Forme de economie şi întrajutorare a micilor depunători.
Tradiţie şi contemporaneitate
Manuela Pa/ade

Înfiinţarea Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni în anul 1 864, marchează
un moment istoric important în organizarea instituţiilor de credit în ţara noastră.
În prima perioadă de activitate ( 1 865-1 880) politica de plasamente limita
operaţiunile active de credit la împrumuturi acordate statului pe termen
nelimitat şi particularilor pe termen de un an, cu garanţii ipotecare, acestea fiind
înlocuite ulterior prin gajul cu efecte publice, acţiuni sau metale preţioase. În
ţara noastră, asociaţiile muncitoreşti au îmbrăcat la început forma organizaţiilor
de ajutor reciproc, a "caselor de prevedere" care încercau să asigure pe bază de
reciprocitate un sprijin material pentru caz de boală, şomaj sau invaliditate.
Casa de prevedere îşi propunea să-şi constituie fonduri pe bază de cotizaţii şi
depuneri. Sumele depuse puteau fi retrase oricând, în parte sau în totalitate, de
către depunătorul respectiv, dar ele erau restituite la 8 zile după prezentarea
cererii. Pentru a putea plăti depunătorilor dobândă, Casa de prevedere era
autorizată să dea cu împrumut sumele depuse, percepând o dobândă mai mare
decât cea plătită depunătorilor.
În anul 1 880 se înfiinţează Casa de Economie ca o anexă a Casei de
Depuneri şi Consemnaţiuni. O dată cu aceasta Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni şi-a schimbat denumirea în Casa de Depuneri, Consemnaţiuni şi
Economie. Depunerile se primeau la ghişeele Casei de Economie din Bucureşti
şi la orice agent al instituţiei. Erau agenţi toţi casierii statului, şefii oficiilor
poştale, directorii de şcoli şi învăţătorii de la sate. Fiecare depunător primea un
libret în care se înscriau toate operaţiunile. Fiecare depunere nu putea fi mai
mică de un leu sau mai mare de 300 lei. Îndată ce sumele depuse atingeau
3 000 lei, Casa de Economie cumpăra în contul depunătorului respectiv
efecte de stat pe care le păstra şi le administra separat. Dobânda la depunere nu
putea fi mai mică de 3% sau mai mare de 4,5%. Punctul culminant al
dezvoltării activităţii de atragere a economiilor băneşti ale populaţiei îl
constituie anul 1 908 când marea majoritate a depunătorilor aparţinea mediului
urban. Din totalul libretelor, 43% erau deţinute de şcolari, iar cea mai mare
depunere medie pe un libret era deţinută de comercianţi. În activitatea ei, Casa
de Economie se lovea de concurenţa băncilor comerciale. Sfărşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea au constituit pentru Casa de Economie
o perioadă de grele încercări provocate de marea criză economică izbucnită în
anul 1 9 1 3 şi care a avut consecinţe dezastruoase asupra operaţiilor Casei de
Economie, depunătorii aglomerând ghişeele şi cerând restituirea depunerilor. În
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condiţiile războiului, posibilităţile de economisire au fost extrem de reduse,
singura măsură luată în 1 9 1 8 de Casa de Economie fiind aceea de a creşte ltrnita
maximă a depunerilor pe un libret de la 3000 la 6000 lei şi suma maximă la o
depunere de la 300 la 600 lei. Marea majoritate a libretelor au rămas rară
mişcare ca urmare a mobilizărilor şi a evacuării unei părţi a populaţiei în
Moldova.
În anul 1 930 depunerea maximă a fost fixată la 1 00.000 lei pentru
persoanele particulare, iar depunerea minimă ce se putea face dintr-o dată pe un
libret de economii era de 50 de lei. Depunerile şi retragerile ulterioare se puteau
face nu numai de la unitatea emitentă a libretului cum fusese în ·trecut, ci şi la
oricare oficiu poştal din ţară. Din 1 932 suma maximă ce putea · fi depusă pe un
libret a fost sporită de la 1 00.000 lei la 3 00.000 lei.
La sfărşitul anului 1 933 soldul depunerilor era de peste 7 ori mai mare
decât în 1 928 şi de aproape 5 ori mai mare ca în 1 930. Ca urmare a încheierii
convenţiei cu Regia P.T.T., Casa de Economii avea posibilitatea să folosească
cele 1 600 de oficii şi agenţii poştale din ţară precum şi serviciile factorilor
poştali. După criza economică din 1 929- 1 933, depunerile au crescut în mod
rapid însă aceasta nu a decurs lin, ci trecând prin perioade de stagnare şi regres,
însă această creştere a avut loc pe seama scăderii depunerilor spre fructificare la
băncile comerciale care s-au prăbuşit.
