fungicide”, p. 172-173. 
 Păduraru, O., ”Pentru o documentaţie privind regimul apelor şi 

comunicaţiile la noi”, p. 173. 
anul XXIV, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1942 

 Andriescu-Cale, I., ”Problemele hidraulice ale Moldovei”, p. 177-180. 
 Toropu, I., ”Consideraţiuni asupra islazurilor din antestepa cuprinsă 

între râul Ialomiţa şi Dunăre”, p. 180. 
 Linteş, I., ”Problema industriei de pace”, p. 181-184. 
 Cartianu, P., ”O problemă de organizare: raţionalizarea contabilităţii”, 

p. 185-186. 
 ***, ”Anteproect de decret-lege pentru extinderea gradaţiilor la 

salarizarea Corpurilor Tehnice şi Corpului Arhitecţilor”, p. 187-188. 
 Păduraru, O., ”Materialul pentru şantiere navale al uzinelor Ardelt”, p. 

193-194. 
 Păduraru, O., ”Proectul drumului cu şine de lemn între Ocna şi Galaţi 

din 1852”, p. 195-197. 
anul XXIV, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1942 

 Cădere, Radu, ”Problemele miniere ale Moldovei întregite”, p. 201-204. 
 Popescu, Ştefan, ”Din problemele agricole ale Moldovei”, p. 205-207. 
 Cristea, C., ”Probleme şi realităţi forestiere ale Moldovei întregite”, p. 

208-211. 
 Păduraru, O., ”Concesiunea unei fabrici de zahăr din sfeclă obţinută în 

1841 de D. Feraldi”, p. 211. 
 Derigault, A., ”Reprezentarea grafică a fenomenelor economice”, p. 

212-215. 
 Stan, C., ”Inginerul”, p. 216-218. 
 ***, ”Tarifele de onorarii ale muncii inginereşti”, p. 219-227. 
 ***, ”Intervenţia AGIR către Ministerul Finanţelor privitoare la extindere şi 

asupra diplomaţilor Politehnicilor a dispoziţiunilor privitoare la scutirile 
de impozite acordate absolvenţilor şcoalelor comerciale şi industriale şi 
diplomaţilor Academiilor Comerciale”, p. 228. 

 Păduraru, O., ”Condiţiunile concesiunei navigaţiei pe râurile interioare 
ale Moldovei cerută de Neculai Roşca Codreanul în 1852”, p. 230-231. 

 
anul XXV, nr. 1, ianuarie 1943 

 Mihăescu, Şt., ”O metodă pentru stabilirea preţurilor în situaţia de azi”, 
p. 1-8. 



377 

 

 

 Vasiliu, Ştefan, ”Asupra unui caz de flambaj”, p. 9-11. 
 Păunescu, Alex., ”Încălzirea prin radiaţie”, p. 12-17. 
 ***, ”Darea de seamă asupra activităţii AGIR în cursul anului 1942”, p. 

18-27. 
 Păduraru, O., ”Colţul trecutului: Acum aproape o sută de ani Sfatul 

Administrativ al Moldovei chibzuieşte măsurile trebuincioase pentru 
stăvilirea creşterii pietrei de construcţie”, p. 30-31. 

anul XXV, nr. 2-3, februarie-martie 1943 
 Ianculescu, C., ”Organizarea producţiunii agricole prin asociaţiuni 

rurale”, p. 33-40. 
 Hoffmann, W., ”Sozialpolitk oder soziale Verantwortung”, p. 41-45. 
 Ude, H., ”Werkstoffsparen und werkstoffumstellung als ingenieur-

aufgabe”, p. 45. 
 Ciomac, Ion L., ”Misiunea şi colaborarea celor trei categorii de exploatări 

agricole de la noi în actuala conjunctură economică”, p. 46-49. 
 ***, ”Ing. Andrei Ioachimescu”, p. 52. 
 ***, ”Noui realizări în economia de material la fabricaţia oalei de 

condensaţie”, p. 61-62. 
 Păduraru, O., ”Colţul trecutului: Departamentul Lucrărilor Publice al 

Moldovei constat}nd că mijloacele financiare ale statului nu sunt de 
ajuns pentru acoperirea costului pavajelor, propuse la 17 iunie 1942; 
introducerea unei stări excepţionale asupra locuitorilor Iaşilor”, p. 62. 

anul XXV, nr. 4, aprilie 1943 
 ***, ”Listele alfabetice a 4000 de ingineri diplomaţi, cu un repertoriu 

pe localităţi”, p. 5-129. 
 ***, ”Statutele AGIR şi diverse regulamente AGIR cu date retrospective 

din primii 25 ani de viaţă ai AGIR-ului”, p. 129-141. 
anul XXV, nr. 5-6, mai-iunie 1943 

Secţia I: Probleme economice, sociale şi de românizare 
 Mihăescu, Şt., ”Economie socială organizată”, p. 1-5. 
 Frunzănescu, A., ”Probleme de viitor: rolul inginerilor în folosirea 

sporului de populaţie prin extinderea technicii”, p. 6-10. 
 Braniski, Al., ”Punerea în valoare a materiilor prime ceramice 

româneşti”, p. 10-14. 
 Braniski, Al., ”Importanţa normării conturilor şi bilanţurilor întreprin-

derilor agricole şi industriale”, p. 15-16. 
Secţia III: Industrii extractive şi de transformare 
 Constantinescu, Mircea, ”Desvoltarea producţiei de fier în România 

prin aplicarea de noui procedee siderurgice”, p. 1-6. 
 Stamatiu, M., ”Progresele realizate în exploatarea sărei în ultimii 25 de 

ani”, p. 7-9. 



378 

 

 

 Buttu, A., ”Progresele realizate în industria extractivă a cărbunelui în 
ultimii 25 de ani”, p. 10-15. 

 Gheorghiu, P., ”O nouă materie primă: castanele sălbatice”, p. 16. 
Secţia IV: Problema construcţiilor în spaţiul naţional 
 Sfinţescu, C., ”Sinteza construcţiilor în spaţiul naţional”, p. 1-6. 
 Sfinţescu, C., ”Rolul construcţiilor în spaţiul naţional”, p. 6-11. 
 Solacolu, I., ”Materiale de construcţie şi construcţiile rurale”, p. 12-14. 
 Braniski, Al., ”Materialele ceramice de construcţie ca factor de 

realizare”, p. 14-16. 
* 

 Andriescu-Cale, I., ”Probleme de hidraulică ce se cer grabnic rezolvate”, 
p. 65-69. 

 Păduraru, O., ”Referat asupra titlului de inginer diplomat şi nevoia de a 
populariza întrebuinţarea sa între membrii AGIR”, p. 70. 

 ***, ”Noutăţi în domeniul organelor de maşini”, p. 76-78. 
 ***, ”Noui mijloace pentru protecţia mediului”, p. 78. 

anul XXV, nr. 7, iulie 1943 
Secţia I: Probleme economice, sociale şi de românizare 
 Braniski, Al., ”Importanţa normării conturilor şi bilanţurilor întreprin-

derilor agricole şi industriale”, p. 17-20. 
 Constantinescu, M.N., ”Importanţa europeană a petrolului rom}nesc”, 

p. 21-29. 
 Emilian, D.St., ”Frigul industrial şi importanţa sa economică”, p. 29-32. 
Secţia II: Căi de comunicaţie (terestre, aeriene, nautice) 
 Cotovu, Virgil, ”Căile navigabile din Rom}nia”, p. 1-4. 
 Manoliu, I.A., ”Exploatarea căilor navigabile ale Rom}niei”, p. 5-6. 
 Ştefan, Andrei, ”Poziţia aviaţiei de transport şi cadrul ei de dezvoltare 

în Rom}nia”, p. 7-19. 
 Taşcă, Dan, ”Trenul aerian”, p. 19-21. 
 Scoruşeanu, E., ”Consideraţiuni asupra importanţei materialelor 

provenite din balastierele şi carierele locale necesare lucrărilor de 
drumuri”, p. 21-26. 

 Zlatcu, Pascal, ”Note asupra şoselelor betonate”, p. 27-31. 
 Zlatcu, Pascal, ”Ameliorarea drumurilor secundare de păm}nt”, p. 31-32. 
Secţia III: Industrii extractive şi de transformare 
 P}rvulescu, N.S., ”Economia coloanelor la forajul rotativ”, p. 17-22. 
 Socolescu, M., ”Prospecţiunea geofizică ca ramură de activitate a 

inginerului”, p. 23-25. 
 Taşcă, Dan, ”Problema normalizării în aviaţie”, p. 25-26. 
 Taşcă, Dan, ”Avionul popular”, p. 27-28. 
 Brăileanu, Ion; Anastasiu, V., ”Realizări în exploatările de petrol din 

Rom}nia”, p. 29-32. 



379 

 

 

Secţia V: Agricultura 
 Radu, I.F., ”Industrializarea producţiei agricole”, p. 1-6. 
 Radu, I.F., ”Valorificarea reziduurilor horticole”, p. 6-9. 
 Ispravnicu, Gh., ”Mecanizarea şi industrializarea agriculturii româneşti 

cu menţinerea sistemului de proprietate agricolă de astăzi”, p. 9-12. 
 Săndoiu, D.C., ”Ridicarea producţiei agricole în Rom}nia fără investiţii 

prin lucrările păm}ntului”, p. 13-16. 
* 

 Paraipan, Aurel, ”Folosirea energiei v}ntului în agricultură”, p. 81-83. 
anul XXV, nr. 8-9, august-septembrie 1943  

Secţia I: Probleme economice, sociale şi de românizare 
 Rusu-Abrudeanu, D., ”Cadrul de conturi ca rezultat al concepţiei 

funcţionale a întreprinderii”, p. 33-48. 
Secţia III: Industrii extractive şi de transformare 
 Brăileanu, Ion; Anastasiu, V., ”Realizări în exploatările de petrol din 

Rom}nia”, p. 33-63. 
 Pomponiu, Fl., ”O maşină de tors de concepţie rom}nească pentru 

industria casnică”, p. 64. 
Secţia V: Agricultura 
 Săndoiu, D.C., ”Ridicarea producţiei agricole în Rom}nia fără investiţii 

prin lucrările păm}ntului”, p. 17-20. 
 Gheorghiu, I.M., ”Îmbunătăţirile funciare şi irigaţiile în agricultura 

românească”, p. 20-26. 
 Mihălcescu, St., ”Maşini terasiere folosite în îmbunătăţirile funciare”, p. 

27-30. 
 Ciulei, Constantin I., ”Propuneri cu privire la organizarea şi finanţarea 

îmbunătăţirilor funciare în Rom}nia, cu specială considerare a 
împrejurărilor din regiunea Siret-Jijia-Prut”, p. 31-37. 

 Staicu, Irimie D., ”Degradarea, distrugerea şi refacerea solului agricol în 
Rom}nia”, p. 37-38. 

 Dodu, Emil, ”Folosirea cuprului în viticultură”, p. 39-43. 
 Sonea, Vasile, ”Întrebuinţarea derivatelor petrolului în combaterea 

bolilor la pomi”, p. 43-47. 
 Ticulescu, I., ”Ţăranul rom}n şi agricultura de m}ine a Rom}niei”, p. 

48-52. 
 Samoilă, Z., ”Mijloace şi posibilităţi în sporirea productivităţii 

păşunilor naturale”, p. 52-55. 
 Coculescu, Gr., ”Îngrăşăm}ntul chimic în sporirea producţiei agricole a 

Rom}niei”, p. 56-61. 
 Dumitriu, M., ”Metode pentru intensificarea producţiei peştelui”, p. 62-63. 
 Bălan, I.M., ”Plante noui în agricultura rom}nească: bumbacul”, p. 64-67. 
 Bordeianu, T., ”Program pentru organizarea pomiculturii în perioada 

de după războiu”, p. 68-71. 



380 

 

 

 Vasiliu, Ioan C., ”Proprietatea agricolă: repartiţie şi circulaţie”, p. 72-77. 
 Valuţă, Gh., ”Nevoia cultivării leguminoaselor în Rom}nia”, p. 77-78. 
 Nica, Th., ”Norme pentru recepţia şi sortarea pielicelelor crude de miei 

Karakul şi metişi”, p. 79-80. 
 Hulpoi, N., ”Microorganismele din sol şi rolul gunoiului de grajd în 

îmbunătăţirea fertilităţii păm}nturilor agricole”, p. 81-85. 
 Andronicescu, D., ”Raţionalizarea culturilor de legume în Rom}nia”, p. 

85-90. 
 Ciulei, Gh.St., ”Costul de producţie şi problema preţurilor în agricultura 

rom}nească”, p. 91-96. 
 Scărlătescu, Pandele, ”Plan de organizare pentru industrializarea 

fructelor şi legumelor în Rom}nia”, p. 96. 
Secţia VII: Probleme profesionale 
 Rusu-Abrudeanu, D., ”Inginerul şi contabilul”, p. 1-16. 

anul XXV, nr. 10, octombrie 1943 
Secţia I: Probleme economice, sociale şi de românizare 
 Rusu-Abrudeanu, D., ”Cadrul de conturi ca rezultat al concepţiei 

funcţionale a întreprinderii”, p. 49. 
 Derigault, A., ”Importanţa metalurgiei în economia rom}nească”, p. 50-52. 
 Basgan, I., ”Principiile politicii economice în legislaţia petroliferă din 

Rom}nia”, p. 53-56. 
Secţia II: Căi de comunicaţie (terestre, aeriene, nautice) 
 Zlatcu, Pascal, ”Ameliorarea drumurilor secundare de păm}nt”, p. 33. 
 Niculescu-Niculcea, F., ”O nouă linie de cale ferată: Videle-Titu sau 

Videle-Piteşti?”, p. 34-35. 
Secţia III: Industrii extractive şi de transformare 
 Pomponiu, Fl., ”O maşină de tors de concepţie rom}nească pentru 

extensiunea industriei casnice în familiile agricultorilor”, p. 65-66. 
 Mihăilescu, C., ”Exploatările miniere în Rom}nia”, p. 66-77. 
 Basgan, I., ”Problema apei în Dobrogea”, p. 78-83. 
 Mantea, Ştefan; Mateescu, I.D., ”Cercetări petrografice asupra 

cărbunilor din Valea Jiului”, p. 83-93. 
 Teodoreanu, Al.; Patriciu, V., ”Intensificarea lucrărilor de prospecţiune şi 

explorare pentru sporirea rezervelor de terenuri petrolifere”, p. 94-97. 
 Stamatiu, M., ”Industria extractivă”, p. 97-103. 
Secţia IV:Problema construcţiilor în spaţiul naţional 
 Solacolu, Şerban, ”Materiale de construcţie şi construcţiile rurale”, p. 17. 
 Ispravnicu, Gh., ”Inundaţiile în Banatul rom}nesc”, p. 17-20. 
 Anastasiu, E.E., ”Construcţiile în spaţiul naţional”, p. 21-26. 
 Mircescu, Gr., ”Sondajul electric aplicat în construcţiuni de baraje”, p. 

26-29. 
 Budescu, A., ”Evoluţia şi stadiul problemei drumurilor în Rom}nia”, p. 

30-32. 



381 

 

 

Secţia VI: Silvicultura 
 Haralamb, At., ”Pădurea în rezolvarea problemelor ridicate de 

fenomenul distrugerii păm}ntului rom}nesc”, p. 1-7. 
 Ionescu, Gh.I., ”Economia actuală a lemnului rom}nesc şi învăţămintele 

de războiu cu privire la intensificarea industrializării lemnului şi altor 
produse ale pădurii”, p. 7-13. 

 Demetrescu, I.C., ”Probleme de căpetenie ale politicii forestiere în 
perioada următoare răsboiului”, p. 13-23. 

 Chiriţă, C., ”Problemele fundamentale ale culturii pădurilor în cadrul 
aşezărilor de viitor ale Rom}niei”, p. 24-43. 

 Popescu-Zeletin, I., ”Perdele de protecţie în c}mpul tactic”, p. 44-47. 
 Filipovici, I., ”Pădurea în rezolvarea problemelor ridicate de fenomenul 

distrugerii păm}ntului rom}nesc”, p. 47-50. 
 Ionescu, Gh.I., ”Din aspectele economiei forestiere rom}neşti în timpul 

răsboiului actual şi măsurile de organizare ce se impun”, p. 50-52. 
 Lupe, I., ”Moto-mecanizarea în cultura pădurilor de c}mpie”, p. 52-54. 
 Constantinescu, N., ”O silvicultură a timpurilor noui: speciile preţioase 

în locurile joase din Rom}nia”, p. 55-57. 
 Pană-Anghelide, M., ”Efectul lucrărilor de ameliorare a terenurilor 

degradate”, p. 57-59. 
 Haralamb, At., ”Lupta contra terenurilor degradate”, p. 59-62. 
 Cotta, V., ”C}teva produse nelemnoase ale pădurii şi utilizarea lor în 

locul unor produse importate”, p. 62-66. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Importanţa industrializării lemnului şi 

dezvoltarea economică şi socială a naţiunii”, p. 66-68. 
Secţia VII: Probleme profesionale 
 Rusu-Abrudeanu, D., ”Inginerul şi contabilul”, p. 17-21. 
 Linteş, I., ”Technica şi legenda oamenilor practici”, p. 22-24. 
 Linteş, I., ”Teoria şi experienţa”, p. 25-27. 
 Livada, G.M., ”Inginerul din serviciile de stat”, p. 27-31. 
Secţia VIII: Probleme de învăţăm}nt technic 
 Teodorescu, C.C., ”Problema generală a învăţăm}ntului tehnic 

superior”, p. 1-3. 
 Budeanu, C.I., ”Legătura între învăţăm}nt şi profesie”, p. 4-6. 
 Petrescu, Gh., ”Evoluţia şi organizarea învăţăm}ntului tehnic superior 

în Rom}nia”, p. 6-12. 
 Livada, G.M., ”Cercetarea tehnică”, p. 13-14. 
 Cartianu, P., ”Învăţăm}ntul industrial mediu şi inferior”, p. 14-18. 
 Nicolae, Aurel, ”Rolul şi pregătirea inginerului pentru activitatea 

tehnico-economică naţională”, p. 18-22. 
 Nicolae, Aurel, ”Consideraţiuni asupra practicii studenţilor ingineri 

chimişti dela Politechnice în decursul studiilor”, p. 22-25. 
 Germani, D., ”Învăţăm}ntul şi educaţia tehnică”, p. 25-26. 



382 

 

 

 Anastasiu, E.E., ”Cursuri de perfecţionare economică pentru ingineri”, 
p. 26-27. 

 Braniski, Al., ”Rolul şi pregătirea inginerilor pentru activitatea tehnico-
economică ca organizatori şi conducători de instituţii tehnice de stat şi 
de întreprinderi tehnice particulare”, p. 27-30. 

 Livada, G.M., ”Inginerul organizator”, p. 31-32. 
 Nicolae, Aurel, ”Problema învăţăm}ntului tehnic în Rom}nia. Raport 

general”, p. 33-38. 
 Cădere, Radu, ”Învăţăm}ntul geofizicei la Politechnici”, p. 38-39. 
 Bakoni, C., ”Practica studenţilor politechnicieni în decursul studiilor în 

special ai Facultăţii Electromecanice”, p. 39-40. 
Secţia IX: Integrarea ingineriei româneşti în tehnica europeană 
 Constantinescu, M.N., ”Nécessité d’une fédération européenne des 

Associations des Ingénieurs”, p. 1-3. 
 Arnou, E., ”Politica viitoarelor noastre comunicaţii internaţionale”, p. 4-

10. 
 Popescu-Arcadian, Nicolae, ”Raport asupra integrării ingineriei 

româneşti în technica europeană”, p. 10-20. 
 Radu, I.F., ”Problemele industriilor agricole şi piscicole româneşti în 

corelaţie cu technica şi dezvoltarea industriilor europene similare”, p. 
20-21. 

Secţia X: Problemele isvoarelor şi folosirii energiei 
 Rarincescu, I.G., ”Problema energiei, precizări şi propuneri”, p. 1-6.  

anul XXV, nr. 11, noiembrie 1943  
Secţia I: Probleme economice, sociale şi de românizare 
 Constantinescu, M.N., ”Consideraţiuni asupra viitoarelor orientări în 

domeniul economic şi social”, p. 57-84. 
 Creţu, Adrian, ”Raportul Secţiei I: Economice, sociale şi rom}nizare”, p. 

85-90. 
 Creţu, Adrian, ”Structura economică raţională a Rom}niei după 

războiu”, p. 90-97. 
 Cazacu, V., ”Realizări miniere în Transilvania de Nord”, p. 98-104. 
Secţia III: Industrii extractive şi de transformare 
 Constantinescu, M., ”Fabricarea formaldehidei din gaz metan”, p. 105-111. 
Secţia IV:Problema construcţiilor în spaţiul naţional 
 Tacu, C., ”Bimetalul”, p. 33-36. 
Secţia V: Agricultura 
 Scărlătescu, Pandele, ”Plan de organizare pentru industria fructelor şi 

legumelor în Rom}nia”, p. 97-101. 
 Săndoiu, D.C., ”Progrese în agrotechnică”, p. 101-107. 
Secţia VI: Silvicultura 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Importanţa industrializării lemnului şi 

dezvoltarea economică şi socială a naţiunii”, p. 69-70. 



383 

 

 

 D}rlău, I., ”Stadiul actual al lucrărilor de ameliorare a terenurilor 
degradate”, p. 71-72. 

 Dragomir, J.K., ”Raţionalizarea lemnului pentru combustibil”, p. 72-75. 
 G}rbu, St., ”Problema transporturilor pe căile ferate forestiere şi 

învăţăminte pentru perioada care va urma războiului”, p. 75-80. 
 Ionescu-B}rlad, C.D.; Popa, Gr., ”Intensificarea operaţiunilor culturale”, 

p. 80-81. 
 Ionescu-Bârlad, C.D.; Popa, Gr., ”Contribuţiuni la împăduririle în 

munţi”, p. 82-84. 
 Ionescu-B}rlad, C.D.; Popa, Gr., ”Schimbări în structura serviciilor 

exterioare”, p. 85-87. 
 Lupe, I., ”Perdele de protecţie şi plantaţii de interes strategic regiunile 

de stepă”, p. 87-90. 
 Negulescu, V.P., ”Schimbări în structura serviciilor exterioare”, p. 91-92. 
 Negulescu, V.P., ”Regimul de viitor al pădurilor faţă de noile condiţii de 

cerere ale materialelor lemnoase”, p. 92-94. 
 Popescu, C.V., ”Deformări suferite de economia forestieră în răsboiu”, 

p. 94-99. 
 Popescu, C.V., ”Rom}nizarea industriei forestiere”, p. 99-100. 
 Chiriţă, C., ”Silvicultura rapidă în regiuni inundabile”, p. 101-113. 
 Rădulescu, M., ”Rolul pădurilor în ameliorările funciare”, p. 114-115. 
 Vasiliu, V.V., ”Munca forestieră”, p. 116-118. 
 Rădulescu, M., ”Situaţia actuală a împăduririlor şi regenerărilor în 

Rom}nia”, p. 119-120. 
 Zeicu, I., ”Dificultăţi economice şi sociale rezultate pentru păduri din 

cedarea Transilvaniei de Nord din anul 1940”, p. 120-124. 
Secţia VII: Probleme profesionale 
 Livada, G.M., ”Proect de organizare a unui institut de cercetări 

aeronautice”, p. 33-37. 
 Stan, C., ”Inginerul în cultură şi civilizaţie”, p. 38-42. 
Secţia VIII: Probleme de învăţăm}nt technic 
 Bakoni, C., ”Practica studenţilor politechnicieni”, p. 41-43. 
Secţia IX: Integrarea ingineriei româneşti în tehnica europeană 
 Radu, I.F., ”Problemele industriei agricole şi piscicole româneşti în 

corelaţie cu cele europene similare”, p. 21-22. 
* 

 Păduraru, O., ”Instalaţii utiliz}nd energia v}ntului”, p. 95. 
 Stamatiu, M., ”Locomotive cu motor Diesel în exploatările de sare”, p. 

95-96. 
 Bumbu, V., ”Majorarea extracţiei prin vase skip”, p. 96-98. 

anul XXV, nr. 12, decembrie 1943  
 ***, ”Inginerii căzuţi în războiul contra bolşevismului”, p. 102. 
 Antonescu, M., ”Congresul jubiliar AGIR”, p. 103-104. 



384 

 

 

 Mihăescu, Şt., ”Perspective de viitor”, p. 108-110. 
 Cădere, Radu, ”Ideal şi realizare”, p. 111-118. 
 Buşilă, Constantin D., ”După un pătrar de veac”, p. 119-121. 
 Teodorescu, C.C., ”AGIR şi învăţăm}ntul tehnic”, p. 121-123. 
 Popescu-Arcadian, Nicolae, ”Istoricul AGIR în primii douăzeci şi cinci 

de ani de existenţă”, p. 123-151. 
 Pennescu-Kertsch, Chr., ”Corpul Inginerilor Rom}ni şi industria 

rom}nă”, p. 152-153. 
 Cornăţeanu, N.D., ”Douăzeci şi cinci de ani în agricultură”, p. 154-155. 
 Constantinescu, M.N., ”Contribuţia inginerilor la desvoltarea industriei 

rom}ne de petrol în ultimii douăzeci şi cinci de ani”, p. 156-160. 
 Ştefănescu-Suhăţeanu, M., ”Sunt 25 de ani de atunci… Fapte şi aspecte 

ale activităţii silvice”, p. 161-164. 
 Rarincescu, I.G., ”Priviri retrospective în politica energiei”, p. 165-169. 
 Cotovu, Virgil, ”Porturile şi căile de comunicaţie pe apă în ultimii 25 de 

ani”, p. 170-172. 
 Popescu-Botoşani, Gh., ”Aviaţie şi progres”, p. 173-175. 
 Cristea, C., ”Evoluţia Congreselor AGIR”, p. 176-180. 

 
LIPSĂ anul 1944 

 
anul XXVII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1945 

 ***, ”Cuv}ntul nostru”, p. 5. 
 Drăgulănescu, D., ”Noul AGIR”, p. 6. 
 Nicolau, C., ”Rolul inginerilor în refacerea ţării”, p. 7-9. 
 Şerbulescu, Andrei, ”Condiţiuni preliminare pentru un plan economic”, 

p. 9-10. 
 Alexandrescu, B., ”Planificarea desvoltării economice şi sociale a ţării”, 

p. 11-14. 
 Dumitrescu, M., ”Contribuţiuni la studiul problemei podurilor noastre 

de şosea”, p. 14-18. 
 Ebner, S., ”Condiţiuni istorice, economice şi sociale ale primului plan 

cincinal”, p. 18-19. 
 Teodoriu, Ion, ”Politica preţurilor şi finanţarea economiei planificate 

sovietice”, p. 20. 
 Bumbu, V., ”Noutăţi în domeniul organelor de maşini”, p. 21-22. 
 Anzulato, C., ”O realizare în domeniul refacerii locuinţelor distruse de 

bombardamente”, p. 23-24. 
 ***, ”Lupta pentru democratizarea AGIR”, p. 27. 
 ***, ”Necesitatea democratizării colegiului”, p. 28. 
 Economu, Virgil, ”Însăm}nţările de toamnă”, p. 32-33. 
 E.C., ”Arlus şi inginerii”, p. 34. 



385 

 

 

anul XXVII, nr. 3-4, martie-aprilie 1945 
 Drăgulănescu, D., ”Ştiinţa comunicaţiilor”, p. 41-46. 
 Alexandrescu, B., ”Planificarea desvoltării economice şi sociale a ţării”, 

p. 46-51. 
 Petrescu, Sebastian, ”Semnalizarea acelor de cale ferată rămase 

întredeschise şi acelor atacate fals”, p. 52-56. 
 Niculescu, S.; Scoruşeanu, E., ”Problema autostrăzilor în Rom}nia”, p. 

57-66. 
 Lefterescu, D.M., ”Programul sistematizării reţelei CFR”, p. 66-79. 
 Ştefan, Andrei, ”Interesul actual al transportului aerian de mărfuri şi 

posibilităţile de utilizare a parcului existent de avioane”, p. 79-83. 
 Bumbu, V., ”Solicitările sapei în forajul percutiv”, p. 84-86. 
 Seleşteanu, A., ”Teoria elasticităţii şi aplicaţiile ei”, p. 87-90. 
 Ionescu, N.N., ”Funcţionarea telefonului”, p. 90-92. 
 ***, ”Activitatea Cercului de studii”, p. 93-112. 
 Th.B., ”Rolul Consiliului Tehnic Superior”, p. 113-114. 
 Blitz, Em., ”Construcţiile industriale şi ridicarea producţiei”, p. 114-

115. 
anul XXVII, nr. 5-6, mai-iunie 1945 

 Constantinescu, Mircea, ”Turbina de gaz, un factor pentru progresul 
nostru economic”, p. 132-148. 

 Drăgulănescu, D., ”Stahanovismul şi organizarea muncii în URSS”, p. 
149-159. 

 Niculescu, S., ”Îmbrăcăminţile din beton asfaltic cilindrat pentru 
drumuri. Contribuţie la întocmirea prescripţiunilor technice pentru 
modernizarea drumurilor”, p. 160-166. 

 Ştefan, Andrei, ”Transportul aerian”, p. 167-171. 
 Şerbescu, Fl., ”Perfecţionări ce trebuesc aduse locomotivei prototip 

151000 CFR”, p. 175-179. 
 Petrolanu, I., ”Nevoile de automotoare noi”, p. 179-181. 
 Măldărescu, Costin, ”Promovarea tracţiunii mecanice în Rom}nia”, p. 

181-191. 
 Zilber, H., ”Se pot îngheţa preţurile?”, p. 192-194. 
 Nanu, B.C., ”Programul desvoltării telefoniei”, p. 195-196. 
 Condrea, Sergiu, ”Reţeaua telefonică a Societăţii de Telefoane”, p. 196-197. 
 ***, ”Activitatea Cercului de studii”, p. 198-204. 
 Vladea, I., ”Fr}nele pentru încercarea motoarelor”, p. 205-213. 
 Nicolae, Aurel, ”Literatura technică rom}nească a uleiurilor vegetale”, 

p. 213-214. 
 Dumitrescu, M., ”Regie sau antrepriză?”, p. 215-217. 
 Alexandrescu, B., ”Necesitatea reglementării purtării titlului şi 

executării profesiunei pe categorii de tehnicieni”, p. 217-220. 



Buletinul I.R.E. 
 

Buletinul I.R.E. a apărut în martie 
1933, la Bucureşti, în format de 225mm x 
160mm, ca revistă a Institutului Naţional 
Român pentru Studiul Amenajării şi Folosi-
rii Isvoarelor de Energie, înfiinţat de C.D. 
Buşilă în anul 1926. 

 
C.D. Buşilă s-a născut în anul 1877 la 

Târgu-Ocna. 
A absolvit ca şef de promoţie Şcoala 

Naţională de Poduri şi Şosele în anul 1900, 
obţinând diploma de inginer, după care a urmat 
studii de perfecţionare la Institutul de Elec-
trotehnică Montefiore din Liège, Belgia. A avut o 
contribuţie deosebită la dezvoltarea energeticii 
româneşti, prin proiectarea unei centrale electrice 
Diesel pentru portul Constanţa, modernizarea 
centralelor electrice care furnizau energie 
electrică exploatărilor şi rafinăriilor petroliere din 
judeţul Prahova, electrificarea unor căi ferate, 

utilizarea energiei electrice în agricultură, electrificarea unor localităţi. În anii 1922-1923 a 
fost preşedintele Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, iar în 1926 a înfiinţat Institutul 
Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Isvoarelor de Energie, transformat în 
1937 în Institutul Român de Energie (I.R.E.), institut care funcţionează şi în prezent, a 
organizat participarea specialiştilor români la Comisia Mondială a Energiei la care România 
este membru fondator. A predat la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele cursuri de lucrări 
grafice (din 1910), de tehnologie mecanică, organe de maşini şi aparate de ridicat (din 1916), 
apoi la Şcoala Politehnică din Bucureşti, unde a fost prorector şi decan al Facultăţii de 
Electromecanică. 

În anul 1941 a fost obligat să intre în guvernul condus de mareşalul I. Antonescu, fiind 
recomandat pentru înaltele sale calităţi profesionale, ca ministru al lucrărilor publice şi 
comunicaţiilor, funcţie pe care a deţinut-o până la 5 august 1943. Deşi şi-a înaintat demisia 
după trecerea Prutului de către armatele române, aceasta i-a fost respinsă. În 1946, 
Tribunalul Poporului l-a condamnat la zece ani de închisoare şi confiscarea averii. A încetat 
din viaţă în închisoarea de la Aiud în anul 1949.1  

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 

                                                        
1 Mihai Olteanu, ”Constantin Bușilă (1877-1949). Un organizator important al energeticii 
românești”, în Univers ingineresc, nr. 9, 2007.  
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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 
urmărit; 

d) Va stabili legături cu organizaţiunile similare din străinătate şi în 
special cu acelea ce au un caracter internaţional, în scop de a folosi date şi 
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. 



388 

 

 

Buletinul I.R.E. 
 
anul I, nr. 1, martie 1933 

 Buşilă, Constantin D., ”Cuv}nt de început”, p. 1-2. 
 Constantinescu, I., ”Problema perturbaţiilor produse de liniile de 

tracţiune electrică asupra liniilor telegrafice şi telefonice”, p. 3-20. 
 Miklósi, C., ”Utilizarea raţională a combustibililor solizi. Aprecierea şi 

recepţionarea”, p. 21-61. 
 Mihăescu, Şt., ”Raţionalizarea combustibilului CFR”, p. 62-82. 

anul I, nr. 2, iunie 1933 
 Ivan, M., ”Automotoare cu acumulatori electrici pe căile ferate”, p. 193-

228. 
 Georgescu-Gorjan, Şt., ”Aplicaţiunile electricităţii în industria carbo-

niferă”, p. 229-268. 
 Mocearov, N., ”Tracţiunea prin locomotive cu aburi”, p. 269-291. 
 Dinculescu, C., ”Tracţiunea pe căile ferate prin locomotive Diesel”, p. 

292-334. 
 Miclescu, Şt.Em., ”Vagoane automotoare pe căi ferate”, p. 335-432. 

anul I, nr. 3, septembrie 1933 
 Şerbescu, D., ”Locomotiva electrică din punct de vedere technic”, p. 

525-544. 
 Gheorghiu, I.S., ”Domeniul electrificării pe reţeaua CFR”, p. 545-606. 
 Ganiţchi, Ion, ”Combustibilul la CFR”, p. 607-689. 
 Petrescu, G.G., ”Electrificarea liniei C}mpina-Braşov în cadrul 

programului de lucrări CFR”, p. 690-712. 
 Budeanu, C.I., ”Tracţiunea electrică pe liniile CFR în cadrul problemelor 

economiei naţionale”, p. 713-730. 
anul I, nr. 4, decembrie 1933 

 Radovici, Emanuel, ”Raţionalizarea mijloacelor de tracţiune în aplicare 
la reţeaua CFR”, p. 877-897. 

 Fournaraki, Leon, ”Asupra locomotivelor cu acumulatori electrici 
destinate manevrelor pe căile ferate normale”, p. 898-944. 

 Vătămanu, G.M., ”Păcura şi cărbunii”, p. 945-976. 
 Anastasescu, Teodor M., ”Programul desvoltării reţelei de căi ferate din 

România; mijloace de tracţiune de adoptat pe diferite linii noui ce se 
vor construi”, p. 977-1024. 

 Lupaşcu, I., ”Armonizarea folosirii raţionale a combustibililor româ-
neşti”, p. 1025-1059. 
 



389 

 

 

anul II, nr. 1, martie 1934 
 Mrazec, L., ”Quelques remarques sur une politique du combustible en 

Roumanie”, p. 1-19. 
 Janet, Paul, ”Quelques analogies électromécaniques”, p. 20-23. 
 Lombardi, Luigi, ”Impianti di rescaldamento elettrico dei deviatoi, 

onde permetterne il regolare funzionamento durante le nevicate nella 
nuova stazione ferroviaria di Milano”, p. 24-26. 

 Budeanu, C.I., ”La question des grandeurs et unités électromag-
nétiques”, p. 27-59. 

 Andronescu, Pl., ”Le résultat de l’encadrement du phénomène 
électrostatique dans la structure mathématique”, p. 60-70. 

 Parteni-Antoni, C., ”Tensiunile foarte joase”, p. 71-88. 
 Blum, I., ”Clasificarea combustibililor solizi”, p. 89-109. 
 Gheorghiu, I.S., ”Etude économique de l’électrification d’un réseau de 

chemins de fer avec application à la ligne Câmpina-Braşov des chemins 
de fer roumains”, p. 110-145. 

anul II, nr. 2, iunie 1934 
 Pavel, Dorin, ”Die Ausbaumöglichkeit der rumänischen Wasserkräfte”, 

p. 201-236. 
 Tribaut Laspière, I., ”Le super réseau électrique français. Production et 

répartition de l’énergie électrique”, p. 237-251. 
 Mrazec, L., ”Învăţăm}ntul superior – ştiinţă”, p. 252-262. 
 Rüdenberg, Reinhold, ”Die Influenzwirkung von Blitzschlägen auf 

benachbarte Freileitungen”, p. 263-283. 
 Ganiţchi, Ion, ”Clasificarea şi arderea combustibililor”, p. 284-352. 
 Dimo, P.; Bercovici, M., ”Notă în legătură cu denumirea şi 

reprezentarea vectorială a puterii reactive”, p. 353-359. 
anul II, nr. 3, septembrie 1934 

 Vasilescu-Karpen, N., ”Passage du courant dans les électrolytes sans 
électrolyse”, p. 449-456. 

 Enström, A.F., ”Les recherches scientifiques dans l’industrie moderne”, 
p. 457-465. 

 Budeanu, C.I., ”Rôle économique et social des entreprises de 
production et de distribution d’énergie électrique”, p. 466-491. 

 Andronescu, Pl., ”Le résultat de l’encadrement du phénomène 
magnétostatique dans la structure mathématique”, p. 492-538. 

 Brylinski, E., ”Sur le 5-ème Congrès de l’Union internationale des 
producteurs et distributeurs d’énergie électrique (Zürich, 29 août-7 
septembre 1934)”, p. 539-546. 



390 

 

 

 Ionescu-Şişeşti, B., ”Zăcămintele de cărbuni din Rom}nia”, p. 547-651.  
anul II, nr. 4, decembrie 1934 

 Gheorghiu, I.S., ”Aspecte din evoluţia maşinilor electrice”, p. 697-741. 
 Mateescu, Cr., ”Determinarea coeficienţilor de consumpţiune al câtorva 

basine hidrografice din Rom}nia”, p. 742-752. 
 Colev, E., ”Brichetarea cărbunilor rom}neşti”, p. 753-830. 
 Pavel, Dorin, ”Contribuţie la calculul castelului de apă cel mai 

economic”, p. 831-846. 
 Matschoss, C., ”Oskar V. Miller”, p. 847-849. 
 Staehelin, P.; Ionică, E., ”Butanul, un nou combustibil rom}nesc”, p. 

850-868. 
 

anul III, nr. 1, martie 1935 
 Macovei, G., ”Barajul dela Bicaz”, p. 1-46. 
 Dunlop, D.N., ”The social and economic consequences of the British 

Grid Sccheme”, p. 47-53. 
 Mateescu, Şt.; Lupan, A., ”Izvoarele de energie din Banat”, p. 54-73. 
 Andronescu, Pl., ”Le problème du dimensionnement des grandeurs 

électriques et magnétiques”, p. 74-86. 
 Parteni-Antoni, C., ”Accidents causés par les installations à basse 

tension”, p. 87-94. 
 Damaschin, Gh., ”Curente noui în domeniul valorificării cărbunilor prin 

înnobilarea lor”, p. 95-106. 
 Budeanu, C.I., ”Sur le fonctionnement d’un appareil déformant”, p. 107-

110. 
 Schileru, Gr., ”Epurarea mecanică a cărbunilor”, p. 111-144. 
 Moţet-Grigoraş, A., ”Aglomerarea cărbunilor”, p. 145-182. 

anul III, nr. 2, iunie 1935 
 Vallauri, Giancarlo, ”Radiotecnica şi radioindustria în Italia”, p. 241-245. 
 Ivtcher, D., ”La régulation de la fréquence dans les réseaux 

d’interconnexion. Difficultés et remèdes”, p. 246-254. 
 Staehelin, P., ”Gazeificarea cărbunelui”, p. 255-272. 
 Frigură, V., ”Aspecte actuale ale problemei cărbunilor”, p. 273-306. 
 Blanc, G.M., ”Contribution { l’étude du phénomène de rupture de l’arc 

électrique alternative”, p. 307-402. 
 Budeanu, C.I., ”Question des grandeurs et unités électromagnétiques. 

Deuxième note”, p. 403-433. 
 Constantinescu, I., ”Quelques précisions sur la signification physique 

des grandeurs électriques et magnétiques”, p. 434-440. 



391 

 

 

 Bodea, Eugen, ”Cohérence dimensionnelle des systèmes d’unités”, p. 
441-468. 

 Andronescu, Pl., ”Considérations sur le problème du dimensionnement 
des grandeurs électriques et magnétiques”, p. 469-474. 

anul III, nr. 3, septembrie 1935 
 Lupan, A., ”Încălzirea cu cărbune pulverizat”, p. 527-545. 
 Blum, I., ”Distilarea cărbunilor”, p. 546-597. 
 Casimir, Emil E., ”Industrii chimice bazate pe cărbuni”, p. 598-708. 
 Miklósi, C., ”Rezolvări constructive în vederea combustiunii cu 

randament maxim posibil al cărbunilor”, p. 709-755. 
anul III, nr. 4, decembrie 1935 

 Arapu, I., ”Folosirea cărbunelui pentru scopuri industriale şi 
domestice”, p. 815-829. 

 Bujoiu, I.E., ”Problemele cărbunilor în Rom}nia sub aspectul 
valorificării lor pentru scopuri vechi şi noui”, p. 830-862. 

 Vătămanu, G.M., ”Ameliorarea cărbunilor din punct de vedere al 
consumatorilor”, p. 863-886. 

 Basgan, I., ”Politica petrolului în funcţie de situaţia explorărilor şi 
problema combustibilului”, p. 887-936. 

 Müller-Hillebrand, D., ”Die Bemessung von Überspannungsableitern 
und ihre Bedeutung für den elektrischen Sicherheitsgrad”, p. 937-961. 

 Parteni-Antoni, C., ”Un commutateur pour la mesure des puissances 
dans les systèmes polyphasés”, p. 962-969. 

 Blanc, G.M., ”Contribution { l’étude du phénomène de rupture de l’arc 
électrique alternative”, p. 970-972. 

