FORESTIERA FELTRINELLI SIBIU,
IMPORTANTĂ SOCIETATE CU PARTICIPARE ITALIANĂ
DIN INDUSTRIA FORESTIERĂ ROMÂNEASCĂ (1919-1939).
Anca BOCA STÂNGACIU

Capitalul italian a fost prezent în economia românească dintre cele două războaie cu precădere prin
instituţii bancare, instituţii care au procedat la desfăşurarea de activităţi tipic bancare, dar mai cu seamă la
finanţări şi investiţii industriale. Cea mai consistentă participare a capitalului italian în structuri financiarindustriale româneşti a fost reprezentată de către Banca Commerciale Italiana, Milano 1 • Prezenţa Băncii
Commerciale Italiana în economia românească s-a făcut într-o măsură mult mai mică sub formă de capital
italian pur, majoritatea investitiilor (parlicipaţiuni, finanţări, creditări) îmbrăcînd forma capitalului mixt, prin
intermediul afiliatei sale române, Banca Commerciale Italiana e Romena, BucureştF.
Cel mai important exemplu de implicare investiţionară a capitalului italian atît prin amploare cît şi prin
consistenţă s-a înregistrat în industria forestieră, unde Banca Commerciale Italiana şi creaţia acesteia Foresta
Milano S.A. au deţinut prin filiala sa în România, Foresta Română, poziţii-cheie. O contribuţie participaţională
semnificativă în domeniul forestier românesc a avut-o de asemenea Credita Italiana Milano prin Forestiera
Feltrinelli, Fiume.
Credita Italiana, Milano şi-a făcut simţită prezenţa în Europa Central-Orientală prin acţiunile bancare
iniţiale în Albania, Cehoslovacia, Austria şi România. Printre cele mai importante participări industriale s-a
numărat prezenta la Banca di Credita Italo-Viennese, la Tiroler Hauplbank din Innsbruck, la Ziwnostanska
Banca şi Boehmische Escompte Bank din Praga. De asemenea, în Albania, Credita Italiana a contribuit alături
de Banca Commerciale Italiana şi Banca di Roma la susţinerea constituirii Băncii Naţionale a Albaniei realizată
în 2 septembrie 1925 3 • În România, Credita Italiana a fost prezentă în sistemul bancar, prin cointeresarea la
Banca Generală a Ţării Româneşti, Bucureşti (1919-1921) şi aşa cum s-a arătat deja, în sectorul forestier prin
participarea la societatea Forestiera Feltrinelli Tălmaciu.
Astfel, la 20 noiembrie 1906 a fost înfiinţată în Fiume, din iniţiativa acestei bănci italiene, Societatea
pe acţiuni Italo-Ungară pentru Industria Forestieră. Din anul 1919, societatea forestieră din Fiume îşi va
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Banca Commcrciale Italiana, numită de către contemporani Comit, a fost fondată pe 10 octombrie 1894 la Milano,
ca societate pe ac~iuni cu un capital social de 20 milioane lire, în perspectiva ridicării la 50 milioane lire. Banca se
constituia în cadrul unui sistem bancar care decurgea din tradi~ia cclebrelor bănci florentine, genoveze §i veneţiene,
dominante ale scenei capitaliste europene din secolele XIII-XV. Banca Commerciale Italiana s-a dezvoltat mult în afara
spaţiului italian, devenind în foarte scurt timp de la constituire, o bancă cu spirit universal, cu vocaţie şi deschidere
interna[ională, interesată de o profundă expansiune bancară în exterior. Debutul acestei expansiuni externe s-a făcut
prin crearea în anul 1906 a Băncii Commerciale Italo-Brasiliano di San Paolo, pentru ca în perioada anilor 1918-1928,
acest fenomen să caute o amploare deosebită prin creare unui număr însemnat de filiale §i afiliate în diferite spatii ale
lumii (Europa, Africa. America de Nord, America Latină).
Banca Comercială Italiană §i Română, în varianta italiană Banca Commerciale Italiana e Romena, iar în cea franceză
Banque Commerciale Italienne et Roumaine, numită pe scurt Romcomit, a apărut din iniţiativa Băncii Commerciale
Italiana, urmare a investi~iilor acesteia de capital §i a înglobării Băncii Rubinstein ca parte română în viitoarea bancă.
Banca Commerciale Italiana e Romena s-a constituit conform prevederilor actului constitutiv §i statutelor elaborate la
28 iulie 1920 ca §i societate pe acliuni italo-română cu un capital social de 50 milioane lei, împărţit în 100.000 acţiuni
a 500 de lei. Scopul băncii era acela de a "face atît pentru propriul său cont, cît şi pentru contul altora în România şi în
străinătate, toate operaţiunile de bancă, comerciale, financiare şi industriale", Monitorul oficial, Bucure§ti, 1920, nr. 103,
p. 3692.
Robcrto Di Quirico, Il sistema Comit. Strategie e strutture dell'attilrita estera della Banca Commerciale Italiana negli anni
venti. Tesi di !aurea, Universita di Pisa, anno ace. 1992-1993, p. 81-83.
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schimba denumirea în Societatea anonimă pentru Industria Forestieră, iar din anul1924 în Societatea anonimă
Forestiera Feltrinelli4 • Artizanii acestei societăţi au fost milanezii Giuseppe şi Carlo Feltrinelli, care s-au şi
constituit de altfel în managerii firmei. Conform statutului, comitetul de supraveghere al firmei a fost format
din Giacomo Feltrinelli, Giuseppe Battitari şi dr. Oscar Charman iar partea administrativă şi tehnică a fost
asigurată de către Giacomo Garzoni 5 • Din septembrie 1926, Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli, cu sediul
central în Fiume6 îşi va constitui un sediu secundar în Bucureşti, denumirea reprezentanţei pentru România
fiind Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli Tălmaciu (activitatea firmei s-a derulat mai cu seamă în zona
localităţii Tălmaciuf.