În 1 935 în vreme ce Banca Românească plătea o dobândă de 2% la
depunerile la vedere şi 3% la libretele de economii, C.E.C.-ul plătea o dobândă
de 3,5% la libretele de economii. În 1 93 8 repartizarea numărului depunătorilor
pe grupe se prezenta astfel:
- casnice şi fără profesiune - 22,35%;
- funcţionari (inclusiv profesori, militari, preoţi) - 23,5%;
- minori (inclusiv elevi) - 29,29%;
- muncitori 2,2 1 %;
- meseriaşi - 8,5%;
- agricultori - 2,6%;
- servitori - 3,5%.
Printr-o adresă din data de 27 iulie 1 946 Casa Naţională de Economii şi
Cecuri Poştale Bucureşti anunţă Banca Creditul Mărunt Bacău că începând cu
data de 1 august 1 946 va începe să funcţioneze Sucursala C.E.C. Bacău.
Această sucursală va ţine conturile libretelor de economii emise de ea şi de
oficiile poştale din zona sa de activitate şi conturile de cecuri ale titularilor
domiciliaţi în zonă. Zona de activitate a sucursalei Bacău cuprindea judeţele:
Bacău, Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi, Fălciu, Iaşi, Neamţ, Rădăuţi,
Roman, Suceava, Tutova şi Vaslui. În anul 1 947 din totalul depunătorilor 43%
reprezentau elevi, aceasta datorită acţiunilor desfăşurate de C.E.C. în şcoli.
·
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Comercianţii, fabricanţii, liber profesioniştii şi meseriaşii constituiau în 1 94 7
aproximativ 30% din numărul total al depunătorilor.
Odată cu înfăptuirea reformei monetare, depunerile la C.E.C. au fost
recalculate la raportul 1 :20.000, sumele recalculate fiind iniţial blocate fără
dobândă, deblocându-se ulterior 50% din depuneri şi eliberându-se totodată
titularilor librete noi care purtau menţiunea "Depuneri în lei stabilizaţi după data
de 1 4 august 1 947".
În data de 1 septembrie 1 948 se înfiinţează Casa de Economii, Cecuri şi
Consemnaţiuni al cărei patrimoniu s-a format prin contopirea Casei Naţionale
de Economii şi Cecuri Poştale şi Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni.
Disponibilităţile în numerar ale C.E.C. erau păstrate la Banca Naţională, care
plătea instituţiei dobândă.
C.E.C. a dezvoltat în rândul populaţiei spiritul de economie şi o bună
gospodărire a banilor precum şi păstrarea economiilor băneşti la instituţii
specializate. Operaţiile de depuneri şi restituiri efectuate de C.E.C. cuprindeau:
operaţii pe Iibrete de economii cu dobândă, pe librete de economii cu câştiguri,
pe librete de economii cu dobândă şi câştiguri, pe librete de economii cu
dobândă şi câştiguri în autoturisme, operaţiuni pe obligaţiuni C.E.C. cu
câştiguri, operaţiuni în conturi curente personale.
Între atribuţiile C.E.C. menţionez:
- atragerea spre fructificare a economii lor băneşti ale populaţiei;
- acordarea de împrumuturi pe termen lung, mediu şi scurt populaţiei
pentru cumpărarea de locuinţe şi bunuri de folosinţă îndelungată;
- încasări de impozite şi taxe.
Obiectul activităţii C.E.C. s-a diversificat după 1 989 efectuându-se
plasamente pe piaţa fmanciar bancară şi operaţiuni cu titluri de stat, reducându-se
soldul disponibilităţilor ţinute la bănci şi plasarea acestora în depozite pe termen la
instituţiile bancare.
Prin legea nr. 66/1 996 C.E.C. se reorganizează în societate bancară pe
acţiuni cu un capital de 220.000 milioane lei. În scopul protejării economiilor
populaţiei, sumele depuse precum şi dobânzile sunt garantate de către stat, iar
operaţiunile efectuate, numele depunătorilor şi sumele depuse sunt
confidenţiale.
Istoria trecută, prezentă şi viitoare, precum şi consolidarea financiară vor
asigura menţinerea C.E.C. pe eşichierul instituţiilor bancare autohtone cu o
solidă poziţie pe piaţă, sensibilă la nou şi pregătită să devină un factor
dinamizator al vieţii economice a României.
În paralel cu Casa de Economie funcţionează, începând cu 1 5 iulie 1 926,
Banca Corpului Didactic Primar din judeţul Bacău şi din 1 934 Casa de ajutor
Reciproc a funcţionarilor Băncilor de Credit Mărunt.