 Arapu, I., ”Anteproiect pentru alimentarea municipiului Bucureşti cu 
gaz de sonde”, p. 973-1006. 
 

anul IV, nr. 1, martie 1936 
 Vasilescu-Karpen, N., ”André-Marie Ampère”, p. 1-12. 
 Hurmuzescu, D., ”Centenarul morţii lui Ampère”, p. 13-15. 
 Ionescu, I., ”André-Marie Ampère”, p. 16-22. 
 Rarincescu, I.G., ”Regimul energiei în Rom}nia”, p. 23-48. 
 Müller-Hillebrand, D., ”Blitzschutz von elektrischen Anlagen”, p. 49-59. 
 Parteni-Antoni, C.; Ştiubei, Paul, ”Le nombre des pôles dans le projet 

d’une machine { courant continu”, p. 60-92. 
 Budeanu, C.I., ”Sur le transfert des phénomènes déformants”, p. 93-96. 
 Vasilescu, Gr., ”Expunere critică asupra posibilităţilor de amenajare a 

gurilor Dunării”, p. 97-127.  



392 

 

 

anul IV, nr. 2, iunie 1936 
 Buşilă, Constantin D., ”După zece ani”, p. 253-264. 
 Valbreuze, R., ”Les développement des industries nées des découvertes 

d’Ampère”, p. 265-279. 
 Lombardi, Luigi, ”Ferrovie dello Stato Italiano. Relazione dell’ 

Esercizio, 1934-1935”, p. 280-282. 
 Blanc, G.M., ”Disjoncteurs sans huile et { faible volume d’huile”, p. 283-

318. 
 Jacobi, Robert, ”Beitrag zur rechnerischen Ermittlung der Wert-

bestimmung einer Flusstrecke”, p. 319-342. 
 Pavel, Dorin, ”Amenajarea căderilor de apă în Rom}nia”, p. 343-364. 
 Germani, D., ”Mişcarea aluviunilor în cursurile de apă şi la lucrările de 

derivare”, p. 365-419. 
anul IV, nr. 3, septembrie 1936 

 Enström, A.F., ”La sensibilité économique de la production 
industrielle”, p. 493-499. 

 Budeanu, C.I., ”Problema energetică în Rom}nia şi raporturile ei cu 
noua lege administrativă”, p. 500-526. 

 Ianculescu, C., ”Organizarea naţională a producţiunii de energie”, p. 
527-550. 

 Cartianu, P., ”C}teva observaţiuni pentru o politică energetică 
naţională”, p. 551-557. 

 Colev, E., ”Contribuţiuni la studiul umidităţii cărbunilor rom}neşti”, p. 
558-589. 

anul IV, nr. 4, decembrie 1936 
 Buşilă, Constantin D., ”Zece ani de existenţă a Institutului Rom}n de 

Energie”, p. 701-711. 
 Brock, Friedrich, ”Elektrizität in der Landwirtschaft”, p. 712-743. 
 Pavel, Dorin; Bodea, Eugen, ”Power Resources of Romania, their 

development and utilization”, p. 744-801. 
 Caranfil, N., ”Efectele asanării Colentinei asupra Bucureştiului şi 

regiunilor învecinate”, p. 802-839. 
 Pavel, Dorin, ”Lucrări hidraulice în curs de realizare în jurul 

Bucureştilor”, p. 840-885. 
 Corbu, D.R., ”Barajele proiectate şi în curs de executare la asanarea 

lacurilor”, p. 886-938. 
 Vladimirescu, Gh., ”Canale de derivaţie în legătură cu asanarea lacurilor 

din nord-estul Bucureştilor”, p. 939-975. 



393 

 

 

 Vuzitas, A., ”Regimul hidraulic al D}mboviţei în legătură cu canalizările 
oraşului Bucureşti”, p. 976-1013. 
 

anul V, nr. 1, martie 1937 
 Thierry, G., ”Die Nutzbarmachunh der Ebbe und Flut zur Kraft-

gewinnung”, p. 1-5. 
 Solacolu, Şerban, ”Cimenturi speciale pentru baraje”, p. 6-46. 
 Damaschin, Gh., ”Petrolul şi drepturile câştigate”, p. 47-109. 
 Colev, E., ”Gazogene în auto-transport”, p. 110-167. 
 Elias, Franzisc, ”Consideraţiuni critice asupra interpretării rezultatelor 

de funcţionare la o centrală de forţă termică; indicarea unor criterii de 
conducere pentru a obţine o funcţionare economică”, p. 168-191. 

anul V, nr. 2, iunie 1937 
 Buşilă, Constantin D., ”Electrificarea rurală”, p. 273-306. 
 Guillet, Léon, ”Electricité et métallurgie”, p. 307-312. 
 Gheorghiu, I.S., ”Lucrările lui Coulomb în domeniul electrotechnicei”, p. 

313-324. 
 Budeanu, C.I., ”Technica energetică faţă de apărarea naţională”, p. 325-

346. 
 Avramescu, Aurel, ”Beiträge zur Berechnung der Kurzschlus-

serwärmung”, p. 347-415. 
anul V, nr. 3, septembrie 1937 

 Barbillion, L., ”Répartition mondiale et consommation annuelle des 
richesses naturelles”, p. 501-510. 

 Ficşinescu, Th., ”Pentru c}t timp mai are petrol ţara rom}nească”, p. 
511-525. 

 Macovei, G., ”Din perspectivele industriei noastre de petrol”, p. 526-534. 
 Müller-Hillebrand, D., ”Beitrag zur Frage der Existenz besonders 

blitzgefährdeter Stellen”, p. 535-543. 
 Mayersohn, M., ”Utilizarea energiei v}nturilor”, p. 544-603. 
 Colev, E., ”Motoarele Diesel pentru autovehicule şi avioane”, p. 604-647. 

anul V, nr. 4, decembrie 1937 
 Tribaut Laspière, J., ”L’électrification des chemins de fer français”, p. 

713-720. 
 Vasilescu-Karpen, N., ”Legea energiei şi instalaţiile proprii de forţă 

motrice”, p. 721-735. 
 Lombardi, Luigi, ”Ferrovie dello Stato Italiano. Relazione dell’Esercizio 

1936-1937”, p. 736-738. 
 Osiceanu, C., ”Industria de petrol a Rom}niei în 1937”, p. 739-745. 



394 

 

 

 Avramescu, Aurel, ”Contribuţiuni la raţionalizarea reţelei telegrafice în 
Rom}nia”, p. 746-777. 

 Deheleanu, G., ”Încercările uleiurilor de transformator şi de turbină de 
origine rom}nească şi progresele realizate la aceste uleiuri”, p. 778-807. 

 Drăgulănescu, D., ”Documentaţie şi clasificaţie”, p. 808-824.  
 

anul VI, nr. 1, martie 1938 
 Buşilă, Constantin D., ”La începutul anului al şaselea”, p. 1-2. 
 Mercier, Ernest, ”L’énergie électrique dans un État moderne”, p. 3-9. 
 Buşilă, Constantin D., ”Organizarea studiilor şi cercetărilor”, p. 10-18. 
 Feldmann, C., ”Die Streuinduktanz und Axialkraft bei Transformatoren 

mit unsymmetrisch angeordneten und ungleichen Spulen”, p. 19-27. 
 Şerbănescu, Dan, ”Necesităţile de tracţiune şi rentabilitatea pe CFR a 

tracţiunei Diesel-electrică”, p. 28-90. 
 Brylinski, E., ”Sur les grandeurs électriques et magnétiques”, p. 91-108. 
 Barbillion, L., ”Régulation électromécanique des réseaux d’énergie”, p. 

109-123. 
 Pavel, Dorin, ”Contribuţie la hidrografia Dunării”, p. 124-283. 
 Petrescu, Alexandrina G., ”Aprecieri asupra desvoltării electrificărilor 

rurale în Rom}nia”, p. 284-291. 
 Pavel, Dorin, ”Beitrag zur Bestimmung des wirtschaftlichen 

Querschnittes offener Kanäle und Druckleitungen”, p. 292-298. 
anul VI, nr. 2, iunie 1938 

 Legouêz, R., ”Locomotive Diesel-électrique à grande vitesse de 4400 
HP”, p. 329-338. 

 Huber-Stockar, E., ”Der Electrische Bahnbetrieb in der Schweiz”, p. 
338-378. 

 Pavel, Dorin, ”Der Bestimmung der günstigsten Anzahl Maschin-
eneinheiten einer Wasserkraftanlage”, p. 381-388. 

 Barbillion, L., ”Sur le réglage de la fréquence par les régulateurs de 
vitesse dans les réseaux interconnectés”, p. 389-404. 

 Cartianu, P., ”Contribuţiuni la studiul predeterminării regimului 
hidraulic al cursurilor de apă”, p. 405-441. 

 Parteni-Antoni, C.; Georgescu, Vintilă, ”Contributions { l’étude du 
rendement d’un moteur asynchrone”, p. 442-462. 

 Şerbănescu, Dan, ”L’électrification des lignes des chemins de fer 
roumains”, p. 463-481. 

 Budeanu, C.I., ”Sur les grandeurs et les unites électromagnétiques. 
Troisième note (Questions { l’ordre du jour de la CEI)”, p. 482-531. 



395 

 

 

 Rarincescu, I.G., ”Situaţia pădurilor şi politica lemnului în Rom}nia”, p. 

532-538. 

anul VI, nr. 3, septembrie 1938 

 Lechien, Raoul, ”La production et la distribution de l’énergie électrique 

en Belgique”, p. 569-583. 

 Parteni-Antoni, C.; Georgescu, Vintilă, ”Les pertes dans un moteur 

asynchrone et la fréquence de la tension d’alimentation”, p. 584-587. 

 Rarincescu, I.G., ”Imperativele economiei şi apărării naţionale în 

politica petrolului în Rom}nia”, p. 588-621. 

 Andronescu, Pl., ”Die Mindestzahl der bei Untersuchung der 

elektrostatischen, magnetostatischen und electromagnetischen 

Erscheinungen erforderlichen willkürlichen Einheiten”, p. 622-629. 

 Bodea, Eugen, ”Problèmes et solutions concernant le système Giorgi”, 

p. 630-633. 

 Germani, D., ”Sur les systèmes pratiques d’unités électromagnétiques”, 

p. 634-636. 

 Şerbescu, D.; Rădulescu, Vlad, ”L’électrification rurale en Roumanie”, p. 

637-662. 

 Dachler, Helmut, ”Elektrizität in der Kleinindustrie”, p. 663-691. 

 Schuller, Konrad, ”Energieversorgung siebenbürgischer Bauerndörfer”, 

p. 692-732. 

 Caranfil, N., ”L’énergie dans les ménages. La propagande pour la 

diffusion de l’énergie électrique et du gaz”, p. 733-744. 

 ***, ”L’énergie dans les ménages. Rapport general concernant la 

Roumanie”, p. 745-763. 

anul VI, nr. 4, decembrie 1938 

 Blondel, A., ”Sur les fuites magnétiques dans les circuits accouplés avec 

noyaux de fer”, p. 797-838. 

 Budeanu, C.I., ”Stadiul problemei fenomenelor reactive şi deformante. 

Contribuţia la evoluţia ei”, p. 839-876. 

 Bianu, V., ”Mărimi şi unităţi fotometrice”, p. 877-885. 

 Petrescu, Alexandrina G., ”Problema tarifărei energiei electrice văzută 

prin triplul aspect al producătorului, consumatorului şi autorităţei 

concedente. Realizările la care a dat loc”, p. 886-919. 

 Constantinescu, I., ”Unităţi de transmisie electroacustice”, p. 920-930. 

 Budeanu, C.I., ”Un centenar în tracţiunea electrică”, p. 931-933. 
 



396 

 

 

anul VII, nr. 1, martie 1939 
 Lombardi, Luigi, ”Les buts et le développement de la Commission 

électrotechnique internationale”, p. 1-13. 
 Barbillion, L., ”Sur la pratique des interconnexions des réseaux 

d’énergie électrique”, p. 14-32. 
 Vasilescu, Gr., ”Folosirea integrală a cursurilor de apă în cadrul 

valorificării bogăţiilor naţionale”, p. 33-57. 
 Paris, Giovanni, ”La contribution de l’amélioration du facteur de 

puissance { l’économie nationale”, p. 58-61. 
 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications { 

l’électricité”, p. 62-134. 
anul VII, nr. 2, iunie 1939 

 Thierry, G., ”Von wasserwirtschaftlichen Problemen”, p. 209-219. 
 Duval, Charles, ”Développement de la consommation d’énergie 

électrique et de la production hydraulique en France”, p. 220-231. 
 Niesz, H., ”L’influence de la nature des resources d’énergie d’un pays 

sur son économie électrique: Le cas de la Suisse”, p. 232-245. 
 Antonescu, G.G., ”Contribuţie la studiul alimentării cu gaze a 

municipiului Bucureşti”, p. 246-264. 
 Parteni-Antoni, C., ”Utilizarea gunoaielor în centrale electrice”, p. 265-

291. 
 Andronescu, Pl., ”O contribuţie la problema puterilor reală, reactivă, 

deformantă şi aparentă”, p. 292-300. 
 Budeanu, C.I., ”Notă asupra articolului «O contribuţie la problema 

puterilor reală, reactivă, deformantă şi aparentă»”, p. 301-319. 
 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications { la 

physique”, p. 320-393. 
anul VII, nr. 3, septembrie 1939 

 Parodi, H., ”Caractéristiques générales de l’électrification des chemins 
de fer français”, p. 429-487. 

 Macovei, G., ”Evoluţia geologică a Rom}niei”, p. 488-501. 
 Motaş, C.I., ”Gazul metan ca izvor de energie”, p. 502-508. 
 Fournaraki, Leon, ”Camionul electric cu acumulatori”, p. 509-545. 
 Şerbănescu, Dan, ”Influenţa standardului economic al ţării noastre 

asupra încercărilor de electrificare parţială a CFR”, p. 546-581. 
 C}ndea, C., ”Etudes sur le gaz méthane de Roumanie”, p. 582-600. 
 Petrescu, Alexandrina G., ”Caracteristicile distribuţiei publice de 

energie electrică într-un oraş din Rom}nia cu 100000 de locuitori”, p. 
601-613. 



397 

 

 

 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications { la 
physique”, p. 614-658. 

anul VII, nr. 4, decembrie 1939 
 Brylinski, E., ”Du champ magnétique”, p. 673-679. 
 Rüdenberg, Reinhold, ”Vergleich der Hochspannungsübertragung 

durch Drehstrom oder Gleichstrom”, p. 680-741. 
 Hurmuzescu, D., ”Energie şi materie. Consideraţiuni actuale”, p. 742-746. 
 Dănăilă, N.; Piatkowski, Th., ”Beiträge zum Studium der 

Wasserstofferzeugung durch die thermische Zersetzung des Methans 
unnd der Petroleumfraktionen”, p. 747-764. 

 Damaschin, Gh., ”Combustibilul, mineritul în genere şi apărarea 
naţională”, p. 765-773. 

 Parteni-Antoni, C., ”La commutation et le nombre de pôles dans une 
machine { courant continu”, p. 774-782. 

 Ştefănescu-Radu, I., ”Sursele naturale de energie. Importanţa 
producţiei şi distribuţiei de energie electrică. Rolul Institutului de 
Energie”, p. 783-788. 

 Blum, I., ”Adsorptive Raffinierung der Erdölteere, des Röhrenwachses 
und der Altöle”, p. 789-799. 

 Klein, Iosif, ”Izvoarele energiei şi omenirea”, p. 800-801. 
 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications { la 

physique”, p. 802-849. 
 

anul VIII, nr. 1, martie 1940 
 Uytborck, Em., ”Consommation d’énergie électrique et marques de 

qualité”, p. 1-10. 
 Gheorghiu, I.S., ”Coordonarea utilizării gazelor naturale şi a 

electricităţii în oraşele care au am}ndouă aceste distribuţii”, p. 11-24. 
 Procopiu, Şt., ”Ce este electricitatea”, p. 25-45. 
 Teodorescu, C.C., ”Colaborarea Şcoalei Politechnice din Timişoara la 

activitatea I.R.E.”, p. 46-50. 
 Stăncescu, C., ”Aluminiul în industrie şi aviaţie”, p. 51-116. 
 Bacan, M., ”Căldarea cu vapori în centralele electrice”, p. 117-123. 
 Miklósi, C., ”Variaţiuni în calitatea cărbunilor”, p. 124-132. 
 Blanc, G.M., ”Despre polii de comutaţie la maşinile de curent continuu”, 

p. 133-142. 
 Drăgulănescu, D., ”Revoluţia energiei”, p. 143-152. 
 Jacobi, Robert, ”Studie zur Behebung wasserwirtschaftlicher 

Gleichgewichtsstörungen”, p. 153-167. 



398 

 

 

 Vasiliu, M., ”Întocmirea normelor şi prescripţiunilor româneşti”, p. 
168-169. 

 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications { la 
physique”, p. 170-239. 

anul VIII, nr. 2, iunie 1940 
 Lombardi, Luigi, ”In memoria di R.I. Crompton, CBFRS”, p. 281-285. 
 Tribaut Laspière, J., ”Le grand réseau d’interconnexions électriques en 

France”, p. 286-297. 
 Caranfil, N.; Cartianu, P., ”Baraje în calcare. Rezervorul Bolboci”, p. 298-

368. 
 Şerbescu, D., ”Consideraţiuni asupra electrificărilor rurale realizate 

p}nă în prezent în Rom}nia, modul lor de organizare şi propuneri 
pentru desvoltarea viitoare”, p. 369-415. 

 Avramescu, Aurel, ”Efectele termice ale curenţilor de scurtcircuit în 
reţelele electrice”, p. 416-439. 

 Motaş, C.I., ”Motivele care pledează pentru distribuirea gazului natural 
prin societatea producătoare”, p. 440-463. 

anul VIII, nr. 3, septembrie 1940 
 Basgan, I., ”Petrolul şi gazele naturale în Rom}nia”, p. 507-604. 
 Casimir, Emil E., ”Proprietăţile generale ale petrolurilor româneşti”, p. 

605-629. 
 Parteni-Antoni, C., ”Transportul la distanţă al energiei electrice sub 

curent continuu de înaltă tensiune”, p. 630-649. 
 Vasilescu, Gr., ”Imperativul naţional”, p. 650-653. 
 Dachler, S., ”Însemnătatea centralelor electrice interurbane pentru 

industrie şi agricultură”, p. 654-660. 
 Bertumé, Ioan A., ”Disjunctori de înaltă tensiune şi cu închidere 

automată ultrarapidă”, p. 661-688. 
 Lăzărescu, I.Gh., ”Industria electricităţii şi industria electrică în 

Rom}nia”, p. 689-701. 
 Constantinescu, I., ”Definiţiuni şi preciziuni privitoare la terminologia 

electrică”, p. 702-720. 
anul VIII, nr. 4, decembrie 1940 

 Willing, W., ”Preisgestaltung und Tarife für elektrische Stromabgabe”, 
p. 747-772. 

 Dănăilă, N., ”Problema combustibilului la CFR”, p. 773-784. 
 Mocearov, N., ”Ridicarea randamentului arderii combustibililor solizi 

în focarele locomotivelor”, p. 785-802. 



399 

 

 

 Drăgulănescu, D., ”Documentaţia în ştiinţa şi technica electricităţii”, p. 
803-823. 

 Blanc, G.M., ”Résultats d’exploitation d’une chaudière Velox”, p. 824-
837. 
 

anul IX, nr. 1, martie 1941 
 Lombardi, Luigi, ”La storia del Sistema metrico e l’opera dell’Ufficio 

internazionale dei Pesi e Misure”, p. 3-16. 
 Gheorghiu, I.S., ”Mesure de la réactance partielle de fuites { vide dans 

les transformateurs électriques”, p. 17-30. 
 Bertumé, Ioan A., ”Necesitatea stabilirii de prescripţiuni technice 

pentru instalarea şi funcţionarea ascensoarelor în special şi maşinilor 
de ridicat în general”, p. 31-52. 

 Schuster, Fritz, ”Entwicklung und Stand des deutschen Gasfachs”, p. 
53-69. 

 Miklósi, C., ”Principiile de construcţie a maşinilor destinate pentru 
sudura de executat cu arcul electric”, p. 70-93. 

 Rădulescu, Vlad, ”Problema combustibililor utilizaţi în motoarele 
Diesel ale uzinelor electrice de distribuţie publică”, p. 94-103. 

 Bradeţeanu, Cornel C., ”Posibilităţi noui în cocsificarea cărbunilor”, p. 
104-116. 

anul IX, nr. 2, iunie 1941 
 Leonida, D., ”Electrificarea căilor ferate în cadrul programului de 

electrificare al ţării”, p. 149-202. 
 Mihăescu, Şt., ”Mecanizarea agriculturei”, p. 203-219. 
 Negrescu, N., ”Calculul şi proiectarea reţelelor de distribuţie la sate”, p. 

220-291. 
 Bertumé, Ioan A., ”Comanda automată a grupurilor electropompe”, p. 

292-338. 
 Klein, Iosif, ”Din statistica uzinelor electrice publice ale Rom}niei pe 

anul 1938”, p. 339-347. 
anul IX, nr. 3-4, septembrie-decembrie 1941 

 Siems, Ferdinand, ”Sisteme moderne normalizate de distribuţie 
electrică”, p. 383-411. 

 Antoniu, Ion S., ”Berechnung eines Kühlwasserbeckens für ein 
Dampfkraftwerk”, p. 412-423. 

 Petrescu, Alexandrina G., ”Aspectul economiei electrice rom}neşti”, p. 
424-438. 

 Vladimirescu, Gh., ”Ecluza Herăstrău-Floreasca”, p. 439-448. 



400 

 

 

 Solacolu, Şerban, ”Contribuţiuni la cunoaşterea materialelor refractare 

româneşti”, p. 449-471. 

 Repanovici, Petre, ”Cuptor rotativ pentru fabricarea fontei cu păcură”, 

p. 472-491. 

 Bejan, P.N., ”Cărbunii româneşti în economia naţională”, p. 492-515. 

 Budeanu, C.I., ”Situaţia generală a politicei energetice în Rom}nia”, p. 

516-540. 

 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications { la 

physique”, p. 541-665. 

 

anul X, nr. 1, martie 1942 

 ***, ”La începutul anului al X-lea al Buletinului I.R.E.”, p. 1-3. 

 ***, ”Situaţia actuală şi perspectivele industriei electrotehnice 

româneşti”, p. 5-60. 

 Butoescu, Traian, ”Propunere de legiferare a regimului energiei 

electrice în ţară”, p. 61-66. 

 Neculcea, Eugen, ”Organizarea şi raţionalizarea cercetării ştiinţifice”, p. 

67-92. 

 Pavel, Dorin, ”Statistische Betrachtungen über Wasserturbinen”, p. 93-101. 

 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications { la 

physique”, p. 102-237. 

anul X, nr. 2, iunie 1942 

 Caranfil, N., ”Caracteristicele întreprinderilor de utilitate publică”, p. 

255-282. 

 Budeanu, C.I., ”Sur les phénomènes déformants”, p. 283-312. 

 Boerescu, Cezar, ”Originea energiei seismice”, p. 313-333. 

 Abason, Ernest, ”Fonctions périodiques et leurs applications à la 

physique”, p. 334-485. 

anul X, nr. 3, septembrie 1942 

 Ludin, Adolf, ”Wasserwirttschaft als nationale Aufgabe”, p. 493-524. 

 Constantinescu, M.N., ”Producerea şi folosirea energiei în România. 

Desvoltarea lor naţională”, p. 525-652. 

 Sava, Gh., ”Utilizarea gazelor de cracking şi a gazelor naturale pentru 

fabricarea benzinelor de aviaţie şi ca materie primă în industria 

chimică”, p. 653-700. 

 Boerescu, Cezar, ”Note relative la gyrodinamica aplicată”, p. 701-706. 



401 

 

 

 Avramescu, Aurel, ”Combustibilul atomic şi viitorul problemei 

energetice”, p. 707-722. 

 Bertumé, Ioan A.; Taşcu, Emil, ”Utilizarea curenţilor de înaltă frecvenţă 

în alimentarea maşinilor-unelte”, p. 723-762. 

anul X, nr. 4, decembrie 1942 

 Barbillion, L., ”Utilité de la prédétermination des courants de 

courtcircuit”, p. 769-798. 

 Schuster, Fritz, ”Umwandlung von Methan in deutsches 

Normstadtgas”, p. 799-806. 

 Budeanu, C.I., ”Electricitatea în tehnică, ştiinţă şi economia generală”, p. 

807-824. 

 Teodorescu, C.C., ”Studii, cercetări, institute”, p. 825-838. 

 Pavel, Dorin, ”Zur Wasser-und Energiewirtschaft der Donauwerke 

beim Eisernen Tor”, p. 839-882. 

 Parteni-Antoni, C.; Albon, Gérard, ”Sur les possibilités de changement 

de la vitesse d’une machine { courant continu”, p. 883-900. 

 Petrescu, Alexandrina G., ”Criterii de comparaţie în industria energiei 

electrice”, p. 901-910. 

 Petcu, N.C., ”Presiunea optimă din punct de vedere economic la 

transportul gazului la distanţă”, p. 911-931. 

 

anul XI, nr. 1-2, martie-iunie 1943 

 Michel, Otto, ”Elektrische Lokomotiven”, p. 3-22. 

 Lăzărescu, I.Gh., ”Industria electricităţii şi industria electrică în 

Rom}nia”, p. 23-54. 

 Negrescu, N., ”Le chauffage au charbon pulvérisé { Schitul Goleşti”, p. 

55-134. 

 Pavel, Dorin, ”Consideraţii economice privind înlocuirea parţială a 

energiei termice cu aceea hidraulică”, p. 135-146. 

 Avramescu, Aurel, ”Rolul şi importanţa electrocăldurii”, p. 147-160. 

 Pastia, Dimitrie A., ”Debitul cursurilor de apă”, p. 161-198. 

 Braniski, Al., ”Aspecte ceramice rom}neşti”, p. 199-205. 

anul XI, nr. 3-4, septembrie-decembrie 1943 

 Schroeder, ”Vom Hochwasserschutz in Deutschland”, p. 225-236. 

 Popp, Alexandru; Pavel, Dorin, ”Electrificarea Banatului”, p. 237-261. 

 Budeanu, C.I., ”Paul Boucherot”, p. 262-268. 



402 

 

 

 Antoniu, Ion S., ”L’erreur de mesure du groupe compteur-

transformateurs réducteurs dans le cas d’une charge triphasée 

déséquilibrée”, p. 269-278. 

 Dumitrescu, N., ”Treizeci de ani dela dispariţia lui Rudolf Diesel”, p. 

279-300. 

 Avramescu, Aurel, ”Beiträge zur Erwärmungsberechnung elektrischer 

Leiter”, p. 301-412. 

 Vladimirescu, I.; Vladimirescu, Gh., ”Studiu pentru amenajarea 

hidrotehnică a Dunării la Porţile-de-Fier”, p. 413-471. 
 



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, 
case de economii, societăţi industriale şi 
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 
                                                        
1 https:..ro.wikipedia.org.wiki.Gheron_Netta. 
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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. 



405 

 

 

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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Buletinul Institutului Economic Românesc  
 
anul I, nr. 1, ianuarie 1922 

 Netta, Gheron, ”Institutul Economic Rom}nesc în primul an de 
organizare”, p. 3-12.  

 Bungeţianu, C., ”Studiul problemei lemnului. Stocul disponibil de lemn 
de răşinoase”, p. 13-36. 

anul I, nr. 2, februarie 1922 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Organizarea comerţului de cereale”, p. 99-110. 
 Bungeţianu, C., ”Studiul problemei lemnului. Chestiunea traverselor în 

Rom}nia întregită”, p. 111-122. 
 ***, ”Congresul Instituţiunilor Financiare. Mersul lucrărilor 

pregătitoare”, p. 123-125. 
 Missir, M., ”Comerţul cu fructe şi vin în Basarabia”, p. 127-132. 
 Rusu, I., ”Viaţa economică în judeţul Caliacra”, p. 133-136. 

anul I, nr. 3, martie 1922 
 Filip, N., ”Problema comerţului şi industriei cărnei: Măsurile necesare 

pentru aprovizionarea ţărei cu alimente şi pentru favorizarea 
exportului de vite”, p. 205-210.  

 Bungeţianu, C., ”Studiul problemei lemnului. Stocul de traverse 
recepţionat de Căile Ferate Rom}ne (1919-1921)”, p. 211-218. 

 Arapu, Mircea, ”Chestiunea plăţei datoriilor în străinătate”, p. 219-226. 
anul I, nr. 4, aprilie 1922 

 Casassovici, C., ”Protejarea industriei textile”, p. 291-308. 
 Demetriad, Paul, ”O latură a organizărei comerţului de cereale”, 

p. 309-319. 
 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. 
 Bungeţianu, C., ”Spania ca piaţă de desfacere a lemnului rom}nesc”, 

p. 564-567. 
 ***, ”C}teva observaţiuni întocmite de delegaţia Comisiei de legislaţie 

fiscală pentru reforma impozitelor directe”, p. 568-582. 
 Missir, M., ”Comerţul cu alcool în Basarabia”, p. 583-587.  
 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. 
 Petrescu, N., ”Necesitatea unui recensăm}nt al oilor din ţară şi a 

îmbunătăţirei rasei ovine”, p. 699-701. 
 Minescu, C., ”Anularea datoriilor interaliate”, p. 702-705. 

anul I, nr. 10, octombrie 1922 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Rolul Băncii Naţionale în actuala situaţie şi în 

concordanţă cu politica consolidărei financiare a statului”, p. 755-760. 
 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 

asupra Cehoslovaciei”, p. 924-929. 
 
anul II, nr. 1, ianuarie 1923 

 Oromolu, M., ”Creditul industrial”, p. 3-6. 
 Grigorovitza, Eudoxe, ”Naţionalizarea vieţei economice în Bucovina”, 

p. 7-11. 
 Iacobescu, Sp., ”Bursa”, p. 12-19. 
 ***, ”Dezvoltarea mişcării cooperatiste în Rom}nia (comunicare)”, 

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. 
 Petrescu, N., ”Polonia economică”, p. 99-113. 

anul II, nr. 3, martie 1923 
 ***, ”Adunarea generală a Institutului Economic Rom}nesc”, p. 157-180. 
 Mihăilescu, M.I., ”Alcătuirea formularului bilanţ”, p. 181-189. 
 Panaitescu, Scarlat, ”Alte centre comerciale din Basarabia”, p. 190-196. 

anul II, nr. 4, aprilie 1923 
 Daia, P.P., ”Pescăriile din alte ţări şi dela noi”, p. 243-254. 
 Arghir, N., ”Industria casnică”, p. 255-257. 
 Braunias, C., ”Industria carboniferă a Rom}niei”, p. 258-261. 
 Giurgea, Eugeniu N., ”Situaţiunea căilor ferate şi a transporturilor în 

Basarabia”, p. 262-274. 
 Petrescu, N., ”Polonia economică”, p. 275-281.  

anul II, nr. 5, mai 1923 
 Netta, Gheron, ”Regimul exportului de vite”, p. 331-334. 
 Dimitriu, G.D., ”Alimentarea în Austria şi importul de produse 

animale”, p. 335-346. 
 Mănescu, Nicolae, ”Importul vitelor şi al produselor animale în Turcia”, 

p. 347-352. 
 Ciulli, Virgiliu, ”Importul de vite în Grecia”, p. 353-354. 
 Panaitescu, Scarlat, ”Priviri economice asupra oraşelor Basarabiei”, 

p. 355-366. 
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anul II, nr. 6, iunie 1923 
 Stănescu, Ştefan, ”Politica preţurilor şi combaterea speculei”, p. 419-431.  
 Netta, Gheron, ”Problema organizărei producţiunei, industriei şi 

comerţului cărnei: Taxele de export pentru vitele mari”, p. 432-436.  
 Ionescu, Th., ”Industrializarea produselor şi subproduselor animale 

din abator”, p. 437-441.  
 Slăvescu, V., ”Organizaţia de credit a saşilor din Ardeal în 1922”, 

p. 442-449.  
 Petrovici, C., ”Industria din sudul Basarabiei”, p. 450-459. 

anul II, nr. 7-8, iulie-august 1923 
 Chicoş, Şt., ”Aprovizionarea internă şi exportul de ouă”, p. 507-510.  
 Stănescu, Ştefan, ”Reforma bancară în Statele Unite”, p. 511-524.  
 Laurian, Marius Aug., ”Problemele stabilizărei preţurilor interioare şi a 

schimbului exterior”, p. 525-529. 
 Mihăilescu, M.I., ”Probleme contabile: Metode şi modalităţi contabile”, 

p. 530-534. 
 ***, ”Jugoslavia economică”, p. 535-541. 

anul II, nr. 9, septembrie 1923 
 Netta, Gheron, ”Organizarea creditului: Asociaţiunea Băncilor 

Rom}ne”, p. 587-593.  
 Chicoş, Şt., ”Regimul exportului: Către libertatea exportului”, 

p. 594-612.  
 Stănescu, Ştefan, ”Reforma bancară: Sistemul rezervei federale”, 

p. 613-626.  
 Mihăilescu, M.I., ”Probleme contabile: Caracteristica metodului şi 

modalităţii contabile”, p. 627-632. 
anul II, nr. 10, octombrie 1923 

 Lapedatu, I.I., ”Politica monetară şi financiară a Cehoslovaciei”, 
p. 677-685.  

 Stănescu, Ştefan, ”Rezultatul reformei bancare din Statele Unite”, 
p. 686-699.  

 Dumitrescu, Ştefan I., ”Probleme generale în chestiunea reformei 
Băncei Naţionale”, p. 700-703. 

 Mihăilescu, M.I., ”Probleme contabile: Observaţiuni asupra metodelor 
şi modalităţilor contabile”, p. 704-707.  

 ***, ”Jugoslavia economică”, p. 708-712. 
anul II, nr. 11, noiembrie 1923 

 Iorga, N., ”Problema monetară: Rolul monetei în trecutul nostru”, 
p. 755-759. 
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 Argetoianu, C., ”Moneta şi valuta”, p. 760-775.  
 Lapedatu, I.I., ”Politica monetară şi financiară a Cehoslovaciei”, 

p. 776-782. 
 Carabella, A.D., ”Probleme agricole: Mijloace pentru înaintarea 

agriculturii”, p. 783-792. 
 ***, ”Jugoslavia economică – Industria”, p. 792-797. 

anul II, nr. 12, decembrie 1923 
 Drăghicescu, D., ”Problema monetară din punct de vedere social”, 

p. 835-845. 
 Ştefănescu, Al.N., ”Păcate şi greşeli în politica economică şi financiară”, 

p. 846-862.  
 Manoilescu, M., ”Problema capitalului: Organizarea financiară a econo-

miei naţionale”, p. 863-874. 
 

anul III, nr. 1, ianuarie 1924 
 Seulescu, M., ”Problema monetară: Băncile de emisiune şi privilegiul 

lor”, p. 3-15.  
 Leon, Gh.N., ”Problema socializărei economice: Gospodăria publică şi 

socializarea”, p. 16-31.  
 Topliceanu, A., ”Problema capitalului străin: Capitalul străin şi datoriile 

statului faţă de industrie”, p. 32-42. 
anul III, nr. 2, februarie 1924 

 Garoflid, Const., ”Problema monetară şi agricultura”, p. 79-103.  
 Laurian, Marius Aug., ”Protecţionism sau liber schimb”, p. 104-108. 
 Ştirbu, Teodosie Al., ”Cooperaţia în Basarabia”, p. 109-111. 
 ***, ”Jugoslavia economică”, p. 112-113.  

anul III, nr. 3, martie 1924 
 Kiriacescu, O., ”Problema monetară şi Banca Naţională”, p. 151-162.  
 Samitca, I., ”Capitalul străin în lumina schimbului”, p. 163-177.  
 Petrovici, C., ”Anchete economice: Industria Galaţilor”, p. 178-201. 

anul III, nr. 4, aprilie 1924 
 Maniu, Horia, ”Unificarea monetară”, p. 249-269.  
 Panaitescu, P.N., ”Problema capitalului industrial: Industria şi politica 

marei finanţe”, p. 270-283. 
anul III, nr. 5, mai 1924 

 Ene, Ernest, ”Problema monetară şi comerţul”, p. 319-330.  
 Karadja, Constantin, ”Întoarcerea parţială a Suediei la etalonul aur”, 

p. 331-332.  
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 Slăvescu, V., ”Organizarea creditului: Creditele funciare din Rom}nia”, 
p. 333-348.  

 Ştirbu, Teodosie Al., ”Evoluţia politicei agrare în Rusia Sovietică”, 
p. 349-352. 

anul III, nr. 6, iunie 1924 
 Perieţeanu, Al., ”Problema monetară”, p. 403-423. 
 Slăvescu, V., ”Creditele funciare din Rom}nia”, p. 424-445.  
 Tomov, Vasile J., ”Problema organizărei comerţului de cereale: 

Magaziile cu silozuri”, p. 446-456. 
anul III, nr. 7-8, iulie-august 1924 

 Netta, Gheron, ”Relaţiuni economice polono-rom}ne”, p. 487-501.  
 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.  

 Slăvescu, V., ”Creditele financiare din Rom}nia”, p. 570-592.  

 Mihăilescu, M.I., ”Rezerve şi amortismente”, p. 593-600.  

 Lapedatu, I.I., ”Problema datoriei publice şi reforma monetară”, 

p. 601-617. 

anul III, nr. 10, octombrie 1924 

 Leon, Gh.N., ”Monografii economice: Monografiile sociale”, p. 651-665.  

 Manoilescu, M., ”Problema monetară: De la leul h}rtie la leul aur”, 

p. 666-682.  

 Panaitescu, Scarlat, ”Evoluţia economică a oraşelor basarabene”, 

p. 683-686.  

 Petrescu, N., ”Industria textilă a Ungariei”, p. 687-689. 

anul III, nr. 11, noiembrie 1924 

 Răducanu, I., ”Problema monetară: Valuta şi bugetul”, p. 717-727.  

 Karadja, Constantin, ”Politica valutară a Danemarcei”, p. 728-731. 

 Antohi, I., ”Problema locuinţelor: Vadul comercial în Italia”, p. 732-737.  

 Topliceanu, A., ”Politica petrolului: Două măsuri”, p. 738-740. 

anul III, nr. 12, decembrie 1924 

 Cioriceanu, G., ”Exploatarea metalelor preţioase în Rom}nia”, p. 784-791.  

 Leonte, G.M., ”Banca Franţei”, p. 792-809.  

 Drăgănescu-Brateş, P., ”Camera de compensaţie a bancherilor din 

Paris”, p. 810-817. 
 



412 

 

 

anul IV, nr. 1, ianuarie 1925 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Reforma agrară şi producţiunea”, p. 5-49. 
 Slăvescu, V., ”Organizarea creditului agricol în Rom}nia”, p. 51-68. 
 Colescu, L., ”Numărătoarea locuitorilor din Rom}nia”, p. 69-72. 
 Karadja, Constantin, ”Aur sau index?”, p. 72-75. 

anul IV, nr. 2, februarie 1925 
 Netta, Gheron, ”Organizarea comerţului: Evoluţiunea istorică a 

t}rgurilor periodice”, p. 103-116.  
 Georgescu, N.I., ”Problema producţiunei: Punerea în valoare a 

terenurilor inundabile din Rom}nia”, p. 117-145.  
 Caranfil, G., ”Problema monetară: Puterea de cumpărare a monedei”, 

p. 146-156. 
 Miletici, G., ”Importanţa economică a Dunării în timpul războiului 

mondial”, p. 157-166. 
anul IV, nr. 3, martie 1925 

 Popescu, G., ”Problema transporturilor faţă de producţiune”, 
p. 199-214.  

 Slăvescu, V., ”Istoricul şi dezvoltarea băncilor populare”, p. 215-240.  
 Leonte, G.M., ”Banca Franţei”, p. 241-250.  
 Lazeanu, Mihail, ”Problema monetară în Rusia”, p. 251-273. 

anul IV, nr. 4, aprilie 1925 
 Ionescu-Brăila, G., ”Problemele zootechnice ale producţiunei”, 

p. 303-317.  
 Miclescu, N., ”Problema monetară din punct de vedere internaţional”, 

p. 318-346.  
 Protopopescu, I.D., ”Deflaţie sau devaluare”, p. 347-352.  
 Mihăilescu, M.I., ”Probleme administrative contabile: Rezerve şi 

amortismente”, p. 353-357. 
anul IV, nr. 5, mai 1925 

 Taşcă, Gh., ”Producţiunea şi organizarea muncei”, p. 383-398. 
 Iarca, C., ”Proprietatea industrială în Rusia Sovietică”, p. 399-417. 
 Leonte, G.M., ”Banca Franţei”, p. 418-424. 
 Karadja, Constantin, ”Devalorizarea mărcei finlandeze”, p. 425-428.  

anul IV, nr. 6, iunie 1925 
 Basilescu, Aristide N., ”Organizarea comerţului şi producţiunea”, 

p. 455-464. 
 Miclescu, N., ”Problema monetară. O privire asupra c}torva soluţii 

propuse”, p. 465-485. 
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 Iarca, C., ”Drepturile străinilor şi proprietatea industrială în Rusia”, 
p. 486-500. 

anul IV, nr. 7-8, iulie-august 1925 
 Slăvescu, V., ”Organizarea creditului: Activitatea băncilor populare în 

epoca 1903-1913”, p. 527-558.  
 Ghenzul, V., ”Viticultura în Basarabia”, p. 559-563. 
 Garvin, Alex., ”Indicele de scumpete”, p. 564-567.  
 Ciulli, Virgiliu, ”Interesele economice ale Rom}niei în Egipt”, 

p. 568-575. 
anul IV, nr. 9, septembrie 1925 
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Buletinul îşi reia apariţia după 
război, în 1919, în acelaşi format, cu nr. 

1-6, ianuarie-iunie, cu denumirea Buletinul Societăţii Politecnice, Comitetul 
Societăţii Politehnice pentru anul 1919 fiind compus din C. Olănescu – 
preşedinte de onoare, Al. Gafencu – membru de onoare, Th. Dragu – 
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şi A. Ioanovici – secretari de redacţie. 
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A absolvit ca şef de promoţie Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele în anul 1900, 

obţinând diploma de inginer, după care a urmat studii de perfecţionare la Institutul de 
Electrotehnică Montefiore din Liège, Belgia. A avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea 
energeticii româneşti, prin proiectarea unei centrale electrice Diesel pentru portul Constanţa, 
modernizarea centralelor electrice care furnizau energie electrică exploatărilor şi rafinăriilor 
petroliere din judeţul Prahova, electrificarea unor căi ferate, utilizarea energiei electrice în 
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Studiul Amenajării şi Folosirii Isvoarelor de Energie, transformat în Institutul Român de 
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Sprinceană, N. Teodorescu, P. Teodorescu, C.N. 
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C.D. Buşilă a fost preşedintele comitetului 
de redacţie din februarie 1939 p}nă la sf}rşitul anului 1945, fiind urmat de 
Nicolae Profiri p}nă la sf}rşitul apariţiei revistei. 