Consiliul de Administraţie al Forestierei Feltrinelli, Fiume ales de către Adunarea Generală a fost format
din Carlo, Anlonio şi Giacomo Feltrinelli, Carlo Orsi şi inginer Camillo Parisini, toţi cu domiciliul la
Milano 8 • Acţionarii principali ai societăţii forestiere au fosl ofiţer Carlo Feltrinelli, deţinător a 2.000 acţiuni,
doctor Antonio Feltrinelli, respectiv Giacomo Feltrinelli deţinători fiecare a câte 1.000 acţiuni. Cel mai activ
în activitatea managerială a societăţii Feltrinelli s-a dovedit preşedintele acesteia Carlo Feltrinelli, preşedinte
de asemenea la două bănci rnilaneze: Credita Italiana şi Banca Unione. Într-adevăr, atribuţiile sale conferite
prin statut i-au asigurat rolul primordial în structura managerială a societăţii Feltrinelli: analizarea bilanţului
societăţii, propunerea repartizării beneficiului, plata dividendelor, numirea directorilor etc. Până în perioada
crizei economice, cenzorii societăţii au fost Camillo Parisini şi 1. Mangiagalli, iar secretar Bruno Franceschetti,
aşa cum rezultă din tabelul de mai jos:
iniţial

Tabel nr. 1. Componenţa Consiliului de Administraţie al Forestierei Feltrinelli, Fi urne între anii 1926-19369 •
1931
Carlo Feltrinelli

1936
Carlo Feltrinelli

Carlo Feltrinelli,
Antonio Feltrinelli,
Giacomo Feltrinelli,
Carlo Orsi,
Camillo Parisini.

Antonio Feltrinelli,
Camillo Parisini,
Dina Cardareli.

Camillo Parisini.

Camillo Parisini.

Camillo Parisini.

Cenzori

Camila Parisini,
Vittorio Mangiagalli.

Dina Cardareli,
dr. Bruno FrancescheLLi.

Secretar

dr. Bruno FrancescheLLi

dr. Dina Cardareli.

Dina Cardareli.

Director pentru
România

Rudolf Sigel.

Carlo Festner

Carlo Feslner

Anii

1926
Carlo Feltrinelli

Preşedinte

ofiţer

Consilieri

Carlo Feltrinelli,
dr. Anlonio Feltrinelli,
Giacomo Feltrinelli,
Carlo Orsi,
Carnillo Parisini.

Director
Lehnico-administrati v

Giacomo Garzoni.

