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Abstract
„Râureana” Bank was founded in 1892, in Copalnic-Mănăştur, SolnocDabaca county, region situated along the Lapus river. The documentary
sources reveal some of the names of the institution's founders: Dr. Vasile
Lucaciu, Alexiu Stupar, who became the bank's notary, Dr. Gavril Buzura and
Dr. Nicolae Petrovan.
The bank was involved, depending its economical power, in a series of
cultural and philanthropic activities with the purpose of improving the life
conditions of the paupers, as well as the supporting and the affirmation of the
national culture of the Romanians from the historical region of Maramures.
The money funds had been directed towards agriculture, commerce,
industry and towards the social and the cultural and philanthropic sectors.
These were necessary all the more as the Austro-Hungarian state had
not supported, under any circumsstance, the cultural initiatives of the
non-Hungarian nations which were part of the cosmopolitan monarchy.
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La sfârşitul secolului al XIX-lea, pe fundalul evoluţiei Transilvaniei pe drumul
dezvoltării relaţiilor de tip capitalist, în cadrul monarhiei dualiste, ies în evidenţă unele
trăsături particulare în dezvoltarea zonelor demografico-etnografice din vestul şi nordvestul Transilvaniei.
În acest spaţiu, agricultura continua să fie principala ramură a economiei. Ea a
evoluat, de multe ori, contradictoriu. În perioada precizată, marea proprietate de tip feudal
din Transilvania a cunoscut, în general, un proces de regres. În comitatele din vestul şi
nord-vestul provinciei, pe prim plan se situa procesul de consolidare a marii proprietăţi
de tip capitalist, care s-a dezvoltat mai pronunţat decât în alte părţi ale Transilvaniei. Ca
urmare, pentru accelerarea procesului de producţie, erau necesare cât mai multe maşini
agricole şi aplicarea unor noi metode agrotehnice. Toate aceste cerinţe nu puteau să se
materializeze fără investiţii băneşti consistente.
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Burghezia românească, ca pătură socială a unei naţiuni oprimate, lipsită de drepturi
şi libertăţi fireşti, era împiedicată în eforturile sale de afirmare social-politică şi culturală1.
În industrie şi comerţ accesul românilor era dificil, din cauza lipsei de capital, dar şi ca
urmare a faptului că puterea de stat sprijinea doar accensiunea burgheziei maghiare şi a
celei germane. Burgheziei româneşti îi rămânea deschis drumul spre sectorul agricol şi,
legat de acesta, cel al înfiinţării de institute de credit cu capital românesc. Existenţa acestora
s-a definitivat în contextul existenţei în spaţiul transilvănean a unui sistem financiar-bancar
bine cristalizat reprezentat îndeosebi de capitalul străin maghiar şi evreiesc.
Politica obstrucţionistă a băncilor maghiare sau germane faţă de populaţia românească,
căreia îi erau amânate sau refuzate cererile de credit, precum şi dobânzile mari percepute de
cămătari au reprezentat o altă cauză care a favorizat apariţia instituţiilor bancare cu capital
românesc. La fondarea acestora au contribuit reprezentanţii tinerii burghezii româneşti, la
care s-au asociat eforturile unor reuniuni culturale, senate şcolare şi bisericeşti etc2.
Treptat, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor, numărul
băncilor româneşti din Transilvania a crescut considerabil. Acest fapt a determinat
amplificarea operaţiunilor financiar-bancare, cu repercusiuni pozitive în dezvoltarea unui
corp funcţionăresc specializat în diversele operaţiuni bancare3.
În acest context a apărut Institutul de credit şi economii „Râureana” (Râureana
takarék és hitelintézet részvénytársaság), la început cooperativă de credit, transformată
ulterior, în anul 1898, în societate anonimă pe acţiuni.
Potrivit documentelor de arhivă, la 19 mai 1892, în localitatea Copalnic-Mănăştur,
din comitatul Solnoc-Dăbâca, ţinut situat de-a lungul râului Lăpuş, a fost fondată societatea
de credit şi economii „Râureana”, care, asemeni celorlalte bănci româneşti din Transilvania,
a sprijinit lupta românilor pentru emancipare naţională, afirmare culturală, şi a încurajat
formarea burgheziei româneşti în acest spaţiu istoric4.