În anul 1919, revista a avut două apariţii, respectiv nr. 1-6, ianuarie-
iunie şi 7-12, iulie-decembrie, apoi a apărut cu numere duble, mai rar triple 
p}nă la sf}rşitul anului 1925, după care lunar, cu numere simple, p}nă la 
sfârşitul anului 1943 (cu două excepţii: nr. 11-12 din 1942 şi 11-12 din 1943). 
Din 1944, numerele au fost grupate c}te două, trei, patru sau şase. Ultimul 
număr găsit a fost nr. 1-6, ianuarie-iunie 1949. Din decembrie 1936 a 
redevenit Buletinul Societăţii Politecnice din România. 

                                                        
1 Mihai Olteanu, ”Constantin Bușilă (1877-1949). Un organizator important al energeticii 

românești”, în Univers ingineresc, nr. 9, 2007.  
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etalonări şi încercări de materiale, istoria ingineriei, învăţăm}ntul tehnic şi agricol 
superior, economia naţională sub aspectul ei tehnic (construcţii tehnice (baraje, 
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însumând aproape 1500 de pagini. 

În afara studiilor de autor pe care le prezentăm, a publicat ”Lista 
membrilor Societăţii Politecnice” la fiecare început de an, ”Comitetul Societăţii 
Politecnice”, ”Din lucrările Societăţii Politecnice”, dări de seamă privind 
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scurte”, ”Discuţiuni”, ”Comitetul Electrotechnic Rom}n” etc. 

Autorii cu cele mai multe articole au fost: Constantin D. Buşilă, N. Profiri, 
N. Constantinescu, Ion Ionescu, D.A. Stan, Gh.Em. Filipescu, I. Ionescu, I. 
Andriescu-Cale, Şt. Bălan, Petre Neamţu, C.C. Teodorescu, Cristea Niculescu, Gh. 
Popescu, D. Germani, M.D. Hanganu, Maximilian Marcus, Nicolae I. Petculescu, 
Cr. Mateescu, Sebastian Petrescu, C. Sfinţescu, V. Stoica, T. Atanasescu, M. Cioc, 
N. Iosipescu, Petre Repanovici, A. Steopoe, Ion Gr. Stratilescu, Th. Balş, Luca A. 
Bădescu, Al.D. Bunescu, Marcu Iancu, I.Gh. Lăzărescu, C. Luculescu, Emil Prager, 
M. Stamatoiu, I. Ştefănescu-Radu ş.a. 
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Conferinţele Extensiunii Academice. Asociaţia 
Profesorilor de la Academia de Înalte Studii 

Comerciale şi Industriale Cluj 
 

”Cu g}ndul la cititorii binevoitori, cari vor căuta o justificare a volumului 
de faţă, ne îngăduim a tipări la acest loc cuv}ntul introductiv, rostit de 
subsemnatul, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Profesorilor, cu ocazia 
inaugurării conferinţelor «Extensiunii Academice», în ziua de 20 Ianuarie 
1935. 

Ciclul de conferinţe pe care îl inaugurăm astăzi în această sală festivă, 
implică o lămurire prealabilă, un fel de prefaţă sumară, care să explice 
iniţiativa noastră şi rostul ei în viaţa economică a Ardealului rom}nesc. 

În cursul anului trecut, profesorii Academiei de Înalte Studii Comerciale 
şi Industriale «Regele Carol II» s-au grupat într-o Asociaţie proprie, căreia 
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 
profesionale ale membrilor săi, şi în fine să cultive, într-o epocă de izolare şi 
penibile adversităţi, minunatul spirit al solidarităţii între cei cari slujesc la 
acelaş altar sfânt al culturii naţionale. 

(…) 
Ţin însă să subliniez în chip deosebit, că ideea centrală a asociaţiei 

noastre este să stabilim legături strânse între Academie şi aşezămintele 
economice ale Ardealului, să cunoaştem, prin contact direct, viaţa industrială 
şi comercială at}t de avansată din acest bogat colţ de ţară, să ne apropiem c}t 
mai mult de animatorii ei mari şi mici de o potrivă, ca din colaborarea ce se va 
înfiripa între noi, să răsară în viitor acţiuni fericite pentru redresarea şi 
desvoltarea economiei noastre naţionale.”1 – scria I. Mateiu, preşedintele 
Asociaţiei dela Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Cluj, la 15 
aprilie 1936. 

Nu toate conferinţele ţinute au fost şi publicate în volum. 
Conferinţele Extensiunii Academice au apărut la Cluj timp de patru ani, 

1936-1939, în format de 230mm x 160mm, urmând ca, din anul universitar 
1939-1940, studiile şi lucrările elaborate în cadrul Asociaţiei să fie publicate în 

                                                        
1 I. Mateiu, ”În loc de prefaţă”, în Conferinţele Extensiunii Academice. Asociaţia Profesorilor 
de la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale Cluj, anul 1935-1936, p. 3-6. 
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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 modali-
tatea 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/Informaţi-

uni 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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Corespondenţa economică 
 
anul III, nr. 1, 20 aprilie 1921 

 ***, ”Apariţiunea publicaţiunii oficiale a Direcţiunii Generale a 
Comerţului. Deciziune”, p. 1-2. 

 ***, ”Noul regim al exportului”, p. 2-7. 
 ***, ”Direcţiunea generală a statisticei. Decizie”, p. 7. 
 ***, ”Regulament asupra funcţionărei corpului inspectorilor 

comerciali”, p. 7-9. 
 ***, ”Informaţii economice din străinătate: Aspecte economice din 

Germania. Aspecte economice din Polonia”, p. 10-13. 
 ***, ”Piaţa streină a petrolului, bumbacului (ultima jumătate a lunii 

martie 1921)”, p. 13-14. 
 ***, ”Cereri şi oferte din străinătate”, p. 14. 

anul III, nr. 2, 30 aprilie 1921 
 ***, ”Piaţa petrolului în Austria”, p. 1-4. 
 ***, ”Piaţa petrolului în Germania”, p. 4-5. 
 ***, ”Piaţa petrolului în Ungaria”, p. 5-6. 
 ***, ”Piaţa petrolului în Elveţia”, p. 7-8. 
 ***, ”O scurtă privire asupra pieţei actuale a cerealelor în Ungaria”, p. 8. 
 ***, ”Agricultura şi industriile agricole în Spania”, p. 8-11. 
 ***, ”Reforma agrară în Ceho-Slovacia”, p. 11-13. 
 ***, ”Lista preţurilor diferitelor mărfuri în luna martie a.c.”, p. 13-15. 
 ***, ”Comerţul exterior al Belgiei”, p. 15. 
 ***, ”Dispoziţiuni vamale şi financiare în Grecia”, p. 15. 

anul III, nr. 3, 15 mai 1921 
 ***, ”Piaţa austriacă: Petrolul pe luna aprilie 1921”, p. 1-2. 
 ***, ”Regimul petrolului în Franţa”, p. 2-3. 
 ***, ”Comerţul petrolului în Franţa”, p. 3-6. 
 ***, ”B}lciul expoziţiilor de vite şi maşini agricole din Ungaria”, p. 7-9. 
 ***, ”Informaţiuni economice din nord-estul european”, p. 9-11. 
 ***, ”Certificatele de origine ale mărfurilor sosite din Austria”, p. 11. 
 ***, ”Informaţiuni economice din Ungaria”, p. 11-12. 
 ***, ”Participarea Rom}niei la t}rgul din Lyon”, p. 13-14. 
 ***, ”Piaţa străină: prima jumătate a lunei aprilie. Preţul cerealelor, 

zahărului şi uleiurilor”, p. 14-16. 
anul III, nr. 4, 30 mai 1921 

 ***, ”Noul regim al exportului în Rom}nia”, p. 1-2. 
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 ***, ”Regimul petrolului în Grecia”, p. 2-5. 
 ***, ”Camerile de comerţ din Anglia”, p. 5-6. 
 ***, ”Act de mulţumire”, p. 6. 
 ***, ”Situaţia preţurilor pe piaţa Smirnei în prima jumătate a lunei 

aprilie 1921”, p. 6-7. 
 ***, ”Preţuri pe piaţa Poloniei în aprilie 1921 şi centrele de devize”, 

p. 7-12. 
 ***, ”Cota medie a mărfurilor negociate pe piaţa Anversului”, p. 13. 
 ***, ”Tabelă comparativă a c}torva articole de primă necesitate în 

oraşul Bruxelles pe anii 1914 şi 1921”, p. 12. 
 ***, ”Concluziile conferinţei interguvernamentale a societăţii 

«Simplon-Orient-Expres»”, p. 13. 
 ***, ”Preţul articolelor alimentare în Elveţia”, p. 13. 
 ***, ”Starea semănăturilor în Ungaria”, p. 14. 
 ***, ”Preţurile ţesăturilor de l}nă în Italia”, p. 14. 
 ***, ”Preţuri pe piaţa Hamburg”, p. 15. 

anul III, nr. 5, 20 iunie 1921 
 ***, ”Noul regim al exportului în Rom}nia”, p. 1-2. 
 ***, ”Modificările aduse noului regim al exportului în Rom}nia”, p. 2-4. 
 ***, ”Situaţia pieţei în Germania în luna aprilie 1921”, p. 4-10. 
 ***, ”Comerţul exterior al Poloniei pe anul 1920”, p. 10-12. 
 ***, ”Preţuri de mărfuri pe pieţele Ceho-Slovaciei în ultimul timp”, 

p. 12-13. 
 ***, ”Preţuri de articole manufacturate pe piaţa Madrid în luna mai 

1921”, p. 13. 
 ***, ”Lista agenţilor şi ataşaţilor comerciali”, p. 13. 

anul III, nr. 6, 1 iulie 1921 
 ***, ”Regulamentarea importului în Rom}nia”, p. 1. 
 ***, ”B}lciul Orientului la Budapesta”, p. 1-7. 
 ***, ”Situaţiunea economică actuală în Elveţia”, p. 7-8. 
 ***, ”Mişcarea portului Hamburg în luna aprilie 1921”, p. 8-9. 
 ***, ”Marina de comerţ spaniolă”, p. 9-11. 
 ***, ”Costul vieţei în Spania”, p. 11-12. 
 ***, ”Situaţia economică în Spania în luna mai 1921”, p. 12-13. 
 ***, ”T}rgul oriental dela Lwow (Lemberg)”, p. 13-14. 

anul III, nr. 7, 15 iulie 1921 
 ***, ”Conferinţa dela Arad a Camerelor de Comerţ”, p. 1-3. 
 ***, ”Piaţa petrolului în Germania”, p. 3-4. 
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 ***, ”Concurenţa germană în Belgia”, p. 4-5. 
 ***, ”Comerţul Poloniei cu Austria”, p. 5-6. 
 ***, ”Creditul pentru export în Belgia”, p. 6-8. 
 ***, ”Situaţia economică a Ţărilor de Jos la 1920”, p. 8-10. 
 ***, ”Modificările tarifului vamal ungar”, p. 10-11. 
 ***, ”Situaţia comercială în Belgia”, p. 11. 
 ***, ”Modificări de tarife vamale în Elveţia”, p. 11-12. 
 ***, ”Taxe de import în Cehoslovacia”, p. 12. 
 ***, ”B}lciul Orientului”, p. 12. 
 ***, ”Bâlciurile şi expoziţiile comerciale”, p. 13-14. 
 ***, ”T}rgul de mostre din Praga”, p. 14. 

anul III, nr. 8, 1 august 1921 
 ***, ”Importul de cherestea la Smirna”, p. 1-2. 
 ***, ”Primul t}rg oriental din Lemberg”, p. 2-3. 
 ***, ”Aspecte economice din Spania”, p. 3-5. 
 ***, ”Libertatea importului şi comerţului de cereale în Ceho-Slovacia”, 

p. 5-6. 
 ***, ”Situaţia financiară din Belgia faţă de a noastră”, p. 6-7. 
 ***, ”Sămănăturile în Franţa”, p. 7-8. 
 ***, ”C}teva date asupra construcţiunilor de locuinţe eftine în Belgia”, 

p. 8. 
anul III, nr. 9, 15 august 1921 

 ***, ”Noul regim al cerealelor”, p. 1-4. 
 ***, ”T}rgurile de mostre şi expoziţiile în progresul economic”, p. 4-5. 
 ***, ”Întrebuinţarea petrolului drept combustibil în Anglia”, p. 5-6. 
 ***, ”Preţuri maximale în Elveţia”, p. 6-7. 
 ***, ”Cota Bursei de mărfuri în Anvers”, p. 7-8. 
 ***, ”Banca Naţională a Poloniei”, p. 8-9. 
 ***, ”Exportul caşcavalului”, p. 9. 
 ***, ”Noi taxe de comision la export”, p. 9. 
 ***, ”Prohibirea exportului rapiţei”, p. 9. 
 ***, ”Noi preţuri maximale pentru petrol şi derivate”, p. 10-13. 

anul III, nr. 10, 1 septembrie 1921 
 ***, ”Situaţia exploatării cărbunelui şi cocsului în Ceho-Slovacia”, p. 1-2. 
 ***, ”Situaţia generală a industriei belgiene”, p. 2. 
 ***, ”Controlul valutei în Grecia”, p. 2-5. 
 ***, ”Importul seminţelor şi turtelor oleaginoase în Spania”, p. 5-6. 
 ***, ”Regimul comerţului de cereale în Elveţia”, p. 6. 
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 ***, ”Bursa din Elveţia”, p. 6-7. 
 ***, ”Marina de comerţ mondială”, p. 7-8. 
 ***, ”T}rgul elveţian de mostre din Bale”, p. 8. 
 ***, ”Piaţa cerealelor în străinătate”, p. 8. 

anul III, nr. 11, 1 octombrie 1921 
 ***, ”Regimul exportului”, p. 1-2. 
 ***, ”T}rgul de mostre din Bucureşti”, p. 3. 
 ***, ”Organizarea muncei industriale în Belgia”, p. 3-5. 
 ***, ”Situaţia economică a Elveţiei”, p. 5-7. 
 ***, ”Situaţia uvrieră în Polonia”, p. 7-9. 
 ***, ”Comerţul Angliei cu Rom}nia”, p. 9-10. 
 ***, ”Mişcarea portului Pireu”, p. 10-11. 
 ***, ”Cota cerealelor”, p. 11-12. 

anul III, nr. 12-13, 1 şi 15 octombrie 1921 
 ***, ”Regimul importului”, p. 1-3. 
 ***, ”Şedinţa de inaugurare a Camerei de Comerţ, Meserii şi Industrie 

Austro-Rom}nă din Viena”, p. 3-9. 
 ***, ”Organizarea aprovizionării în Ceho-Slovacia”, p. 9-13. 
 ***, ”Criza industrială actuală din Italia”, p. 13. 
 ***, ”Tablou cu cursul schimbului pe piaţa Londra”, p. 14. 
 ***, ”Preţurile pe piaţa Pireului”, p. 15-17. 
 ***, ”Acordul comercial dintre Germania şi Italia”, p. 17-18. 
 ***, ”Scutiri de taxe”, p. 18. 
 ***, ”Situaţia valutei pe piaţa germană”, p. 19-24. 
 ***, ”Cursul mărcii poloneze faţă de marca germană”, p. 24. 
 ***, ”Bursa de devize din Varşovia”, p. 25. 
 ***, ”Tablou de taxe vamale şi comision la export actualmente în 

vigoare”, p. 25. 
 ***, ”Recolta cerealelor în Germania în anul curent”, p. 27-28. 
 ***, ”Propaganda germană în Spania”, p. 28-30. 
 ***, ”Comerţul de import şi export al Finlandei pe luna iulie 1921”, 

p. 31. 
 ***, ”Regimul importului în Rom}nia”, p. 31. 
 ***, ”Tablou de noi taxe de comision”, p. 31.  

anul III, nr. 14-15, 1 şi 15 noiembrie 1921 
 ***, ”Noul regim al exportului”, p. 1-3. 
 ***, ”Cursul drahmei”, p. 3-5. 
 ***, ”Index-numărul în Austria”, p. 5. 
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 ***, ”Expoziţia şi b}lciul de pielărie în Anglia”, p. 6. 
 ***, ”Piaţa Cehoslovaciei în prima jumătate a lunei noiembrie a.c.”, p. 7-8. 
 ***, ”Industria Cataloniei (Spania)”, p. 8-12. 
 ***, ”Piaţa elveţiană în ultimele zile din octombrie 1921”, p. 12-13. 
 ***, ”Raport asupra pieţei ţesăturilor de bumbac din Italia din ultimul 

timp”, p. 13. 
 ***, ”Scurtă expunere asupra deprecierei mărcei germane”, p. 14-15. 
 ***, ”Organizarea birourilor regionale de informaţiuni comerciale”, 

p. 15-17. 
 ***, ”Raporturile italo-spaniole”, p. 17-18. 
 ***, ”Efortul american în Spania”, p. 18. 
 ***, ”Lichidarea consorţiului din Bulgaria”, p. 18-19. 

anul III, nr. 16-17, 1 şi 15 decembrie 1921 
 ***, ”Lămuriri la aplicarea noului regim al importurilor din Rom}nia”, 

p. 1-2. 
 ***, ”Rom}nia: noul regim al taxelor de comision”, p. 3. 
 ***, ”Mişcarea economică a pieţei din Constantinopol”, p. 3-4. 
 ***, ”Importul produselor petrolifere în Anglia pe lunile 

septembrie-noiembrie 1921”, p. 4. 
 ***, ”Tablou cu cantităţile diferitelor produse petrolifere importate în 
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 ***, ”Regimul zahărului în Rom}nia”, p. 33-35. 
 ***, ”Preţurile cărbunilor indigeni”, p. 35-36. 
 ***, ”Aprovizionarea oraşelor cu lemne de foc”, p. 36-37. 
 ***, ”Noi taxe de export şi de comision”, p. 37-38. 
 ***, ”Contra speculei”, p. 38. 
 ***, ”Exportul principalelor produse ale Rom}niei în timpul lunei mai 

1922”, p. 38-39. 
anul V, nr. 5-6-7, 1 iulie-1 august 1923 

 ***, ”Lege pentru înfr}narea şi reprimarea speculei ilicite”, p. 1-7. 
 ***, ”Regulamentul legii pentru înfr}narea şi reprimarea speculei 

ilicite”, p. 8-12. 
 ***, ”Suprafaţa şi producţiunea păioaselor pe anul agricol 1922-1923 

(cifre provizorii)”, p. 13. 
 ***, ”Comerţul exterior al Finlandei”, p. 13. 
 ***, ”Consiliul Superior al Industriei Casnice: bilanţul şi contul de profit 

şi pierdere încheiat la 31 martie 1923”, p. 14-15. 
 ***, ”Piaţa mărfurilor la Budapesta la 15 iunie 1923”, p. 16-17. 
 ***, ”Aspecte economice din Germania: situaţia în prima jumătate a 

lunei iunie 1923. Tarife germane”, p. 17. 
 ***, ”Schimbul în principalele ţări din lume în prima decadă din iunie 

1923”, p. 18-19. 
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 ***, ”Bilanţul comerţului exterior ungar pe primele două luni ale anului 
1923”, p. 20. 

 ***, ”Zahărul şi l}na în Ungaria”, p. 20. 
 ***, ”Preţuri pe piaţa Pireului la începutul lui iulie”, p. 21. 
 ***, ”Cereri de devize străine în Germania”, p. 22. 
 ***, ”Preţul caşcavalului pe piaţa Constantinopol”, p. 22. 
 ***, ”Exportul lemnelor de foc”, p. 22. 
 ***, ”Pentru familiile care au studenţi în Germania”, p. 22. 
 ***, ”Convenţia sanitară cu Polonia”, p. 23. 
 ***, ”Pentru salariaţi”, p. 23. 

anul V, nr. 8-9-10, 15 august-15 septembrie 1923 
 ***, ”Situaţia economică a Turciei şi mişcarea pieţei Constantinopol în 

primele două decade ale lunei august 1923”, p. 1-6. 
 ***, ”Situaţia economică şi financiară a Germaniei către sfârşitul lunei 

august 1923”, p. 6-7. 
 ***, ”Situaţia pieţei din Budapesta la finele lunei august 1923”, p. 9. 
 ***, ”Statutul definitiv al Dunărei”, p. 10-16. 
 ***, ”Industria zahărului în Polonia”, p. 16-18. 
 ***, ”Recolta prunelor în Bosnia”, p. 18. 
 ***, ”Preţul diferitelor articole pe piaţa din Londra în luna august 

1923”, p. 19. 
 ***, ”Aplicarea Legei impozitelor”, p. 20-23. 
 ***, ”Situaţia agricolă a Rom}niei în luna august 1923”, p. 24. 
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 ***, ”Aspecte economice din Austria”, p. 1-2. 
 ***, ”Aspecte economice din Germania (date statistice şi o schiţă 
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p. 3-5. 

 ***, ”Regimul devizelor străine în Rom}nia”, p. 6-21. 
 ***, ”Preţul diferitelor articole pe piaţa din Londra în luna septembrie 

1923”, p. 22. 
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anul V, nr. 13-14, 1-15 noiembrie 1923 
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 ***, ”Importul viitor de măcelărie în Turcia”, p. 4. 
 ***, ”Regimul devizelor străine în Rom}nia”, p. 5-10. 
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 ***, ”Mişcarea populaţiei în Rom}nia”, p. 13-15. 
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 ***, ”Contra speculei”, p. 17-18. 
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p. 18-19. 
 ***, ”Scumpirea traiului în Danemarca”, p. 19-20. 
 ***, ”Conferinţa Internaţională a Lemnului”, p. 20-21. 
 ***, ”Înfiinţarea unei Camere de Comerţ la Vaslui”, p. 21. 
 ***, ”Preţurile diferitelor articole în Bulgaria în luna septembrie a.c.”, 

p. 21-22. 
 ***, ”Taxele pentru cotitul vaselor”, p. 22-23. 
 ***, ”T}rguri de mostre”, p. 23. 
 ***, ”Producţia sărei de mare în Bulgaria”, p. 23. 

anul V, nr. 15-16, 1-15 decembrie 1923 
 ***, ”Aspecte economice din Germania”, p. 1-4. 
 ***, ”Germania: preţurile de engros pentru diferite articole la Hamburg 
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 ***, ”Anglia: preţul diferitelor produse agricole, alimentare şi 
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p. 8-13. 

 ***, ”T}rgul internaţional de mostre de la Viena”, p. 13. 
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22-28 noiembrie 1923”, p. 14-16. 
 ***, ”Producţiunea zahărului în Italia”, p. 16. 
 ***, ”Austria: Preţurile de engros pe piaţa austriacă pentru principalele 
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anul VI, nr. 1-2, 1-15 ianuarie 1924 
 ***, ”Aspecte economice din Turcia”, p. 1-9. 
 ***, ”Situaţiunea economică a Germaniei la începutul anului 1924”, 

p. 9-10. 
 ***, ”Preţuri de engros la Praga în luna decembrie 1923”, p. 11-13. 
 ***, ”Preţuri de engros pentru produsele petrolifere la finele lunei 
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 ***, ”Plata datoriilor contractate în monedă cu valută superioară”, p. 17-25. 
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 ***, ”Exportul principalelor produse ale Rom}niei”, p. 28-31. 
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 ***, ”Noui Camere de Comerţ”, p. 12. 
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 ***, ”Aspecte economice din Turcia”, p. 1-6. 
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ianuarie -1 martie 1924”, p. 30. 
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industrii, p}nă în seara zilei de 29 februarie 1924”, p. 31. 

anul VI, nr. 7-8, 1-15 aprilie 1924 
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 ***, ”Lege privitoare la regimul excepţional al raporturilor dintre 
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 ***, ”Regimul exportului în Rom}nia”, p. 19-20. 
 ***, ”Regimul importului în Rom}nia”, p. 20.  
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aeronautică”, p. 21-22. 

 ***, ”Obligaţiunea concesionarilor de noi linii ferate particulare”, 
p. 22-24. 

 ***, ”Preţul cărbunilor furnizaţi instituţiunilor de stat şi căilor ferate”, 
p. 24. 

anul VI, nr. 9-10, 1-15 mai 1924 

 ***, ”Înfiinţarea unei Direcţiuni Generale a Studiilor şi Legiferării din 

Ministerul Industriei şi Comerţului”, p. 1-5. 

 ***, ”Situaţia importului şi exportului în Turcia pe luna aprilie şi prima 
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 ***, ”Producţia sărei în Austria în 1922 şi 1923”, p. 9-10. 

 ***, ”Producţia zahărului în Austria în 1923-1924”, p. 10. 

 ***, ”Regimul exportului în Rom}nia”, p. 14. 

 ***, ”Regimul importului în Rom}nia”, p. 15.  

 ***, ”Înfiinţări de noui biurouri vamale”, p. 15. 

 ***, ”Noui taxe de analiză fixate de Ministerul de Finanţe”, p. 16-17. 

anul VI, nr. 11-12, 1-15 iunie 1924 

 ***, ”Mişcarea economică a portului Anvers în 1923”, p. 1-4. 

 ***, ”Comerţul Rom}niei cu Italia”, p. 5-6. 

 ***, ”Situaţia pieţei zahărului, cafelei şi orezului pe ziua de 30 mai a.c. la 

Constantinopol”, p. 7. 
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economice ale statului”, p. 10-15. 

 ***, ”Regimul exportului în Rom}nia”, p. 15. 

anul VI, nr. 13-14, 1-15 iulie 1924 

 ***, ”Exportul cerealelor rom}neşti la Anvers în primul trimestru 

1924”, p. 1-2. 

 ***, ”Situaţia petrolului în diferite ţări”, p. 2-7. 

 ***, ”Situaţia economică a Ţărilor de Jos în a doua jumătate a anului 

1923”, p. 7-8. 

 ***, ”Mişcarea maritimă a comerţului exterior al portului Hamburg 

(1913, 1919-1923)”, p. 8-10. 

 ***, ”Producţia agricolă în a doua jumătate a lunii iunie 1924”, p. 10. 

 ***, ”Regimul exportului în Rom}nia”, p. 11-18. 

 ***, ”Italia: industria conservelor alimentare”, p. 18-19. 

 ***, ”Ungaria: mărirea tarifelor pe căile ferate ungare şi a taxelor 

poştale; costul vieţii; piaţa Ungariei”, p. 19-21. 

 ***, ”Turcia: scutire de vamă; se importă ţiglă; organizarea căilor ferate 

anatoliene; sericicultura; inaugurarea industriei chimice”, p. 21-23. 

 ***, ”Grecia: preţul lemnelor”, p. 23. 

 ***, ”Bilanţul pe 31 decembrie al Consiliului Superior al Industriei 

Casnice”, p. 27. 
anul VI, nr. 15-16, august 1924 

 Karadja, Constantin, ”Un cuv}nt către negustorimea noastră. Rolul 
consulilor şi ataşaţilor comerciali în desvoltarea relaţiunilor 
economice”, p. 1. 

 Bălăcescu, C., ”Situaţia economică în Anglia în primul semestru din 
1924”, p. 2-3. 

 ***, ”Cehoslovacia: bogăţiile miniere ale Cehoslovaciei”, p. 4-5. 
 ***, ”Serbia: bogăţia minieră a Serbiei”, p. 5. 
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necesitate”, p. 6. 
 ***, ”Turcia: o delegaţie turcă la t}rgul de mostre de la Cluj; preţurile 
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Constantinopol”, p. 6-7. 

 ***, ”Ungaria: transportul vitelor rom}neşti exportate”, p. 7. 
 ***, ”Austria: situaţia economică şi noul tarif vamal; preţurile de 

engros şi de detaliu, pe luna iunie, pe piaţa Viena”, p. 7-9. 
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 ***, ”Austria şi Cehoslovacia: Regimul comercial al vitelor şi cărnei”, 
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 ***, ”Germania: situaţia economică şi financiară generală”, p. 10. 
 ***, ”Bulgaria: scumpirea p}inei; preţul articolelor de primă necesitate 

în luna iunie 1924, pe piaţa Sofia; idem la 15 iulie”, p. 10-11. 
 ***, ”Moravia: situaţia economică şi agricolă în primul semestru din 

1924”, p. 11-12. 
 ***, ”Italia: comerţul Rom}niei cu Italia în anul 1923”, p. 12. 
 ***, ”Decrete, dispoziţiuni vamale, studii, rapoarte, comunicări”, 

p. 12-13. 
 ***, ”Situaţia agricolă”, p. 13. 

anul VI, nr. 17-18, septembrie 1924 
 ***, ”Congresul Camerilor de Comerţ”, p. 1. 
 Bălăcescu, C., ”Comerţul exterior al Franţei”, p. 2-3. 
 ***, ”Producţia şi consumaţia mondială a zahărului”, p. 4-5. 
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 ***, ”Turcia: congresul cultivatorilor de bumbac; piaţa cerealelor; piaţa 

brânzeturilor; preţul articolelor de primă necesitate; bugetul”, p. 8-13. 
 ***, ”Grecia: bugetul”, p. 13. 
 ***, ”Austria: situaţia generală economică”, p. 13. 
 ***, ”Decrete, dispoziţiuni vamale, studii, rapoarte, comunicări, 

autorizări de funcţionare”, p. 16. 
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 Carabella, A.D., ”T}rgurile de mostre”, p. 1. 
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 ***, ”Tratatul comercial italo-jugoslav”, p. 4-6. 
 ***, ”Comerţul exterior al Italiei în primul semestru din 1924”, p. 6-8. 
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 ***, ”Germania: t}rgul de mostre din Köningsberg”, p. 9. 
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p. 9-10. 
 ***, ”Turcia: preţul fierului vechiu; piaţa brânzeturilor; o expoziţie 

polonă la Constantinopol”, p. 10-11. 
anul VI, nr. 21-22, noiembrie 1924 
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p. 1-2. 

 ***, ”Cronica petrolului”, p. 2-4. 

 ***, ”Anglia: expoziţia de la Wembley”, p. 4. 
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 ***, ”Italia: regimul importului şi exportului”, p. 4-5. 

 ***, ”Germania: t}rgul de la Frankfurt A.M.”, p. 5-7. 
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 ***, ”Regimul importului şi exportului în Rom}nia”, p. 8-19. 

 ***, ”Comerţul exterior al Rom}niei pe 1923”, p. 21. 

anul VI, nr. 23-24, decembrie 1924 

 Carabella, A.D., ”Bumbacul”, p. 1. 

 ***, ”Situaţia economică şi financiară în Olanda”, p. 2-3. 

 ***, ”Situaţia economică a Germaniei”, p. 4-6. 
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p. 6-7. 
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 ***, ”Jugoslavia: o expoziţie internaţională de automobile”, p. 7-9. 

 ***, ”Italia: a doua expoziţie internaţională a cărţii”, p. 10. 
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 ***, ”Turcia: mişcarea pieţei Constantinopol”, p. 11. 
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p. 5-6. 
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 ***, ”Noul regim al gr}ului”, p. 13-16. 

anul VII, nr. 2, februarie 1925 
 Carabella, A.D., ”Înfr}narea comerţului ilicit”, p. 1. 
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 Teodorescu, I., ”Bogăţia viticolă a Rom}niei”, p. 5-6. 
 ***, ”Importul lemnelor în Ungaria”, p. 6-7. 
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 ***, ”Polonia: situaţia industriei la finele anului 1924”, p. 10-11. 
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 ***, ”Bulgaria: Importul petrolului din Rom}nia”, p. 13. 
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 Laurian, Marius Aug., ”Concurenţa neleală”, p. 2-4. 
 ***, ”Situaţia economică a Suediei în 1924”, p. 4-5. 
 ***, ”Comerţul exterior al Bulgariei în 1924”, p. 5. 
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Germania, Austria”, p. 6-13. 

 ***, ”Regimul gr}ului, făinei şi pâinei, Jurnalul Consiliului de Miniştri 
nr. 500 din 28.2.1925”, p. 13. 

 ***, ”Dispoziţii vamale”, p. 13. 
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 Carabella, A.D., ”Producţiunea agricolă”, p. 1-2. 
 ***, ”Situaţia economică a Jugoslaviei”, p. 2. 
 ***, ”Producţia mondială a zahărului”, p. 3. 
 ***, ”Producţia mondială a petrolului”, p. 3. 
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 ***, ”Politica comercială a Cehoslovaciei”, p. 1-2. 
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 ***, ”Tabloul taxelor vamale de export”, p. 4-15. 
 Bălăcescu, C., ”Situaţia economică a Germaniei”, p. 15-16. 
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 Borghesani, Guido, ”Institutul Internaţional de Agricultură”, p. 1-2. 
 ***, ”Exportul Rom}niei în Egipt”, p. 2-4. 
 ***, ”Exportul Rom}niei în Italia”, p. 4-5. 

anul VII, nr. 7, iulie 1925 
 Karadja, Constantin, ”Despre comercializarea ouălor”, p. 1-5. 
 ***, ”Condiţiunile exportului nostru”, p. 5. 
 Bălăcescu, C., ”Băncile polone şi industria”, p. 6-7. 
 ***, ”Comerţul exterior al Poloniei”, p. 7-8. 
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 ***, ”Bumbacul: Situaţia mondială: producţie; consum; preţuri”, p. 3-4. 
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 ***, ”Comerţul exterior al Poloniei pe anul 1924”, p. 6-7. 
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 ***, ”Exportul fructelor rom}neşti în Polonia”, p. 1. 
 Bălăcescu, C., ”Materiile prime din Polonia”, p. 2-3. 
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 Bălăcescu, C., ”Conflictul economic dintre Germania şi Polonia”, p. 1-3. 
 ***, ”Congresul European al Mătăsei”, p. 3-4. 
 ***, ”Exportul produselor agricole din Jugoslavia”, p. 4-6. 
 ***, ”Lemnul rom}nesc pe piaţa germană”, p. 6. 
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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 Cumpă-
naşu, 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 ”Infor-
mations”/”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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Correspondance économique 
 
anul I, nr. 1, mai 1919 

Texte français 
 Angelescu, I.N., ”Activité économique internationale”, p. 1-2. 
 ***, ”Réorganisation du Ministère de l’Industrie et du Commerce”, p. 3-4. 
 ***, ”Règlement d’organisation et fonctionnement du Ministère de 

l’Industrie et du Commerce”, p. 4-13. 
 ***, ”Réglementation du commerce intérieur et extérieur de la 

Roumanie”, p. 13-20. 
 Bungeţianu, C., ”Le commerce de la Roumanie avec la Grande Bretagne, 

les Etats Unis et l’Italie”, p. 21-28. 
 Chicoş, Şt., ”Nos relations commerciales avec la France”, p. 29-34. 
 Gig}rtu, M.I., ”Aperçu sur la situation industrielle et commerciale de la 

Bucovine”, p. 35-39. 
 Vulturescu, I.; Stănescu, I.M., ”Prix au détail des différentes denrées 

coloniales, au 14 et 19 avril 1919, sur le marché de Bucarest”, p. 40-41. 
 Christian, Mircea, ”Marchandises importées par Constantza, 1-er 

janvier-27 mars 1919”, p. 41-45. 
 ***, ”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. 
 ***, ”Date din viaţa economică a Alsaciei-Lorena”, p. 52-53. 
 ***, ”Propuneri engleze privind comerţul cu Germania şi 

Austro-Ungaria”, p. 53-54. 
 ***, ”Măsuri de luat pentru împiedicarea schimbării de naţionalitate a 

v}nzătorilor şi contra denaturării originei produselor v}ndute”, 
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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 Vulturescu, I., ”Prix des différentes denrées coloniales et autres articles 
d’épicerie, au 20 mai 1919, sur le marché de Bucarest”, p. 26-27. 

 Stănescu, I.M., ”Prix de quelques articles manufacturés, au 24 mai 1919, 
sur le marché de Bucarest”, p. 27. 

 ***, ”Situation de notre importation au 31 mars 1919”, p. 27-28. 
 C}zlaru, M., ”Marchandises importées par Constantza, 14-29 avril 1919 

inclusivement”, p. 28-29. 
Texte roumain 
 ***, ”Aspecte economice din Franţa”, p. 35-38. 
 ***, ”Aspecte economice din Belgia şi Olanda”, p. 38-42. 
 ***, ”Aspecte economice din Anglia”, p. 42. 
 ***, ”Aspecte economice din Elveţia”, p. 43. 
 Cusin, V., ”Iarmarocul din B}le (extras)”, p. 43-44. 
 ***, ”Aspecte economice din Italia”, p. 50-52. 
 ***, ”Preţuri pe diferite pieţe streine”, p. 52-53. 
 ***, ”Declaraţiunea Ministerului de Industrie şi Comerţ cu privire la 

mărirea taxelor pentru înscrierea firmelor”, p. 53-55. 
anul I, nr. 3-4, iulie-august 1919 

Texte français 
 ***, ”Le Congrès des chambres de commerce et d’industrie et de toutes 

les associations commerciales et industrielles, organisé à Bucarest, au 
cours du mois de septembre a.c.”, p. 1-2. 

 ***, ”Réglementation de l’importation en Roumanie”, p. 2-12. 
 Hoisescu, C., ”Les richesses minières de la Roumanie”, p. 12-15. 
 Bungeţianu, C., ”Les forêts de la Roumanie”, p. 15-32. 
 Vulturescu, I., ”Prix des différentes denrées coloniales et autres articles 

d’épicerie, au 21 juin 1919, sur le marché de Bucarest”, p. 32. 
 Stănescu, I.M., ”Prix de quelques articles manufacturés, y compris les 

chaussures, sur le marché de Bucarest, au 25 juillet 1919”, p. 33. 
 Mănescu, Nicolae, ”Situation du marché commercial de Bucarest du 1 

mars au 15 juillet a.c.”, p. 34-35. 
Texte roumain 
 ***, ”Organizarea exportului francez”, p. 36-37. 
 ***, ”Comerţul ucrainean”, p. 37-38. 
 ***, ”Organizarea comerţului în Ceho-Slovacia”, p. 38-40. 
 ***, ”Mişcarea comercială a portului Fiume înainte de războiul 

mondial”, p. 40-41. 
 ***, ”Raporturile comerciale între Italia şi Ceho-Slovacia”, p. 41. 
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 ***, ”Situaţia pieţii la Constantinopol”, p. 41. 
 ***, ”Spre constituirea unui consorţiu italian de cereale”, p. 41-42. 
 ***, ”Monopolul cafelii în Italia”, p. 42-43. 
 ***, ”Industria tăbăcăriei în Basarabia”, p. 43-44. 
 ***, ”Biroul Industrial Elveţian”, p. 44. 
 ***, ”Extracţia de cărbuni din Bulgaria”, p. 44-45. 
 ***, ”Bursa industrială pe iulie a.c. la Bruxelles”, p. 45-46. 
 ***, ”Industria de automobile în Germania”, p. 46-47. 
 ***, ”Banca Naţională a Belgiei”, p. 47-48. 
 ***, ”Situaţiunea financiară şi economică a Italiei”, p. 48-49. 
 ***, ”Producţia mondială a fierului şi a oţelului. Preţul bumbacului în 

1919”, p. 50. 
 Ciulli, Virgiliu, ”Piaţa franceză pe prima jumătate a anului curent”, 

p. 51-52. 
 ***, ”Republica Austriei Germane”, p. 52-53. 
 ***, ”Situaţia economică a Japoniei”, p. 53-55. 
 Winter, I., ”Viaţa economică a Statelor Unite”, p. 55-57. 

anul I, nr. 5-6, septembrie-octombrie 1919 
Texte français 
 Angelescu, I.N., ”La politique économique de la Grande Roumanie”, p. 1-17. 
 Motaş, C.S., ”Problèmes industriels de Transylvanie”, p. 17-29. 
 Iacobescu, Sp., ”Le service du contrôle de la value et des paiements 

extérieurs”, p. 29-41. 
 Bungeţianu, C., ”Les forêts de la Roumanie”, p. 42-74. 
 Ştefănescu, Eugeniu N., ”Marché de Kichinef du 15 août-15 septembre 

1919”, p. 75. 
 ***, ”Données sur la culture des céréales en Roumanie et prix sur les 

marchés étrangers”, p. 76-77. 
Texte roumain 
 ***, ”Flota comercială mondială”, p. 79. 
 ***, ”Institut italian pentru comerţul internaţional”, p. 79. 
 ***, ”Institutul Italian pentru Expansiunea Comercială în Basinul 

Mediteranei”, p. 80. 
 ***, ”Banca Comercială Italo-Bulgară”, p. 80. 
 ***, ”Perspectivele de export ale industriei chimice germane”, p. 80. 
 ***, ”Exportul petrolului”, p. 80-81. 
 ***, ”Consorţiul creditului pentru întreprinderile publice”, p. 81. 
 ***, ”Resursele şi consumaţia mondială în cereale”, p. 81-82. 
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 ***, ”Reglementarea consumului de cereale în Italia”, p. 82-83. 
 ***, ”Criza transportului în Germania”, p. 83. 
 ***, ”Protejarea capitalurilor investite în întreprinderile din 

streinătate”, p. 83-84. 
 ***, ”Expansiune comercială”, p. 84-86. 
 ***, ”Certificate de origine pentru mărfurile importate”, p. 86-87. 
 ***, ”Organizarea concurenţii germane în America de Sud”, p. 87. 
 ***, ”Norme pentru importul în Italia”, p. 87-89. 
 ***, ”Situaţia economică a Austriei Germane”, p. 89-91. 
 ***, ”Lipsa de lemne de construcţie în Franţa”, p. 91-92. 
 Heile, Paul, ”Producţia fierului brut în Germania în urma războiului”, 

p. 92-93. 
 ***, ”Situaţia economică în Anglia în august 1919”, p. 94. 
 ***, ”Situaţia economiei Europei descrisă de americani”, p. 94-95. 
 ***, ”Politica economică a guvernului italian”, p. 95-96. 
 ***, ”Politica economică a guvernului francez”, p. 96-97. 
 ***, ”Politica economică a Angliei”, p. 97-98. 
 ***, ”Bumbacul american în Europa”, p. 99. 

anul I, nr. 7, noiembrie 1919 
Texte français et anglais  
 Motaş, C.I., ”L’industrie métallurgique de la Grande Roumanie”, p. 1-13. 
 ***, ”Aspects économiques de la Grande Roumanie”, p. 14-31. 
Texte français 
 ***, ”Règlement sur l’activité des entreprises sous séquestre”, p. 31-36. 
 Bungeţianu, C., ”Les forêts de la Roumanie”, p. 36-40. 
Texte roumain 
 ***, ”Comerţul de lemne al Italiei”, p. 52-54. 
 ***, ”Politica comercială activă”, p. 54-55. 
 ***, ”Comerţul exterior al Angliei şi reorganizarea serviciului consular”, 

p. 55-59. 
 ***, ”Tarife preferenţiale pentru produsele Imperiului Britanic”, p. 59. 
 ***, ”Comerţul exterior al Elveţiei”, p. 59. 
 ***, ”Legături internaţionale comerciale de transport”, p. 59-61. 
 ***, ”Comerţul mondial de textile”, p. 61. 
 ***, ”Situaţia financiară germană: datoria publică. Trebuinţele imediate 

ale imperiului. Încasări de acoperire”, p. 62-69. 
anul I, nr. 8, decembrie 1919 

 
Texte français et anglais 
 Iscu, V., ”Les capitaux étrangers dans la nationalisation de l’industrie 

pétrolière. Politique d’Etat du pétrole”, p. 1-6. 
 ***, ”Bulletin agricole: Ensemencements en 1919. Organisation des 

services agricoles”, p. 7-13.  
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Texte français 
 Bungeţianu, C., ”Les forêts de la Roumanie”, p. 13-40. 
Texte roumain 
 ***, ”Consiliul suprem economic: chestiunea distribuirii cărbunelui 

englez”, p. 41. 
 ***, ”Reforma Austriei Germane”, p. 41-42. 
 ***, ”Legislaţiunea elveţiană asupra societăţilor anonime”, p. 42. 
 ***, ”Elemente politice şi economice ale puterii comerciale germane 

înainte de războiul mondial”, p. 43-44. 
 ***, ”Situaţia Rusiei şi interesele Europei”, p. 44-45. 
 ***, ”Dispoziţiuni pentru importul şi exportul Bulgariei”, p. 45-46. 
 ***, ”Piaţa cauciucului”, p. 46-47. 
 ***, ”Cărbunele din Rusia ca sursă de aprovizionare pentru Italia”, p. 47-48. 
 ***, ”Posibilitatea relaţiunilor economice cu Statele Unite, în special din 

punctul de vedere al refacerii”, p. 48. 
 ***, ”Trebuinţa de capital în organizarea producţiei”, p. 48-49. 
 ***, ”Posibilitatea de a lua capital din Statele Unite”, p. 49-54. 
 ***, ”Rom}nia ca debuşeu al industriei de maşini elveţiene”, p. 54. 
 ***, ”Convenţia comercială provizorie dintre Franţa şi Ceho-Slovacia”, 

p. 55-56. 
 ***, ”Influenţa războiului în curentele politice şi economice ale Belgiei”, 

p. 56-58. 
 ***, ”Federaţia industriilor britanice”, p. 58. 
 ***, ”Situaţia comercială pe piaţa Smirnei în luna noiembrie 1919”, 

p. 58. 
 ***, ”Industria bumbacului în Franţa”, p. 58. 
 ***, ”Problema materiei prime şi bumbacul colonial”, p. 58-60. 
 ***, ”Chestiunea urcării preţurilor în Anglia”, p. 60-61. 
 ***, ”Aprovizionarea cu cereale a Elveţiei”, p. 61-62. 
 ***, ”Comerţul şi lipsa mijloacelor de plată străină în Jugoslavia”, 

p. 62-63. 
 ***, ”Supra-beneficii de răsboiu şi supra-beneficii de pace”, p. 63-65. 
 ***, ”Politica economică generală şi tendinţele economice actuale”, p. 65. 
 ***, ”Întrebuinţarea valutei streine”, p. 66. 

anul I, nr. 9-10, ianuarie-februarie 1920 
Texte français et anglais 
 ***, ”Considérations économiques sur la Bessarabie”, p. 1-21. 
 Teodorescu, I., ”La grande industrie en Roumanie: l’industrie 

encouragée par l’Etat { la fin de 1915”, p. 21-27. 
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 Bungeţianu, C., ”L’industrie et le commerce du bois dans la Grande 
Roumanie. Possibilités de nationalisation”, p. 27-34. 