Administrator delegat

4

5
G

8

9

Societatea forestieră din Fiume i-a avut ca şi fondatori pe: Giuseppe şi Carlo Feltrinelli din Milano (1.000 şi respectiv
1.250 actiuni), Evaristo Chiarelli din Triest (145 ac~iuni), Giuseppe Battitari din Triest (145 actiuni), Aurelio Figatner din
Fiume (145 acţiuni), Giuseppe Scarpa din Fiume şi dr. Oscar Charmant din Budapesta (5 acţiuni), Arhivele Nationale,
Directia Jude1eană Sibiu, Sibiu (ANDJS), fond Societatea Forestiera Feltrinelli Sibiu, f. 2.
Monitorul oficial, Bucureşti, 17 nov. 1926, nr. 205, p. 1769.
În perioada celui de-al doilea război mondial, mai exact după 1940 sediul central al societătii Feltrinelli din Italia a fost
mutat din Fiume la Milano unde s-au ţinut atât adunările generale cât şi şedin1ele consiliului de administraţie.
ANDJS, fond Societatea Forestiera Feltrinelli Sibiu, f. 1.
Atributiile esenţiale ale Adunării Generale ale Forestierei Feltrinelli au fost pe lângă alegerea consiliului de administratie,
votarea bilanţului împreună cu contul de profit şi pierderi şi repartizarea beneficiului societă1ii, Ibidem, f. 28.
Ibidem, f. 2, 20, 42, 50, 39, 63-65.
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Capitalul social al Forestierei Feltrinelli, Fiume, în întregime italian, a fost la constituire de 15 milioane
lire italiene (echivalentul a 121.075.000 lei) repartizat în 75.000 acţiuni, în valoare nominală de 200 lire italiene
fiecare 10 • Acţiunile urmau să fie eliberatela purtător cu posibilitatea convertirii acestora, la cererea acţionarilor,
în acţiuni nominative.
Societatea anonimă Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu, în limba italiană Societa Anonima Forestale Feltrinelli
a fost creată cu scopul "cumpărării de păduri, instalării de fierăstraie, producţiei şi comerţului lemnului" 1\
Reprezentanţa, a cărei activitate s-a desfăşurat pe baza autorizaţiei de funcţionare din 14 septembrie 1926, şi-a
avut sediul la Bucureşti (între anii 1926-1936) şi Sibiu (după anul 1936). Ca formă organizatorică, societatea
în discuţie şi-a creat două sucursale: la Brăila şi Tălmaciu (lângă Sibiu). Capitalul investit de către capitaliştii
italieni în societatea din România a fost de 5 milioane leP 2•
Fiind o reprezentantă a societăţii forestiere din Fiume, Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu a depins direct pe
linie de administraţie şi gestiune de sediul central italian; mai mult exista un singur consiliu de administraţie,
acela al Forestierei Feltrinelli, Fiurne, constituit în totalitate din acţionari italieni. De asemenea, directorul
acestei reprezentante a fost desemnat de către preşedintele Forestierei Feltrinelli (Carlo Feltrinelli) în persoana
unui om de afaceri italian (până în 1931 Rudolf Siger şi ulterior Carlo Festner). Ca împuternicit administrativ
legal al societăţii Feltrinelli (pentru România), acesta "avea dreptul de a angaja funcţionari şi de a-i destitui,
de a încheia contracte de închiriere, de a cumpăra şi vinde mărfuri, maşini şi materiale, [... ] de a fixa preţurile
acestora, de a încheia tranzacţii în numele socielăţii" 13 ele. În domeniul financiar, directorul sucursalelor
din România "avea dreptul de a ceda creanţe, de a încheia contracte de cont curent sau de a emite ori gira
cecuri bancare" 14 • De asemenea, în atribuţiile sale intra şi dreptul de a retrage depozite de bani şi titluri de la
particulari, bănci sau alte instituţii comerciale 15 •
Din perspectiva caracteristicilor de exploatare, producţie şi comerţ ale societăţii Forestiera Feltrinelli,
Tălmaciu se impun câteva precizări. Mai întâi, trebuie spus faptul că principala activitate a societăţii a fost aceea
de exploatare a materialului lemnos din zona Sibiului. Cele mai importante păduri din perimetrul Sibiului au
fosl cele de pe Valea Lotrului şi Valea Sadului. Trebuie menţionat aici faptul că pădurile din zona Văii Lotrului,
expropriate de la Universitatea Săsească, au aparţinut în perioada interbelică statului român 16 • În virtutea unei
înţelegeri încheiate cu statul, Forestiera Feltrinelli avea dreptul la exploatarea şi ridicarea lemnului din spaţiul
forestier respecliv 17 • Ulterior, la zona forestieră Sibiu s-au mai adăugat spaţiile de exploalare lemnoasă din zona
Brezoi, Vâlcea.
Pentru exploatarea pădurilor deţinute în zona Sibiului, societatea a dispus de un funicular pe Valea
Sadului, de o cale ferată forestieră în acelaşi perimetru, de asemenea de 3 locomotive şi 350 de vagoneţP 8 •
Tipul de lemn exportat de către Forestiera Feltrinelli a fost bradul tăiat în butuci, scos cel mai adesea din ţară
pe cale navigabilă, prin punctul Olteniţa.
În domeniul semifabricaţiei şi al fabricaţiei, cel mai important punct al Forestierei Feltrinelli a fost centrul
de la Tălmaciu, Sibiu unde a funcţionat o fabrică de cherestea şi una de mobilă. Fabrica de cherestea de
la Tălmaciu, cea mai mare fabrică de acest tip din ţară, s-a remarcat printr-o amplă activitate productivă,
reuşind să producă anual, la o capacitate tehnologică de 27 gatere, peste 90.000 metri cubi scânduri de diferite
dimensiuni, 10.000 metri cubi cioplituri şi lemn de foc 19 • Ca şi potenţial uman, fabrica a folosit în anul1927
de pildă, 2.300 de muncitori2°.
În activitatea de comercializare şi valorificare a materialului lemnos semifabrical sau fabricat de către
societatea Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu, un rol important l-a avut filiala acestei a de la Brăila.
10
11