Documentele arhivistice reţin doar o parte a numelor membrilor fondatori ai
institutului: dr. Vasile Lucaciu, Alexiu Stupar care a devenit notar al băncii, dr. Gavril Buzura,
dr. Nicolae Petrovan. Din această enumerare se poate lesne observa că fondarea băncii
„Râureana” a coincis cu desfăşurarea celui mai important moment al mişcării naţionale a
românilor transilvăneni de la sfârşitul secolului al XIX-lea: mişcarea memorandistă, iar unul
dintre liderii acesteia, dr. Vasile Lucaciu, a fost membru fondator al acestei instituţii, având
un rol important în consolidarea şi dezvoltarea ei.
După transformarea ei în societate pe acţiuni, conducerea băncii a fost stabilită în
Adunarea generală constituantă ţinută la 30 septembrie 1898. Aceasta avea următoarea
componenţă: dr. Vasile Lucaciu – preşedinte, Alexiu Stupar – secretar-contabil, George
Petrovan – director-executiv şi Ioan Bota – director-adjunct. Capitalul social a fost fixat la
50.000 de florini5.
Pentru tot mai mulţi fruntaşi ai mişcării naţionale a românilor din Transilvania,
intelectuali în special, era tot mai clar că afirmarea şi împlinirea dezideratelor politice
ale naţiunii depind în mare măsură de creşterea forţei economice şi a gradului de cultură
generală a tuturor românilor. Această relaţie a fost înţeleasă şi asumată de marea majoritate
1
Istorie financiar-bancară. Studii asupra băncilor româneşti din Transilvania, 1867-1918 (în continuare: Istorie
financiar-bancară...), coordonator Mihai Drecin, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 17.
2
Ibidem, p. 18.
3
Vasile Dobrescu, Sistemul de credit românesc din Transilvania 1872-1918, Editura Universităţii „Petru Maior”,
Târgu Mureş, 1999, p. 44-45
4
Arhivele Naţionale-Serviciul Judeţean Maramureş (în continuare: AN-SJMm), fond Banca de credit „Râureana”
din Copalnic-Mănăştur, (în continuare: Banca „Râureana”...) inv. nr. 4, dos. Cartea depozitelor societăţii
„Râureana” din Copalnic-Mănăştiur, f. 24; Valeriu Achim, Nord-Vestul Transilvaniei. Cultură naţională –
finalitate politică (1848-1918), Editura Gutinul, Baia Mare, 1998, p. 439.
5
AN-SJMm, fond Banca „Râureana”..., dos. 48; Sorin Vasile Hendea, Aspecte privind înfiinţarea sistemului
de credit din Sătmar şi Maramureş în perioada dualismului (1867-1918), în Studia Universitatis Vasile Goldiş,
Seria Ştiinţe Socio-Umane, 2003, p. 175.

Crisia2.indd 212

https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

2/1/2012 10:35:02 AM

3

Câteva aspecte privind activitatea cultural-filantropică iniţiată de banca „Râureana”

213

a băncilor cu capital românesc, veritabile instituţii naţionale, care, pe lângă rolul important
jucat în viaţa economică, au sprijinit substanţial, cu fonduri băneşti importante, instituţiile
de cultură, iniţiind totodată diverse acţiuni de binefacere6.
După modelul oferit de Banca „Albina” din Sibiu, fondatorii „Râurenei” au înscris
în Statute, iar în Adunarea Generală de constituire au votat ca, din profitul net anual al
băncii, după scăderea sumei ce urma să fie plătită acţionarilor sub formă de dividende,
să se aloce 2% cu titlu de ajutorare a instituţiilor culturale şi a persoanelor cu posibilităţi
materiale modeste din zona Chioar-Sătmar.