Texte français 
 Bungeţianu, C., ”Les forêts de la Roumanie”, p. 35-69. 
 ***, ”Statistique des marchandises importées au courant des mois de 

juillet, août et septembre 1919”, p. 70. 
Texte roumain 
 ***, ”Participarea la beneficii”, p. 70-75. 
 ***, ”Politica economică italiană după războiu”, p. 75-77. 
 ***, ”Viitorul economic al Ceho-Slovaciei”, p. 77-80. 
 ***, ”Un proiect german de reorganizare economică a naţiunilor 

moderne”, p. 80. 
 ***, ”Un front financiar european”, p. 80-82. 
 ***, ”Legea Edge”, p. 82-83. 
 ***, ”Germania: Casa de compensaţie a preţurilor în industrie”, p. 83-84. 
 ***, ”Mizeria valutară”, p. 84. 
 ***, ”Clasele sociale şi războiul în Franţa şi Belgia”, p. 84-85. 
 ***, ”Politica economică a Angliei: Munca. Minele de cărbuni. Politica 

comercială”, p. 85-87. 
 ***, ”Elveţia şi liberul schimb”, p. 87-88. 
 ***, ”Rom}nia economică şi Italia”, p. 89-95. 
 ***, ”Repartiţiunea biletelor de bancă din Austro-Ungaria”, p. 95-98. 
 ***, ”Piaţa financiară în Grecia”, p. 98-100. 
 ***, ”Preţurile principalelor articole în Spania. Bogăţia minieră a 

acestei ţări”, p. 100-101. 
 ***, ”Comerţul scandinavic în timpul războiului”, p. 101. 
 ***, ”Comerţul suedez în timpul războiului”, p. 101-102. 
 ***, ”Comerţul şi lipsa schimburilor pe piaţa mondială”, p. 102-103. 
 ***, ”Viitorul comercial al Poloniei independente”, p. 1-3-104. 
 ***, ”Comerţul şi industria cărbunelui în Anglia în 1919”, p. 104-107. 
 ***, ”Piaţa petrolului Statelor-Unite şi a petrolului mexican”, 

p. 107-109. 
 ***, ”Preţul diferitelor articole pe pieţele externe la 4 şi 18 martie 

1920”, p. 110. 
anul I, nr. 11-12, martie-aprilie 1920 

Texte français et anglais 
 ***, ”L’organisation de l’exportation en Roumanie”, p. 1-3. 
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 Angelescu, I.N., ”Balance commerciale et balance des paiements en 
1919”, p. 4-10. 

 ***, ”L’industrie de la Bessarabie”, p. 10-25. 
Texte français 
 Bungeţianu, C., ”Les forêts de la Roumanie”, p. 26-45. 
 Silescu, P., ”La cote des principales actions et effets pendant le mois de 

janvier 1920 { Bucarest”, p. 46. 
 Mănescu, Nicolae, ”Tableau des fluctuations des prix des principales 

marchandises depuis la reprise de l’importation en mars 1919-30 avril 
1920 en Roumanie”, p. 47.  

Texte roumain 
 ***, ”Păstrarea zăcămintelor de cărbuni”, p. 48-55. 
 ***, ”Textilele în Anglia şi pe piaţa mondială”, p. 55-57. 
 ***, ”Producţia mondială de cărbuni”, p. 57-58. 
 Ciulli, Virgiliu, ”Bogăţiile României şi situaţia economică actuală”, 

p. 58-60. 
 ***, ”Pacea durabilă. O pace economică mondială”, p. 60-61. 
 Dimitriu, G., ”Situaţia economică a Austro-Ungariei”, p. 61-68. 
 Sillescu, I., ”Politica economică a Franţei: Reluarea relaţiunilor 

comerciale cu ţările foste inamice”, p. 68-71. 
 Păuceanu, T., ”Reorganizarea Ministerului de Industrie şi Comerţ în 

Ceho-Slovacia”, p. 71-73. 
 Stătescu, V., ”Relaţiile comerciale ale României cu Olanda. Organizarea 

de bâlciuri naţionale”, p. 73-82. 
 Urban, I., ”Date economice asupra Spaniei şi problema agrară în 

Spania”, p. 82-84. 
 Sillescu, I., ”Situaţia agricolă şi regimul grâului în Franţa”, p. 84-86. 
 Sillescu, I., ”Subscrierea ultimului împrumut intern francez”, p. 86-87. 
 Christian, Mircea, ”Plasarea produselor rom}neşti pe pieţele Italiei. 

Situaţia financiară a Italiei”, p. 87-90. 
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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, trebu-
esc 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 Monopo-
lurilor Statului”, a ”Direcţiunii Vămilor”, a ”Direcţiunii Timbrului, Conten-
ciosului 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 funcţio-
nărească.”2 

Odată cu acest număr, se 
schimbă coperta, revista are 
subtitlul ”Revistă financiară, econo-
mică 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 s-
a 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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 ***, ”Descentralizarea serviciilor financiare”, p. 10-12. 

anul IV, nr. 4-5, iunie-iulie 1922 
 Dobrovici, Gh.M., ”Bugetul interior de cheltuieli pe anul 1922-1923”, p. 

53-59. 
 ***, ”Situaţia încasărilor şi plăţilor din Vechiul Regat dela 1 aprilie 

1911-30 septembrie 1912. Situaţia încasărilor şi plăţilor dela 1 aprilie 
1912-30 septembrie 1913. Situaţia încasărilor şi plăţilor dela 1 aprilie 
1913-30 septembrie 1914. Situaţia încasărilor şi plăţilor dela 1 aprilie 
1914-30 septembrie 1915. Situaţia încasărilor şi plăţilor din Vechiul 
Regat dela 1 aprilie 1915-30 septembrie 1916. Tabloul încasărilor şi 
plăţilor dela 1 aprilie 1916-30 septembrie 1917 fără teritoriul ocupat. 
Tabloul încasărilor şi plăţilor dela 1 aprilie 1917-30 septembrie 1918 
fără teritoriul ocupat. Tabloul încasărilor şi plăţilor dela 1 aprilie 1918-
30 septembrie 1919 fără teritoriul ocupat p}nă la 18 noiembrie 1918. 
Tabloul încasărilor şi plăţilor în Ardeal dela 1 aprilie 1919-31 martie 
1920. Situaţia încasărilor în Vechiul Regat şi Basarabia dela 14 aprilie 
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1919-30 septembrie 1920. Situaţia plăţilor în Vechiul Regat şi 
Basarabia dela 14 aprilie 1919-30 septembrie 1920. Situaţiunea 
generală a încasărilor şi plăţilor din Bucovina dela 1 aprilie 1919-31 
martie 1920. Situaţia încasărilor în Vechiul Regat şi Basarabia dela 1 
aprilie 1920-30 septembrie 1921. Situaţia veniturilor în Transilvania, 
Banat, Crişana Satu-Mare şi Maramureş pe anul financiar 1920-1921. 
Situaţia plăţilor în Bucovina dela 1 aprilie 1920-31 martie 1921. 
Situaţia încasărilor şi plăţilor dela 1 aprilie 1921 p}nă la 31 martie 
1922 din tot teritoriul. Situaţiunea provizorie a încasărilor şi 
cheltuielilor în luna mai 1922 pe seama exerciţiului 1921-1922. 
Situaţia încasărilor şi cheltuielilor în luna mai 1922 pe seama 
exerciţiului 1922-1923. Situaţia generală a încasărilor şi plăţilor pe 
aprilie şi mai 1922. Recapitulaţia generală”, p. 60-86. 

 ***, ”Împrumutul forţat din Grecia. Împrumutul cehoslovac”, p. 87-90. 
 Romanescu, Ştefan, ”Din istoricul comerţului nostru”, p. 91-97. 

anul IV, nr. 6-9, august-noiembrie 1922 
 Giulescu, C.A., ”Rom}nia Mare (întindere, populaţie)”, p. 117-119. 
 Brătăşeanu, Nicolae, ”Statutul funcţionarilor”, p. 120-121. 
 ***, ”Pagube provocate de armatele Puterilor Centrale”, p. 122. 
 ***, ”Pagube provocate de armatele ruse”, p. 122. 
 ***, ”Fisionomia Bursei din Galata (după «Le Journal d’Orient»)”, p. 

123-124. 
 ***, ”Datoria publică a Egiptului”, p. 124. 
 ***, ”Noi dispoziţiuni valutare în Austria”, p. 125-126. 
 ***, ”Interzicerea comerţului liber cu devize în Austria”, p. 126. 
 ***, ”Legea votată de Sobranie cu privire la înfiinţarea unei bănci 

internaţionale menită a înlesni şi încuraja comerţul exterior bulgar”, p. 
126. 

anul IV, nr. 10-12, decembrie-februarie 1923 
 ***, ”C}teva observaţiuni asupra impozitului pe cifra de afaceri”, p. 

151-156. 
 Brătăşeanu, Nicolae, ”Plata cupoanelor prescrise”, p. 157-162. 
 Stătescu, V., ”Situaţia financiară a Ungariei. Tablourile de datoria 

publică a Ungariei p}nă la 28 iulie 1914. Împrumutul polon de stat în 
aur. Împrumutul iugoslavilor. Împrumutul Ceho-Slovaciei. Împrumutul 
oraşului Praga. Legea federală din 24 iulie 1922 cu privire la înfiinţarea 
unei noui bănci de emisiune în Austria”, p. 164-187. 

 ***, ”Situaţia generală a lucrărilor pentru aplicarea reformei agrare în 
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, executate dela început p}nă 
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la 25 noiembrie 1922. Situaţia generală a lucrărilor de împroprietărire 
din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş efectuate p}nă la 11 
noiembrie 1922. Tabloul general de mersul lucrărilor de reformă 
agrară în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş p}nă la 25 
noiembrie 1922. I) Situaţia generală de terenurile expropriate în baza 
Decretului-lege nr. 3697 din 1922, Vechiul Regat. II) Situaţie de 
suprafeţele expropriate din proprietăţile private cu ocazia exproprierii 
în complectarea celor două milioane ha p}nă la 25 noiembrie 1922, 
Vechiul Regat”, p. 188-189. 

 ***, ”Suprafaţa însăm}nţată şi recolta principalelor plante de cultură 
din Vechiul Regat. Tablou comparativ pe anii 1913-1915 şi 1919-1922. 
Suprafaţa însăm}nţată şi recolta principalelor plante de cultură din 
Rom}nia întregită. Tablou comparativ pe anii 1919 p}nă la 1923. 
Direcţia generală CFR”, p. 190-191. 

 ***, ”Situaţia încasărilor din valute streine p}nă la luna noiembrie 
1922. Situaţiunea încasărilor din taxele vamale pe lunile aprilie-
noiembrie 1922, inclusiv comparativ cu aceiaş epocă din anul 1921 
p}nă la 1922”, p. 192-193. 

Probabil LIPSĂ anul IV, nr. 1-2, martie-aprilie 1923 (vezi articolul ”Reapariţia 
noastră”, în Cronica financiară, anul V, nr. 1, 15 ianuarie 1930, Bucureşti, p. 3) 

 
anul V, nr. 1, 15 ianuarie 1930 

 ***, ”Reapariţia noastră”, p. 3. 
 Manoilescu, M., ”Spre modernizare”, p. 13. 
 Mihăescu, Şt., ”Veniturile bugetare ale statului variază prea mult dela 

an la an”, p. 14-16. 
 Mantu, G., ”Noul tarif vamal şi convenţiile sociale”, p. 16. 
 Iliescu, Lazăr, ”Tendinţe agrariene ale statelor industriale şi politica 

noastră convenţională”, p. 17-18. 
 Orghidan, T.V., ”Necesitatea modificării legii concordatului preventiv”, 

p. 18-19. 
 Tutuc, I., ”Rentabilitatea plasamentului în valorile mobiliare”, p. 19-20. 
 Costache, N., ”Oficiul central de licitaţie al Ministerului de Finanţe”, p. 21. 

anul V, nr. 2, 15 februarie 1930 
 Lugoşianu, I., ”Importanţa economică a Conferinţei dela Haga”, p. 1-2. 
 Tutuc, I., ”Rezultatele financiare obţinute de Rom}nia la Haga”, p. 2-6. 
 Ene, Ernest, ”C}nd trebuiau încheiate convenţiile comerciale”, p. 7-8. 
 Bogdănescu, Ştefan, ”Consideraţiuni asupra impozitului succesoral”, p. 

8-9. 
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 Costache, N., ”Structura bugetului pe 1930”, p. 10-11. 
 Ioachim, V.M., ”Reforma societăţilor pe acţiuni”, p. 11-12. 
 Zaharia, Florin, ”Realizări şi perspective ale impozitului pe lux şi cifra 

de afaceri”, p. 12-13. 
 Hallunga, Al., ”Antrepozitele vamale şi zonele libere”, p. 13-14. 
 ***, ”Un an de stabilizare a leului”, p. 15-17. 
 ***, ”Ameliorarea lipsei de credit şi micşorarea dob}nzilor”, p. 18-20. 
 ***, ”Valorile rom}neşti şi bursele străine”, p. 20-21. 

anul V, nr. 3, 15 martie 1930 
 Mihăescu, Şt., ”Criza economică”, p. 4-6. 
 Dumitrescu, Ştefan I., ”Reevaluarea bilanţurilor”, p. 7-8. 
 Pandele, C.M., ”Raporturile dintre stat şi Banca Naţională după 

stabilizare”, p. 9-10. 
 Ştefănescu, Iordan, ”Amortizări. Impunerea lor”, p. 11-12. 
 Iliescu, Lazăr, ”Contribuabil şi fisc”, p. 12-13. 
 Bokor, Alexandru, ”Industria naţională şi problema raţionalizării”, p. 

13-14. 
 Gheorghiu, Şerban, ”Comerţul exterior al României în luna ianuarie 

1930”, p. 15-16. 
 ***, ”Punerea în circulaţie a nouei monede metalice”, p. 16. 
 ***, ”Uniunea Vamală Balcanică”, p. 17-18. 
 ***, ”Înfiinţarea creditului ipotecar tranzitoriu”, p. 19-20. 
 ***, ”Concentrarea încasărilor la Banca Naţională”, p. 23-24. 
 ***, ”Perceperea impozitului pe lux şi cifra de afaceri la diferitele 

categorii de întreprinderi”, p. 28-29. 
 ***, ”Impunerea profesioniştilor liberi”, p. 31. 
 ***, ”Roadele stabilizării monetare”, p. 37-38. 
 ***, ”Aplicarea amnistiei fiscale”, p. 42. 
 ***, ”Primul an de stabilizare”, p. 44. 

anul V, nr. 4, 15 aprilie 1930 
 Neculcea, Eugen, ”Conferinţa economică vamală ţinută la Geneva”, p. 1-5. 
 Leon, Nicolae N., ”Controlul datoriei publice”, p. 5-6. 
 Stănescu, Adrian, ”Creditul agricol şi casele de împrumut pe gaj”, p. 6. 
 Smutny, A., ”Cartelurile în Polonia în anul 1929”, p. 7-8. 
 Helfant, Henry, ”Între Rom}nia şi Spania”, p. 9. 
 Hallunga, Al., ”Relaţiunile convenţionale ale Rom}niei cu Anglia”, p. 9-11. 
 Borcescu, I., ”C}nd în masa succesorală se află şi un fond de comerţ”, p. 

11-15. 
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 ***, ”Reforme economice în Rom}nia”, p. 15-16. 
 ***, ”Noul regim al antrepozitelor vamale”, p. 16-17. 
 ***, ”Scoaterea la pensie a funcţionarilor publici”, p. 22. 
 ***, ”Executarea convenţiei dintre stat şi Banca Naţională”, p. 23-25. 
 ***, ”Organizarea directoratelor ministeriale”, p. 26. 
 ***, ”Vinderea mărfurilor părăsite şi căzute în rebut”, p. 27. 
 ***, ”Norme pentru exercitarea controlului preventiv”, p. 29-31. 
 ***, ”Impozit fix pentru cifra de afaceri la mori”, p. 31-33. 
 ***, ”Reprimarea concurenţei neleale”, p. 35. 

anul V, nr. 5, 15 mai 1930 
 Ene, Ernest, ”Stadiul negocierilor în vederea încheerii nouilor 

convenţiuni comerciale”, p. 1-2. 
 Hallunga, Al., ”Impozitele de export”, p. 2-3. 
 Neculcea, Eugen, ”Conferinţa economică vamală ţinută la Geneva”, p. 3-

6. 
 Bogdănescu, Ştefan, ”Impozitul succesoral în drept, comparat din 

punct de vedere juridic, economic şi social”, p. 7-8. 
 Ştefănescu, Iordan, ”Amortizările la întreprinderile comerciale”, p. 9. 
 Zaharia, Florin, ”Structura încasărilor impozitului pe lux şi cifra de 

afaceri în primul trimestru 1930”, p. 10. 
 Ioaniţiu, George, ”Degrevări fiscale”, p. 11-12. 
 Titulescu, N., ”Ce cuprinde acordul nostru cu Ungaria”, p. 13-15. 
 ***, ”Comerţul exterior al Rom}niei”, p. 16. 
 ***, ”Înfiinţarea Regiei Monopolului de Gaz Metan”, p. 17-20. 

anul V, nr. 6, 15 iunie 1930 
 Alesseanu, G., ”Economia nouilor legi de contabilitate şi de control al 

bugetului şi patrimoniului public”, p. 1-2. 
 Rujinski, Gh., ”Politica aeriană a diferitelor state europene”, p. 3-4. 
 Tutuc, I., ”Acordul definitiv încheiat la Paris în aprilie 1930 în chestia 

optanţilor unguri”, p. 5-7. 
 Bokor, Alexandru, ”Raţionalizarea în administraţia publică”, p. 7-8. 
 Bogdănescu, Ştefan, ”Impozitul succesoral în drept, comparat din 

punct de vedere juridic, economic şi social”, p. 9-10. 
 Ioaniţiu, George, ”Avuţia şi veniturile naţionale ale diferitelor state 

înainte şi după război”, p. 11-14. 
 Auboin, Roger, ”Situaţia economică a ţării”, p. 15-16. 
 ***, ”Comerţul exterior al Rom}niei în luna martie 1930”, p. 17. 
 ***, ”Pedepsirea contrabandelor vamale”, p. 18-19. 
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 ***, ”Criza generală de credit”, p. 19-23. 
 ***, ”Apărarea creditorilor”, p. 24. 
 ***, ”Modificarea legii concordatului preventiv”, p. 25-28. 
 ***, ”Controlul întreprinderilor de asigurare”, p. 29-31. 
 ***, ”Indemnizaţii acordate funcţionarilor financiari însărcinaţi cu 

controlul şi încasarea impozitelor”, p. 39. 
anul V, nr. 7, iulie 1930 

 Răducanu, I., ”Criza economică şi finanţele publice”, p. 1-2. 
 Ioaniţiu, George, ”Contribuţiile indirecte în Franţa în anul 1929”, p. 2. 
 Pandele, Const.Al., ”Norme pentru evaluarea veniturilor bugetare”, p. 3-4. 
 Vasiliu, M., ”Activitatea Oficiului de Raţionalizare şi Normalizări din 

Ministerul Industriei şi Comerţului”, p. 5-7. 
 ***, ”Asanarea financiară şi economică a Rom}niei”, p. 7-8. 
 Ioaniţiu, George, ”Comerţul internaţional”, p. 9. 
 Madgearu, V.N., ”Valorificarea cerealelor de export”, p. 11-12. 
 ***, ”Legea Casei de Economie, Pensiuni şi Ajutoare a funcţionarilor 

Ministerului de Finanţe şi autorităţilor dependente de el”, p. 13-16. 
 ***, ”Noua lege a execuţiilor silite”, p. 17-18. 
 ***, ”Tratativele comerciale cu străinătatea”, p. 19. 
 ***, ”Controlul mărfurilor importate”, p. 20. 
 ***, ”Primele acordate perceptorilor urbani şi rurali”, p. 21. 
 ***, ”Aplicarea legii contabilităţii publice”, p. 23. 
 ***, ”Cooperarea economică a micei înţelegeri”, p. 24. 
 ***, ”Aplicarea nouei legi a băuturilor spirtoase”, p. 25-26. 

anul V, nr. 8-9, septembrie 1930 
 Popescu, Cezar, ”Spre o nouă politică economică internaţională 

europeană”, p. 1-2. 
 Tutuc, I., ”Acordul definitiv încheiat la Paris în aprilie 1930 pentru 

aranjarea diferendelor dintre unii supuşi unguri şi guvernele Micei 
Înţelegeri”, p. 3-4. 

 Costache, N., ”Perfecţionarea serviciilor Oficiului Central de Licitaţii”, p. 
5-6. 

 Ioaniţiu, George, ”Producţia şi comerţul mondial”, p. 7-8. 
 Vasiliu, M., ”T}rgul de mostre dela Paris”, p. 9-10. 
 Ene, Ernest, ”Noua convenţie de comerţ franco-rom}nă”, p. 11-12. 
 ***, ”Criza de comerţ în Rom}nia”, p. 13. 
 ***, ”După18 luni de stabilizare”, p. 15. 
 ***, ”Hotăr}rile Conferinţei dela Varşovia”, p. 26. 
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 ***, ”Conferinţa economică rom}no-jugoslavă dela Sinaia”, p. 27-28. 
 ***, ”Rezultatele Conferinţei experţilor agricoli”, p. 29. 
 ***, ”Ocrotirea proprietăţii intelectuale”, p. 30. 
 ***, ”Acordul societăţilor petrolifere”, p. 31-32. 
 ***, ”Alcătuirea bugetelor ministerelor pe 1931”, p. 32. 
 ***, ”Comerţul exterior al României pe lunile mai şi iunie”, p. 33-36. 
 ***, ”Aplicarea legii spirtului”, p. 39-40. 
 ***, ”Sporirea pensiilor invalizilor de război”, p. 41. 
 ***, ”Organizarea exportului de ouă”, p. 42-43. 
 ***, ”Război vamal rom}no-grec”, p. 44. 

anul V, nr. 10, octombrie 1930 
 ***, ”Un nou guvern”, p. 1. 
 Bunescu, Al.D., ”Asupra bugetului regiilor autonome”, p. 2. 
 Bogdănescu, Ştefan, ”Natura impozitului succesoral actual”, p. 3. 
 Pivniceru, I., ”Evoluţia impozitelor în Rom}nia”, p. 4. 
 Ştefănescu, Iordan, ”În chestia patentei”, p. 5-6. 
 Ioaniţiu, George, ”Aspecte din problema şomajului”, p. 7-9. 
 Hallunga, Al., ”Debuşeele normale ale produselor noastre agricole”, p. 

9-11. 
 Leon, Nicolae N., ”Organizarea serviciului bugetelor”, p. 13-14. 
 Pandele, Const.Al., ”Contribuţiuni la studiul problemei bugetare în 

Rom}nia”, p. 15-16. 
 ***, ”Situaţia bugetară şi întocmirea noului buget al statului”, p. 17-18. 
 ***, ”Punerea în aplicare a convenţiei comerciale între Franţa şi 

Rom}nia”, p. 19-21. 
 ***, ”Finanţarea recoltei pe 1930”, p. 22-23. 
 ***, ”Rom}nia, piaţă comercială de viitor”, p. 25. 
 ***, ”Situaţia agricolă a ţării”, p. 25-26. 
 ***, ”Unificarea datoriilor ţărăneşti în Grecia”, p. 26. 
 ***, ”Stimularea încasărilor statului”, p. 27. 
 ***, ”Cum se percepe cota adiţională pe drumuri”, p. 29. 
 ***, ”Fraude la arendarea rezervelor de păm}nturi expropriate”, p. 30. 

anul V, nr. 11, noiembrie 1930 
 Zaharia, Florin, ”În jurul unui proect”, p. 1. 
 Mantu, G., ”Necesitatea concentrării băncilor în Rom}nia”, p. 2. 
 Bungeţianu, C., ”Bogăţia forestieră a Rom}niei”, p. 3-6. 
 Merlescu, I.V., ”Regimul actual al întrepozitelor”, p. 7-8. 
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 Vulcănescu, Mircea, ”Conferinţa agricolă internaţională a experţilor din 
ţările din răsăritul şi sud-estul Europei”, p. 9-10. 

 Pivniceru, I., ”Evoluţia impozitelor în Rom}nia”, p. 11-12. 
 Mironescu, G.G., ”Politica economică a noului guvern”, p. 13. 
 ***, ”Conferinţa experţilor agricoli dela Bucureşti”, p. 15-16. 
 ***, ”Producţia mondială agricolă”, p. 17-18. 
 ***, ”Organizarea raţională a producţiei agricole”, p. 19. 
 ***, ”Norme privitoare la întocmirea bugetului”, p. 25-26. 
 ***, ”Norme pentru reducerea funcţionarilor”, p. 31. 
 ***, ”Suprimarea indemnităţilor de salariu”, p. 31. 

anul V, nr. 12, decembrie 1930 
 Popovici, Mihai, ”Întocmirea bugetului general al statului pe 1931”, p. 1-3. 
 Penescu, Nicolae, ”Capitalul strein”, p. 4. 
 Mantu, G., ”Criza gr}ului”, p. 5-6. 
 Popescu, Aureliu Ion, ”Convenţia de comerţ cu Franţa”, p. 7. 
 ***, ”Rom}nia la Conferinţa economică de la Geneva”, p. 8. 
 Teodorescu, I., ”Creditul privat şi instituţiile de credit în anul 1929”, p. 

9-10. 
 Ioaniţiu, George, ”Statistica industrială”, p. 11-15. 
 Bogdănescu, Ştefan, ”Dubla impunere în materie de succesiuni”, p. 17-18. 
 Costache, N., ”Regiile publice comerciale”, p. 19-20. 
 ***, ”Măsuri pentru combaterea lipsei de lucru”, p. 20. 
 Vasiliu, M., ”Principiile directoare ale unei organizaţii industriale”, p. 

21-23. 
 ***, ”Aplicarea convenţiei comerciale cu Franţa”, p. 23. 
 ***, ”Raportul dlui Roger Auboin, consilierul technic al Băncii 

Naţionale”, p. 25-28. 
 ***, ”Principiile legii pentru valorificarea cerealelor”, p. 31-34. 

 
anul VI, nr. 1, ianuarie 1931 

 Tutuc, I., ”Aranjarea datoriilor austro-ungare dinainte de război”, p. 1-3. 
 Helfant, Henry, ”Variaţiunile cursului pesetei”, p. 4. 
 Christu, Ion, ”Tariful preferenţial”, p. 5-6. 
 Hallunga, Al., ”Politica comercială a Rom}niei”, p. 7-8. 
 Ioaniţiu, George, ”Statistica industrială”, p. 9-11. 
 Pivniceru, I., ”Evoluţia impozitelor în Rom}nia”, p. 13. 
 ***, ”Criza mondială”, p. 14-16. 
 ***, ”Protejarea comerţului şi industriei”, p. 21-22. 
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 ***, ”Bugetul pe anul 1930”, p. 24-27. 
 ***, ”Comerţul exterior al Rom}niei în luna octombrie 1930”, p. 29-30. 
 ***, ”Primul ministru despre problemele economice”, p. 31-32. 
 ***, ”Cum se vor plăti salariile funcţionarilor publici”, p. 33-34. 
 ***, ”Executarea bugetului”, p. 39-40. 
 ***, ”Întocmirea decretelor, jurnalelor, ordonanţelor etc.”, p. 41. 
 ***, ”Aprovizionarea autorităţilor cu combustibil”, p. 42. 

anul VI, nr. 2, februarie 1931 
 Rădulescu, Ilie, ”Statul şi finanţele oraşelor”, p. 1-2. 
 Pandele, Const.Al., ”Spre o nouă repartiţie a aurului în lume”, p. 3-5. 
 Mantu, G., ”Reducerea salariilor şi costul vieţii”, p. 5. 
 Hallunga, Al., ”Comerţul Rom}niei”, p. 6-8. 
 Holban, Arthur, ”Un protecţionism raţional şi ştiinţific măreşte în 

modul cel mai eficace puterea de cumpărare”, p. 9-10. 
 ***, ”Raţionalizarea internaţională a producţiei”, p. 10. 
 Ioachim, V.M., ”Legiferarea dob}nzilor”, p. 11. 
 ***, ”Perspectivele agriculturii rom}neşti”, p. 12. 
 ***, ”Scăderea importului gr}ului rom}nesc în Grecia”, p. 16. 
 ***, ”Raţionalizarea furniturilor publice”, p. 17-18. 
 ***, ”Finanţarea însăm}nţărilor de primăvară”, p. 19-20. 
 ***, ”Împrejurări prielnice pentru exportul de vite rom}neşti”, p. 21. 
 ***, ”Începerea lucrărilor de impunere”, p. 21-22. 
 ***, ”Bugetul Uniunii Sovietice pe anul 1931”, p. 22. 
 ***, ”Amnistia fiscală”, p. 23-24. 
 ***, ”Îndrumarea culturii porumbului”, p. 25-26. 
 ***, ”Concesionarea terenurilor petrolifere ale statului”, p. 27. 
 ***, ”Stocul de devize al Băncii Naţionale”, p. 28. 
 ***, ”Taxele vamale pentru exportul vitelor”, p. 28. 
 ***, ”Controlul fabricilor de spirt”, p. 29. 
 ***, ”Norme de efectuare a impunerilor pe 1931”, p. 33-36. 
 ***, ”Comisiile de impuneri”, p. 41-43. 

anul VI, nr. 3, martie 1931 
 Popovici, Mihai, ”Se măreşte circulaţia monetară”, p. 1-2. 
 Pandele, Const.Al., ”Cum trebuie înţeleasă necesitatea repartiţiei 

aurului în lume”, p. 3-5. 
 Bunescu, Al.D., ”Industria grafică şi statul”, p. 6. 
 Bungeţianu, C., ”Bogăţia forestieră a Jugoslaviei şi exploatarea ei”, p. 7-9. 
 Cusin, Alexandru, ”Convenţia noastră comercială cu Austria”, p. 9-10. 
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 Ioaniţiu, George, ”De ce avem şomaj?”, p. 11-12. 
 ***, ”Noul guvernator al Băncii Naţionale”, p. 13. 
 ***, ”Viaţa economică în viitor”, p. 16. 
 ***, ”Legiferarea contractului de gaj agricol”, p. 17-20. 
 ***, ”Eftenirea vieţii”, p. 21-23. 
 ***, ”Activitatea bursei”, p. 25. 
 ***, ”Bucureştii dela război încoace”, p. 26. 
 ***, ”Rezultatele Conferinţei economice dela Paris”, p. 27. 
 ***, ”Convenţiile împrumutului”, p. 29-32. 
 ***, ”Reglementarea culturii sfeclei de zahăr”, p. 33-38. 
 ***, ”Un miliard pentru stimularea creşterii vitelor”, p. 39-40. 
 ***, ”Modificarea legii burselor”, p. 41-42. 
 ***, ”Cum se vor face încasările la administraţii şi percepţii”, p. 43. 
 ***, ”Judecarea apelurilor fiscale”, p. 44. 
 ***, ”Controlul cazanelor de fabricat rachiu”, p. 45. 
 ***, ”Recolta de gr}u în Australia şi Argentina”, p. 70. 

anul VI, nr. 4, aprilie 1931 
 ***, ”Noul guvern”, p. 1-3. 
 Anghelescu, Romulus, ”Scăderea scontului şi piaţa financiară”, p. 3. 
 Merlescu, I.V., ”Contenciosul stabilirii drepturilor în materie vamală”, p. 

4-5. 
 Pivniceru, I., ”Evoluţia impozitelor în Rom}nia”, p. 5-6. 
 ***, ”Preluarea de către stat a portofoliului Băncii Naţionale”, p. 6. 
 Mantu, G., ”Situaţia financiară şi raportul dlui Auboin”, p. 7. 
 Tudor, Ion C., ”Activitatea exportului în regiunea I vamală”, p. 7-9. 
 Popovici, Mihai, ”De ce am încheiat împrumutul”, p. 10-14. 
 Madgearu, V.N., ”Aspectele crizei agrare mondiale”, p. 14-19. 
 ***, ”Sir Detterding despre problemele economice”, p. 19-20. 
 ***, ”Numărul şi valoarea încheierilor de efecte în Bursa Bucureşti”, p. 

20. 
 ***, ”Tendinţe de evoluţie ale capitalismului”, p. 21. 
 ***, ”Acordul austro-german n-are nici o clauză secretă”, p. 23. 
 ***, ”Legea contra cametei”, p. 30. 
 ***, ”Comerţul exterior al Rom}niei”, p. 31-32. 
 ***, ”Aplicarea impozitelor”, p. 38-39. 
 ***, ”Aplicarea legii spirtului”, p. 39-41. 
 ***, ”Perceperea impozitelor asupra societăţilor economice”, p. 41-42. 
 ***, ”D. Mussolini despre situaţia economică a Italiei”, p. 45. 
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anul VI, nr. 5, mai 1931 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Publicitatea şi valorile mobiliare”, p. 1. 
 Mantu, G., ”Campania contra regiilor autonome”, p. 2. 
 ***, ”Transportul de mesagerii la import şi export”, p. 2. 
 Bogdănescu, Ştefan, ”Impozitul succesoral la romani”, p. 3. 
 Popescu, Aureliu Ion, ”Situaţia financiară în Franţa”, p. 4-8. 
 Pandele, Const.Al., ”Depresiunea actuală economică şi aurul”, p. 8. 
 Helfant, Henry, ”Comerţul exterior al Spaniei”, p. 9-10. 
 ***, ”Criza agricolă dela noi”, p. 11-14. 
 ***, ”Organizarea creditului agricol internaţional”, p. 16-17. 
 ***, ”Sprijinirea băncilor mici”, p. 17. 
 ***, ”Repartizarea cheltuielilor statului”, p. 24. 
 ***, ”Aplicarea legii contabilităţii publice”, p. 32-34. 
 ***, ”Portofoliul imobilizat al Băncii Naţionale”, p. 39. 
 ***, ”C}te cereri de concordat au fost introduse în cursul anului 1930”, 

p. 40. 
 ***, ”Modificarea regulamentului redevenţelor miniere”, p. 40. 
 ***, ”Aplicarea legii pentru crearea fondului naţional al aviaţiei”, p. 42. 

anul VI, nr. 6, iunie 1931 
 Mantu, G., ”Care e programul financiar al guvernului Iorga-Argetoianu”, 

p. 1. 
 Dacu, Ion, ”Aspecte ale economiei contemporane”, p. 2. 
 Ioachim, V.M., ”Congresul internaţional de contabilitate”, p. 3. 
 ***, ”Cum răm}ne cu impozitele adiţionale la drumuri”, p. 3. 
 ***, ”Fondurile destinate Băncii Agriculturii Rom}neşti”, p. 4. 
 ***, ”Stabilizarea este asigurată”, p. 4. 
 Vasiliu, M., ”Privire generală asupra instituţiilor şi mişcării actuale de 

raţionalizare”, p. 5-6. 
 Iacomi, Gh., ”Operaţiunile de restituire a sumelor greşit încasate la 

stat”, p. 7-9. 
 ***, ”Cererile de concordat trebuie rezolvate repede”, p. 9. 
 ***, ”Stabilirea patrimoniului public”, p. 10. 
 ***, ”Situaţia finanţelor publice (declaraţiile dlui ministru Constantin 

Argetoianu şi răspunsurile dlor Virgil Madgearu şi Mihai Popovici, foşti 
miniştri)”, p. 11-15. 

 ***, ”Alimentarea fondului de rulment al armatei”, p. 15. 
 ***, ”Măsurile Ministerului de Justiţie pentru siguranţa creditului”, p. 16. 
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 ***, ”Declaraţiile dlui Iuliu Maniu, fost prim-ministru, asupra crizei 
actuale”, p. 19. 

 Madgearu, V.N., ”Criza agricolă”, p. 25-27. 
 ***, ”Nouile norme la ţinerea licitaţiilor publice”, p. 33-36. 
 ***, ”Nouile construcţii în capitală”, p. 40. 
 ***, ”Nu se reziliază contractul drumurilor”, p. 40. 

anul VI, nr. 7, iulie 1931  
 Ene, Ernest, ”Preţul minimal al gr}ului”, p. 1. 
 Tutuc, I., ”Datoriile de răsboiu interaliate în legătură cu reparaţiile 

germane”, p. 2. 
 Mantu, G., ”Observaţiuni asupra criticii făcute politicei bugetare de dl 

Constantin Argetoianu”, p. 3-4. 
 Hallunga, Al., ”Sindicalizarea industriilor, trusturile şi cartelurile în 

raport cu chestiunea vamală”, p. 5-6. 
 Dumitrescu, Ştefan I., ”Legea contra cametei la noi şi în alte părţi”, p. 7-8. 
 ***, ”Textul proiectului de lege asupra controlului averilor şi apărarea 

onoarei”, p. 9-10. 
 ***, ”Prime la exportul gr}ului”, p. 13-14. 
 ***, ”Desfiinţarea regiilor autonome”, p. 14. 
 ***, ”Reglementarea procedurei de executare cambială”, p. 15-16. 
 ***, ”Reforma concordatului preventiv”, p. 17. 
 Manoilescu, M., ”Convenţiunea comercială rom}no-germană”, p. 21-23. 
 ***, ”Organizarea producţiei şi a schimburilor”, p. 25. 
 ***, ”Avantaje pentru îmbunătăţirea agriculturii”, p. 26. 
 ***, ”Dispoziţiuni privitoare la export”, p. 38. 
 ***, ”Condiţiunile convenţiei comerciale cu Germania”, p. 49. 

anul VI, nr. 8-9, august-septembrie 1931 
 Casassovici, C., ”Monopolul alcoolului”, p. 1. 
 Tibal, André, ”Primejdia gr}ului sovietic”, p. 2. 
 Ioachim, V.M., ”Înlocuirea impozitului global”, p. 3-4. 
 Hallunga, Al., ”Consideraţiuni asupra plasării de noui titluri în 

Rom}nia”, p. 5. 
 Bogdănescu, Ştefan, ”Inspectoratul general de finanţe în Franţa”, p. 7-8. 
 ***, ”Măsurile guvernului pentru combaterea crizei”, p. 11. 
 Helfant, Henry, ”Cooperaţia în Spania”, p. 13-14. 
 ***, ”Proiectul monopolului spirtului”, p. 25-27. 
 ***, ”Situaţia exportului de cereale”, p. 27. 
 ***, ”Noul regim al spirtului”, p. 32-33. 
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 Argetoianu, C., ”Situaţia financiară a ţării”, p. 33. 
 ***, ”Cum se vor încasa impozitele”, p. 35-36. 
 ***, ”Echilibrarea bugetului”, p. 37. 
 ***, ”Regimul brevetelor”, p. 41-42. 
 ***, ”Guvernul studiază problema exportului de ţiţei”, p. 43-44. 
 ***, ”Modificarea actualei legi a drumurilor”, p. 45. 

anul VI, nr. 10, octombrie 1931 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Bugetul”, p. 1. 
 ***, ”Comerţul exterior al Rom}niei”, p. 2. 
 Mantu, G., ”Repartiţia aurului şi criza mondială”, p. 3-4. 
 Brătescu, Z., ”Monopolul ţuicei”, p. 4. 
 Mihăescu, Şt., ”Criza noastră financiară”, p. 5. 
 ***, ”Cifra datoriilor agricole”, p. 6. 
 Pandele, Const.Al., ”Economia particulară în faţa fiscului”, p. 7-8. 
 ***, ”Constituirea Uniunii Bancherilor din ţară”, p. 8. 
 Hallunga, Al., ”Nouile titluri cu dob}ndă fixă în Rom}nia”, p. 9. 
 ***, ”Controlul cheltuielilor statului”, p. 10. 
 Helfant, Henry, ”Importul produselor petrolifere rom}neşti în 

Portugalia”, p. 11-12. 
 ***, ”Proiect de lege pentru comerţul de bancă”, p. 13-20. 
 ***, ”Alcătuirea bugetului pe 1932”, p. 20. 
 ***, ”Schimbul mărfurilor între Rom}nia şi Polonia”, p. 21-22. 
 ***, ”Cum va funcţiona Banca Agriculturii Româneşti”, p. 22-24. 
 ***, ”Planul de cinci ani; dezorganizarea căilor ferate ruseşti”, p. 24. 
 ***, ”Rom}nia şi evenimentele financiare din Anglia”, p. 25-28. 
 ***, ”Rezultatul recensăm}ntului din întreaga ţară”, p. 28. 

anul VI, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1931 
 Penescu, Nicolae, ”Concepţia agrariană în criza actuală”, p. 1. 
 ***, ”Noul regim al diurnelor”, p. 2. 
 Ene, Ernest, ”Politica comercială a Rom}niei”, p. 3. 
 Ioachim, V.M., ”Impunerea sucursalelor firmelor străine”, p. 3-4. 
 Pandele, Const.Al., ”Reducerea salariilor şi ieftenirea traiului”, p. 5. 
 ***, ”Legea drumurilor”, p. 6. 
 ***, ”Cum se vor stabili salariile pe 1932”, p. 8. 
 Argetoianu, C., ”Legiuirile economice ale guvernului”, p. 9-10. 
 ***, ”Congresul Naţional-Ţărănesc din Tighina”, p. 11. 
 ***, ”Proiect de lege pentru garantarea de către stat a obligaţiunilor 

emise de societăţile industriale rom}ne”, p. 12. 
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 ***, ”Asanarea datoriilor agricole”, p. 13-17. 
 