12
13
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15
16
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18
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20

Ibidem, f. 63-65.
Ibidem.
Ibidem, f. 1.
Ibidem, f. 39-41.
Ibidem.
Ibidem.
Statistica pădurilor din România, partea 1, Pădurile statului, 1924, p. 248, 254, 258.
ANDJS, fond Societatea Forestiera Feltrinclli Sibiu, f. 77, 83.
ANSC, fond Uniunea Generală a Industriaşilor din România, d. 62/1920-1926, f. 83.
Ibidem, f. 84-85, Indicatorul industriei româneşti, Bucureşti, 1927, p. 239.
Indicatorul industriei româneşti, Bucureşti, 1927, p. 239.
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În ansamblul deceniului al treilea, Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu a fost o societate cu o evoluţie pozitivă,
beneficiul său crescând de pildă, de la 956.035lei în anul1923, la 2.705.489 lei în 1924 şi respectiv 9.242.678
lei în 1925 21 • Criza generală din industria forestieră europeană, datorată reducerii cererilor de materiallemnos,
a făcut ca în 1926 beneficiul acesteia să scadă la 8.607.576 lei 22 •
Pe linie de finanţare, societatea Forestiera Feltrinelli, Fiume s-a bazat pe creditarea obtinută în primul
rând de la Credita Italiana, Milano şi Gualino. Băncile Unione, Italo-Wiener Creditbank. sau Landesbank fur
Bosnien und Hercegovina cu care s-au aflat în legătură fraţii Feltrinelli au constituit alte culoare de finanţare.
Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu a colaborat, este adevărat într-o măsură mult mai mică şi cu o altă bancă cu
capital italian: Banca Commerciale Italiana e Romena. Această bancă nu a avut însă în sfera sa de interes
investiţionar societatea Forestiera Feltrinelli, fapt pentru care a acordat societăţii forestiere în discuţie, credite
cu dobânzi foarte mari.
Astfel, între anii 1926-1929 dobânzile percepute de Romcomit pentru creditele de scont acordate societăţii
Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu s-au situat între 15 0-17% plus comision 23 , iar cele în cont curent creditor între
16-18%24 , adică mult mai mari comparativ cu dobânzile în cont curent de până la 5% fixate de aceeaşi bancă
întreprinderilor forestiere aflate în sfera sa de interes (grupul Foresta Română). În genere, creditele în cont
curent creditor acordate de banca italo-română societăţii Forestiera Feltrinelli, au vizat Fabrica de mobilă,
Tălmaciu.