În anul 1898 din profitul net de 2.245 florini au fost alocaţi, în scop filantropic, 109
florini şi 79 crăiţari. De asemenea, după o formulă identică cu a altor institute de credit
româneşti, s-a constituit un depozit special, cu titlul „Scopuri culturale”, care urma să fie
pus la dispoziţia iniţiativelor de într-ajutorare. Din documentele arhivistice reiese faptul
că banca a susţinut cu banii depuşi în acest fond o serie de persoane particulare aflate
într-o situaţie extrem de dificială din punct de vedere material (orfani, sinistraţi, săraci,
nevăzători, soldaţi etc.), masa studenţilor şi elevilor din Cluj şi Năsăud, tinerii cercetători
români, sub forma unor burse, Muzeul Asociaţiunii „Astra” din Sibiu, alte reuniuni şi
asociaţii, emigranţi din Macedonia etc. Stipendii au fost acordate şcolilor confesionale din
comitatul Solnoc-Dăbâca şi celor două biserici româneşti (ortodoxă şi greco-catolică).
Pentru anul 1899, banca a reuşit să acorde 36,71 florini pentru elevi cu posibilităţi
materiale reduse şi pentru biserica greco-catolică din Măgureni7. În anul 1901 sectorului
filantropic i s-au alocat 356,34 coroane, care s-au îndreptat îndeosebi spre şcolile
confesionale ortodoxe din Curtuiuş, Ciocotiş, Fânaţe, Surduc-Copalnic, dar şi spre cele
greco-catolice care funcţionau în Dumbrăviţa şi Dăneşti8.
În anul 1905 conducerea băncii „Râureana” a fost invitată să participe la expoziţia
istorico-etnografică organizată la Sibiu în perioada 19 august-14 septembrie, cu prilejul
inaugurării Muzeului Asociaţiunii „Astra”, ca semn de recunoştinţă din partea celei mai
importante asociaţii culturale transilvănene, pentru contribuţiile băneşti acordate cu
generozitate de institutul financiar-bancar din Copalnic-Mănăştur9.
Între anii 1906-1907 sumele acordate domeniului cultural au fost mai diminuate,
aceasta şi în condiţiile scăderii profitului net. O revigorare se observă în anii premergători
primei conflagraţii mondiale (excepţie anul 1912, când s-a înregistrat o criză financiară),
când fondurile acordate instituţiilor culturale din zonă au depăşit 600 de coroane (sumă
valabilă pentru anul 1910) 10.
Din procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de administraţie al „Râurenei” pe
anul 1906, respectiv pe anul 1910, reies câteva sume care au fost folosite în scopuri de întrajutorare. La punctul patru din ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale din 23 februarie
1906 trebuia să se voteze modul de folosire a sumei de 295 coroane şi 31 fileri. Conform
propunerii direcţiunii, Adunarea Generală a adoptat următoarea repartizare: pentru şcoala
din Fânaţe – 200 coroane; pentru masa studenţilor universitari din Cluj – 20 coroane;
pentru „Masa studenţilor” din Năsăud – 20 coroane; pentru societatea „România Jună” din
Viena – 10 coroane; pentru şcoala confesională greco-catolică din Ruşor – 45 coroane şi
31 fileri. În total reieşea suma propusă a fi utilizată în acest scop: 295 coroane şi 31 fileri11.
În şedinţa din 22 februarie 1910 a Adunării Generale, la punctul patru al ordinei de
zi, trebuia să se stabilească modul de folosire a sumei de 340 de coroane şi 97 fileri, aşa
Istorie financiar bancară..., p. 105.
AN-SJMm, fond Banca „Râureana”..., dos. 48.
8
Revista economică, (Sibiu), III, 1901, nr. 4 p. 108-109; Idem, IV, 1902, nr. 31, p. 113.
9
Valeriu Achim, op. cit., p. 446.
10
Anuarul băncilor române, (Sibiu), XVI, 1915, p. 128-129.
11
AN-SJMm, dos. Procesele verbale ale Consiliului de administraţie a băncii Râureana din Copalnic-Mănăştiur
pe anul 1910, f. 34.