LIPSĂ anul VII, ianuarie-noiembrie 1932 
anul VII, nr. 76, decembrie 1932 

 Teianu, C.N., ”Cu prilejul unor semnificative manifestaţiuni: dr. Vaida – 
«Universul» – mareşal Averescu”, p. 1-2. 

 Cusin, Alexandru, ”În preajma Conferinţei economice mondiale”, p. 2-3. 
 Constantinescu, M.Gh., ”Psihicul colectiv şi psihologia individului”, p. 3-

4. 
 Mladenatz, Gr., ”Pentru salvarea cooperativelor săteşti”, p. 5. 
 Jinga, P., ”Ce este pacea?”, p. 6-7. 
 Vasilescu, Gh., ”Schiţă de plan pentru refacerea economică”, p. 8. 
 Nedelescu, Ion I., ”În chestia neconstituţionalităţii legii pentru 

asanarea datoriilor agricole”, p. 9-10. 
 ***, ”Retribuţii în monedă aur”, p. 10. 
 ***, ”Problema apropierii ungaro-rom}ne”, p. 11. 
 ***, ”În chestiunea suspendării ultimei decizii a adunării acţionarilor 

BNR”, p. 12-16. 
 Munteanu, I.G., ”Valuta şi comerţul internaţional”, p. 20-21. 



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-februa-
rie 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: 

                                                        
1  ”Către cetitori”, în Curierul cooperaţiei române, anul XXIX, nr. 1-3, octom-

brie-decembrie 1938, București, p. 1-2. 
2 ”Deslușiri”, în Curierul cooperaţiei sătești din Rom}nia, anul XIV, nr. 1, ianuarie 1921, 

București. 
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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 

                                                        
1 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, octombrie-

decembrie 1938, București, p. 2. 
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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 învăţă-
mântului cooperatist, rolul băncilor 
populare şi al federalelor lor, creditul 
cooperativ, au explicat principiile coope-
ratiste, Codul cooperaţiei, statutele şi 
modalităţile de înfiinţare, fuziune şi 
lichidare, legislaţia specifică, contabili-
tatea 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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Curierul cooperaţiei săteşti din România 
 
anul XIV, nr. 1, ianuarie 1921 

 ***, ”Cooperaţia ca mijloc de consolidare economică şi naţională”, p. 1-3. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Programul nostru”, p. 4-6. 
 Popovici, G., ”O nouă lege a cooperativelor”, p. 7-10. 
 Paul, Luca, ”Să lărgim orizontul”, p. 11-14. 
 Dragomir, I.M., ”Dare de seamă asupra mersului Băncii Populare 

«Podgoria» din Lieşti-Tutova”, p. 15-16. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”De vorbă”, p. 16-17. 
 Niculescu, Virgil, ”Aprovizionările să se facă prin bancă sau prin 

cooperativă?”, p. 17. 
anul XIV, nr. 2, februarie 1921 

 Axentie, Titu, ”Fotin Enescu”, p. 41-45. 
 Niculescu, Virgil, ”Ideia de autonomie în cooperaţie”, p. 46-48. 
 Paul, Luca, ”Adunările generale”, p. 49-53. 
 Galeriu, C., ”Chestiuni de organizare cooperativă”, p. 54-58. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Censorii cooperativelor”, p. 59-61. 
 Galan, A., ”Din viaţa cooperativelor de peste hotare”, p. 62-63. 

anul XIV, nr. 3-4, martie-aprilie 1921 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Băncile populare”, p. 73-76. 
 Bucur, P., ”Cooperaţia şi statul”, p. 77-78. 
 Paul, Luca, ”Competinţa adunărilor generale”, p. 79-80. 
 Dulfu, P.P., ”Unirea”, p. 81. 
 Cos}mbescu, St., ”Cooperaţia şi curentele politice”, p. 82-84. 
 Teodosiu, A., ”Asociaţia contabililor cooperatori”, p. 85-87. 
 Nasta, A., ”Proprietatea răsleaţă, duşmanul plugarului”, p. 88-89. 
 ***, ”Scrisori de la cooperatori”, p. 90-91. 
 Niculescu, Virgil, ”Răsfoind file din trecut”, p. 92. 

anul XIV, nr. 5, mai 1921 
 Axentie, Titu, ”Politica de bancă a federalelor de credit”, p. 105-108. 
 Cipăianu, G., ”Exploataţiunile agricole faţă cu nouile impozite”, 

p. 109-117. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cum să-şi facă datoria cenzorii cooperativelor”, 

p. 118-121. 
 Paul, Luca, ”Un gest aşteptat”, p. 122-123. 

anul XIV, nr. 6-7, iunie-iulie 1921 
 Niculescu, Virgil, ”Emil Costinescu”, p. 137. 
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 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperativele de producţie şi consum şi 
centrala lor”, p. 138-146. 

 Cos}mbescu, St., ”Curentele sociale şi cooperaţia”, p. 147-151. 
 Paul, Luca, ”Contribuţii cooperative pentru cultură”, p. 152-154. 
 Gh.P., ”Modificarea statutelor băncilor populare”, p. 155-158. 
 Cernătescu, St., ”O manifestare cooperativă înălţătoare”, p. 159-161. 

anul XIV, nr. 8-9, august-septembrie 1921 
 Cercel, C., ”Comerţul cu cereale şi problema valutară”, p. 169-177. 
 Constantinescu, Gh., ”Cercurile cooperatiste”, p. 178-182. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cum să inspecteze cenzorii”, p. 183-186. 
 Cos}mbescu, St., ”Exportul cerealelor şi monopolul de stat”, p. 187-189. 
 Bucur, P., ”Autonomie şi control”, p. 190-191. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Informaţii interne”, p. 192-193. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Din cooperaţia străină”, p. 193-194. 
 ***, ”Apel pentru ridicarea unui monument poetului M. Eminescu”, 

p. 195-196. 
anul XIV, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1921 

 ***, ”Naşterea A.S.R. Principele Mihai”, p. 209. 
 Cipăianu, G., ”Ridicarea bunei stări a sătenilor prin învăţătură”, 

p. 210-211. 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”V}nzătorii cooperativelor”, p. 212-214. 
 Mihăescu, N.I., ”Viitorul cooperaţiei în Rom}nia Nouă”, p. 215-221. 
 Niculescu, Virgil, ”Ce este cooperaţia?”, p. 221. 
 Paul, Luca, ”Lipsuri păgubitoare cooperaţiei”, p. 222-226. 
 Niculescu, Virgil, ”Ce se învaţă în şcoalele practice de cooperaţie?”, 

p. 226. 
 Niculescu, Virgil, ”Ce se poate citi cu folos”, p. 227-230. 
 Spâneşteanu, C., ”De vorbă cu absolvenţii şcoalelor cooperatiste”, 

p. 231-233. 
 ***, ”Teme pentru elevii contabili în practică”, p. 233-234. 

anul XIV, nr. 12, decembrie 1921 
 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Înapoi spre principii şi apostolat în cooperaţie”, 

p. 241-244. 
 Paul, Luca, ”În preajma şcoalelor de contabili pentru cooperaţie”, 

p. 245-246. 
 Cosâmbescu, St., ”Cooperaţiune şi un mercantilism cooperator”, 

p. 247-250. 
 Niculescu, Virgil, ”Înstrăinarea loturilor”, p. 251-253. 
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 Pienescu, M., ”Sindicatul naţional al cooperativelor italiene”, p. 254-258. 
 A.N.C., ”Cooperaţie şi socialism”, p. 259-261. 
 I.P.P., ”Cooperaţia în alte ţări”, p. 262-263. 

 
anul XV, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1922 
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 Mandache, Gh.N., ”Cronica lemnului”, p. 78-80. 
 Ursianu, O., ”Cronica industrială”, p. 81-82. 
 Raiciu, Al.I., ”Aspecte din activitatea de îndrumare, control şi propagandă a 

Institutului Naţional al Cooperaţiei în anul 1945”, p. 83-90. 
 Galan, A., ”Cronica învăţăm}ntului cooperativ”, p. 91-95. 
 Lehaci, C., ”Cronica fiscală”, p. 96-97. 

 
anul XXXVII, nr. 1-12, ianuarie-decembrie 1946 

 Lupu, M.A., ”Problemele de bază ale cooperaţiei româneşti”, p. 3-15. 
 Raiciu, Al.I., ”Linia de desvoltare a economiei româneşti şi poziţia 

cooperaţiei în cadrul acestei economii”, p. 16-48. 
 Galan, A., ”Evoluţia economiei europene şi cooperaţia”, p. 49-95. 
 Dragnea, Dan I., ”Fazele de desvoltare ale cooperaţiei sovietice”, 

p. 96-139. 
 Anastasiu, Oreste O., ”Cooperativele de pescuit şi pentru valorificarea 

Deltei Dunării”, p. 140-181. 
 Grigoriu, Cerchez, ”Cooperativa de producţie agricolă”, p. 182-207. 
 Raiciu, Al.I., ”Un an de activitate al Institutului Naţional al Cooperaţiei 

în legătură cu îndrumarea, controlul şi propaganda cooperatistă”, 
p. 208-228. 

 Lehaci, C., ”Regimul fiscal al mişcării cooperative în Rom}nia”, p. 229-233. 
 Odaisky, N., ”Producţia şi valorificarea laptelui”, p. 234-244. 

 
anul XXXVIII, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1947 

 Drafta, V., ”Tipul de cooperativă predominant în cooperaţia 
rom}nească”, p. 3-43. 
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 Galan, A., ”Evoluţia economiei europene şi cooperaţia”, p. 44-75. 
 Stănciulescu-Mehedinţi, I., ”Charles Gide – gaudita social şi 

cooperator”, p. 76-92. 
 Amariei, Costin, ”Condiţiunile economice şi sociale în care s-a născut 

cooperaţia în Anglia”, p. 93-121. 
 Lehaci, C., ”Cronica fiscală”, p. 122-126. 
 Anastasiu, Oreste O., ”Imunitatea fiscală a cooperaţiei englezeşti”, 

p. 126-129. 
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. Petrescu-
Comnen, 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 naţio-
nale, 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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Democraţia 
 
anul V [VI], nr. 1, 1 noiembrie 1918 

 ***, ”Pentru democraţie şi libertate naţională”, p. 1-10. 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Basarabia”, p. 10-22. 
 Ioan, Ştefan C., ”Ce trebue făcut pentru şcoala şi biserica săteanului”, p. 

22-31. 
 Duca, I.G., ”Ion Procopiu”, p. 32-34. 

 
anul VII, nr. 1, februarie 1919 

 ***, ”După doi ani de război. Roadele politicii rom}ne”, p. 1-17. 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Probleme pentru consolidarea şi unificarea 

Rom}niei Mari”, p. 18-30. 
 ***, ”Rom}nia în faţa Congresului de pace. Punctul de vedere român 

susţinut de delegaţii rom}ni, dnii Ion I. Brătianu şi N. Mişu”, p. 31-50. 
anul VII, nr. 2, martie 1919 

 Panaitescu, Scarlat, ”Rolul Rom}niei în războiul mondial”, p. 65-80. 
 ***, ”Rom}nii – sacrificiile şi drepturile lor”, p. 81-101. 
 Anghelescu, Romulus, ”Asupra reformei muncitoreşti”, p. 102-111. 
 Dumitriu, C.D., ”Descentralizare şi autonomie”, p. 118-121. 
 Slăvescu, V., ”Aspecte economice şi financiare din Bucovina”, p. 121-124. 
 ***, ”Grecia în faţa Congresului de pace”, p. 124-132. 

anul VII, nr. 3, aprilie 1919 
 Nacu, C., ”Reflecţiuni asupra unor chestiuni constituţionale şi de drept 

privat”, p. 137-144. 
 Adamescu, Gh., ”Unificarea organizării învăţăm}ntului”, p. 145-152. 
 Ciobanu, Pompiliu, ”Reforme agrare pentru Ardeal, Banat şi confiniile 

militare”, p. 153-161. 
 Budurescu, N., ”1914-1919”, p. 162-168. 
 Slăvescu, V., ”Probleme financiare în Bucovina”, p. 169-176. 
 Hălăceanu, C., ”Pacea dela Bucureşti şi chestia petrolului”, p. 177-179. 
 Ionescu, D., ”Agricultura în Rom}nia Mare”, p. 179-181. 

anul VII, nr. 4-5, mai 1919 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Economia naţională a Rom}niei Mari”, p. 193-206. 
 Sion, V., ”Profesori străini”, p. 207-225. 
 Budurescu, N., ”Un prieten a plecat”, p. 226-228. 
 Săveanu, N.N., ”Reforma administrativă”, p. 229-237. 
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 ***, ”Date asupra stării financiare a Franţei, Angliei şi a Statelor Unite”, 
p. 257-258. 

 ***, ”Banca Naţională în timpul războiului”, p. 258-259. 
 ***, ”Preliminariile tratatului de pace”, p. 268-302. 

anul VII, nr. 6, iunie 1919 
 ***, ”1601-1919”, p. 305-310. 
 Aslan, Th.C., ”Se poate înfiinţa un bilet de bancă internaţional”, p. 311-317. 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Note asupra învăţăm}ntului superior teoretic şi 

profesional”, p. 318-325. 
 Paleologu, M., ”Normele unei revizuiri a codului civil”, p. 326-331. 
 Angelescu, C., ”Expunere asupra proectului de reorganizare a 

învăţăm}ntului de toate gradele”, p. 332-338. 
anul VII, nr. 7, iulie 1919 

 V.B.; R.A., ”Pacea dela Versailles, din punct de vedere geografic şi 
politic”, p. 369-378. 

 Popa-Lisseanu, G., ”Cultura clasică în învăţăm}ntul secundar din 
Germania”, p. 379-382. 

 Gălăşescu, P., ”Regimul juridic al presei”, p. 383-396. 
 Pella, Vespasian V., ”Principii conducătoare la modificarea codului 

penal”, p. 397-404. 
 ***, ”Rom}nia în faţa Congresului de pace”, p. 417-420. 
 ***, ”Vitalitatea economică a Franţei înainte şi după război”, p. 420-424. 

anul VII, nr. 8, august 1919 
 V.B.; R.A., ”Pacea dela Versailles, din punct de vedere economic”, p. 

433-448. 
 Călinescu, Ar.M., ”Întocmirea Constituţiunei în Rom}nia nouă”, p. 449-464. 
 Hagi-Theodoraky, C., ”Reclădirea satelor şi a târgurilor distruse pe linia 

frontului”, p. 465-472. 
 Rădulescu, D., ”C}teva din corolarele politice şi sociale ale marilor 

probleme financiare puse de războiul mondial”, p. 473-480. 
 Anghelescu, Romulus, ”Cronica politică”, p. 481-489. 
 ***, ”Nouile concepţiuni asupra independenţii şi suveranităţii statelor”, 

p. 490-492. 
 ***, ”Tratatul cu Austria”, p. 492-495. 

anul VII, nr. 9, septembrie 1919 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Pesta”, p. 499-516. 
 Djuvara, Mircea, ”C}teva consideraţiuni asupra Conferinţei de la Paris”, 

p. 517-530. 
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 Anghelescu, Romulus, ”Pacea dela Versailles din punct de vedere 
financiar”, p. 531-543. 

 ***, ”Anteproect după tratatul bilateral între Marea Britanie şi 
Polonia”, p. 550-560. 

 ***, ”Înt}mpinarea Rom}niei către Conferinţa păcei”, p. 560-566. 
 ***, ”Punctul de vedere al Rom}niei în chestiunea exploatărei vaselor 

care se găsesc pe Dunăre”, p. 566-567. 
anul VII, nr. 10, octombrie 1919 

 Teodorescu, Anibal, ”Lupta împotriva arbitrariului administrativ”, p. 
579-586. 

 Plastara, Gh., ”Contractul colectiv de muncă”, p. 587-610. 
 Gălăşescu, P., ”Monopolul asigurărilor”, p. 611-623. 
 ***, ”Rom}nia şi Tratatul cu Austria: Clauzele relative la Dunăre”, p. 

631-634. 
 ***, ”Drepturile minorităţilor şi clauzele economice”, p. 634-639. 

anul VII, nr. 11, noiembrie 1919 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Parlamentul Rom}niei Mari”, p. 647-657. 
 Moteanu, C., ”Rostul băncilor în desvoltarea economiei naţionale”, p. 

658-663. 
 Hagi-Theodoraky, C., ”Planul de sistematizare al oraşului Bucureşti”, p. 

664-673. 
 ***, ”Fapte şi documente”, p. 680-694. 

anul VII, nr. 12, decembrie 1919 
 Furtună, Horia, ”George Danielopol”, p. 699-701. 
 Djuvara, Mircea, ”Cu prilejul semnărei tratatului cu Austria”, p. 702-709. 
 Drăghicescu, D., ”Votul obştesc şi fructele politicei de abţinere”, p. 710-715. 
 ***, ”Ce cred socialiştii internaţionali despre bolşevişti”, p. 723-724. 
 ***, ”Krachul din New-York”, p. 725-726. 
 ***, ”Statele Unite şi aliaţii”, p. 728-732. 

 
anul VIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1920 

 Brătianu, Vintilă I.C., ”Educaţia naţională”, p. 1-15. 
 Paşcanu, Mihail, ”Legislaţia minieră a Rom}niei”, p. 16-34. 
 ***, ”Un concurs asupra condiţiunilor păcei industriale prin acordul 

dintre capital şi muncă”, p. 39-40. 
 ***, ”Un proect de consorţiu financiar internaţional”, p. 41-42. 
 ***, ”Ajutorul economic al Americei”, p. 42. 
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anul VIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1920 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Chestia Dunărei”, p. 49-80. 
 Furtună, Horia, ”Problema schimbului”, p. 81-104. 
 ***, ”Raportul Băncei Naţionale către Ministerul de Finanţe”, p. 110-115. 
 ***, ”Textul notei Consiliului Suprem privitoare la unirea Basarabiei cu 

Rom}nia”, p. 115-116. 
anul VIII, nr. 5-6, mai-iunie 1920 

 Aslan, Th.C., ”Clauzele financiare ale tratatelor de pace privitoare la 
Rom}nia”, p. 121-129. 

 Petrescu-Comnen, N., ”Consideraţiuni asupra mijloacelor de paşnică 
rezolvire a conflictelor dintre capital şi muncă (concilierea şi 
arbitrajul)”, p. 130-139. 

 ***, ”Asupra formei de guvernăm}nt”, p. 140-155. 
 ***, ”C}teva soluţii în schimbul internaţional”, p. 162-163. 
 ***, ”Creditele de război americane şi engleze”, p. 163. 
 ***, ”Trimiterile de aur în America”, p. 164. 
 ***, ”Consfătuirea interparlamentară a comerţului”, p. 165-167. 

anul VIII, nr. 7-8, iulie-august 1920 
 Furtună, Horia, ”Conferinţa dela Spa”, p. 169-177. 
 ***, ”Asupra formei de guvernăm}nt”, p. 178-197. 
 ***, ”Viitorul monezei metalice”, p. 204-207. 
 ***, ”Problema locuinţelor în Statele Unite”, p. 207-208. 

anul VIII, nr. 9, septembrie 1920 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Activitatea individuală a omului politic”, p. 209-219. 
 Paşcanu, Mihail, ”Presa şi noua Constituţie”, p. 220-224. 
 ***, ”Industria italiană în momentul actual şi perspectivele ei”, p. 232-240. 

anul VIII, nr. 10, octombrie 1920 
 Furtună, Horia, ”Probleme financiare internaţionale”, p. 241-259. 
 Djuvara, Mircea, ”C}teva cuvinte despre «Mica Înţelegere»”, p. 260-273. 
 Anghelescu, Romulus, ”Învăţămintele grevei generale”, p. 274-277. 
 ***, ”Producţia aurului în lume”, p. 284. 
 ***, ”Demonetizarea aurului”, p. 284. 
 ***, ”Mişcarea argintului”, p. 284-286. 
 ***, ”Înţelegerea comercială anglo-rusă”, p. 286. 

anul VIII, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1920 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Programul de activitate al Cercului de studii 

central pe 1920-1921”, p. 289-303. 
 Duca, I.G., ”Învăţăminte ale păcei generale”, p. 304-315. 
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 Drăghicescu, D., ”Din istoricul «Micei Înţelegeri»”, p. 316-321. 
 

anul IX, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1921 
 Dissescu, C.G., ”Unificarea monedei în Rom}nia Mare”, p. 1-21. 
 Lisken, George, ”Criza ministerială din Franţa”, p. 22-28. 
 ***, ”Societatea Naţiunilor”, p. 29-37. 
 ***, ”Lipsa de lucru în Franţa”, p. 44-45. 
 ***, ”Producţia aurului şi sistematizarea preţurilor”, p. 45. 
 ***, ”Scontul şi schimbul în lume”, p. 46. 
 ***, ”Noi impozite pe venit. Proectul dlui Titulescu”, p. 46-47. 
 ***, ”Situaţiunea mondială a cerealelor”, p. 47-48. 

anul IX, nr. 3, martie 1921 
 Djuvara, Mircea, ”Noile ţinuturi, Constituţiunea şi Constituanta. I. 

Primit-a Ardealul prin unire Constituţiunea Vechiului Regat? II. Poate 
păşi Parlamentul actual în votarea unei noi Constituţiuni?”, p. 57-68. 

 Dumitrescu, Anghel, ”Despre necesitatea înfiinţărei unui consiliu 
legislativ”, p. 69-80. 

 ***, ”Convenţiunea încheiată între Banca Naţională şi Ministerul de 
Finanţe”, p. 87-88. 

 ***, ”Extinderea foloaselor legii pentru încurajarea industriei naţionale 
în teritoriile alipite”, p. 88-89. 

 ***, ”Transmisiunile de bunuri industriale şi miniere”, p. 89-90. 
 ***, ”Sesiunea Ligei Naţiunilor de la Geneva”, p. 90-94. 
 ***, ”Aranjamentul internaţional asupra reparaţiilor”, p. 94-96. 

anul IX, nr. 4, aprilie 1921 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Program de cercetare a politicei financiare”, p. 

97-116. 
 Drăghicescu, D., ”Evoluţia ideilor liberale”, p. 117-128. 
 Furtună, Horia, ”Criza morală a timpului de faţă”, p. 129-137. 
 ***, ”Circulaţia fiduciară în lume”, p. 143. 
 ***, ”Producţia aurului şi argintului în Statele Unite”, p. 144. 
 ***, ”Datoria şi circulaţia monetară”, p. 144. 

anul IX, nr. 5, mai 1921 
 Brătianu, Vintilă I.C., ”Organizarea Căilor Ferate Rom}ne”, p. 145-162. 
 Ionescu, Constant, ”Aspecte din America de după război”, p. 163-190. 
 ***, ”Proectul pentru controlul industriilor în Italia. Scopurile 

controlului. Industriile controlate. Compunerea comisiunilor. Controlul 
asupra micilor industrii. Puterile comisiunilor de control”, p. 196-199.  
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 ***, ”Rezerva de aur a Statelor Unite”, p. 199. 
 ***, ”Controlul băncilor şi protecţia depozitelor”, p. 199-200. 

anul IX, nr. 6-8, iunie-august 1921 
 Dissescu, C.G., ”Ion C. Brătianu: Omul de stat”, p. 221-248. 
 Duca, I.G., ”Ion C. Brătianu şi chestia agrară”, p. 249-263. 
 Furtună, Horia, ”Ion C. Brătianu”, p. 264-303. 
 ***, ”Solemnitatea de la Florica cu ocazia centenarului Ion C. Brătianu”, 

p. 304-328. 
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 Constantinescu, Tancred, ”Proiect de lege privitor la organizarea şi 

administrarea Căilor Ferate Rom}ne”, p. 3-15. 
 Cuzminschi, Pavel, ”Paralele din istoria rom}nă”, p. 16-22. 
 Gore, Paul, ”Populaţia Basarabiei”, p. 23-52. 
 Constantinescu, N., ”Nevoia veniturilor extraordinare pentru noul stat 

rom}n (monopolul petrolului)”, p. 53-68. 
 Barzan, I.D., ”Un cuib rom}nesc”, p. 80-81. 

 
anul XII, nr. 1, ianuarie 1924 

 Duca, I.G., ”C}teva cugetări de sf}rşit de an”, p. 3-5. 
 Barzan, I.D., ”Cauzele şi perspectivele revoluţiei ruse”, p. 6-11. 
 Lupaşcu-Stejar, Alex., ”Reşiţa”, p. 12-23. 
 Speranţia, Th.D., ”Luxul şi condiţia socială a femeii”, p. 24-33. 

anul XII, nr. 2, februarie 1924 
 Constantinescu, Tancred, ”Comercializarea întreprinderilor statului”, p. 3-

8. 
 Dimitriu, C.D., ”În preajma reformei administrative”, p. 9-12. 
 Bănescu, Honoriu, ”Consideraţiuni asupra situaţiei financiare şi 

gospodăriei comunelor rurale”, p. 13-18. 
 Barzan, I.D., ”Evoluţia şi reînvierea ideii naţionale”, p. 19-35. 
 Speranţia, Th.D., ”Luxul şi condiţia socială a femeii”, p. 46-62. 
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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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Economia forestieră 
 
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 https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_S._Aurelian. 
2 P.S. Aurelian, ”Către cetitori”, în Economia naţională, anul IX, nr. 1, 1 ianuarie 1885, 

București, p. 1. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1896
https://ro.wikipedia.org/wiki/1897
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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 ianuarie-
octombrie 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 https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_B%C4%83icoianu_(economist). 
2 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. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Halle
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
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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. Cârnu-
Munteanu, 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 econo-
mică, 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 

navigaţiune, poştă şi telegraf. Politica vamală a Rom}niei şi cestiunea 
Dunării văzută prin prizma Tratatului de pace din Bucureşti. O 
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 ***, ”Întreprinderile comercializate ale statului”, p. 40-46. 

anul LXIV [LVIII], nr. 9, septembrie 1937 
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anul LXIV [LVIII], nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1937 
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Rom}nia”, p. 23-38. 
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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 direc-
tori 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 

                                                        
1 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. 
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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 indivi-
duale 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 tri-
mestrială. Tot din ianuarie 1938 are 
ca subtitlu ”Revistă de studii econo-
mice 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 fonda-
tori 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. 
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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 între-
prinderile 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. (…) 

                                                        
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Bacalba%C8%99a. 
2 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. 
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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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 Teodoru, T.A., ”Conferenţa dela Genova”, p. 2. 
 Leonte, G.M., ”Aspecte economice şi financiare din Germania şi obligaţiile 

rezultate din Tratatul din Versailles”, p. 3-4. 
 Bacalbaşa, Const.C., ”Munciţi, rom}ni!”, p. 4-5. 
 Muncel, S., ”Creşterea semănăturilor de gr}u”, p. 6. 
 Costinescu, V.M., ”Bilanţurile societăţilor anonime”, p. 7. 

anul XII, nr. 19, 5 aprilie 1922 
 Iorga, N., ”Cu ce ne ducem la Genova”, p. 1. 
 Theodoru, Paul, ”Libertatea economică”, p. 2-3. 
 Teodoru, T.A., ”Actualităţi economice”, p. 4. 
 Verea, C.D., ”Datoria noastră publică”, p. 5. 
 Negru, I., ”Probleme economice şi financiare”, p. 6-7. 
 Bacalbaşa, Const.C., ”Bugetul viitor”, p. 8. 
 Costinescu, V.M., ”Odihna duminicală”, p. 9. 
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anul XII, nr. 20, 19 aprilie 1922 
 Iorga, N., ”Relaţii economice cu Polonia”, p. 1. 
 Teodoru, T.A., ”Rolul camerelor de comerţ”, p. 2-3. 
 Muncel, S., ”Comerţul şi legea chiriilor”, p. 3-4. 
 Niculescu, D.P., ”Exportul nostru”, p. 5. 
 Bacalbaşa, Const.C., ”Valuta”, p. 6. 
 Verea, C.D., ”Cum se scumpeşte traiul”, p. 7. 

 Ion, V., ”Cultura şi scumpirea h}rtiei”, p. 8. 

anul XII, nr. 21, 30 aprilie 1922 

 Bacalbaşa, Const.C., ”Conferinţa dela Genova”, p. 1. 

 Iorga, N., ”O experienţă economică”, p. 2. 

 Simionescu, I., ”Comerţul de librărie”, p. 3. 

 Teodoru, T.A., ”Libertatea comerţului şi specula”, p. 4. 

 Muncel, S., ”Probleme economice la Genova”, p. 5-6. 

 Verea, C.D., ”Comerţul nostru exterior”, p. 6-7. 

 Bacalbaşa, Const.C., ”Să fie condamnat leul nostru?”, p. 8. 

 Ion, V., ”Exportul nostru”, p. 9. 

anul XII, nr. 22, 12 mai 1922 

 Leonida, D., ”Criza căilor noastre de comunicaţie”, p. 1. 

 Teodoru, T.A., ”Plăţile în streinătate”, p. 2. 

 Bacalbaşa, Const.C., ”Situaţia economică a Rusiei Sovietelor”, p. 3-4. 

 Muncel, S., ”Domnia legilor”, p. 4. 

 Constanţiu, I., ”Camera de comerţ şi decretul-lege contra speculei”, p. 5. 

 Weisengrün, N., ”Codul de comerţ şi uzurile comerciale”, p. 6. 

 Verea, C.D., ”Nesocotirea libertăţilor economice”, p. 7-8. 

 Costin, V.M., ”Iarăşi contrabande”, p. 8.  

 ***, ”Noile taxe de magazinaj”, p. 9. 

anul XII, nr. 23-24, 31 mai 1922 

 Iorga, N., ”Căile ferate ale Rom}niei Mari”, p. 1. 

 Mihăilescu, M.I., ”Din problema învăţăm}ntului”, p. 2-4. 

 Teodoru, T.A., ”Plăţile în străinătate”, p. 5. 

 Constanţiu, I., ”Scumpetea şi comerţul”, p. 6-7. 

 Bacalbaşa, Const.C., ”Situaţia economică a Sovietelor”, p. 7-8. 

 Muncel, S., ”Exportul vitelor”, p. 9. 

 Vasilescu, Al.C., ”Situaţia economică a Europei privită de financiarii 

americani”, p. 10. 

 Verea, C.D., ”Statul şi Banca Naţională”, p. 11-12. 
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 Weisengrün, N., ”Legile excepţionale”, p. 12-13. 

 Costin, V.M., ”Tirania incompetenţei”, p. 13. 

 ***, ”Rezultatele Conferinţei dela Genova”, p. 14. 

 ***, ”Negustorii şi scumpirea traiului”, p. 16. 

 ***, ”Reduceri de impozite în Anglia”, p. 16. 

 ***, ”Taxele de export şi taxele vamale”, p. 17. 
anul XII, nr. 25-26, 21 iunie 1922 

 Teodoru, T.A., ”Politica noastră economică”, p. 1. 
 Iorga, N., ”Căile ferate ale Rom}niei Mari”, p. 2. 
 Mihăilescu, M.I., ”Din problema învăţăm}ntului”, p. 3-6. 
 Bacalbaşa, Const.C., ”Situaţia economică a Rusiei”, p. 7-8. 
 Muncel, S., ”Specula”, p. 9. 
 Verea, C.D., ”Consolidarea bonurilor de tezaur”, p. 10-11. 
 Costin, V.M., ”În chestia salariilor funcţionarilor publici”, p. 12. 

anul XII, nr. 27-28, 31 iulie 1922 
 Bacalbaşa, Const.C., ”Triumful legilor economice”, p. 1-2. 
 Iorga, N., ”Şcoli de agricultură?”, p. 3. 
 Teodoru, T.A., ”Proiectul Vanderlip”, p. 4-5. 
 Muncel, S., ”Valuta”, p. 5-6. 
 Weisengrün, N., ”Statul şi exproprierea”, p. 6-7. 
 Constanţiu, I., ”Dilema valutară”, p. 7-8. 
 ***, ”Acţiunea «Sfatului Negustoresc»”, p. 8-9. 
 Florian, Z., ”Criza economică europeană şi Statele Unite”, p. 10. 
 Costin, V.M., ”Dezastrul Austriei”, p. 11. 
 Voinescu, C.R., ”CFR”, p. 11. 
 Romanescu, Ştefan, ”Din monetele cari au circulat”, p. 12. 
 ***, ”Problema datoriilor de războiu”, p. 12-13. 

anul XII, nr. 29-34, august-septembrie, 10 octombrie 1922 
 Teodoru, T.A., ”În jurul unui congres”, p. 1. 
 Iorga, N., ”Ţeranii şi îmbunătăţirea metodelor economice”, p. 2. 
 Florian, Z., ”Poate trăi Austria?”, p. 3. 
 Constanţiu, I., ”Oficialitatea la Congresul Camerelor de Comerţ”, p. 4. 
 Zaharescu, F., ”Forţa lui Hugo Stinnes”, p. 5-6. 
 ***, ”Mărcile de fabrică şi etichetele în Basarabia, Bucovina, Ardeal şi 

Banat”, p. 6. 
 Koffler, Leon, ”Observaţiuni în chestia libertăţii comerţului”, p. 7. 
 ***, ”Recoltele agricole ale vecinilor noştri şi recolta mondială”, p. 8. 
 ***, ”Congresul Camerelor de Comerţ”, p. 9-15. 
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anul XII, nr. 35, 25 octombrie 1922 
 Teodoru, T.A., ”Spre libertatea comerţului”, p. 1-2. 
 Iorga, N., ”Problema socială: I. Soluţiile materialiste”, p. 3. 
 Alexandrescu, Tem., ”Amnistia «speculanţilor»”, p. 4. 
 Mircea, C.R., ”Creditul industrial”, p. 5-6. 
 Teodoru, T.A., ”Banca noastră”, p. 6. 

 Weisengrün, N., ”Evoluţia juridică”, p. 7. 

 Florian, Z., ”Relaţii economice anglo-bolşevice”, p. 8. 

 Hagi-Theodorachi, D.; Brancovici, E.; Teodoru, T.A.; Alexandrescu, 

Tem.; Gaspard, M., ”Impresii dela Congresul Camerilor de Comerţ din 

Constanţa”, p. 8-11. 

anul XII, nr. 36-38, 5 decembrie 1922 

 Iorga, N., ”Speculanţi şi negustori”, p. 1. 

 Mircea, C.R., ”Creditul pentru industrii”, p. 2-3. 

 ***, ”Creditul industrial”, p. 3. 

 Florian, Z., ”Iarăşi legea contra speculei”, p. 4. 

 Iorga, N., ”Problema socială: II. Criza socialismului mondial”, p. 5-6. 

 Constanţiu, I., ”Declaraţiile dlui ministru de comerţ”, p. 7. 

 Stănoiu, G.M., ”Consideraţiuni critice asupra ieftenirei traiului”, p. 8. 

 ***, ”Punerea pietrei fundamentale a şcoalei practice de comerţ”, p. 9-10. 

 ***, ”Anteproectul pentru organizarea camerelor de comerţ”, p. 11-12.  

anul XII, nr. 39, 15 decembrie 1922 

 Iorga, N., ”Reglementarea muncii raţionale”, p. 2. 

 ***, ”Autorităţile de export”, p. 2. 

 Teodoru, T.A., ”Spre libertatea comerţului”, p. 3-4. 

 Stănoiu, G.M., ”Impozitele fiscale”, p. 4. 

 Alexandrescu, Tem., ”În jurul modificării legii chiriilor”, p. 5. 

 Florian, Z., ”Dedesubturile economice ale dezacordului franco-englez în 

chestia orientală”, p. 5-6. 

 Florescu, M.P., ”Un pas înainte pentru consolidarea pădurilor noastre”, 

p. 6-7. 

 Verea, C.D., ”Scumpetea traiului”, p. 8. 

 Costin, V.M., ”Noul regim fiscal”, p. 9. 

anul XII, nr. 40, 25 decembrie 1922 

 Teodoru, T.A., ”Reforma impozitelor”, p. 1. 

 Iorga, N., ”Problema socială: III. Soluţia dramei sociale”, p. 2. 

 Mircea, C.R., ”Încurajarea şi susţinerea industriei naţionale”, p. 3-4. 
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 Călin, V., ”Străinii despre noi”, p. 4. 

  Verea, C.D., ”Cronica financiară şi economică”, p. 5. 

 ***, ”Doleanţele comerţului”, p. 6-7. 

 ***, ”Camerile de Comerţ din ţară şi noua reformă fiscală”, p. 7-8. 

 ***, ”Consfătuirea parlamentarilor dela «Sfatul Negustoresc»”, p. 8-11. 

 ***, ”Comerţul şi industria faţă de reforma fiscală”, p. 11-15.  

 

anul XIII, nr. 1, 11 ianuarie 1923 

 Teodoru, T.A., ”Noul proiect de lege pentru înfr}narea speculei”, p. 2-3. 

 Alexandrescu, Tem., ”Dreptul de petiţionare”, p. 4. 

 Mircea, C.R., ”Ordine, linişte şi stabilitate”, p. 4-5. 

 Florescu, M.P., ”Problema lemnului de fag”, p. 5-6. 

 Călin, V., ”În chestia cotelor de impunere”, p. 6-7. 

 Costin, V.M., ”Speculanţi şi «speculanţi»”, p. 7. 

 ***, ”O problemă capitală”, p. 8. 

anul XIII, nr. 2, 21 ianuarie 1923 

 Teodoru, T.A., ”Reforma învăţăm}ntului comercial”, p. 1. 

 Goldştein, Adolf, ”Plăţile în valută străină”, p. 2. 

 Arghir, N., ”Comerţul produselor de industrie casnică”, p. 3. 

 Verea, C.D., ”În chestia inflaţiunei”, p. 3-4. 

 Ion, V., ”Zahărul”, p. 5. 

 Ajam, Maurice, ”Note şi impresii”, p. 5-6. 

 Leonte, G.M., ”Doctorul Negrilă”, p. 7. 

anul XIII, nr. 3, 31 ianuarie 1923 

 Teodoru, T.A., ”Săptăm}na economică”, p. 1. 

 Mircea, C.R., ”Observaţiuni asupra situaţiei economice”, p. 2-3. 

 Constanţiu, I., ”Guvernul şi legea contra speculei”, p. 4. 

 Verea, C.D., ”Prigonirea capitalului”, p. 5. 

 Ion, V., ”«St}rpirea» speculei”, p. 6. 

anul XIII, nr. 4, 11 februarie 1923 

 Teodoru, T.A., ”Săptăm}na economică”, p. 1. 

 ***, ”O grea lovitură pentru cultura rom}nească”, p. 2. 

 Sanielevici, D., ”Consecinţele legiferării contra comerţului de devize”, p. 2. 

 Constanţiu, I., ”Din fanteziile biurocraţiei”, p. 3. 

 Verea, C.D., ”Răsboiul vamal şi urmările lui”, p. 4. 

 Butză, I., ”Capitalul străin în Rusia”, p. 5. 

 ***, ”Libertatea comerţului”, p. 6. 
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anul XIII, nr. 5, 21 februarie 1923 

 Teodoru, T.A., ”Săptăm}na economică”, p. 1. 

 Alexandrescu, Tem., ”Amnistia «speculanţilor»”, p. 2. 

 Verea, C.D., ”Este biletul nostru de bancă garantat?”, p. 2-3. 

 Ion, V., ”Prohibirea importului”, p. 3.  

 Weisengrün, N., ”Societăţile anonime şi autorizarea tribunalelor”, p. 4-5. 

 Butză, I., ”Industria maşinilor agricole din Cehoslovacia şi Ungaria”, p. 5-6. 

 ***, ”Convenţia pentru regularea datoriilor româneşti în Anglia”, p. 6-7. 

 ***, ”Codul muncei”, p. 7-8. 

anul XIII, nr. 6, 1 martie 1923 

 Iorga, N., ”Problema supremaţiei româneşti şi camerile de comerţ”, p. 1. 

 Teodoru, T.A., ”Gruparea economiei naţionale”, p. 2. 

 Constanţiu, I., ”Ministere de prisos”, p. 3. 

 Verea, C.D., ”Comerţul nostru exterior”, p. 4-5. 

 Butză, I., ”Industria sticlei în Rom}nia”, p. 5. 

 ***, ”Însemnătatea Convenţiei dela Londra”, p. 6. 

 Constanţiu, I., ”Scumpetea, specula şi comerţul (conferinţă)”, p. 6-7. 

 ***, ”Spre autonomia CFR”, p. 8. 

anul XIII, nr. 7, 11 martie 1923 

 Simionescu, I., ”O lacună şcolară”, p. 1-2. 

 Bacalbaşa, Const.C., ”Problema locuinţelor”, p. 2-3. 