Datorită regimului mai puţin favorabil de creditare, societatea Feltrinelli a emis în nenumărate rânduri către
Romcomit cereri de reducere a dobânzilor 25 • Mai mult, din analiza fenomenului creditorial se poate constata
faptul că Forestiera Feltrinelli a dorit să-şi păstreze o relativă independenţă financiară faţă de Romcomit.
Răspunsul categoric al societăţii Feltrinelli la solicitările băncii italo-române privind eventuala "concentrare
pe lângă Banca Commerciale Italiana e Romena a tuturor operaţiunilor [sale] de bancă şi a celor în devize",
solicitări considerate "inacceptabile" de către societatea forestieră, sunt un exemplu relevant în acest sens 26 •
Prin intermediul scrisorilor de garanţie, Romcomil a creditat societatea Forestiera Feltrinelli, efectuând
plăţi către Ministerul român al Agriculturii şi Domeniilor sau Departamentul Casei Pădurilor cu care firma
forestieră a colaborat adesea27 • Mai exact, scrisorile de garanţie au echivalat cu un împrumut pe care societatea
Foresliera Feltrinelli l-a contractat la banca italo-română, în vederea plăţii materialului lemnos exploatat din
pădurile aflate în proprietatea statului român (Valea Lotrului). Trebuie precizat faptul că uneori scrisorile
de garanţie directă eliberate de către Romcomit către acest minister au fost dublate de garanţia Forestierei
Feltrinelli din Fiume (Jettera di contragaranzia), firma italiană constituindu-se astfel în garant al reprezentanţei
române pe lângă RomcomiF 8 •
Colaborarea dintre societatea Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu şi Romcomit s-a realizat deci sub forma
creditelor în cont curent, a creditelor de scont şi a scrisorilor de garanţie. Persoana de contact a fost Giacomo
Garzoni, director tehnic al societăţii Forestiera Fellrinelli şi procurist la Romcomit sau adjunctul acestuia
Guido De Portada.
21

Statistica societci{ilor pe ac{iuni din România, Bucureşti, 1924, p. 287, 1925, p. 495, 1926, p. 383.

22

Idem, 1927, p. 379.
ANFMB, fond BCIR, d. 3423/1924, f. 15, 57.
Ibidem, f. 13, 14.
Ibidem, f. 106.

23
24

25
26

Ibidem.

27

În scrisoarea societătii Forestiera Feltrinelli, Tălmaciu adresată Băncii Commerciale Italiana e Romana, Departamentul
Secretariat Credite din 19 aprilie 1928, se arată faptul că referitor la discutiile dintre G. Garzoni şi L. Heilpern (de la
Romcomit), firma Fcltrinelli solicită băncii italo-române eliberarea unei scrisori de garantie către Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor cu următorul continut: .. Prin aceasta garantăm până la suma de 6.800.000 lei către Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor- Casa Pădurilor, din pretul a 50.000 metri cubi lemne de cscntă răşinoasă, aflati tăi ati în butuci în pădurea
statului de pc Valea Lotrului/ judetul Sibiu/, pc care dv. autorizati Societatea Anonimă Forcsticra Feltrinelli să ridice [... ].
Cu toată stima Banca Commcrciale Italiana e Romena, sediul Bucureşti". În răspunsul Băncii Commerciale Italiana e
Romena formulat către Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, din 22 mai 1928 se arată că: ..Ia cererea Societălii Anonime
Forcsticra Feltrinelli avem onoarea să vă comunicăm prin prezenta că scrisoarea noastră de garantie din 19 aprilie 1928
este semnată de către domnii E. Brunclli şi L. Hcilpcrn, îndrcptătiti a semna pentru Bancă[ ... ]. Vă mai comunicăm prin
prezenta că scrisoarea de garantie mai sus mcntionată este dată în urma unui împrumut pe care Societatea Anonimă
Forestiera Feltrinelli 1-a contractat la subscrisa Bancă", Ibidem, f. 83, 91.
Ibidem, f. 69-70.

28
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În concluzie se poate afirma faptul că Banca Credita Italiana, a doua bancă italiană cu participare în exterior
ca importantă (după Banca Cornrnerciale Italiana Milano), a avut o prezenţă mai modestă în domeniul bancar
(Banca Generală a Ţării Româneşti), respectiv una mai imporlanlă în domeniul forestier (Forestiera Feltrinelli).
Totuşi, în ansamblul capitalului forestier italian din România, volumul investitiilor Forestierei Feltrinelli
a fost în mod clar inferior volumului investitiilor realizate de către societăţile grupului Foresta Română. În
procente, din perspectiva capitalului social înregistrat, Banca Cornrnerciale llaliana şi Fares ta S.A. Milano (prin
grupul Foresta Română şi Carpatina) au deţinut până la sfârşitul deceniului al treilea aproape 30% din totalul
investitiilor realizate de către capitalul străin în industria forestieră românească, iar Credita Italiana (prin
Forestiera Feltrinelli) a deţinut aproape 18% din acest total.
În ceea ce a privit contribuţia efectivă a acestui capital în industria forestieră românească se poate afirma
faptul că acesta a general o rentabilitate sporită printr-un management viabil şi derularea unor profitabile
acţiuni de valorificare, producţie şi comerţ, fără a pulea fi însă ignorate eventualele limite, cu precădere cele
legate de maniera de exploatarea pădurilor29 •
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