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cum prevedea articolul 53 din Statute. Adunarea Generală, primind propunerea făcută de
direcţiune, a decis să ofere: pentru spitalul din Dej – 20 coroane; pentru despărţământul
„Astrei” din Lăpuşul Unguresc – 50 coroane; pentru Clubul român din Viena – 10 coroane;
pentru biserica greco-catolică din Vad – 200 coroane. La dispoziţia conducerii rămâneau
60 coroane şi 97 fileri, rezultând suma totală de 340 coroane şi 97 fileri12.
Peste trei ani, cele 400 de coroane care au intrat în „Fondul cultural” al băncii au
fost distribuite astfel: bisericii din Selniţa (50 coroane), unei familii nevoiaşe din Ruşor (10
coroane), studentului Vasile Ilea (29 coroane), bisericii din Preluca (145 coroane), bisericii
greco-catolice din Măgureni (40), Şcolii Comerciale din Braşov (50 coroane), spitalului din
Dej (10 coroane), „Astrei” din Sibiu (20 coroane), Gimnaziului din Năsăud (10 coroane),
la dispoziţia direcţiunii băncii (36 coroane). De la finele anului 1914 şi până în anul 1916,
banca nu a mai acordat fonduri în scop filantropic datorită situaţiei financiare precare care
s-a instalat după declanşarea primului război mondial
Din profitul curent al Băncii „Râureana”, de 14.771 coroane şi 35 fileri, înregistrat
în anul 1916, direcţiunea a hotărât continuarea acţiunilor filantropice şi de sprijinire a
culturii. În consecinţă, s-a propus ca 2% din profit să fie destinat scopurilor propuse. Suma
reprezentând acest procent s-a împărţit astfel: pentru Sanatoriul nou înfiinţat în comitatul
Solnoc-Dăbâca – 100 coroane; pentru societatea Erzsébet otthon – 10 coroane; ajutorarea
nevăzătorilor din Újpest – 10 coroane; Crucii Roşii – 10 coroane; secţiei de recovalescenţă
a Crucii Roşii – 10 coroane. La libera dispoziţie a direcţiunii au rămas 155 coroane şi 35
fileri, suma fiind folosită în scopuri similare13.
Asemenea tuturor băncilor româneşti din Transilvania, şi Banca „Râureana” a oferit
un sprijin material tinerilor intelectuali români. Astfel, în fiecare an s-a întocmit un bilanţ
exact al veniturilor şi cheltuielilor legate de administrarea „Mesei studenţilor academici”.
La fiecare început de an şcolar se desfăşura un concurs pentru ocuparea posturilor stabilite
de bancă. Candidaţii depuneau o cerere, o autobiografie şi alte acte justificative, din care
să rezulte starea lor materială şi a familiei din care proveneau („atestate de pauperitate”),
şi situaţia la învăţătură (indexul cu rezultatele la învăţătură) din ultimul an de studii. Erau
selectaţi studenţii cu posibilităţi materiale precare, cu rezultate bune la învăţătură şi cu un
profil moral acceptabil14.
De unele subvenţii băneşti au beneficiat şi o serie de importante societăţi ale
studenţilor români, precum „România Jună” şi Clubul român din Viena. Acesta din urmă a
fost înfiinţat în anul 1903, cu scopul declarat de a feri pe membrii săi (reprezentanţi ai clasei
mijlocii de muncitori şi comercianţi români din fabricile şi magazinele capitalei imperiale)
de deznaţionalizare15. Ajutor financiar a primit şi despărţământul „Astrei” din Târgu Lăpuş,
care a avut un rol important în declanşarea şi sprijinirea procesului de culturalizare a
populaţiei româneşti din aceste locuri.
La rândul ei, biserica greco-catolică, aşa cum rezultă din materialul documentar, a
fost sprijinită în procesul de construire de noi lăcaşuri de cult. Menţionăm faptul că fondul
pentru cultură şi binefacere era împărţit în mod egal ortodocşilor şi greco-catolicilor.