 Teodoru, T.A., ”Codul muncii”, p. 4. 

 Verea, C.D., ”Bugetul pe 1923”, p. 5. 

 Butză, I., ”Industria sticlei în Italia”, p. 6-7. 

anul XIII, nr. 8-9, 1 aprilie 1923 

 Teodoru, T.A., ”Codul muncii”, p. 1. 

 Bacalbaşa, Const.C., ”Casele cu mai mulţi proprietari. Viitorul regim al 

locuinţelor”, p. 2-3. 

 Constanţiu, I., ”Iarăşi statul negustor”, p. 3. 

 Verea, C.D., ”Una din cauze…”, p. 4. 

 Costin, V.M., ”Greva funcţionarilor publici”, p. 5. 

 ***, ”Speculatorii contrabandelor”, p. 5. 

 Butză, I., ”Aspecte economice din Germania”, p. 6-7. 

 ***, ”Învăţăm}ntul practic comercial”, p. 7-8. 

 Teodoru, T.A., ”Noua legislaţie a muncii (conferinţă)”, p. 8-10. 

 ***, ”Transportul animalelor pe CFR”, p. 10. 

 ***, ”Adunarea generală a Sfatului Negustoresc Central”, p. 11-12. 
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 ***, ”Rezolvarea chestiunilor plăţilor. Plăţile în străinătate”, p. 13-14. 

anul XIII, nr. 10, 11 aprilie 1923 

 Teodoru, T.A., ”Monopolurile”, p. 1. 

 Constanţiu, I., ”Comercianţii şi chiriile”, p. 2. 

 Simionescu, I., ”Problema alimentară”, p. 3-4. 

 Costin, V.M., ”Împrumutul de 100 mil. franci”, p. 4. 

 Bacalbaşa, Const.C., ”Caii Rom}niei”, p. 5. 
 Verea, C.D., ”Spre normalizare”, p. 6. 
 Cutava, Stelian, ”Participarea la beneficii”, p. 7-8. 
 Butză, I., ”Camerile de comerţ în Franţa”, p. 8-9. 
 Brancovici, E.M., ”Pentru libertatea economică”, p. 9-10. 

LIPSĂ anul XIII, nr. 11-final 1923 



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. 
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puţin, tot am face un lucru bun şi folositor. 
G}ndul nostru este ca să înfăţişăm în coloanele Observatorului social-

economic, 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  G. Moroianu, ”Cuvânt înainte”, în Observatorul social-economic, anul I, nr. 1, ianuarie-

martie 1931, Cluj, p. 1. 
2  G. Moroianu, ”Cuvânt înainte”, în Observatorul social-economic, anul I, nr. 1, ianuarie-

martie 1931, Cluj p. 2. 
3  G. Moroianu, ”Cuvânt înainte”, în Observatorul social-economic, anul I, nr. 1, ianuarie-

martie 1931, Cluj, p. 3. 
4  V. Jinga, ”Pornim, din nou, la drum”, în Observatorul social-economic, anul X, nr. 1, ianuarie-

februarie 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 proble-
mele provinciei noastre ne îndepărtează de Ţară şi de umanitate, multă înţele-
gere 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  V. Jinga, ”Pornim, din nou, la drum”, în Observatorul social-economic, anul X, nr. 1, ianuarie-

februarie 1943, Brașov, p. 2-3. 
2  http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Jinga.  

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1949
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1963


814 

 

 

continuare, în paginile Observatorului au mai apărut rezumate în limba 
franceză ale unor articole, ”Recenzii şi informaţiuni”, foarte rar ”Revista 
revistelor”. 
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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-decem-
brie 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 iulie-
septembrie 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”, ”Juris-
prudenţe 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, impozi-
tul 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, ”Deci-
ziuni ale Înaltei Curţi de Conturi”, candidaţii admişi şi cei care au reuşit la 
examenele financiare, ”În jurul încadrărilor”, ”Publicitatea pedepselor”, ”Bibli-
ografii”, ”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”, ”Necro-
loguri”. 

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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 Gartenberg, S., ”Bursa valorilor mobiliare”, p. 10. 
 Verzeanu, Horia, ”Stabilizarea monetară”, p. 11-12. 
 ***, ”Decret-lege nr. 973 din 29 noiembrie 1946 pentru modificarea şi 

completarea unor dispoziţiuni din legile fiscale, din codul de 
procedură fiscală şi din unele legi administrative”, p. 14-17. 

 
 



Revista generală de 
comerţ şi contabilitate 

 

Revista generală de comerţ şi 
contabilitate a apărut în ianuarie 1908, la 
Bucureşti, ca organ al ”Uniunii Absolven-
ţilor Şcoalelor Comerciale”. Pe copertă 
sunt înscrise domeniile de care se ocupă: 
”Comerţ, Bancă, Schimb, Uzanţe comerci-
ale, Monografiile pieţelor, Buletine şi 
note de plată, Chestiuni vamale şi de 
transport, Merceologie, Învăţăm}nt co-
mercial, 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 – secre-
tar general, E. Staia – secretar, M.Gr. Popescu, I. Enăchescu, P. Drăgănes-
cu-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 
lor, pregătirea şi recunoaşterea personalului de specialitate – contabili, 
contabili autorizaţi, experţi contabili –, raţionalizarea, mecanizarea şi maşini-
zarea contabilităţii, congrese naţionale şi internaţionale de contabilitate, 
aspecte din istoria contabilităţii în România, contabilitatea în antichitate, 
bibliografii contabile. 
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Revista generală de comerţ şi contabilitate  
 
anul X, nr. 1, ianuarie 1921 

 Pitt, Petre Dr., ”După patru ani, 1916-1920”, p. 6-7. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Învăţăm}ntul comercial în Rom}nia”, p. 8-19. 
 Negrescu, I.C., ”Piaţa mărfurilor pe decembrie 1920”, p. 20-22. 
 ***, ”Ţinerea contabilităţei unui mic negustor”, p. 23-26. 

anul X, nr. 2, februarie 1921 
 Negrescu, I.C., ”Ştiinţa contabilă”, p. 33-36. 
 Arghir, N., ”Situaţia economică”, p. 37-38. 
 Negrescu, I.C., ”Organizaţiile noastre”, p. 39-41. 
 Ioachim, V.M., ”Societăţile pe acţiuni în România în 1919-1920”, p. 42-44. 
 Mihăilescu, M.I., ”Istoricul registrelor”, p. 45-47. 
 Cutava, Stelian, ”Despăgubirile de războiu şi bilanţurile”, p. 48-49. 
 Mihăilescu, M.I., ”Obligativitatea registrelor pentru necomercianţi”, 

p. 50-53. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Învăţăm}ntul comercial”, p. 54-57. 

anul X, nr. 3, martie 1921 
 Blumenfeld, S.M., ”Contabilitatea în partidă dublă în stabilimentele 

militare”, p. 65-78. 
 Rădulescu, C.A., ”Participarea muncii la beneficiu şi capital”, p. 79-84. 
 Teodoru, T.A.; Ioachim, V.M., ”Contractul de muncă”, p. 85-87. 

anul X, nr. 4, aprilie 1921 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Inventarul privit din punct de vedere contabil, 

economic şi juridic”, p. 97-103. 
 Fachirov, M., ”C}teva cuvinte despre rolul şi utilitatea practică a 

contabilului dintr-o întreprindere”, p. 104-106. 
 Moţoiu, Şt.D., ”T}rguri de mostre, o încercare la Ploieşti”, p. 106-107. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Liberul schimb sau intervenţionism?”, p. 108. 
 Panaitescu, Vifor, ”Belgia economică şi socială”, p. 109-112. 
 Fachirov, M., ”Conferinţa internaţională de comerţ”, p. 113-120. 

anul X, nr. 5, mai 1921 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Evaluarea inventarului”, p. 145-149. 
 Teodoru, T.A., ”Reforma financiară”, p. 150-155. 
 Fachirov, M., ”Controlul băncilor pentru protecţiunea depozitelor”, 

p. 155. 
 Ioachim, V.M., ”Criza comercială şi industrială”, p. 156-164. 
 Negrescu, I.C., ”Emisiunile de obligaţiuni”, p. 164-166. 
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 Drăgănescu-Brateş, P., ”Criza şomajului”, p. 167-168. 
anul X, nr. 6, iunie 1921 

 Teodoru, T.A., ”Un pas înainte”, p. 177. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Comentarii despre inventar”, p. 178-189. 
 Vasilescu, Al.C., ”Influenţa salariilor şi orele de muncă asupra 

industriei”, p. 189-192. 
 Cutava, Stelian, ”Contabilitatea industrială”, p. 192-194. 
 Mihăilescu, M.I., ”S.E.&O. (Salvo errore et omissione)”, p. 194-198. 
 Negrescu, I.C., ”Controlul portofoliului”, p. 198-200. 
 Arghir, N., ”Chestiuni economice”, p. 201-203. 

anul X, nr. 7-8-9, iulie-august-septembrie 1921 
 Iorga, N., ”Statistica mai veche”, p. 213. 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Se ivesc noi orizonturi”, p. 214. 
 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Muncă, cinste, legalitate. Perseverenţa învinge când 

cauza e dreaptă”, p. 215-227. 
 Munteanu, I.G., ”Pregătirea personalului comercial”, p. 228-232. 
 Manolescu, Ilie, ”Specialitatea şi omul de nădejde”, p. 233-237. 
 Mihăilescu, M.I., ”Contabil”, p. 237-240. 
 Pantele, C., ”Despre Legea Corpului Contabililor şi Experţilor Contabili 

din Rom}nia”, p. 241-242. 
 Iacobescu, Sp., ”Perspectivele carierii contabile”, p. 243-247. 
 Georgescu, Constant, ”Corpul Contabililor şi nouile impozite”, p. 248. 
 Teodoru, T.A., ”Cenzorii”, p. 249-251. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Departamentul comerţului transoceanic în 

Anglia”, p. 252-253. 
 Nica, Th., ”Ceia ce ar trebui să se înţeleagă la noi (traducere)”, 

p. 254-255. 
 Coandă, Gr.T., ”C}nd era lupul căţel”, p. 256-257. 
 Sorescu, Al., ”Contabili, fiţi atenţi!”, p. 267-269. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Situaţia politică, economică şi financiară în 

străinătate”, p. 270-271. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Tehnica plăţei reparaţiunilor germane 

(traducere)”, p. 272-274. 
anul X, nr. 10, octombrie 1921 

 Ioachim, V.M., ”Forma bilanţului”, p. 297-299. 
 Sorescu, Al., ”Redactarea articolului în jurnal”, p. 299-306. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Înregistrări privitoare la impozitele pe articole 

de lux şi cifra afacerilor”, p. 312-314. 
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 ***, ”Proect de regulament pentru Legea contabililor şi experţilor 
contabili”, p. 315-328. 

anul X, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1921 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Schimbul”, p. 337-338. 
 Arghir, N., ”Cronica economică şi financiară”, p. 339-341. 
 Galan, A., ”Societăţile pe acţiuni şi societăţile cooperative în România la 

finele anului 1918”, p. 342-365. 
 Mihăilescu, M.I., ”Problema dividendului şi politica cu dividend”, 

p. 366-370. 
 Paşcanu, Mihail; Ioachim, V.M., ”Participarea muncii la întreprinderi 

capitaliste şi acţionariatul uvrier”, p. 371-373. 
 Luca, Mihai, ”În chestia participării la beneficiu”, p. 374-376. 
 Leonte, G.M., ”În jurul constituirei Corpului Contabililor Autorizaţi şi 

Experţi Contabili”, p. 377-379. 
 

anul XI, nr. 1, ianuarie 1922 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Economia”, p. 1-2. 
 Galan, A., ”Plasamentul societăţilor pe acţiuni capitaliste la finele anului 

1918”, p. 3-13. 
 Nica, Th., ”Munca de m}ntuială şi mijloace de îndreptare”, p. 14-17. 
 M.F., ”Cronica financiară”, p. 18-20. 
 Hagi-Theodoraky, C., ”Rolul ştiinţei administrative în direcţiunea 

instituţiunilor de credit”, p. 21-26. 
 Cutava, Stelian, ”Greşeli contabile”, p. 27-29. 
 Tănăsescu, Al., ”Evaluarea inventarului într-un bilanţ tip”, p. 30-31. 
 ***, ”O victorie a contabililor în Rom}nia”, p. 32. 
 ***, ”Revista generală de comerţ şi contabilitate în anul 1921”, p. 33. 
 ***, ”Sărbătorirea a 10 ani de existenţă a revistei noastre”, p. 34-39. 

anul XI, nr. 2, februarie 1922 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Ştiinţa”, p. 65-66. 
 Ioachim, V.M., ”Alegerile pentru Camera de Comerţ”, p. 67-68. 
 Arghir, N., ”Cronica economică şi financiară”, p. 69-71. 
 Mihăilescu, M.I., ”Contabilitatea şi relaţiunile cu alte ştiinţe”, p. 72-76. 
 ***, ”Noui metode de înregistrări în contabilitate”, p. 77-78. 
 ***, ”Chestiuni contabile”, p. 79-80. 
 ***, ”Statutul funcţionarilor şi absolvenţilor Şcoalei Superioare de 

Comerţ”, p. 81-83. 
anul XI, nr. 3, martie 1922 

 Enăchescu, I., ”Observaţiuni asupra desechilibrului economic mondial”, 
p. 113-118. 

 ***, ”Vânzarea şi reclama în învăţăm}ntul comercial”, p. 119. 
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 Galan, A., ”Plasamentele societăţilor pe acţiuni la finele anului 1918”, 
p. 120-124. 

 Arghir, N., ”Cronica economică şi financiară”, p. 125-126. 
 Mihăilescu, M.I., ”Contabilitatea şi relaţiunile cu alte ştiinţe”, p. 127-133. 
 Vasilescu, Al.C., ”Monografii contabile. Contabilitatea unei fabrici de 

h}rtie”, p. 134-139. 
 M.F., ”Chestiuni contabile”, p. 140-141. 

anul XI, nr. 4, aprilie 1922 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Iniţiativa”, p. 161-162. 
 Mociorniţă, D., ”Actualităţi industriale. Despăgubirile de războiu”, 

p. 163-166. 
 ***, ”Chestionar al Asociaţiei Franceze pentru Învăţăm}ntul Comercial”, 

p. 167. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Bilanţul tip”, p. 168-172. 
 Negrescu, I.C., ”Contabilitatea unei fabrici de cărămidă”, p. 173-193. 
 Voiculescu, Toma, ”Solidaritatea profesională”, p. 194-195. 

anul XI, nr. 5, mai 1922 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Contribuţia”, p. 197-198. 
 Hagi-Theodoraky, C., ”Principii elementare de economie bancară”, 

p. 199-201. 
 Ioachim, V.M., ”Învăţăm}ntul comercial”, p. 202-204. 
 Buschmann, J., ”Cum priveşte Germania educaţia comercială după 

războiu”, p. 205-206. 
 ***, ”Cu privire la învăţăm}ntul comercial”, p. 207-208. 
 Marinescu, Apostol B., ”Greşeli contabile”, p. 209-212. 
 Cătuneanu, D.B., ”Bilanţul băncilor populare”, p. 213-216. 

anul XI, nr. 6, iunie 1922 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Întreprinderea”, p. 233-234. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Mecanismul Casei de Compensaţie din 

Bucureşti”, p. 235-239. 
 Saita, Ştefan G., ”Libertatea muncei; amestecul statului”, p. 240-241. 
 Marinescu, Nic.N., ”Evaluarea c}ştigurilor economice în exploatările 

agricole”, p. 242-245. 
 ***, ”Înregistrarea mărfurilor primite în consemnaţie cu valută 

streină”, p. 246-256. 
 A.S., ”Din anchetele noastre: Dacă acţiunile de emis se pun în bilanţ”, 

p. 257-259. 
anul XI, nr. 7, iulie 1922 

 A.B., ”Funcţionarul”, p. 273-274. 
 Sorescu, Al., ”Politica de reescont”, p. 275-278. 
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 Murgan, I.D., ”Noţiuni de administraţie şi contabilitate în exploatările 
forestiere”, p. 279-283. 

 Sorescu, Al., ”Tehnica reescontării la Banca Naţională”, p. 284-292. 
 Vaisberg, V., ”Greşeli contabile”, p. 293-295. 

anul XI, nr. 8, august 1922 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Valuta”, p. 309-310. 
 Ioachim, V.M., ”Organizaţia învăţăm}ntului comercial în Italia”, 

p. 311-318. 
 Drăgănescu-Brateş, P., ”Luna financiară iulie 1922”, p. 319-322. 
 Dumitrescu, Ştefan I., ”Juste evaluări şi înregistrări în perioade de 

fluctuaţii a valorii banului”, p. 323-328. 
 ***, ”Experţi contabili în Germania”, p. 329-330. 

anul XI, nr. 9, septembrie 1922 
 Mihăilescu, M.I., ”Necesităţi de vieţuire şi cerinţe sociale”, p. 341-344. 
 Schneider, N., ”Reforma învăţăm}ntului comercial superior”, 

p. 345-346. 
 Vasilescu, Al.C., ”Datoriile interaliate”, p. 347-348. 
 Mihăilescu, M.I., ”Bilanţul tip ori formular pentru publicarea 

bilanţului”, p. 349-354. 
 Pavlov, D., ”Preţuirea inventarului”, p. 355-358. 

anul XI, nr. 10, octombrie 1922 
 Ioachim, V.M., ”Congresul Camerilor de Comerţ şi Industrie”, 

p. 373-374. 
 Mihăilescu, M.I., ”Necesităţi de vieţuire şi cerinţe sociale”, p. 375-377. 
 Popescu-Bălteni, C., ”Învăţăm}ntul comercial din T}rgu-Mureş”, 

p. 378-379. 
 Dumitrescu, Ştefan I., ”Despre bilanţ în valoarea monetă aur sau două 

valori”, p. 380-386. 
 Morărescu-Adria, Şt., ”Despre un tip de bilanţ pentru bănci”, 

p. 387-393. 
 Cioranu, S., ”Contul transitoriu”, p. 394-395. 
 Pavlov, D., ”Bilanţul tip”, p. 396-397. 

anul XI, nr. 11, noiembrie 1922 
 Iliescu, I.G., ”Funcţionarul”, p. 409-410. 
 Mihăilescu, M.I., ”Necesităţi de vieţuire şi cerinţe sociale”, p. 411-415. 
 Ioachim, V.M., ”Legiferarea muncii funcţionarilor din comerţ şi 

industrie”, p. 416-417. 
 Murgan, I.D., ”Noţiuni de administraţie şi contabilitate în exploatările 

forestiere”, p. 418-421. 
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 Iacobescu, Sp., ”Dialogul contabilităţilor publică simplă şi dublă”, 
p. 422-425. 
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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. 

                                                        
1 C.F. Robescu, ”Scopul revistei”, în Revista pădurilor, anul I, nr. 1, București, 1886, p. 1-2. 
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. 
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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 natu-
ral” (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. 

http://www.agerpres.ro/economie/2015/07/13/natura%1esi%1ebiodiversitate%1eromania%1esi%1eariile%1esale%1enaturale%1eprotejate%1e12%1e08%1e12
http://www.agerpres.ro/economie/2015/07/13/natura%1esi%1ebiodiversitate%1eromania%1esi%1eariile%1esale%1enaturale%1eprotejate%1e12%1e08%1e12
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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 Experimen-
taţie 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 funcţi-
ile 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

035. 
2 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. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1935
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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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 Haralamb, At., ”Sectoare de torenţi”, p. 76-79. 
 Mutică, C., ”Păduri particulare şi obştii în judeţul Ciuc”, p. 79-85. 
 Popescu, Aurel C., ”Consideraţiuni asupra legii pentru controlul 

circulaţiei materialului lemnos”, p. 85-87. 
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anul 62[59], nr. 7-9, 1947 
 Bodeanu, Maria, ”Conţinutul colţanilor în substanţe tanante”, p. 109-118. 
 Bălănică, T., ”Legea ICEF”, p. 119-125. 
 Florescu, I., ”Legea apărării patrimoniului forestier”, p. 125-133. 
 Dumitrescu, N.St., ”Legea pentru apărarea patrimoniului forestier”, 

p. 133-140. 
 Cotta, V., ”Legea pentru organizarea economiei v}natului”, p. 141-146. 

anul 62[59], nr. 10-12, 1947 
 Coman, Artur, ”Flora pădurilor din bazinul r}ului Bistriţa Aurită”, 

p. 165-174. 
 Mutică, C., ”Pe marginea legii privind controlul circulaţiei materialelor 

lemnoase”, p. 175-178. 
 Moldovan, Ion, ”Stingerea incendiilor în parchetele exploatate”, p. 178-184. 
 Popescu, C.A.V., ”C}inele în urmărirea v}natului mare rănit”, p. 185-191. 

 
anul 63[60], nr. 1, ianuarie-februarie 1948 

 Rădulescu, Anton V., ”Cercetări privind distanţele de sădit în pepinieră 
a butaşilor de plop de Canada”, p. 1-4. 

 Jangoci, Eugen, ”Exploatarea pădurilor şi industria lemnului în 1947”, 
p. 5-8. 

 Rădulescu, M., ”Îmbunătăţirile funciare forestiere”, p. 8-11. 
 Cotta, V., ”Arma de v}nătoare a inginerului silvic”, p. 11-12. 
 Popescu, C.A.V., ”Arma agentului silvic”, p. 12-13. 
 Witting, Otto, ”Arma de v}nătoare a inginerului silvic”, p. 13. 
 Dumitrescu, N.St., ”C}teva aspecte ale economiei forestiere rom}neşti 

în 1947”, p. 14-16. 
anul 63[60], nr. 2, martie-aprilie 1948 

 Popescu, Aurel C., ”Reducerea la orizont în mod grafic a distanţelor 
măsurate indirect în lucrările de ridicări topografice executate cu 
busola topografică”, p. 35-37. 

 Vlad, I., ”Influenţa secetei asupra vegetaţiei forestiere din Bărăgan în 
anii 1945 şi 1946”, p. 38-41. 

 Witting, Otto, ”Ursul din Transilvania în secolul al XIX-lea şi al XX-lea”, 
p. 45-47. 

 Dumitrescu, N.St., ”Dispoziţiuni legale de interes forestier”, p. 54-56. 
anul 63[60], nr. 3, mai-iunie 1948 

 Constantinescu, Gh.I., ”Măsurarea optică a distanţelor orizontale şi 
înclinate”, p. 75-78. 
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 Georgescu, C.C., ”Din problemele actuale ale economiei forestiere 
româneşti”, p. 79-87. 

 Toma, G.T., ”Influenţa răriturilor asupra creşterii şi producţiei 
pădurilor”, p. 88-90. 

 Lupe, I., ”C}teva probleme în legătură cu seminţele forestiere”, 
p. 90-92. 

 Magdaş, V., ”Momente importante în regenerarea naturală a bradului”, 
p. 92-95. 

 Moldovan, Ion, ”Curăţirea parchetelor”, p. 95-96. 
 Ghelmeziu, N., ”Valorificarea deşeurilor şi a subproduselor din 

industrie şi exploatările forestiere”, p. 97-102. 
 Witting, Otto, ”Ursul din Transilvania în secolul al XIX-lea şi al XX-lea”, 

p. 102-104. 
anul 63[60], nr. 4, iulie-august 1948 

 Vintilă, Eugen, ”Cercetări fizico-mecanice asupra placajelor de anin 
încleiate cu tego-film”, p. 127-132. 

 Rucăreanu, N., ”Despre artificiul lui Parade sau dubla înscriere şi 
revoluţia tranzitorie”, p. 133-137. 

 Ghelmeziu, N., ”Valorificarea deşeurilor şi a subproduselor din 
industrie şi exploatările forestiere”, p. 137-148. 

 Mutică, C., ”Valorificarea unor produse chimice din sectorul forestier”, 
p. 150-151. 

 Pavelescu, I.M., ”În jurul celui mai raţional sistem de sortare”, p. 151-153. 
 Witting, Otto, ”Ursul din Transilvania în secolul al XIX-lea şi al XX-lea”, 

p. 154-159. 
 ***, ”Bogăţia forestieră a RPR faţă de progresul realizat în economia 

forestieră a URSS”, p. 160-161. 
 Bălănică, T., ”Pădurile şi clima”, p. 161. 
 Dumitrescu, N.St., ”A doua Conferinţă a Specialiştilor din Agricultură şi 

Silvicultură (Praga, 1948)”, p. 162-165. 
anul 63[60], nr. 5, septembrie-octombrie 1948 

 ***, ”La a 31-a aniversare a Revoluţiei socialiste din Octombrie”, p. 
pagină adăugată. 

 ***, ”Reforma învăţăm}ntului”, p. 177-178. 
 Constantinescu, Gh.I., ”Erorile accidentale în măsurătoarea optică a 

distanţelor orizontale şi înclinate”, p. 179-181. 
 Haralamb, At., ”Staţiunea de pin cembra dela origina Văii Sadului”, 

p. 181-182. 
 Diaconu, I., ”Tehnica tăierilor de regenerare pentru pădurile de stejar 

tratate în regimul codru cu tăieri progresive”, p. 183-189. 
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 Rădulescu, M., ”Probleme actuale ale economiei forestiere româneşti”, 
p. 189-191. 

 Bălănică, T., ”Observaţiuni meteorologice la ocoalele silvice”, p. 191-194. 
 Cotta, V., ”Liberul de tei ca material de legat”, p. 194-197. 
 Marinescu, I.I., ”Altă întrebuinţare a seminţelor de răşinoase”, p. 197-198. 

anul 63[60], nr. 6, noiembrie-decembrie 1948 
 ***, ”La prima aniversare a Republicii Populare Rom}ne”, p. - pagină 

adăugată. 
 ***, ”Să luptăm pentru realizarea şi depăşirea planului”, p. 215-216. 
 Toma, G.T., ”Cercetări asupra factorului de cubaj şi a factorului de 

aşezare la steri şi la grămezi de crăci”, p. 217. 
 Rădulescu, Sevasta, ”Contribuţiuni la aria de răsp}ndire a speciilor”, 

p. 218-219. 
 Morariu, Iuliu, ”Specii exotice rare de lonicera cultivate în Bucureşti”, 

p. 219-221. 
 Cotta, V., ”Valorificarea jirului”, p. 222-226. 
 Ţopa, E., ”Plante tanante indigene”, p. 226-230. 
 Orădeanu, T.; Stănescu, C., ”Pentru protecţia muncii în sectorul 

forestier”, p. 231-232. 
 Rătan, I., ”Consideraţii asupra transporturilor materialului lemnos”, 

p. 232-234. 
 Mălăescu, Andrei, ”Calculul unei traversări cu dublă joncţiune”, 

p. 234-237. 



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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Tribuna cooperaţiei ardelene 
 
anul I, nr. 1, mai 1930 

 Jinga, V., ”Triumful cooperaţiei”, p. 3-5. 

 Gociman, A.G., ”Pădurea şi cooperaţia”, p. 6-10. 

 Dragoş, Gh., ”Cooperaţia de credit rom}nească din Ardeal înainte de 

Unire”, p. 11-14. 

 ***, ”Din scrisoarea a IV-a cătră plugari a dlui Ion Mihalache, ministrul 

agriculturii”, p. 15. 

 Popa, Ioan, ”Rolul cooperaţiei în regiunile de munte”, p. 16-24. 

 Cartianu, D., ”Lipsa contabililor specialişti în cooperaţia din nord-vestul 

Transilvaniei”, p. 25-27. 

 Mărcuş, Graţian C., ”Dob}nzile datorite”, p. 27-30. 

 Rusu, Gh., ”Conducătorii satelor şi cooperaţia”, p. 31. 

anul I, nr. 2, iunie 1930 

 Jinga, V., ”Studenţimea şi cooperaţia”, p. 42-48. 

 Dragoş, Gh., ”Cooperaţia maghiară de consum «Hangya» («Furnica») 

înaintea şi în timpul răsboiului”, p. 48-55. 

 Potra, Ion L., ”Cooperaţia în comuna Bologa, jud. Cluj”, p. 56-59. 

 Mărcuş, Graţian C., ”Badea Chirilă”, p. 60-61. 

 ***, ”Constatări şi îndrumări”, p. 65-69. 

anul I, nr. 3-4, iulie-august 1930 

 Jinga, V., ”V}nzarea produselor în sistem cooperatist”, p. 77-84. 

 Gociman, A.G., ”Rosturile cooperaţiei forestiere”, p. 85-91. 

 Dragoş, Gh., ”Situaţia de după războiu a cooperaţiei maghiare de 

consum «Hangya» («Furnica») în Rom}nia”, p. 92-97. 

 Cartianu, D., ”Rostul cursurilor cooperatiste de vară”, p. 98-100. 

 Gociman, A.G., ”Cooperativa forestieră «Gurghiul»”, p. 101-103.  

 Mărcuş, Graţian C., ”Datoriile în sat”, p. 104-107. 

anul I, nr. 5, septembrie 1930 

 Şerban, Mihail, ”Despre rolul cooperaţiei în organizarea micei 

proprietăţi agricole şi în intensificarea producţiei sale”, p. 133-142. 

 Ţuţuianu, Ioan, ”Valorificarea laptelui prin cooperativele agricole”, 

p. 143-146. 

 Ciurescu, George I., ”Rolul şcoalei de contabilitate şi educaţie 

cooperatistă din Luduşul de Mureş în desvoltarea cooperaţiei din 

Ardeal şi Maramureş”, p. 147-152. 



1055 

 

 

 Molnaru, Pavel, ”Depunerile mărunte”, p. 153-155. 

anul I, nr. 6, octombrie 1930 

 Jinga, V., ”Situaţia financiară a cooperaţiei de credit din Ardeal”, 

p. 181-186. 

 Dragoş, Gh., ”Spre o mai practică îndrumare şi organizare a mişcării 

cooperative”, p. 187-190. 

 Gociman, A.G., ”Personal şi muncitori în cooperaţia forestieră”, p. 191-196. 

 Mărcuş, Graţian C., ”«Astra» şi cooperaţia”, p. 197-199. 

 Molnaru, Pavel, ”Practica depunerilor mărunte”, p. 200-202. 

anul I, nr. 7, noiembrie 1930 

 Jinga, V., ”Criza economică şi remediul cooperatist”, p. 217-223. 

 Dragoş, Gh., ”Economia: factor moral şi economic al progresului 

omenesc”, p. 224-226. 

 Cartianu, D., ”Din scăderile mişcării noastre”, p. 227-232. 

 Ţundre, Teodor, ”În atenţia fruntaşilor dela sate”, p. 232-233. 

anul I, nr. 8, decembrie 1930 

 Jinga, V., ”Pe drumuri noui”, p. 249-250. 

 Petraşcu, N.N., ”Mişcarea cooperativă în 1930”, p. 251-252. 

 Paul, Luca, ”Cercurile cooperatiste”, p. 253-255. 

 Cioc, Gh., ”Cooperaţia forestieră din Maramureş”, p. 255-260. 

 H.N., ”Problema cooperativă este înainte de toate o problemă de 

doctrină”, p. 260-262. 

 Ţuţuianu, Ioan, ”Camerile de agricultură şi cooperaţia agrară”, p. 263-265. 

 Popescu, Gh.I., ”Cooperaţia de consum”, p. 266-267. 

 Kertész, Iuliu, ”Referat cu privire la posibilităţile de organizare a 

mişcărei cooperative pentru valorizarea produselor agricole în 

regiunea Mureş-Turda-C}mpia”, p. 268-270. 

 

anul II, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1931 

 Jinga, V., ”Desbaterile Congresului General al Cooperaţiei Ardelene”, 

p. 3-18. 

 Madgearu, V.N., ”Discurs ţinut la Congres de V. Madgearu, ministrul 

agriculturii şi domeniilor”, p. 19-23. 

 Jinga, V., ”Finanţarea întreprinderilor cooperative şi politica de credit, 

dobânzi şi dividende”, p. 24-52. 

 Dragoş, Gh., ”Formele de activitate cooperativă mai potrivite situaţiei 

speciale a Ardealului”, p. 53-64. 
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 Modrigan, I., ”Reorganizarea mişcării cooperative”, p. 65-68. 

 Cartianu, D., ”Organizarea auto-controlului şi problema funcţionarilor 

în cooperaţie”, p. 69-78. 

 Ticca, I., ”Operaţiunile speciale de mandat încredinţat cooperaţiei”, 

p. 79-82. 

 Ticca, I., ”Săptăm}na cooperaţiei la Cluj”, p. 83-86. 

 Kertész, Iuliu, ”Călăuză pentru organizarea cooperativelor de 

valorificare a produselor animale (supliment)”, p. 95-108. 

anul II, nr. 3, martie 1931 

 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Prin cooperaţie la unirea sufletească”, p. 109-110. 

 Brânduş, Gh., ”Autohtonizarea soluţiilor crizei în cadrul cooperaţiei”, 

p. 110-118. 

 Paul, Luca, ”Cercurile cooperatiste”, p. 118-120. 

 Chirilă, Victor, ”Ridicarea gospodărească a satelor”, p. 121-126. 

 Cioc, Gh., ”Exemple de cooperaţie reală”, p. 127-130. 

anul II, nr. 4-5, aprilie-mai 1931 

 Brânduş, Gh., ”Neglijarea cooperaţiei agricole de producţie”, p. 141-152. 

 Dragoş, Gh., ”Normele de organizare şi funcţionare ale cooperaţiei 

săseşti din Rom}nia”, p. 153-158. 

 Grădinaru, Mina I., ”Cooperativele şcolare”, p. 159-165. 

 Ghelase, Ion I., ”Ne trebuie o mistică a cooperaţiei”, p. 166-167. 

 Cioc, Gh., ”Realizări în industria cooperatistă”, p. 168-176. 

 Tolstoi, Leon, ”Munca, moartea şi boala (traducere)”, p. 177-178. 

anul II, nr. 6, iunie 1931 

 Jinga, V., ”Cooperaţia liberă”, p. 197-200. 

 Dragoş, Gh., ”Acţiunea cooperativă dinainte de răsboiu a Asociaţiunii 

pentru literatura şi cultura poporului rom}n”, p. 201-212. 

anul II, nr. 7-8, iulie-august 1931 

 Jinga, V., ”Cooperaţia în slujba umanităţii”, p. 249-252. 

 Brânduş, Gh., ”Cooperaţia, stadiu de echilibru al vieţii sociale”, 

p. 253-262. 

 Dragoş, Gh., ”Uniunea Cooperativelor Săseşti Raiffeisen”, p. 263-266. 

 Grădinaru, Mina I., ”Ce poate înfăptui o cooperativă şcolară”, 

p. 267-268. 

 Totomianz, V., ”Pericolul de materializare a mişcării cooperative”, 

p. 269-271. 



1057 

 

 

 Dragoş, Gh., ”Situaţia comparativă a cooperativelor rom}ne, săseşti şi 

maghiare din Ardeal la 31 decembrie 1929”, p. 272-275. 

anul II, nr. 9, septembrie 1931 

 Jinga, V., ”Cooperaţia între ciocanul monopolurilor publice şi nicovala 

monopolurilor private”, p. 297-300. 

 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperaţia ca factor educativ”, p. 301-303. 

 Dragoş, Gh., ”Cooperaţia maghiară de credit înainte de răsboiu”, 

p. 304-308. 

 Brânduş, Gh., ”Cooperaţia, stadiu de echilibru al vieţii sociale”, 

p. 309-315. 

 Grădinaru, Mina I., ”Asociaţiile agricole”, p. 316-318. 

 Kertész, Iuliu, ”Cooperaţia în slujba promovării aviculturii”, p. 319-323. 

anul II, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1931 

 Jinga, V., ”Un popor de cooperatori”, p. 337-339. 

 Cioc, Gh., ”Raţionalizarea şi naţionalizarea exploatărilor forestiere din 

bazinul Sebeşului prin cooperaţie”, p. 340-347. 

 Ştefănescu, Gh., ”Avocaţii şi unităţile cooperative”, p. 348-352. 

 ***, ”Str}ngerea economiilor prin oficiile poştale”, p. 353-354. 

 Silvan, U., ”Averea comună prin cooperaţie”, p. 355-356. 

 ***, ”Legea asociaţiilor agricole şi instrucţiuni pentru constituirea lor”, 

p. 357-360.  

anul II, nr. 12, decembrie 1931 

 Jinga, V., ”Idei şi curente false despre cooperaţie”, p. 389-397. 

 Gociman, A.G., ”Proprietatea forestieră colectivă. Composesoratele”, 

p. 398-403. 

 Dragoş, Gh., ”Cooperaţia maghiară de credit din Ardeal după răsboiu”, 

p. 404-408. 

 Ghelase, Ion I., ”Cooperativele agricole: cumpărarea şi vânzarea 

produselor agricole”, p. 409-416. 

 Fauconnet, Auguste, ”Cooperaţia şi operele sale sociale (traducere)”, 

p. 417-418. 

 

anul III, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1932 

 Brânduş, Gh., ”Triumful cooperaţiei”, p. 1-5. 

 Cioc, Gh., ”Cooperaţia forestieră rom}nească”, p. 6-10. 

 Totomianz, V., ”Neutralitatea mişcării cooperative şi partidul 

cooperatist englez”, p. 11-14. 
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 Serwy, Willy, ”Cooperaţia şi acţiunea politică (traducere)”, p. 15-16. 

anul III, nr. 3-4, martie-aprilie 1932 

 Jinga, V., ”Charles Gide”, p. 49-52. 

 Dragoş, Gh., ”Asigurările agricole”, p. 53-65. 

 Trancu-Iaşi, Gr.L., ”Dimitrie Butculescu, cooperator”, p. 66-67. 

 Ionescu-Paşcani, T.C., ”Cooperativele şcolare”, p. 68-69. 

 Dragoş, Gh., ”Banca populară «Săceleana» din comuna Satulung (jud. 
Braşov)”, p. 70-77. 

 Alexandrescu, Simion, ”Ce trebue să citească conducătorul unei 
cooperative”, p. 78-91



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 îngri-
jirea 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 asemă-
nătoare 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. Sandu-
Aldea, 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 fermele-
model, 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-de-
vie, 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. Sandu-
Aldea, 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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Viaţa agricolă  
 
anul X, nr. 1, ianuarie 1919 

 ***, ”Cuv}nt către cititori”, p. 3-5. 
 ***, ”Observaţiuni la anteproectul Legei de expropriere”, p. 5-9. 
 ***, ”Observaţiuni cu privire la proectul de împroprietărire”, p. 9-14. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Agricultura după război”, p. 15-17. 
 Popescu-Pera, I., ”Rolul agronomilor în Rom}nia viitoare”, p. 17-19. 
 Tănăsescu, G., ”Problema colonizărei în raport cu exproprierea şi 

împroprietărirea în Vechiul Regat”, p. 19-23. 
 C.D.Cr., ”Scurtă privire retrospectivă asupra lucrărilor Societăţei dela 

declararea războiului p}nă în present”, p. 24-27. 
anul X, nr. 2, februarie 1919 

 Morcovescu, P., ”Agronomanie”, p. 35-36. 
 Enescu, I., ”Agricultura noastră şi viitoarea ei îndrumare”, p. 37-46. 
 Sandu-Aldea, C., ”Memoriu privitor la împroprietărirea absolvenţilor 

şcoalelor de agricultură”, p. 46-50. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”În amintirea lui Maximilian Popovici”, p. 50-53. 
 Popovici, Maximilian, ”Proiect pentru înfiinţarea unei gospodării de 

demonstraţie ţărăneşti pe un lot de 5 hectare”, p. 54-58. 
 Morcovescu, P., ”Cassa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietărirei 

Sătenilor”, p. 59-62. 
anul X, nr. 3, martie 1919 

 Br}ncoveanu, V., ”Agricultura viitoare a ţării în legătură cu reforma 
agrară”, p. 67-69. 

 Sandu-Aldea, C., ”Memoriu privitor la reorganizarea învăţăm}ntului 
agricol în Rom}nia”, p. 70-76. 

 Enescu, I., ”Agricultura noastră şi viitoarea ei îndrumare”, p. 76-80. 
 Dobrescu, I.M., ”Efectele agricole ale anomaliilor termice”, p. 81-85. 

anul X, nr. 4, aprilie 1919 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Agronom zootehnician sau veterinar zootehni-

cian”, p. 99-102. 
 Spiridonescu, I., ”Cooperaţia în agricultură”, p. 103-106. 
 Negruşi, V., ”Fapte, nu vorbe”, p. 106-108. 
 Rizescu, Ion, ”Sfaturi pentru agricultorii mici”, p. 109-110. 
 Enescu, I., ”Agricultura noastră şi viitoarea ei îndrumare”, p. 110-114. 
 Chiţoiu, D.G., ”O conferinţă”, p. 114-115. 
 Iconomu, M.T., ”Situaţia agricolă în judeţul Caliacra pe anul 1919-

1920”, p. 115-116. 
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anul X, nr. 5, mai 1919 
 Br}ncoveanu, V., ”Împroprietărirea”, p. 131-136. 
 Negruşi, V., ”Era nouă”, p. 136-138. 
 Costescu, M.I., ”Sola de gr}u”, p. 138-141. 

anul X, nr. 6, iunie 1919 
 M}ndru, T., ”Transformări”, p. 155-156. 
 Br}ncoveanu, V., ”Proprietatea mijlocie şi reforma agrară”, p. 157-161. 
 Mog}ldea, C., ”Exproprierea”, p. 161-164. 
 Rizescu, Ion, ”Un plug pentru ţărani”, p. 164-166. 
 Atanasiu, T., ”Observaţiuni şi cercetări personale asupra oidiumului”, p. 

166-169. 
 Enescu, I., ”Agricultura noastră şi viitoarea ei îndrumare”, p. 169-171. 
 ***, ”Sfatul federalelor din Rom}nia Mare”, p. 173-175. 

anul X, nr. 7, iulie 1919 
 Radianu, S.P., ”Agricultura industrializată”, p. 187-190. 
 Deodat, T.M., ”C}teva păreri asupra legei de expropriere”, p. 190-193. 
 Rizescu, Ion, ”Un plug mic cu motor”, p. 194-195. 
 Dobrescu, I.M., ”Gh. Mamali şi consumul de apă al unei recolte de gr}u”, 

p. 195-199. 
 Atanasiu, T., ”Observaţiuni şi cercetări personale asupra oidiumului în 

Podgoria Drăgăşani”, p. 199-203. 
anul X, nr. 8, august 1919 

 ***, ”În cinstea biruinţei noastre”, p. 211. 
 Radianu, S.P., ”Hărţile agronomice”, p. 212-214. 
 Grinţescu, I., ”Cancerul cartofilor”, p. 215-219. 
 Costescu, M.I., ”Technica agricolă privită din punct de vedere social-

economic”, p. 220-222. 
 ***, ”Proect de decret-lege pentru reforma agrară în Ardeal”, p. 223-235. 

anul X, nr. 9, septembrie 1919 
 Dobrescu, I.M., ”Prevederea minimului de temperatură”, p. 249-254. 
 Drăgan, I.C., ”Tenacitatea în exterminarea buruienilor”, p. 255-260. 
 Br}ncoveanu, V., ”Prevederea timpului în agricultură”, p. 260-263. 
 Le Bon, Gustave, ”Mic catechism de economie politică”, p. 263-265. 

anul X, nr. 10, octombrie 1919  
 Duca, I.G., ”Lucrările Comisiunei pentru organizarea învăţăm}ntului 

agricol”, p. 285-289. 
 ***, ”Proect de organizare a învăţăm}ntului agronomic superior”, p. 