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La înfiinţare Banca Corpului Didactic avea un capital subscris de 84.600
lei, un capital vărsat de 1 0.200 lei şi un număr de 65 membri titulari şi
suplinitori ai Corpului Didactic din judeţul Bacău. Scopul acestor case de ajutor
reciproc era de a primi economiile membrilor şi de a le fructifica pe cât posibil,
de a acorda ajutor membrilor lor în limita fondurilor. Durata de funcţionare era
nelimitată. Taxa de înscriere era de 25 de lei, capitalul social formându-se din
părţile sociale vărsate de membri prin reţineri prin statele de plată şi donaţiile pe
care societatea le primea. Rata lunară din salariu era de 100 de lei, iar dividentul
se fixa la 7% şi se capitaliza, nu se plătea acţionarului. Pe lângă capitalul social
alcătuit, banca putea contracta împrumuturi garantate cu averea socială în
următoarea ordine:
a) beneficiul anual;
b) fondul de rezervă;
c) părţile sociale;
d) donaţiile.
Depunerile se primeau: a) la vedere până la 5000 lei de fiecare membru;
b) pe termen pentru orice sumă, termenul neputând fi
mai mic de 6 luni.
Depunătorilor li se eliberau librete în care se înscriau toate operaţiunile.
Obţinerea împrumuturilor se aproba de consiliul de administraţie care era
format din 9 membri, care se întrunea lunar, cererile fiind aprobate în ordinea
înscrisă în registru şi numai membrilor. Dobânda la împrumut se fixase la 1 2%
pe an. Împrumuturile la titulari nu puteau fi mai mari de 5 ori salariul lunar, iar
la suplinitori de 2 ori salariul lunar. Împrumuturile puteau fi acordate şi pe
garanţie de efecte publice neblocate.
Banca Corpului Didactic Bacău dispunea, conform statutului, de o serie
de fonduri ca fondul de rezervă şi fondul de ajutorare. Beneficiul net al băncii
era repartizat astfel:
- 1 0% fond de rezervă;
- 1 0% fond de ajuto�P"e;
- 1 0% fond imobil;
- 5% fond cultural;
- 7% dividende, iar restul se împărţea în mod egal între fondul imobil şi
fondul de ajutorare.
Împrumuturile se solicitau pentru ajutor de boală, cumpărarea de pământ,
cumpărări de unelte agricole, repararea locuinţei, trimiterea copiilor la şcoală,
ajutor de înmormântare. Din fondul de ajutoare s-au achitat, în anul 1 942, 1 8
ajutoare din care 1 4 pentru învăţătorii decedaţi pe front. Din fondul cultural se
plătea în acelaşi an suma de 1 7.640 lei pentru cărţi editate de membrii băncii şi
cărţi pentru biblioteca Inspectoratului Şcolar.
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În 1 9 august 1 939 se constituie o societate cooperativă de librărie a
corpului didactic care avea scopul de a aproviziona pe asociaţi cu cele
trebuitoare profesiei. Beneficiile realizate de secţia economică (cooperativa de
librărie) erau repartizate în aceleaşi procente ca şi beneficiul secţiei bancare.
Pentru a face faţă cererilor de împrumut în anul 1 944 se apelează la un
împrumut de 1 0 milioane lei la Institutul Naţional al Cooperaţiei Bucureşti, iar
în anul 1 946 se intervine şi se obţine de la Banca Naţională a României un
împrumut de 1 00 milioane lei cu dobândă de 1 2%. La înfiinţare Banca Corpului
Didactic avea 65 de membri, după 1 5 ani, adică în 1 94 1 , 591 de membri, în
1 947, 80 1 membri, ajungând ca la ,data �ând a fuzionat cu Cooperativa
Solidaritatea, adică în 1 949, să aibă 1 202 asociaţi şi să se transforme în Casă de
Ajutor Reciproc. Dinamica încasărilor şi plăţilor între anii 1 933- 1 947 a avut o
evoluţie ascendentă, dar cu un minim în anii 1 935, 1 939 şi 1 944 datorită crizei
economice şi războiului. Astfel dacă în 1 933 încasările erau de 5 .423.000 lei,
1 6.752.000 lei în 1 942, 54.074.000 lei în 1 945, în 1 947 se ridicau la
637.978.000 lei.
De-a lungul acestei perioade activitatea s-a încheiat cu beneficii
repartizate conform statutului. Dobânda la împrumut a oscilat între 7 şi 1 0%, iar
pentru depunerile la termen dobânda era de 4%.
Toate aceste forme de economisire şi întrajutorare a micilor depunători au
creat premisele pentru extinderea acţiunii de economisire în rândul populaţiei
atât din mediul urban cât şi rural, contribuind totodată la îmbunătăţirea continuă
şi reală a situaţiei materiale a deponenţilor.
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Formes d'economie et cooperation des petits economes.
Tradition et actualite
Resume
Dans cet article l'auteur fait un historique de l'institution: "Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni", qui s'est institue pendant l'annee 1 864, an qui marque un moment
historique important dans l'organisation des institutions de credit de notre pays.
Toutes les formes d'economie et cooperations des petits economes ont cree les
premisses pour extention de l'action d'economie range en milieu urbain et rural, mais
elles ont contribue ă l'amelioration de situation materialle des economes.
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