Acelaşi spirit de solidaritate creştină şi naţională domnea şi în relaţiile dintre acţionari şi
organismele de conducere ale băncii.
Direcţiunea instituţiei bancare a acordat o deosebită atenţie şcolilor confesionale
româneşti. A fost sprijinită acţiunea de construire şi renovare a acestora, prin acordarea
unor ajutoare nerambursabile şi a împrumuturilor pe termen lung sau cu dobânzi minime.
Idem, dos. Cartea depozitelor 1899-1910, f. 15.
Idem, dos. Încheirea conturilor Institutului de credit şi economii Râureana, societate pe acţii din CopalnicMănăştur pe anul 1916, f. 43.
14
Istorie financiar-bancară..., p. 6; Lucian Dronca, Din politica financiară a românilor ardeleni. Banca
„Economul” din Cluj (1886-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 138-139.
15
Lucian Dronca, op. cit., p. 148.
12
13
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Familiilor unor foşti funcţionari, decedaţi între timp, ca şi funcţionarilor care
ajungeau invalizi din diferite cauze li s-au acordat ajutoare băneşti, fapt ce le permitea să
aibă în continuare o existenţă demnă. Amintim, spre exemplu, ajutorul acordat de Banca
„Râureana” văduvei notarului Alexiu Stupar, om de mare încredere al băncii şi unul dintre
cei mai buni funcţionari ai săi.
La rândul lor, soldaţii români mobilizaţi pe fronturile primului război mondial,
văduvele şi orfanii de război, au beneficiat în mare măsură de ajutoarele oferite de bancă.
Astfel, în perioada 1916-1918, cea mai mare parte a sumelor destinate scopurilor
filantropice au fost alocate în vederea ajutorării celor care au avut de suferit de pe urma
„marelui război”16.
Considerăm că procentul alocat scopurilor de binefacere a fost mai ridicat, ajungând
până la 6% din profitul net anual. Căutând să evite unele neplăceri din partea autorităţilor
comitatense, Banca „Râureana”, ca şi alte instituţii româneşti, a oferit ajutoare prin fonduri
băneşti secrete care au fost mascate în bilanţurile generale anuale. Aceste sume de bani,
probabil mult mai mari decât cele raportate oficial, sunt foarte greu de depistat.
Menţionăm şi faptul că documentele de arhivă sunt lacunare, nepermiţând
realizarea unei contabilizări exacte a tuturor sumelor folosite în scopuri cultural-filantropice.
De asemenea, este dificilă şi operaţiunea de inventariere a tuturor celor care, persoane
particulare sau instituţii, au beneficiat de aceste ajutoare17.
Din cele prezentate, putem conchide că Banca „Râureana” s-a implicat vizibil
în iniţierea unor acţiuni cultural-filantropice care au vizat, cu prioritate, ameliorarea
condiţiilor de viaţă a celor nevoiaşi, cât şi afirmarea culturii naţionale.
Fondurile băneşti au fost direcţionate, în funcţie de puterea economică a băncii,
spre agricultură, comerţ, mica industrie şi sectorul social şi cultural-filantropic. Acest lucru
se impunea cu atât mai mult cu cât statul dualist nu sprijinea sub nici o formă iniţiativele
culturale ale naţiunilor nemaghiare din graniţele sale.
„Râureana” a reuşit să se impună în zonă ca una dintre cele mai puternice bănci de
credit. Prin operaţiunile financiare practicate şi acţiunile cultural-filantropice iniţiate, banca
a venit în sprijinul ţăranului român, a instituţiilor culturale şi a burgheziei româneşti. De
asemenea, această instituţie financiar-bancară a avut un rol important şi în modernizarea
gospodăriei ţărăneşti – după modelul capitalist – din întreaga sa arie de activitate.

AN-SJMm, fond Banca „Râureana”..., dos. 24, f. 20.
Ibidem, dos. Procesele verbale ale Consiliului de administraţie a băncii Râureana din Copalnic-Mănăştur pe
anul 1906, f. 16.
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