289-295. 
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 ***, ”Proect de organizare a învăţăm}ntului mediu agricol şi silvic”, p. 
295-303. 

 ***, ”Proect de organizare a învăţăm}ntului agricol inferior”, p. 303-306. 
 ***, ”Proect de organizare a învăţăm}ntului agricol ambulant”, p. 306-310. 
 Gayraud, E., ”Preţurile regionale”, p. 310-313. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Cronica economică”, p. 313-315. 

anul X, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1919 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Un cuceritor al naturei”, p. 325-328. 
 Morcovescu, P., ”Către mai bine”, p. 328-330. 
 Enescu, I., ”Agricultura noastră şi viitoarea ei îndrumare”, p. 330-354. 
 Grigoriu, A., ”Păstrarea verzei pe iarnă”, p. 354-356. 
 Chiţoiu, D.G., ”O confruntare de cifre”, p. 356-357. 
 Chiţoiu, D.G., ”Un duşman nou al semănăturilor”, p. 357-358. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Referitor la reforma agrară şi expropriere”, p. 358-359. 

 
anul XI, nr. 1, 1 ianuarie 1920 

 Sandu-Aldea, C., ”Un înţelept”, p. 3-6. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”O mare cruţare a produselor alimentare”, p. 7-10. 
 Morcovescu, P., ”Situaţia agricolă şi măsuri pentru viitor”, p. 10-13. 
 Budişteanu, N.C., ”Varza murată ca aliment”, p. 13-15. 
 Georgescu, V., ”Cultura gr}ului de primăvară”, p. 15-18. 

anul XI, nr. 2, 15 ianuarie 1920 
 Chiţoiu, D.G., ”Declaraţiile dlui ministru al Agriculturii şi Domeniilor la 

Congresul delegaţilor Băncilor Populare, Cooperativelor şi Obştilor 
Săteşti”, p. 39-42. 

 Gayraud, E., ”Reforma agrară şi situaţia financiară şi economică a 
ţărei”, p. 43-49. 

 M}ndru, T., ”Locul învăţăm}ntului agricol”, p. 49-51. 
 Teodoru, D.M., ”Consideraţiuni asupra culturei cerealelor din partea de 

nord a judeţului Dorohoi”, p. 52-57. 
 Chiţoiu, D.G., ”Asupra reformei agrare”, p. 57-60. 

anul XI, nr. 3, 1 februarie 1920 
 ***, ”Punctul de vedere al Societăţei Agronomilor cu privire la reforma 

agrară”, p. 71-74. 
 Cipăianu, G., ”Primele rezultate ale aplicărei decretelor-legi de 

expropriere în Vechiul Regat şi în ţinuturile alipite”, p. 75-79. 
 Popovici, G., ”Îndrumarea agriculturei noastre”, p. 79-83. 
 Popescu, Ştefan, ”Asolamentele”, p. 83-86. 
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 Drăgan, I.C., ”Cultura orzoaicei”, p. 86-92. 
 Popescu, Ştefan, ”Asupra creşterei şi îngrăşerei porcilor”, p. 92-94. 
 Chernbach, Fl.R., ”Cocenii de porumb”, p. 95. 

anul XI, nr. 4, 15 februarie 1920 
 ***, ”Punctul de vedere al Societăţei Agronomilor în chestiunea 

reorganizării învăţăm}ntului agricol”, p. 111-115. 
 Sachelaride, C., ”C}nd şi cum trebuie să se facă împroprietărirea în 

Vechiul Regat”, p. 115-120. 
 Mihăescu, P.D., ”Cultura tutunului în Rom}nia”, p. 120-126. 
 Niţescu, A.N., ”Măsuri de luat pentru ca sericicultura să se dezvolte şi 

creia dintr-însa adevărata industrie”, p. 126-132. 
 Borş, I., ”Păm}ntul şcolilor rurale”, p. 132-134. 
 Bercescu, I., ”Lucruri practice grădinăreşti”, p. 135-136. 

anul XI, nr. 5, 1 martie 1920 
 M}ndru, T., ”Politica financiară a momentului”, p. 143-147. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Autoplugul WD”, p. 147-150. 
 Chiţoiu, D.G., ”Sfecla de zahăr”, p. 150-156. 
 Grebănu, D.I., ”Lungimea loturilor pentru împroprietărirea sătenilor”, 

p. 156-158. 
 Ionescu, Al.P., ”Asupra plantaţiilor Quinconse”, p. 159-161. 

anul XI, nr. 6, 15 martie 1920 
 Sachelaride, C., ”Rolul obştiilor de arendare în aplicarea reformei 

agrare”, p. 175-181. 
 Morcovescu, P., ”Situaţiunea agricolă”, p. 182-183. 
 Nichita, C.I., ”Apel către agronomii obştiilor”, p. 184-185. 
 Dănciuc, V., ”Regenerarea pomilor”, p. 185-188. 
 ***, ”Staţiuni experimentale în Basarabia”, p. 188-190. 
 Chiţoiu, D.G., ”Învăţături viticole”, p. 190-191. 

anul XI, nr. 7, 1 aprilie 1920 
 Sachelaride, C., ”Împroprietărirea ţăranilor este un scop sau un 

mijloc?”, p. 207-211. 
 Budişteanu, N.C., ”Agronomii şi exproprierea”, p. 211-213. 
 ***, ”Obştiile săteşti”, p. 214-216. 
 ***, ”Legea de reformă agrară pentru Basarabia”, p. 216-224. 
 Mateescu, N., ”Cum s-ar putea să înlocuim zahărul la vreme de nevoe”, 

p. 224-225. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Cercetări ştiinţifice de la 1914 p}nă azi”, p. 230-233. 
 ***, ”Împrumutul intern pentru consolidarea Rom}niei Mari”, p. 234-235. 
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anul XI, nr. 8, 15 aprilie 1920 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Cauzele şi remediile deprecierei valutei”, p. 239-243. 
 Chiţoiu, D.G., ”Studiile economice”, p. 244-251. 
 Popescu, Ştefan, ”C}teva note asupra gr}ului”, p. 252-255. 
 ***, ”Memoriul studenţilor Şcolii Superioare de Agricultură Onoratului 

Senat Universitar”, p. 256-259. 
 Georgescu, V., ”Distrugerea buruienilor prin grăpat”, p. 259-260. 
 Georgescu, V., ”Note asupra agriculturei în Albania”, p. 260-262. 

anul XI, nr. 9, 1 mai 1920 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Asupra c}torva provenienţe de grâu cultivate în 

Rom}nia”, p. 271-286. 
 Popescu, D., ”Meiatul strugurilor”, p. 286-290. 
 Chiţoiu, D.G., ”O veche societate de agricultură”, p. 290-293. 
 Poppeanu, Al.V., ”Cultura ricinului”, p. 294-296. 
 ***, ”Un nou decret-lege privitor la împroprietărire”, p. 296-297. 

anul XI, nr. 10, 15 mai 1920 
 Asbiovici, G., ”Dezvoltarea lucrărilor ştiinţifice şi practice la Staţiunea 

de Selecţiunea Cerealelor a Societăţii Naţionale de Agricultură din 
Rom}nia”, p. 303-314. 

 Ionescu-Şişeşti, G., ”Asupra c}torva provenienţe de grâu cultivate în 
Rom}nia”, p. 315-321. 

 Popescu, D., ”Săpatul viilor noastre”, p. 321-325. 
 ***, ”Demonstraţia de motocultură de la Băneasa”, p. 325-329. 
 Oprescu, Anton, ”Din trecutul agriculturei noastre”, p. 331-332. 
 ***, ”Un decret-lege cu privire la obştiile de împroprietărire”, p. 334. 
 ***, ”Desfiinţarea comisiilor regionale de expropriere”, p. 334-335. 
 ***, ”Rechiziţionarea cerealelor pentru viitoarele însăm}nţări”, p. 335-

337. 
anul XI, nr. 11, 1 iunie 1920 

 ***, ”Intervenţia Societăţii Agronomilor în legătură cu legiferarea 
împroprietăririi”, p. 343-350. 

 Gayraud, E., ”Agronomii în trecutul şi viitorul agriculturii”, p. 350-357. 
 Asbiovici, G., ”Dezvoltarea lucrărilor ştiinţifice şi practice la Staţiunea 

de Selecţiunea Cerealelor a Societăţii Naţionale de Agricultură din 
Rom}nia”, p. 358-366. 

 Chiţoiu, D.G., ”Făcutul clăilor”, p. 366-367. 
 ***, ”Asupra împroprietărirei sătenilor”, p. 371. 
 ***, ”Instrucţiunile Comitetului Agrar”, p. 372-375. 



1068 

 

 

anul XI, nr. 12, 15 iunie 1920 
 Enculescu, P., ”Evoluţia succesivă a solului şi subsolului din depresiuni 

şi paralel cu aceasta şi a vegetaţiunei spontane ce o suportă din stepa 
uscată p}nă în zona forestieră”, p. 379-390. 

 Moga, V.S., ”Agronomii castelani”, p. 390-394. 
 Popescu, Ştefan, ”În legătură cu selecţiunea cerealelor”, p. 395-398. 
 Atanasiu-Buzagiu, I., ”Stropitul viilor”, p. 398-401. 

anul XI, nr. 13, 1 iulie 1920 
 Murgoci, G., ”Gospodăria unui muntean”, p. 413-416. 
 Dobrescu, I.M., ”Clima şi producţiunea calitativă şi cantitativă a gr}ului 

în Rom}nia”, p. 417-427. 
 Mantu, G., ”Exproprierea şi organizarea proprietăţii ţărăneşti”, p. 427-436. 
 Chiţoiu, D.G., ”Vechimea culturii porumbului la rom}ni”, p. 436-439. 
 Iordăchescu, Stelian, ”Relativ la făcutul clăilor”, p. 440. 
 ***, ”Reforma agrară în Boemia”, p. 442-443. 

anul XI, nr. 14, 15 iulie 1920 
 Murgoci, G., ”Clima şi solurile din România în decursul erei 

quaternare”, p. 447-450. 
 Popescu-Segarcea, D., ”Acidul sulfuros în vinificaţie”, p. 451-457. 
 ***, ”Intervenţia Societăţii Agronomilor pentru creiarea proprietăţei 

mijlocii, în legătură cu împroprietărirea agronomilor”, p. 457-461. 
 Popa, Valeriu, ”Starea culturilor agricole şi a animalelor domestice în 

Transilvania, Banat şi celelalte ţinuturi la finele lunii iunie 1920”, p. 
462-465. 

 Bercescu, C., ”Sparanghelul”, p. 466. 
 Georgescu, V., ”C}teva note asupra calităţii grâului cultivat în anul 

1918-1919”, p. 468-469. 
 Chiţoiu, D.G., ”Însemnări grădinăreşti”, p. 469. 

anul XI, nr. 15, 1 august 1920 
 Radianu, S.P., ”C}nd a fost cunoscut porumbul la noi”, p. 479-484. 
 Ştefănescu, D.I., ”Grija de viitor”, p. 484-486. 
 Drăgan, I.C., ”Fenologia şi climatologia agricolă”, p. 486-490. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”În legătură cu uniunile de obştii”, p. 490-492. 
 Georgescu, V., ”Note asupra calului Arab”, p. 493-494. 
 Popescu, Ştefan, ”Prevederi asupra recoltelor şi asupra 

disponibilităţilor”, p. 499-500. 
anul XI, nr. 16, 15 august 1920 

 Costescu, M.I., ”Rentabilitatea vitelor”, p. 511-515. 
 Macedon, G.A., ”Proprietatea imobiliară în Dobrogea-Nouă”, p. 516-526. 
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 Manolescu, C.G., ”Reischshuhn (noua rasă germană de găini)”, p. 526-530. 
 ***, ”Totalul semănăturilor din toamna anului 1919”, p. 537. 
 ***, ”Evaluarea semănăturilor de primăvară”, p. 537-538. 

anul XI, nr. 17, 1 septembrie 1920 
 Radianu, S.P., ”De c}nd este cunoscut porumbul la noi”, p. 552-558. 
 Poppeanu, Al.V., ”Experienţe făcute la Şcoala de Agricultură Strihareţ-

Olt”, p. 558-563. 
 Popescu, Ştefan, ”Institutul Internaţional de Agricultură”, p. 563-565. 
 Bercescu, C., ”Socoteli de grădinărie”, p. 570. 
 ***, ”Cifre privitoare la parcelări”, p. 570. 

anul XI, nr. 18, 15 septembrie 1920 
 Poenaru-Iatan, N., ”Organizarea producţiunii agricole”, p. 575-587. 
 Popescu-Greaca, I., ”Expropriere, împroprietărire, obştii”, p. 587-593. 
 Popa, Valeriu, ”Starea agriculturii şi animalelor în Transilvania, Banat 

şi ţinuturile ungureşti în iulie 1920”, p. 593-598. 
 ***, ”Numărul total al vitelor noastre”, p. 601-602. 

anul XI, nr. 19, 1 octombrie 1920 
 Chiţoiu, D.G., ”Demonstraţiile de motocultură”, p. 607-610. 
 Popovici, I.Max., ”O firească repartizare a claselor agricole”, p. 610-615. 
 Popescu-Segarcea, D., ”Acidul sulfuros în must”, p. 616-622. 
 Br}ncoveanu, V., ”Note veterinare”, p. 625-626. 

anul XI, nr. 20, 15 octombrie 1920 
 ***, ”Programul şi regulamentul Congresului Societăţii Agronomilor”, 

p. 639-642. 
 Budişteanu, N.C., ”Telegonia”, p. 642-648. 
 Radianu, S.P., ”Îmbunătăţirea rasei vitelor”, p. 649-653. 
 Popescu-Severin, D., ”Îmbunătăţirea vinului prin sulfitarea mustului”, 

p. 653-660. 
 Manolescu, C.G., ”Utilizarea seminţei de tutun”, p. 666. 

anul XI, nr. 21, 1 noiembrie 1920 
 Costeţchi, M., ”Timpul plantării arborilor roditori”, p. 671-674. 
 M}ndru, T., ”Explicaţiuni practice asupra calculului de anuităţi”, p. 674-

681. 
 Popescu-Severin, D., ”Vinificaţii speciale cu acid sulfuros”, p. 682-690. 
 Coşereanu, Ion D., ”Asupra culturii cartofului”, p. 691-694. 
 Băntoiu, C., ”C}teva din boalele vitelor cu leacurile lor”, p. 695-698. 

anul XI, nr. 22, 15 noiembrie 1920 

 Popescu-Pera, I., ”Ardealul”, p. 703-705. 
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 Dobrescu, I.M., ”Influenţa climei asupra şoarecilor de câmp şi 
combaterea lor”, p. 705-711. 

 Popescu-Severin, D., ”Însuşirile vinurilor obţinute din musturi 
sulfitate”, p. 711-714. 

 Oteteleşanu, E., ”Prevederea timpului”, p. 714-720. 
 Stătescu, V., ”Încurajarea crescătoriilor de vite în Olanda”, p. 720-724. 
 Băntoiu, C., ”C}teva din boalele vitelor cu leacurile lor”, p. 724-729. 
 Knechtel, Wilhelm K., ”Combaterea fluturaşului Conchylis ambiguelle şi 

a altor insecte”, p. 729-731. 
anul XI, nr. 23-24, 1-15 decembrie 1920 

 Ionescu-Şişeşti, G., ”Congresul agricol”, p. 735-736. 
 Asbiovici, G., ”Nevoia selecţionării plantelor agricole”, p. 736-740. 
 Grinţescu, I., ”Negreala gr}ului în Rom}nia şi cauzele ei”, p. 740-748. 
 Dobrescu, I.M., ”Bazele prevederei timpului”, p. 749-753. 
 Budişteanu, N.C., ”Gr}ul de primăvară”, p. 753-754. 
 Teodorescu, I.C., ”Viticultura noastră de eri, de azi şi de m}ine”, p. 754-

767. 
 Ştefănescu, D.I., ”Clasificarea fructelor”, p. 767-773. 
 Knechtel, Wilhelm K., ”Combaterea purecelui l}nos”, p. 773-775. 
 Ştefănescu, D.I., ”C}teva feluri de legume în cultură forţată”, p. 775-779. 
 Caftangioglu, V., ”Instituţii agricole din Basarabia”, p. 779-781. 
 Băntoiu, C., ”Întrebuinţarea c}torva leacuri la vite”, p. 782-784. 

 
anul XII, nr. 1, 1 ianuarie 1921 

 ***, ”Moţiunea votată de Congresul agricol în zilele de 5, 6 şi 7 
decembrie 1920”, p. 3-9. 

 Chiţoiu, D.G., ”O nouă înfăţişare a contabilităţii agricole”, p. 9-12. 
 Rădulescu, D., ”O a doua filoxeră”, p. 13-15. 
 Băntoiu, C., ”Cum se cunoaşte carnea sănătoasă”, p. 15-17. 
 Popescu-Severin, D., ”Acidul sulfuros în vin”, p. 17-20. 
 Iconomu, M.T., ”De ce nu semănăm gr}u?”, p. 20-23. 

anul XII, nr. 2, 15 ianuarie 1921 

 Ştefănescu, D.I., ”Industria frigului aplicată în horticultură”, p. 35-40. 
 Băntoiu, C., ”Industrializarea resturilor de origine animală”, p. 40-50. 
 Popescu-Severin, D., ”Scoaterea mirosului de pucioasă din vinuri”, p. 

50-53. 
 Br}ncoveanu, V., ”Sporirea recoltelor prin întrebuinţarea culturilor 

bacteriene”, p. 53-56. 
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 ***, ”Recolta de vară în Vechiul Regat şi Basarabia în 1920”, p. 61. 
 ***, ”Statistica culturilor în Franţa în 1919”, p. 62. 

anul XII, nr. 3, 1 februarie 1921 
 Ştefănescu, D.I., ”Criza legumelor în capitală”, p. 67-69. 
 Graur, D., ”Un tezaur neexploatat al Rom}niei Mari”, p. 70-75. 
 Popescu-Severin, D., ”Acidul sulfuros în vin din punct de vedere 

igienic”, p. 76-77. 
 Vereşceaghin, B., ”Staţiunea Bio-Entomologică din Chişinău”, p. 78-89. 

anul XII, nr. 4, 15 februarie 1921 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Încurajarea motoculturii”, p. 99-101. 
 Lăţea, G.I., ”Asupra problemei agrare”, p. 101-105. 
 Rosetti-Bălănescu, N., ”Cultura sfeclei”, p. 106-109. 
 Nichita, C.I., ”Exproprierea, seceta şi împroprietărirea”, p. 109-111. 
 Iconomu, M.T., ”Autotractoarele”, p. 111-112. 
 Popescu, Ştefan, ”Yves Delage şi mendelismul”, p. 113-116. 

anul XII, nr. 5, 1 martie 1921 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Preţuirea păm}nturilor expropriate”, p. 131-139. 
 Rosetti-Bălănescu, N., ”Cultura sfeclei”, p. 139-145. 
 Moga, V.S., ”Cu privire la prevederea timpului”, p. 145-146. 
 ***, ”Terenurile expropriate în Vechiul Regat”, p. 154-155. 
 ***, ”Ce urmează a se expropria a doua oară”, p. 156. 

anul XII, nr. 6, 15 martie 1921 
 Chiţoiu, D.G., ”Schimbarea climatului nostru”, p. 163-167. 
 Olaru, D.A., ”Agricultura de m}ine”, p. 167-174. 
 Rosetti-Bălănescu, N., ”Cultura sfeclei”, p. 175-177. 
 Mazilu, Ştefan, ”Cu privire la împăduriri”, p. 178-180. 

 anul XII, nr. 7, 1 aprilie 1921 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”T}rgul din Praga”, p. 195-199. 
 Rosetti-Bălănescu, N., ”Cultura sfeclei”, p. 199-204. 
 Ştefănescu, D.I., ”Privelişte din Banat”, p. 205-206. 
 Teodorescu, Fl., ”Motocultura la noi”, p. 206-208. 
 Ionescu, Al.P., ”Tratamentul mildewului şi noile ipoteze”, p. 208-210. 
 Savin, Gh.I., ”Situaţia cerealelor din lumea întreagă”, p. 221-222. 

anul XII, nr. 8, 15 aprilie 1921 
 Savin, Gh.I., ”Ridicarea inalienabilităţii păm}nturilor rurale”, p. 227-231. 
 Teodorescu, I.C., ”Viitoarea criză viticolă”, p. 232-238. 
 Georgescu, V., ”Pe drumul îmbunătăţirii agriculturii”, p. 238-240. 
 Enculescu, P., ”Trecutul solului din C}mpia Rom}nă”, p. 240-244. 
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anul XII, nr. 9, 1 mai 1921 
 Chiţoiu, D.G., ”Noul Minister al Agriculturii şi creşterea vitelor”, p. 259-

261. 
 Murgoci, G., ”Solurile Aticei”, p. 261-266. 
 Mihăescu, P.E., ”Din chimia tutunului”, p. 266-269. 
 Enculescu, P., ”Trecutul solului din C}mpia Rom}nă”, p. 269-280. 
 Savin, Gh.I., ”Demonstraţia de la Studina”, p. 281-282. 

anul XII, nr. 10, 15 mai 1921 
 Savin, Gh.I., ”Agronomii şi marea proprietate”, p. 291-294. 
 Mihăescu, P.E., ”Din chimia tutunului”, p. 294-298. 
 Borş, I., ”Creşterea porcilor Mangaliţa”, p. 299-302. 
 Grinţescu, E., ”Întrebuinţarea porumbului ca plantă zahariferă”, p. 302-

303. 
 Enculescu, P., ”Trecutul solului din C}mpia Rom}nă”, p. 304-307. 
 Grinţescu, E., ”Cultura ricinului”, p. 308-309. 

anul XII, nr. 11, 1 iunie 1921 
 Cipăianu, G., ”Exploataţiunile agricole faţă cu noile impozite”, p. 323-

332. 
 Oancea, I., ”De ce nu semănăm gr}u”, p. 332-341. 
 Moga, V.S., ”O descoperire însemnată a dr. MacDougal”, p. 341-343. 

anul XII, nr. 12, 15 iunie 1921 
 Chiţoiu, D.G., ”Primejdia buruienilor”, p. 355-360. 
 Asbiovici, G., ”Rugina la cereale şi pagubele pe care le cauzează”, p. 360-

369. 
 Ionescu, Al.P., ”Oidiumul la noi”, p. 370-374. 

anul XII, nr. 13, 1 iulie 1921 
 Ştefănescu, D.I., ”Probleme viticole”, p. 387-391. 
 Popovici-Lupa, N.O.; Ciupagea, G., ”Trei gospodării ţărăneşti”, p. 391-400. 
 Budişteanu, N.C., ”Din istoricul tutunului”, p. 400-402. 
 Florescu, Al.I., ”Necesitatea întemeierii cooperativelor agricole”, p. 402-

405. 
 Florescu, M.P., ”Relaţiunile între exploatarea agricolă şi cea forestieră”, 

p. 405-406. 
 P.E.M., ”O legendă şi un adevăr”, p. 406-407. 

anul XII, nr. 14, 15 iulie 1921 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Modificarea Legii Corpului Agronomic”, p. 415-418. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Legea Corpului Agronomic”, p. 419-423. 
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 Ivănescu, Avram, ”Nevoia unei organizări de exploatare a islazurilor 
comunale”, p. 424-425. 

 Ştefănescu, D.I., ”Instituţiile viticole şi horticole de peste munţi”, p. 
425-426. 

 Teodoru, D.M., ”Agricultura în Munţii Apuseni”, p. 427-430. 
 Budişteanu, N.C., ”Influenţa tutunului asupra sănătăţii”, p. 430-432. 
 Larionescu, I., ”Herghelia Rădăuţi”, p. 433-440. 

anul XII, nr. 15, 1 august 1921 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Agricultura Banatului”, p. 451-455. 
 Niţescu, Constant, ”Trimiteţi agronomii la studii”, p. 455-458. 
 Ştefănescu, D.I., ”Instituţiile viticole şi horticole de peste munţi”, p. 

458-464. 
 Larionescu, I., ”Herghelia dela Rădăuţi”, p. 464-474. 

anul XII, nr. 16, 15 august 1921 
 Sachelaride, C., ”C}teva reflexiuni asupra reformei agrare în Vechiul 

Regat”, p. 484-488. 
 Ştefănescu, D.I., ”Instituţiile viticole şi horticole de peste munţi”, p. 

488-494. 
 Grinţescu, E., ”Reapariţia omidei ruseşti”, p. 494-495. 
 Moga, V.S., ”Un nou plug cultivator”, p. 496. 

anul XII, nr. 17, 1 septembrie 1921 
 M}ndru, T., ”O altă îndrumare fermelor statului”, p. 515-517. 
 Popovici, Maximilian, ”Industrializarea prunelor”, p. 517-525. 
 Popovici-Lupa, N.O., ”Gospodăriile a trei săteni din comuna Berceni-

Dobreni, jud. Ilfov”, p. 525-527. 
 Ştefănescu, D.I., ”Instituţiile noastre viticole”, p. 528-530. 
 Teodoru, D.M., ”Ferma Vas Bela din Zaul de C}mpie”, p. 531-534. 
 Ionescu, I., ”Darea de seamă asupra expoziţiei de vite Simmenthal din 

Mediaş”, p. 535-538. 
anul XII, nr. 18, 15 septembrie 1921 

 Chiţoiu, D.G., ”Seceta”, p. 547-551. 
 Georgescu, V., ”Expoziţia agricolă din Lovrin”, p. 551-555. 
 Popovici, Maximilian, ”Industrializarea prunelor”, p. 555-561. 
 Popescu, Ştefan, ”Studiul paielor în clasificaţia gr}ului”, p. 562-563. 
 Savin, Gh.I., ”Conferinţa dlui general P. Stavrescu”, p. 563-564. 
 Savin, Gh.I., ”Producţiunea de cereale a Rom}niei în 1921”, p. 564-565. 
 ***, ”Lege pentru încurajarea culturii păm}ntului cu mijloace 

mecanice”, p. 567-575. 
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anul XII, nr. 19, 1 octombrie 1921 
 Radianu, S.P., ”Technica agricolă nouă”, p. 586-591. 
 Savin, Gh.I., ”Demonstraţia de motocultură dela Băneasa”, p. 591-594. 
 Dobrescu, I.M., ”Staţiunea chimică agronomică Cluj”, p. 594-599. 
 Arion, G., ”Staţiuni entomologice”, p. 599-606. 

anul XII, nr. 20, 15 octombrie 1921 
 Chiţoiu, D.G., ”Islazurile noastre”, p. 611-613. 
 Dobrescu, I.M., ”Staţiunea chimică agronomică Cluj”, p. 613-621. 
 Drăgan, I.C., ”Utilizarea reacţiunii precipitine la examinarea 

seminţelor”, p. 621-624. 
 Popescu-Severin, D., ”Preîntâmpinarea îngheţurilor la vii”, p. 624-627. 
 Graur, D., ”Impozitul pe vin şi cauza scăderii rapide a preţului vinului”, 

p. 627-630. 
 Popescu, Ştefan, ”Mijloace noi de selecţiunea inului”, p. 630-631. 
 Drăgan, I.C., ”Rezistenţa cuscutei”, p. 631-632. 

anul XII, nr. 21, 1 noiembrie 1921 
 Cociu, Emil A., ”De ce nu avem legume”, p. 644-646. 
 Dobrescu, I.M., ”Staţiunea chimică agronomică Cluj”, p. 646-655. 
 Drăgan, I.C., ”Combaterea pirului”, p. 655-657. 
 Dobrescu, I.M., ”Influenţa razelor solare luminoase şi chimice asupra 

vieţii organice”, p. 658-661. 
 Oroveanu, Teodor, ”Descrierea economică a judeţului Hunedoara”, p. 

661-665. 
 Knechtel, Wilhelm K., ”Pulverizatorul «Rationnel»”, p. 665-667. 
 Dinescu, Dem., ”Nitrificaţia”, p. 667-670. 

anul XII, nr. 22, 15 noiembrie 1921 
 V}lceanu, D., ”Stadiul motoculturii în Rom}nia”, p. 675-677. 
 Budişteanu, N.C., ”Dela Conferinţa dlui general Stavrescu”, p. 678-683. 
 Drăgan, I.C., ”Aprovizionarea plantelor cu azot”, p. 683-689. 
 Ciomac, Ion L., ”Excursiunea de studii a studenţilor Academiei de 

Agricultură din Cluj în Cehoslovacia”, p. 690-699. 
anul XII, nr. 23-24, 1-15 decembrie 1921 

 Cipăianu, G., ”Însemnătatea apei în viaţa plantelor agricole”, p. 707-708. 
 Negruşi, V., ”Loturile demonstrative”, p. 709-713. 
 Ştefănescu, D.I., ”Cum ne valorificăm fructele”, p. 713-716. 
 Popovici, I.Max., ”Industria casnică”, p. 717-719. 
 Ionescu, Al.P., ”C}teva cuvinte asupra cuscutei în general şi asupra 

cuscutei Monogyna”, p. 720-725. 
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 Stamatelache, D.I., ”Apicultura în Rom}nia”, p. 726-730. 
 Teodoru, D.M., ”Thäer”, p. 730-732. 
 Popescu, Ştefan, ”Fenomenul osmozei şi sterilitatea solurilor”, p. 733-735. 
 Ştefănescu, D.I., ”Plugul”, p. 735-738. 
 ***, ”Rezultatul oficial al demonstraţiei de motocultură dela Băneasa, 

24-26 septembrie 1921”, p. 739-753. 
 Velican, V.I., ”Cidrul sau most-ul”, p. 754-755. 
 Grinţescu, E., ”Făina de ferăstrău ca aliment pentru vite”, p. 755-756. 

 
anul XIII, nr. 1, 1 ianuarie 1922 

 ***, ”Număr închinat lui Ion Ionescu dela Brad”, p. 1-27. 
anul XIII, nr. 2, 15 ianuarie 1922 

 Nicolaescu-Plopşor, C., ”Însemnări asupra agriculturii preistorice”, p. 
33-45. 

 Drăgan, I.C., ”Cercetări asupra germinaţiei seminţelor”, p. 45-51. 
 Ştefănescu, D.I., ”Congresul viticol din Chişinău”, p. 51-57. 
 Georgescu, V., ”Agricultura în Grecia”, p. 63-64. 

anul XIII, nr. 3, 1 februarie 1922 
 Olaru, D.A., ”Observaţiuni asupra întrebuinţării îngrăşămintelor 

manganice”, p. 68-71. 
 Frâncu, Şt., ”Locul învăţăm}ntului mediu agricol”, p. 71-74. 
 Stătescu, V., ”Reforma agrară în Ungaria”, p. 74-78. 
 Grinţescu, E., ”Învăţăm}ntul agricol în Olanda”, p. 78-81. 

anul XIII, nr. 4, 15 februarie 1922 
 Sandu-Aldea, C., ”Introducere în genetică”, p. 97-100. 
 Br}ncoveanu, V., ”Înfiinţarea păşunilor în regiunea muntoasă”, p. 100-103. 
 Olaru, D.A., ”Îngrăşămintele chimice în agricultură”, p. 103-110. 
 Drăgan, I.C., ”Repartizarea apei în săm}nţă”, p. 111-116. 
 Stătescu, V., ”Intensificarea producţiei Ungariei”, p. 116-118. 
 Ştefănescu, D.I., ”Ce mai putem învăţa dela americani”, p. 124-127. 
 ***, ”Conferinţa directorilor şi diriginţilor dela şcolile de agricultură”, 

p. 127-128. 
anul XIII, nr. 5, 1 martie 1922 

 Fărcăşanu, D., ”Nu avem gr}u”, p. 129-134. 
 Dăscălescu, N., ”Cooperativele agricole”, p. 134-137. 
 Olaru, D.A., ”Experienţele cu îngrăşămintele manganice în diferite ţări”, 

p. 137-142. 
 Nicolau, G., ”Influenţa hranei asupra fătului”, p. 143-145. 
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 Drăgan, I.C., ”Influenţa umflării anterioare asupra facultăţii de 
germinaţie la seminţele alterate”, p. 145-150. 

 Frâncu, Şt., ”O nouă metodă de cultură: metoda Jean”, p. 150-153. 
 Popescu, Ştefan, ”Institutul Economic Rom}nesc”, p. 159-160. 

anul XIII, nr. 6, 15 martie 1922 
 Ştefănescu, D.I., ”Horticultura ca artă, ca ştiinţă şi ca profesiune”, p. 

161-165. 
 Rădulescu, D., ”O privire asupra regiunii fructifere din Muscel”, p. 166-168. 
 Ştefănescu, D.I., ”O pagină din istoria grădinilor”, p. 168-172. 
 Ştefănescu, D.I., ”Grădina familiei”, p. 172-174. 
 Hăşeganu, I., ”Florile vivace în grădină”, p. 174-177. 
 Knechtel, Wilhelm K., ”Boalele care cauzează putrezirea fructelor”, p. 

178-181. 
 Drosescu, E., ”Importanţa pomilor roditori în Bihor”, p. 181-185. 
 Hăşeganu, I., ”Relativ la cultura cepei”, p. 185-187. 
 Ştefănescu, D.I., ”Sărbătoarea pomului”, p. 187-188. 
 Ştefănescu, D.I., ”Chestiuni de grădinărie practică”, p. 189. 

anul XIII, nr. 7, 1 aprilie 1922 
 Negruşi, V., ”Lotul de 5 hectare”, p. 193-200. 
 Ciomac, Ion L., ”Privire asupra diviziunii, specializării şi organizării 

muncii în agricultură”, p. 201-204. 
 Olaru, D.A., ”Îngrăşămintele chimice în agricultură”, p. 205-213. 
 Cornăţeanu, N.D., ”Mecanismul absorbţiei apei şi sărurilor la plante”, p. 

214-216. 
 Savin, Gh.I., ”Pom}rla”, p. 220-221. 
 Ştefănescu, D.I., ”Inspecţiunea fructelor americane”, p. 221-224. 

anul XIII, nr. 8, 15 aprilie 1922 
 Sandu-Aldea, C., ”C}teva noţiuni de biometrie”, p. 225-230. 
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 Pater, B., ”Cultura plantelor medicinale”, p. 177-178. 
 Teodorescu, I.C., ”Dare de seamă asupra Congresului agricol”, p. 179-183. 
 Piescu, A., ”Din trecutul agriculturii basarabene”, p. 183-186. 
 Grinţescu, E., ”Iniţiativa particulară pentru învăţăm}ntul agricol”, p. 

186-188. 
anul XV, nr. 7, 1 aprilie 1924 

 Teodoru, P.; Căruntu, D., ”Memoriu cu privire la Expoziţia agricolă şi de 
industrie casnică din 1926 a Rom}niei întregite”, p. 193-196. 

 Teodorescu, I.C., ”Urmările gerului la vii şi pomi”, p. 196-200. 
 Ciomac, Ion L., ”Păşunile şi fâneţele Fermei Academiei Agricole din 

Cluj”, p. 201-205. 
 Coşciug, E., ”O cultură de secătuire”, p. 206-208. 
 Savin, Gh.I., ”Prin Ardeal şi Banat”, p. 209-211. 
 Apăteanu, V., ”Împroprietărire şi colonizare”, p. 211-212. 
 Popescu, Dem.G., ”Înfiinţarea micei proprietăţi agricole în Franţa”, p. 213. 
 Teodorescu, I.C., ”Verificarea practică a viţelor cu lemnul bine copt”, p. 214. 

anul XV, nr. 8, 15 aprilie 1924 
 Ştefănescu, D.I., ”Un moment hotăr}tor pentru pomicultura 

rom}nească”, p. 225-232. 
 Munteanu, A., ”Încrucişarea artificială la gr}u”, p. 233-235. 
 Ştefănescu, D.I., ”Ultimile cercetări privitoare la aplicaţiunile frigului 

artificial în horticultură”, p. 235-239. 
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 Ciomac, Ion L., ”Conferinţele agricole dela Făgăraş”, p. 240-242. 
anul XV, nr. 9, 1 mai 1924 

 Izvoreanu, M.N., ”Islazurile”, p. 257-260. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Metode de cultură adaptate la felul păm}ntului şi 

caracterul regiunii”, p. 260-262. 
 Popescu, Dem.G., ”Un jubileu agricol”, p. 262-273. 
 Oprescu, Anton, ”Din toponimia Olteniei în legătură cu pădurile”, p. 

276-285. 
anul XV, nr. 10, 15 mai 1924 

 Chiţoiu, D.G., ”Cursuri populare de agricultură”, p. 289-290. 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Influenţa factorului spaţiu şi a cantităţii de 

săm}nţă asupra recoltei”, p. 291-295. 
 Lovinescu-Rădăşeni, V., ”Asociaţiile de cumpărare, de producţie şi de 

v}nzare în comun”, p. 296-300. 
 Ciomac, Ion L., ”Însemnări dela Congresul agricol”, p. 300-303. 

anul XV, nr. 11, 1 iunie 1924 
 Savin, Gh.I., ”Mijloace practice de îmbunătăţirea agriculturii noastre”, p. 

321-323. 
 Petrini, Emil, ”Situaţiunea lucrărilor de expropriere şi împroprietărire 

în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş pe ziua de 1 mai 1924”, p. 
323-329. 

 Ionescu-Şişeşti, G., ”Colaborarea internaţională în domeniul 
agriculturii”, p. 330-335. 

 Chiriţescu-Arva, M., ”Acţiunea factorului vegetativ spaţiu asupra 
recoltei”, p. 335-338. 

 Ciomac, Ion L., ”Porcii Mangaliţa dela Ferma Academiei Agricole din 
Cluj”, p. 339-347. 

anul XV, nr. 12, 15 iunie 1924 
 Popovici, I.Max., ”Phytopatologia şi mijloacele technice de luptă în 

contra boalelor plantelor”, p. 353-357. 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Influenţa lucrărilor pregătitoare ale păm}ntului 

asupra recoltei”, p. 357-360. 
 Ştefănescu, D.I., ”Învăţăm}ntul agricol în Cehoslovacia”, p. 361-367. 
 Dodu, Const.I., ”Urmările reformei agrare şi rolul agronomilor”, p. 368-373. 
 Fărcăşianu, V., ”Ghizdeiul ca plantă de nutreţ”, p. 373-375. 

anul XV, nr. 13, 1 iulie 1924 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Vieţuitoarele din păm}nt şi opera lor”, p. 385-391. 
 Băicoianu, C.C., ”Organizarea crescătoriei de găini a «Domeniului de 

Planet»”, p. 391-399. 
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 Chiţoiu, D.G., ”Nevoia unei alte îndrumări în plugăria noastră”, p. 417-418. 
 Săulescu, N., ”Staţiunea de ameliorare Ferdinand Heine”, p. 419-432. 
 Ciomac, Ion L., ”Animalele de tracţiune şi de rentă dela Ferma 

Academiei Agricole din Cluj”, p. 432-447. 
anul XV, nr. 15, 1 august 1924 

 Ionescu-Şişeşti, G., ”Forme noui de gr}u create prin încrucişarea 
gr}ului rom}nesc cu gr}ul Square head”, p. 449-472. 

 Săulescu, N., ”Idei şi fapte din ameliorarea plantelor în Germania”, p. 
472-478. 

anul XV, nr. 16, 15 august 1924 
 Cruceanu-Popescu, I., ”Conservarea cerealelor”, p. 481-486. 
 Hăşeganu, I.; Ştefănescu, D.I., ”Principalele aşezăminte de învăţăm}nt 

horticol în Europa”, p. 486-501. 
 Apostu, T.G., ”Sericicultura în judeţul Argeş”, p. 501-509. 
 Hăşeganu, I., ”Şcoala Horticolă pentru Fete”, p. 509-510. 

anul XV, nr. 17-18, 1-15 septembrie 1924 
 Chiţoiu, D.G., ”Starea reformei noastre agrare”, p. 513-520. 
 Hăşeganu, I.; Ştefănescu, D.I., ”Învăţăm}ntul horticol în Rom}nia”, p. 

521-531. 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Părţile constitutive ale solului şi înrâurirea lor 

asupra solului”, p. 531-538. 
 Savin, Gh.I., ”Dela Arad la Nadab”, p. 538-541. 
 Ciuprov, A.I., ”Proprietatea mică şi nevoile ei fundamentale”, p. 541-576. 

anul XV, nr. 19, 1 octombrie 1924 
 Dăscălescu, N., ”Loturile model”, p. 577-579. 
 Grinţescu, E., ”Învăţăm}ntul agricol”, p. 579-583. 
 Ciomac, Ion L., ”Păsările de curte din gospodăriile noastre”, p. 583-586. 
 Stoian, C., ”Selecţiunea plantelor la Ferma Laza”, p. 586-592. 
 Mavromati, S., ”Represiunea fraudelor în comerţul de vinuri şi analiza 

vinurilor”, p. 592-600. 
 Băicoianu, C.C., ”Nouile metode de ameliorarea bovideelor în Belgia”, p. 

600-605. 
anul XV, nr. 20, 15 octombrie 1924 

 M}ndru, T., ”O manifestare internaţională a mişcării cooperative”, p. 
609-610. 
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din Belgia”, p. 611-616. 

 Nicolau, G., ”Hypodermoza bovideelor”, p. 616-621. 
 Ciuprov, A.I., ”Proprietatea mică şi nevoile ei fundamentale”, p. 621-633. 
 G}rboveanu, C., ”Situaţia agrară şi economică a judeţului Gorj”, p. 633-637. 

anul XV, nr. 21, 1 noiembrie 1924 
 Enculescu, P., ”Clima ca factor în variaţia tipurilor zonale de soluri 

(degradarea şi regradarea solurilor)”, p. 641-644. 
 Andronescu, D.I., ”Selecţiunea porumbului din punct de vedere chimic”, 

p. 645-659. 
 Ciuprov, A.I., ”Proprietatea mică şi nevoile ei fundamentale”, p. 660-667. 
 Anganu, Ion, ”Pericolul cuscutei”, p. 668-670. 

anul XV, nr. 22, 15 noiembrie 1924 
 Chiţoiu, D.G., ”Rostul unei adevărate proprietăţi mijlocii”, p. 674-675. 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Spaţiul lacunar din păm}nt”, p. 675-680. 
 Băicoianu, C.C., ”Schiţe din agricultura belgiană”, p. 680-686. 
 Costeţchi, M., ”Cum stăm cu industrializarea şi comercializarea 

fructelor”, p. 686-690. 
 Băicoianu, C.C., ”Note şi c}teva sfaturi avicole”, p. 690-693. 
 Ştefănescu, D.I., ”Combaterea alcoolismului”, p. 694-699. 

anul XV, nr. 23-24, 1-15 decembrie 1924 
 Chiţoiu, D.G., ”Părăsirea învăţăm}ntului nostru plugăresc”, p. 705-707. 
 Andronescu, D.I., ”Se poate cultiva bumbacul în Rom}nia”, p. 707-709. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Observaţiuni la proectul de program al învăţă-

mântului agriculturii în şcolile primare complimentare”, p. 710-711. 
 Dobrescu, I.M., ”Saramurarea gr}ului cu Porzol”, p. 712-714. 
 Stere, R.C., ”Învăţăm}ntul agricol din Rusia”, p. 714-723. 
 Costeţchi, M., ”Bolile şi insectele vătămătoare în livezile Basarabiei”, p. 

723-726. 
 Ştefănescu, D.I., ”Expoziţia horticolă”, p. 731-736. 
 ***, ”Alegerea şi pregătirea cartofilor de săm}nţă”, p. 737-738. 
 ***, ”Influenţa apei asupra grâului şi ovăzului”, p. 738-739. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Privire generală asupra recoltei anului 1924”, p. 

747-750.  
 

anul XVI, nr. 1, 1 ianuarie 1925 
 ***, ”Cu privire la cooperaţia agricolă”, p. 1. 
 M}ndru, T., ”Cooperaţia agricolă”, p. 1-7. 
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 Băicoianu, C.C., ”Din avicultura noastră şi a altor ţări”, p. 15-16. 
 Săulescu, N., ”Contopire de factori la plante”, p. 17-25. 
 Stere, R.C., ”Răsp}ndirea cunoştinţelor agricole pe cale extraşcolară în 

Rusia veche”, p. 26-29. 
 ***, ”Rezultatele studiului solului”, p. 29-30. 

anul XVI, nr. 2, 15 ianuarie 1925 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Standardizarea şi clasificarea cerealelor”, p. 33-37. 
 Botez, I.G., ”Agronomii şi loturile zootechnice”, p. 37-38. 
 Stamatelache, D.I., ”O nouă boală contagioasă a albinelor. Boala insulei 

Wight”, p. 39-41. 
 Iamandi, I., ”Este posibilă cultura bumbacului în Rom}nia?”, p. 41-43. 
 Săulescu, N., ”Contopire de factori la plante”, p. 44-55. 
 Andronescu, D.I., ”Un vizitator american interesant”, p. 57-58. 

anul XVI, nr. 3, 1 februarie 1925 
 Ciomac, Ion L., ”Grija noastră pentru păduri”, p. 65-67. 
 Oţoiu, I., ”Importanţa societăţilor pentru controlul vacilor de lapte”, p. 

67-79. 
 Dumitrescu, N.A., ”O instalaţiune de creşterea păsărilor”, p. 80-83. 
 Olaru, D.A., ”Ricinul”, p. 83-86. 
 Pater, B., ”O plantă preţioasă, dar puţin cunoscută”, p. 87-88. 
 Savin, Gh.I., ”Grefa animală şi aplicaţiile ei la vite”, p. 89-91. 
 Savin, Gh.I., ”Ce condiţiuni trebuie să întrunească aparatele 

întrebuinţate în lăptării”, p. 91-92. 
 Savin, Gh.I., ”Metodă de triaj a solurilor acide”, p. 92-93. 

anul XVI, nr. 4, 15 februarie 1925 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Congresul internaţional de agricultură de la 

Varşovia”, p. 97-100. 
 Popescu, Dem.G., ”Producţiunea laptelui şi agricultura”, p. 101-103. 
 Savin, Gh.I., ”Cum am face să avem p}ine…”, p. 104-106. 
 Iamandi, I., ”Este posibilă cultura bumbacului în Rom}nia?”, p. 107-111. 
 ***, ”Inaugurarea ciclului de conferinţe din domeniul ştiinţelor 

agricole”, p. 112-121. 
 Grinţescu, E., ”Munca de opt ore în agricultură”, p. 121-122. 
 Popescu, Dem.G., ”Sindicatele agricole în Italia”, p. 122-123. 

anul XVI, nr. 5, 1 martie 1925 
 Sandu-Aldea, C., ”Musculiţa vinului”, p. 129-140. 
 Ciomac, Ion L., ”Colonizările din Transilvania”, p. 141-143. 
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 Băicoianu, C.C., ”Ce se înţelege într-o crescătorie de animale prin 
«valoarea amidon» a unui aliment”, p. 144-147. 

 ***, ”Inaugurarea ciclului de conferinţe din domeniul ştiinţelor 
agricole”, p. 147-154. 

 ***, ”Regulament pentru arendarea şi exploatarea loturilor constituite 
pe rezervele de stat”, p. 155-157. 

anul XVI, nr. 6, 15 martie 1925 
 Sandu-Aldea, C., ”Legea recombinării şi schimbul factorial (crossing-

over)”, p. 161-168. 
 Lupaşcu, C., ”Note asupra culturii şi înmulţirii viţei de vie în 

Champagne, Reims şi Epernay”, p. 168-180. 
 Velea, C., ”Descuscutarea seminţei de trifoi şi lucernă”, p. 180-184. 
 Coşciug, E., ”Taxele de export şi agricultura”, p. 185-188. 

anul XVI, nr. 7, 1 aprilie 1925 
 Chiţoiu, D.G., ”Locul învăţăm}ntului plugăresc”, p. 193-194. 
 M}ndru, T., ”Rolul cooperaţiei în organizarea economică a ţării”, p. 

194-204. 
 Ciurescu, I. Radu, ”Plantaţiile de salc}m”, p. 205-208. 
 Teodorescu, I.C., ”Descrierea şcolii dela Mediaş”, p. 208-213. 
 Savin, Gh.I., ”Ce-i în altă ţară”, p. 213-214.  
 Savin, Gh.I., ”De ce n-avem p}ine”, p. 214-215. 
 Graur, D., ”Împlinirea lipsurilor din vie”, p. 215-216. 

anul XVI, nr. 8, 15 aprilie 1925 
 Chiţoiu, D.G., ”Urmările legii privitoare la înstrăinarea păm}ntului”, p. 

225-227. 
 Sandu, C., ”Rugina cerealelor”, p. 227-241. 
 Iamandi, I., ”Este posibilă cultura bumbacului în Rom}nia?”, p. 241-245. 
 Baitz, L.; Raţiu, O., ”Note relative la cultura plantelor medicinale”, p. 

245-247. 
anul XVI, nr. 9, 1 mai 1925 

 Raţiu, O., ”Iarăşi şcolile inferioare de agricultură”, p. 257-260. 
 Popescu, Dem.G., ”Reforma agrară în Cehoslovacia”, p. 260-268. 
 Iamandi, I., ”Este posibilă cultura bumbacului în Rom}nia?”, p. 269-272. 
 Chernbach, Fl.R., ”Rezultatele unor experienţe pomologice”, p. 272-277. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Gh.M. Murgoci”, p. 277-281. 
 Nazarie, D., ”Model de spicuiri zootechnice”, p. 281-286. 

anul XVI, nr. 10, 15 mai 1925 
 Andronescu, D.I., ”Observaţiuni asupra ameliorării gr}ului”, p. 289-295. 



1091 

 

 

 Măleanu, C., ”Noui instrumente şi o nouă metodă pentru lucrarea 
fâneţelor”, p. 295-300. 

 Vereşceaghin, B., ”Sprijinul agronomic în Basarabia”, p. 300-302. 
 Baitz, L.; Raţiu, O., ”Plante medicinale”, p. 302-304. 
 Andronescu, D.I., ”Expoziţia Imperiului Britanic”, p. 304-307. 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Opera lui Murgoci”, p. 308-310. 
 ***, ”Legiferarea învăţăm}ntului agricol”, p. 310-311. 
 ***, ”Devastarea pădurilor”, p. 311. 
 ***, ”Producătorii direcţi umplu c}mpurile noastre”, p. 311-312. 
 ***, ”Statistica oficială a viilor din Rom}nia”, p. 312-315. 

anul XVI, nr. 11, 1 iunie 1925 
 Enculescu, P., ”Solul din împrejurimile oraşului Careii-Mari”, p. 321-329. 
 Băicoianu, C.C., ”Sindicatul de creştere bovină din departamentul Seine 

et Oise”, p. 329-345. 
anul XVI, nr. 12, 15 iunie 1925 

 Stamatelache, D.I., ”Organizarea apiculturii în Rom}nia”, p. 353-357. 
 Nazarie, D., ”Activitatea hipică a statului în 1924”, p. 358-361. 
 Iacobescu, N., ”O nouă boală a prunilor: fumaginea”, p. 362-363. 
 Tănăsescu, G., ”Crearea raselor de găini bune ouătoare”, p. 363-367. 

anul XVI, nr. 13, 1 iulie 1925 
 ***, ”Un semn al vremii”, p. 385-386. 
 ***, ”Raportul dlui dr. Gr. Antipa pentru alegerea ca membru 

corespondent a dlui dr. G. Ionescu-Şişeşti”, p. 386-389. 
 Boiu, G., ”Rezultatele crescătoriei mele de păsări”, p. 390-398. 
 Rosetti-Bălănescu, N., ”Tratamentul seminţelor cu sulfatul de cupru”, p. 

398-401. 
 Stavrescu, P., ”Monopolul asupra economiei vitelor”, p. 401-404. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Exportul agricol în 1924 în comparaţie cu exportul 

celor patru ani anteriori”, p. 404-408. 
 Bălăşescu, N., ”Cum se pierde păm}nt fără folos”, p. 408-410. 

anul XVI, nr. 14, 15 iulie 1925 
 Savin, Gh.I., ”Trei momente în aplicarea reformei agrare”, p. 417-421. 
 Cociu, Emil A., ”Iarăşi la şcoalele inferioare de agricultură”, p. 421-423. 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Concentrarea ionilor de hidrogen şi reacţiunea 

păm}ntului”, p. 423-427. 
 Rotaru, F., ”Decăderea agriculturii în Basarabia”, p. 427-432. 
 Alföldy, Paul, ”Experienţe cu selecţiunea grâului pe moşia Odvoş 

(judeţul Arad)”, p. 432-436. 
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anul XVI, nr. 15, 1 august 1925 
 Cociu, Emil A., ”Formarea personalului didactic agricol”, p. 449-451. 
 Drăgan, I.C., ”Plantele de păşune şi valoarea lor agricolă”, p. 451-464. 
 Poppeanu, Al.V., ”Rezultatele culturii gr}ului prăşit şi neprăşit pe 

moşia Şcoalei de Agricultură Nucet în 1925”, p. 465-468. 
 Vereşceaghin, B., ”Inamicii prunilor”, p. 469-471. 
 Stavrescu, P., ”Focarele culturii zootehnice”, p. 471-475. 

 Moldovanu, Ion, ”Ruptura la gr}u şi apropos de sprijinul statului dat 

agriculturii”, p. 475-476. 

anul XVI, nr. 16, 15 august 1925 

 Cardaş, Agricola, ”Taurinele negru-pătate germane în sudul 
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 Constantinov, N., ”Repartizarea proprietăţii funciare”, p. 488-497. 

 Drăgan, I.C., ”Vegetaţia fâneţelor permanente”, p. 498-508. 

 Moldovanu, Ion, ”Colonizările bulgare la graniţele Cadrilaterului”, p. 
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anul XVI, nr. 17, 1 septembrie 1925 

 Dumitrescu, N.A., ”Cercetări asupra valorii nutritive a porumbului”, p. 
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 Baidaus, Ion, ”Pregătirea butoaelor pentru vinificarea strugurilor”, p. 
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 Drăgan, I.C., ”Vegetaţia fâneţelor permanente”, p. 525-531. 

 Tatocico, V., ”Rasa de oi Karakul-Bukhara”, p. 532-541. 

anul XVI, nr. 18, 15 septembrie 1925 

 Popovici-Lupa, N.O., ”Tipurile şi gradele de şcoli de agricultură şi 

legătura dintre şcoală şi viaţa agricolă de azi”, p. 545-547. 

 Raţiu, O., ”Constatări şi concluzii”, p. 548-550. 

 Drăgan, I.C., ”Crearea f}neţelor permanente”, p. 550-561. 

 Velea, C., ”Modul şi timpul colectării seminţelor plantelor spontanee 

pentru aducerea în cultură şi pentru facerea de colecţiuni”, p. 562-567. 

 Cornăţeanu, N.D., ”Mărirea fecundităţii la oameni, animale şi plante 

prin «radioactivitate»”, p. 568-569. 

 Fărcăşianu, V., ”Fineţa şi «rendement»-ul l}nei”, p. 569-572. 

anul XVI, nr. 19, 1 octombrie 1925 

 Savin, Gh.I., ”Expoziţia dela Chişinău”, p. 577-578. 



1093 

 

 

 Andronescu, D.I., ”Ameliorarea ştiinţifică şi practică a plantelor cu 
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613. 
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 Săulescu, N., ”Institutul de Cercetări Agronomice din Franţa”, p. 647-650. 
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 Frâncu, Şt., ”Observaţiuni asupra gr}ului prăşit”, p. 666-668. 

anul XVI, nr. 22, 15 noiembrie 1925 
 Nicov, Th., ”Terenurile neproductive din Basarabia în legătură cu 
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 Georgescu, Mihail, ”Culesul fructelor”, p. 691-693. 
 Cornăţeanu, N.D., ”Internaţionala verde”, p. 693-697. 
 ***, ”Îngrăşămintele azotate în cultura gr}ului”, p. 697-701. 

anul XVI, nr. 23-24, 1-15 decembrie 1925 
 Antonescu, I.M., ”Lucernierele”, p. 705-707. 
 Săulescu, N., ”Institutul Central de Ameliorare a Plantelor”, p. 707-717. 
 Dumitrescu, N.A., ”Construirea cocinelor”, p. 718-721. 
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P.I.8782 1927-1939 Slatina BA 

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie şi al Bursei din Brăila 

 1931-1941 Brăila  

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie şi al Bursei din Iaşi 

 1931-1933 Iaşi  

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Tighina 

 1932 Tighina  

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Timişoara 

 1931-1948 Timişoara  

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Tulcea 

 1932-1934 Tulcea  

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Tulcea 

 1943-1944 Tulcea  

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Turnu-Măgurele 

 1931   

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie Turnu-Severin 

 1931-1935 Turnu- 
Severin 

 

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie. Circumscripţia  
Hotin 

 1931-1932 Hotin  

Buletinul Camerei de Comerţ şi 
Industrie. Circumscripţia Huşi 

 1931-1933 Huşi  

Buletinul Camerei de Muncă 
Arad 

P.II.14569 1933-1934-
1940 

Arad BA 

Buletinul Camerei de Muncă 
Braşov 

 1935-1937 Braşov  

Buletinul Camerei de Muncă 
Bucureşti 

 1934 Bucureşti  

Buletinul CFR P.I.II.2919 1910-1945  BA 

Buletinul comercial şi 
industrial Brăila 

 1935 Brăila  

Buletinul Comisiunilor de 
Muncă din porturile Rom}niei 

 1932, 
1934-1939 

Brăila  
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Buletinul Consiliului Superior 
Bancar 

 1935-1936 Bucureşti  

Buletinul Consiliului Superior 
Economic 

P.II.18655 1940 Bucureşti BA 

Buletinul contabililor fără cotă 1937-1947 Bucureşti BNaţ 
Buletinul demografic al 
României 

 1931   

Buletinul economic din Brăila 
şi Galaţi 

P.II.7780 1924-1927 Brăila BA 

Buletinul economic. Organ al 
Camerei de Comerţ şi Industrie 
Sibiu 

 1927-1937 Sibiu  

Buletinul I.R.E.  1933-1943 Bucureşti BA 
Buletinul industriilor şi 
comerţului 

 1935-1941 Bucureşti  

Buletinul Institutului 
Economic Românesc 

P.I.5943 1922-1943 Bucureşti BA 

Buletinul Institutului Naţional 
de Credit Agricol: Publicaţiune 
de doctrină şi jurisprudenţă în 
legătură cu agricultura şi 
creditul agricol 

 1938 Bucureşti BCU 

Buletinul internaţional al 
muncii 

 1935-1936 Bucureşti  

Buletinul Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor 

P.I.4584 1930-1931  BNaţ 

Buletinul muncii şi asigurărilor 
sociale 

P.I.182 1934-1941 Bucureşti BNaţ 

Buletinul muncii şi ocrotirilor 
sociale 

P.I.5547 1929-1956  BA 

Buletinul oficial al asigurărilor 
sociale 

P.I.179 1936-1941 Bucureşti BNaţ 

Buletinul oficial al Bursei  
Brăila 

 1931-1938 Brăila  

Buletinul oficial al Bursei 
Constanţa 

 1931-1942 Constanţa  

Buletinul oficial al Bursei de 
Mărfuri şi Cereale Ismail 

 1931-1935 Tulcea  

Buletinul oficial al Camerei de 
Comerţ şi Industrie Chişinău 

 1931-1933 Chişinău  

Buletinul oficial al Camerei de 
Comerţ şi Industrie 

 1931-1932, 
1936, 1946 

Bacău  
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Circumscripţia Bacău 
Buletinul oficial al Camerei de 
Comerţ şi Industrie Piatra 
Neamţ 

 1931-1932, 
1934, 1936 

Piatra Neamţ  

Buletinul oficial al Camerei de 
Comerţ şi Industrie şi al Bursei 

fără cotă 1931-1947 Ploieşti BNaţ 

Buletinul oficial al Ministerului 
Finanţelor 

fără cotă 1940-1946 Bucureşti BNaţ 

Buletinul oficial bancar  1929-1947  BBNR 
Buletinul preţurilor. Publicaţie 
oficială a Inst. Central de 
Statistică 

P.I.2480 1937-1944 Bucureşti BNaţ 

Buletinul săptăm}nii. Cultural – 
Social – Economic – Sportiv  

P.II.3256 1937-1938 Bucureşti BNaţ 

Buletinul Secţiei Economice. 
Institutul Social Român 

P.I.11998 1932-1933 Bucureşti BA 

Buletinul Secţiei Industriale. 
Institutul Social Român 

P.I.8677 1920 Bucureşti BA 

Buletinul semestrial al 
statisticii comerciale 

P.II.10739 1920 Bucureşti BNaţ 

Buletinul Sfatului Negustoresc P.II.40754 1920 Râmnicu- 
Sărat 

BA 

Buletinul Sindicatului pentru 
raţionalizarea exportului de 
animale din Banat 

 1931-1934 Timişoara  

Buletinul Societăţii Academice 
de Turism ”Rom}nia” 

 1931-1932 Bucureşti  

Buletinul Societăţii 
Politehnice 

P.I.719 1885-1946 Bucureşti BA 

Buletinul statistic al României P.I.300 1926, 
1937-1940 

Bucureşti BNaţ 

Buletinul statistic general al 
României 

P.I.818 1892-1945 Bucureşti BA 

Buletinul Tribuna Muscel P.I.4870 1919-1932 Câmpulung- 
Muscel 

BA 

Buletinul UGIR P.I.II. 
6782 

1922-1942  BA 

Buletinul Uniunii Camerelor de 
Comerţ şi Industrie 

 1931-1940 Bucureşti  

Buletinul Uniunii Generale a 
Funcţionarilor Publici din 
România 

 1933-1934 Galaţi  
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Bulletin de la Caisse Autonome 
des Monopoles du Roumanie  

 1934-1941 Bucureşti BCU 

Bulletin de la Coopération 
Roumaine 

 1931-1932, 
1937 

Bucureşti  

Bulletin d'information et de 
documentation 

 1929-1947  BBNR 

Bulletin. Banque de Crédit 
Roumain 

 1931 Bucureşti  

Bursa P.II.1464 1902-1948  BA 
Bursa. Revistă săptăm}nală 
economică 

P.II.416 1932, 1934, 
1937-1938 

Bucureşti BNaţ 

Bursa: revistă economică, 
financiară, industrială, 
petrolieră 

 1942-1948 Bucureşti BCU 

Bursa: revistă economică, 
financiară, industrială şi 
petrolieră = La Bourse: revue 
hebdomadaire économique et 
financière = The Exchange: 
weekly economic and financial 
review 

 1923-1946  BBNR 

Buzăul. Buletinul cooperaţiei 
buzoiene 

P.I.16890 1938-1940 Buzău BA 

Cartea satului P.I.II.8691 1922  BA 
Cassa Naţională de Economii şi 
Cecuri Poştale Bucureşti 

P.II. 
15913 

1936-  BA 

Călăuza economică şi 
financiară 

P.I.33718 1947 Bucureşti BA 

C}mpul. Foaie pentru săteni  1925-1928 Bucureşti BNaţ 
C}mpul. Revista Societăţii 
Absolvenţilor Şcolilor de 
Agricultură din ţară 

 1902-1932  BA 

Chemarea românilor P.III. 
12518 

1933-1938 Cluj BA 

Chemarea vremii  1932 Cernăuţi  
Coasa  1932-1934 Cluj  
Comerţul exterior al României P.I.3427 1933-1935, 

1938-1940 
Bucureşti BNaţ 

Comerţul exterior al României  
 

 1924-1928, 
1930-1937, 
1940-1943 

Bucureşti BCU 
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Comerţul liber P.III.41783 1921 Galaţi BA 
Comerţul mic P.II.III. 

17049 
1937-1940 Timişoara BA 

Comerţul român P.III.41784 1928 Timişoara BA 
Comerţul şi industria Buzăului P.II.IV. 

11089 
1930-1934 Buzău BA 

Compass. Anuar pentru comerţ, 
industrie şi finanţe 

P.I.5582 1922-1924 Cluj BA 

Compass: Finanzielles 
Jahrbuch: [Rumanien] = 
Compass: Anuarul financiar: 
[Romania] 

 1929-1944  BBNR 

Concordia. Ziar economic 
săptăm}nal 

 1933-1936 Timişoara  

Conferinţele Extensiunii 
Academice. Asociaţia 
Profesorilor de la Academia 
de Înalte Studii Comerciale şi 
Industriale 

fără cotă 1936-1939 Cluj BNaţ 

Confidence. Ziar economic 
cotidian 

P.II.12387 1937 Cluj BA 

Confidence. Ziar economic 
cotidian 

 1932-1933 Târgu-Mureş  

Conjunctura economiei 
româneşti: buletin trimestrial 

 1936-1938, 
1938-1940 

Bucureşti BCU 

Consum. Buletin economic P.II.19688 1946 Timişoara BA 
Contributions universitaires à 
l’étude des problèmes 
économiques et sociaux 

P.I.13936 1933  BA 

Conversiunea. Juridică, 
contabilă, matematică, fiscală 

 1935-1936 Călăraşi  

Conversiunea. Organ social 
pentru apărarea intereselor 
comercianţilor detailişti 

 1932 Bucureşti  

Cooperatorul P.I.III.8808 1926-1928 Râmnicu- 
Sărat 

BA 

Cooperatorul  1934-1936 Soroca  
Cooperatorul moldovean  1931-1932, 

1937-1942 
Roman  

Cooperaţia P.II.III. 
12545 

1933-1939  BA 
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Cooperaţia băcăuană P.III.43041 1942 Bacău BA 
Cooperaţia musceleană P.II.8847 1927-1928 Câmpulung- 

Muscel 
BA 

Cooperaţia rom}nă P.I.6154 1921-1922  BA 
Cooperaţia tutuveană P.III.4814 1919 Bârlad BA 
Cooperaţia v}lceană  1933 Râmnicu- 

Vâlcea 
 

Corespondenţa 
economică/Economia 
română 

P.II.5578 1921-1947 Bucureşti BA 

Correspondance 
économique/Correspondance 
économique 
roumaine/Economia română 
(ediţia pentru străinătate) 

P.II.5578 1919-1947 Bucureşti BA 

Credinţa – foaie culturală, 
economică şi socială (Em. I. 
Cocoş)  

 1933-1936 Reghin  

Creditul financiar P.II.9675 1929  BA 
Creditul mărunt fără cotă 1928 Bucureşti BNaţ 
Creditul mărunt P.III.41798 1928 Botoşani BA 
Creditul mărunt P.III.42339 1929; 

1933-1934 
Bârlad BA 

Cronica economică 
internaţională 

P.I.25972 1935 Bucureşti BNaţ 

Cronica financiară P.II.4894 1919-1923 Bucureşti BA 
Cronica financiară P.II.4894 1919-1923; 

1930-1932 
 BA 

Curente şi idei  1933-1934 Corbeanca 
(jud. Vlaşca) 

 

Curierul administrativ  1931 Alba Iulia  
Curierul agrar P.II.12549 1932 Timişoara BA 
Curierul Banatului P.II.III.IV. 

5523 
1920 Timişoara BA 

Curierul băilor, staţiunilor 
climatice şi turismului 

 1931-1936 Bucureşti  

Curierul comercial P.II.III.IV. 
862 

1898-1931 Bucureşti BA 

Curierul comercial şi industrial P.II.7382 1923-  BA 
Curierul comercial şi industrial. 
Buletin informativ economic şi 
financiar 

P.II.17367 1938-1942 Bucureşti BA 



1145 

 

 

 
Titlul revistei 

 
Cotă 

 
Ani 

 
Localitate 

 

Bibliotecă1 
Curierul comerţului ialomiţean P.III.41806 1921 Călăraşi BA 
Curierul Constanţei P.IV.4531 1914-1921 Constanţa BA 
Curierul cooperator  1931-1939 Bucureşti  
Curierul cooperaţiei bihorene P.I.17341 1937-1939 Oradea BA 
Curierul cooperaţiei săteşti 
din România/Curierul 
cooperaţiei române 

P.I.II.1870 1921-1947 Bucureşti BA 

Curierul droghiştilor şi 
parfumerilor din România 

 1935 Bucureşti  

Curierul economic  1931-1935 Târgovişte  
Curierul economic şi social P.I.17361 1937 Sibiu BA 
Curierul financiar P.III.916 1930; 

1936-1937 
Bucureşti BNaţ 

Curierul financiar: revistă de 
finanţe publice şi economie 
politică 

 1937,1940 Bucureşti BCU 

Curierul forestier român P.II.12550 1932-1933 Braşov, 
Bucureşti 

BA 

Curierul judiciar. Doctrină, 
jurisprudenţă, legislaţiune, 
economie politică,finanţe, 
sociologie 

 1931-1935 Bucureşti  

Curierul maramureşean  1925   
Curierul meseriaşilor P.IV.11464 1930-1937-

1941 
Galaţi BA 

Curierul UGIR  1944-1946 Bucureşti BNaţ 
Curierul. 
Economic-financiar-cultural 

P.III.41804 1924 Călăraşi BA 

Cuvântul liber P.III.10198 1929 Sibiu BA 
Cuv}ntul liber. Foaie politică, 
culturală şi economică scrisă 
pentru popor 

 1931, 
1933-1936, 
1938 

Sibiu  

Cuvântul meseriaşilor P.III.42364 1934 Piteşti BA 
Cuvântul micii industrii  1933-1934 Bucureşti  
Democraţia P.I.3621   BA 
Democraţia. Revistă economică P.I.231 1919,1921, 

1924, 1937, 
1938 

 BNaţ 

Dobrogea economică P.I.6807 1922-1924 Constanţa BA 
Dobrogea economică  1934-1935 Constanţa  
Dreptatea plugarilor P.III.42406 1936 Oradea BA 
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Dreptul. Legislaţie. Doctrină. 
Jurisprudenţă. Economie 
politică 

 1880-1940 Bucureşti BNaţ 

Economia P.I.10247 1929-  BA 
Economia P.II.15913 1936-  BA 
Economia forestieră P.I.5007 1919-1921 Bucureşti BA 
Economia naţională  P.I.II.36 1919-1941 Bucureşti BA 
Economia nouă P.I.12695 1933 Bucureşti BA 
Economia rom}nă: buletinul 
Ministerului Economiei 
Naţionale 

 1942-1947 Bucureşti BCU, BNaţ 

Economia rom}nească P.I.15560 1936 Cluj BA 
Economia. Informaţiuni, 
economice, politice,  
culturale  

P.III.13884 1934 Sibiu BA 

Economist P.III.14697 1934-1936 Cluj BA 
Economist P.IV.19723 1947-1948 Bucureşti BA 
Eficienţa P.I.11884 1931-  BA 
Eficienţa rom}nă 
(Morărescu-Adria) 

    

Epoca P.I.IV.667 1885-1938  BA 
Epoca nouă P.I.10241 1930  BA 
Exportul animalelor  1931-1941 Bucureşti BNaţ 
Făclia. Economică-politică-
informativă 

P.I.III. 
11961 

1931-1933 Constanţa BA 

Finanţe şi industrie P.II.IV. 
12680 

1933-  BA 

Finanţe şi industrie: revistă 
săptăm}nală de studii şi 
actualităţi economice 

 1939-1940 Bucureşti BCU 

Foaia comercianţilor români P.IV.5134 1919-1922 Braşov, Cluj BA 
Foaia cooperaţiei P.II.10343 1929-1932 Botoşani BA 
Foaia oficială CFR P.II.6240 1921-1946  BA 
Foaia poporului P.III.139 1892-1947  BA 
Forum. Revistă săptăm}nală 
economico-financiară şi socială 

P.II.III. 
11075 

1929-1932 Timişoara BA 

Funcţionarul P.III.12761 1932-1933 Galaţi BA 
Funcţionarul comercial P.IV.II. 

12738 
1933  BA 

Gazeta Bursei P.II.8040 1926  BA 
Gazeta comercială P.III. 

41893 
1924 Galaţi BA 
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Gazeta cooperativelor P.IV.8227 1925-1927 Giurgiu BA 
Glasul comercial P.IV.6670 1921-1922 Râmnicu- 

Sărat 
BA 

Glasul comerţului râmnicean P.II.41041 1935 Râmnicu- 
Sărat 

BA 

Glasul comerţului şi industriei P.III.42516 1934 Buzău BA 
Glasul funcţionarilor P.III.41915 1927-1928 Huşi BA 
Glasul şomerilor P.I.40329 1933 Reghin BA 
Glasul vremii P.I.9416 1928  BA 
Graiul Banatului. Organ 
social-cultural-economic 

P.III.41932 1928 Vinga BA 

Graiul muncitorimei P.III.5799 1921-1925 Petroşani BA 
Idealul dobrogean P.III.41942 1921 Constanţa BA 
Ideea ţărănistă P.I.14843 1935  BA 
Import-export P.I.6910 1921-1929  BA 
Import-export. Revistă 
economică biluară 

 1933 Bucureşti  

Independenţa economică P.I.II.III. 
4960 

1918-1948 Iaşi, 
Bucureşti 

BA 

Indicatorul industriei române P.I.5551 1927-1941  BA 
Indicatorul industriei 
româneşti = L'indicateur de 
l'industrie roumaine = 
Handbuch der Rumanischen 
Industrie 

 1930-1940  BBNR 

Industria P.II.5600 1922 Oradea-Mare BA 
Industria P.II.41286 1937 Cluj BA 
Industria fabricei P.II.9228 1925-1926  BA 
Industria lemnului P.II.6247 1920-1924 Braşov BA 
Industria morăritului  1934-1935 Timişoara  
Informatorul P.II.7676 1936-1937 Sibiu BA 
Informatorul comercial P.IV.7466 1923-1924; 

1926-1932 
Craiova, 
Bucureşti 

BA 

Informatorul comercial, 
industrial şi agricol 

P.I.II.III. 
8991 

1928 Constanţa BA 

Informatorul internaţional P.II.14343 1932-  BA 
Informatorul. Economic, 
comercial şi judiciar 

P.III.42555 1930 Galaţi BA 

Informaţiuni economice 
săptăm}nale 

P.III.49890 1923  BA 

Integritatea P.I.12041 1932  BA 
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Îndrumarea financiară P.II.12074 1931-1932 Craiova BA 
Jurnal oficial şi special P.II.9000 1921-1929, 

1931-1937  
 BA 

Jurnalul economic, financiar şi 
de apărare a intereselor 
profesionale 

P.IV.16061 1935-1937 Iaşi BA 

L’entente economique P.II.7831 1923-  BA 
Libertatea economică, politică, 
socială, culturală 

 1933-1940 Bucureşti BCU 

Licurici. Revistă literară 
economică 

P.I.11251 1941-1942 Giurgiu BNaţ 

Luceafărul P.IV.9511 1928-1929 Ploieşti BA 
Lupta comercială  1935 Craiova  
Lupta economică P.II.IV. 

2304 
1921-1923 Bucureşti BA 

Luptătorul. Gazetă politico-
economică independentă 

P.III.IV. 
10314 

1928-1930; 
1938 

Brăila, Iaşi BA 

Mercur  1934-1935 Timişoara  
Mersul comerţului şi industriei 
Buzăului şi dare de seamă de 
activitatea camerii 

P.I.23461 1935 Buzău BNaţ 

Meseria şi comerţul P.III.16394 1937 Galaţi BA 
Meseriaşul P.III.42007 1928 Piteşti BA 
Meseriaşul P.III.42613 1933-1934 Botoşani BA 
Meşteşugarul P.III.16360 1934-1936 Călăraşi BA 
Moldova economică P.III.42625 1934 Iaşi BA 
Monitorul forestier  1921-1928  BA 
Monitorul publicaţiilor juridice 
şi economice 

P.II.12622 1932  BA 

Montanistică şi metalurgie P.II.6852 1922-1927 Petroşani BA 
Munca P.III.9691 1921-1934 Huşi BA 
Munca P.IV.43808 1927-1928 Constanţa BA 
Munca P.III.42631 1930 Râmnicu- 

Sărat 
BA 

Munca P.II.41122 1934 Sibiu BA 
Munca. Revistă economică şi 
literară 

P.I.16318 1936 Craiova BA 

Munca. Socială, politică şi 
economică 

P.I.23640 1919 Bucureşti BNaţ 

Neo-Europa: Revistă 
social-economică 

 1941-1943 Bucureşti BCU 
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Observatorul economic P.IV.43999 1931 Bucureşti BA 
Observatorul 
social-economic 

P.I.12163 1931- Cluj, Braşov BA 

Observatorul social-economic. 
Revistă de studii şi anchete 
social-economice 

P.I.281 1931-1947 Cluj-Braşov BNaţ 

Olteanul. Ziar naţional, 
independent, politic şi cultural, 
commercial şi industrial 

 1.03-1.06. 
1926 

Craiova  

Oltenia economică. Organ 
săptăm}nal al Sfatului 
Negustoresc Regionala  
Olteană 

 1924-1947 Craiova  

Oltenia economică. Supliment P.II.8701 1929-1932 Craiova BA 
Ordinea P.IV.43918 1926 Constanţa BA 
Orizontul economic P.IV.44008 1937 Bucureşti BA 
Pandectele romanizarii: 
Revista săptăm}nală de drept - 
economie - politică 

 1941-1943 Bucureşti BCU 

Plutus : ziar al comerţului, 
industriei, finanţei şi 
agriculturii 

 1923-1924  BBNR 

Progresul P.II.9474 1927-1930  BA 
Progresul economic P.III.9097 1925-1926 Cluj BA 
Progresul economic P.III.42727 1930 Galaţi BA 
Progresul 
economic-cultural-financiar 

P.III.16544 1937 Oradea BA 

Progresul social. Revistă lunară 
de studii politice, sociale şi 
economice 

P.I.9885 1932 Bucureşti BNaţ 

Prosperitatea P.IV.44014 1933 Bucureşti BA 
Raport despre mersul comerţu-
lui şi industriei, Camerei de 
Comerţ şi Industrie Braşov 

P.I.13419 1931-1934 Braşov BA 

Raportul Institutului Economic 
Românesc 

P.I.20341 1921-1940 Bucureşti BA 

Răspunderea economică P.IV.44015 1931 Bucureşti BA 
Răsunetul P.11510 1930-1931; 

1934-1937 
Bistriţa- 
Năsăud 

BA 

Renaşterea rom}nă. Studii şi 
probleme de organizare 
viitoare 

P.I.9896 1919 Nu are BNaţ 
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Revista Administraţia 
financiară 

P.II.9584 1927-1947 Bucureşti BA 

Revista Administraţia 
financiară: Organ independent 
de utilitate publică şi 
profesională 

 1937 Bucureşti BCU 

Revista administraţiilor 
financiare din România 

P.II.14488 1934 Braşov BA 

Revista Asociaţiunei Generale a 
Conductorilor de Lucrări 
Publice 

 1923-1934 Bucureşti BNaţ 

Revista Cercului Comercial şi 
Industrial 

  Bucureşti BA 

Revista comercianţilor şi 
industriaşilor 

P.I.II.III. 
11798 

1931-1941  BA 

Revista contabililor P.I.9532 1927-1928  BA 
Revista contribuţiilor P.II.9588 1927-  BA 
Revista Corpului Contabililor 
Autorizaţi şi Experţi Contabili 

P.I.26693 1924 Caracal BNaţ 

Revista de drept comercial şi 
studii economice 

P.I.14449 1934-  BA 

Revista de drept comercial şi 
studii economice 

P.I.2558 1934, 1941 Bucureşti BNaţ 

Revista de drept comercial şi 
studii economice: doctrină, 
adnotări, note, jurisprudenţă 
rom}nă şi străină 

 1938-1946  BBNR 

Revista dobrogeană  1936-1937 Constanţa  
Revista economică P.II.441 1929 Sibiu BNaţ 
Revista economică P.I.II.9138 1925-1932; 

1934-1940 
 BA 

Revista economică  1933  Sibiu BA 
Revista economică. Organ 
pentru societăţi financiare şi 
comerciale 

P.I.II.977 1899-1948 Sibiu BA 

Revista financiară P.I.III.7549 1923 Oradea-Mare BA 
Revista financiară, industrială 
şi comercială 

P.II.16533 1937-  BA 

Revista generală de comerţ şi 
contabilitate  

P.I.2155 1921-1947 Bucureşti BA 

Revista Institutului de 
Cercetări Economice şi 
Sociale 

P.I.29671 1944/45- 
1946 

Braşov BA 
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Bibliotecă1 
Revista Institutului Social 
Banat-Crişana 

 1934   

Revista muncii, sănătăţii şi 
ocrotirilor sociale 

P.II.14486 1933-1937  BA, BNaţ, 
BCU 

Revista pădurilor P.I.II.540 1986-1948 Bucureşti BA 
Revista petrolului tehnică şi 
economică 

P.I.5084 1919 Ceptura BA 

Revista Preocupări economice 
şi financiare a studenţilor 
Academiei Comerciale din 
Bucureşti  

 1938-1939 Bucureşti BCU 

Revista Societăţii Conductorilor 
de Lucrări Publice 

P.I.2046 1906-1943  BA 

Revista societăţilor şi a 
dreptului comercial 

P.I.11163 1924-1925 Bucureşti BNaţ 

Revista Şcoalei Superioare de 
Comerţ nr. 1 din Bucureşti 

P.I.11224 1930-1932 
 

Bucureşti BNaţ 

Revista Şomerul P.I.II.15065 1935-1936 Timişoara BA 
Rom}nia economică P.II.14492 1934 Iaşi BA 
Rom}nia politică P.I.10604 1930  BA 
Rom}nia viticolă  1937-1948 Bucureşti BNaţ 
România. Revista ONT  1936-1940 Bucureşti BNaţ 
Secolul economic P.I.15067 1934  BA 
Sfatul Negustoresc P.III.IV. 

43836 
1923 Râmnicu- 

Sărat 
BA 

Sfătuitorul cooperaţiei P.III.42778 1933 Galaţi BA 
Sfetnicul plugarilor P.I.15112 1935 Galaţi BA 
Sibiul economic P.III.9188 1926-1927 Sibiu BA 
Situaţia economică internaţi-
onală. Buletin de conjunctură  

fără cotă 1940 
 

Bucureşti BNaţ 

Societatea de mâine P.II.3250 1924, 1926, 
1928-1929, 
1944 

Cluj BNaţ 

Societatea de mâine P.II.7401 1924  BA 
Societatea de mâine MP.313 1924-1931  BA 
Solidaritatea P.II.17015 1937-1938  BA 
Statistica agricolă a Rom}niei   1918-1919, 

1921, 
1928-1930, 
1932-1937, 
1938-1947 

Bucureşti BCU 
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Statistica preţurilor P.I.8000 1939 Bucureşti BNaţ 
Statistica societăţilor anonime 
din România 

P.I.19333 1942 
 

Bucureşti BNaţ 

Textilia  1933-1940 Cluj  
The exchange, Economical and 
financiar weekly review 

 1931-1935 Bucureşti  

Timpul. Politic şi economic P.IV.44044 1935 Iaşi BA 
Tribuna P.III.42859 1935-1936 Satu-Mare BA 
Tribuna cooperaţiei ardelene P.I.10746 1930-1932 Cluj  BA 
Tribuna financiară P.II.13043 1932/1933-  BA 
Tribuna financiară P.I.12695   BA 
Tribuna financiară: revistă de 
economie politică şi finanţe 

 1933-1934, 
1945-1946 

Bucureşti BCU 

Tribuna meseriaşilor P.II.15143 1932 Galaţi BA 
Tribuna muncii P.III.42873 1934 Huşi BA 
Tribuna politică, parlamentară, 
economică, socială, culturală şi 
artistică 

P.II.12291 1932-1937  BA 

Ţara nouă P.I.13029 1932  BA 
Viaţa agricolă P.I.2737   BA 
Viaţa agricolă P.I.II.2737 1910-1946  BA 
Viaţa cooperativă P.IV.5483 1918-1920 Iaşi, Bucureşti BA 

Viaţa economică P.II.41231 1934 Cluj BA 
Viaţa economică bănăţeană P.II.18514 1942-1943 Timişoara BA 
Viaţa economică. Buletin oficial 
al Camerei de Comerţ şi 
Industrie din Craiova 

P.III.42905 1933 Craiova BA 

Viaţa forestieră. Buletin 
informativ 

 1937-1940 Bucureşti BNaţ 

Viaţa industrială P.II.17140 1937-  BA 
Viaţa rom}nească  1921-1959   
Vlaşca nouă. Politică, 
economică, culturală 

P.IV.17156 1936-1937 Giurgiu BA 

Vocea meseriaşilor P.IV.14543 1933 Galaţi BA 
Vocea poporului  1916-1926 Ploieşti BA 
Voinţa. Socială, economică, 
politică 

P.IV.4810 1920-1922 Cluj BA 

Vremea noastră P.I.14479 1933 Botoşani BA 
Vremuri noi. Sociale, 
economice, culturale 

 5.10-7.12. 
1931 

Craiova  

 


