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UN JETON DE BĂCĂNIE ùI ÎNCEPUTURILE
INDUSTRIEI DE HÂRTIE DIN ROMÂNIA
Dorel Bălăiɒă*
Zusammenfassung
Wieder einmal bestätigt der folgende Beitrag welche Bedeutung einer
einfachen, unscheinbaren Wertmarke in einem bestimmten geschichtlichen
Zeitrahmen zukommen kann. Ausgegeben für dem werkseigenen Kaufladen –
eigentlich ein Bazar – erfahren wir die Geschichte von den Anfängen der
Papierindustrie in Rumänien bis zum Untergang der renommierten
Papierfabrik Letea Bacau, welche wie andere ehemals wichtige
Industriebetriebe des Landes den Übergang zur Marktwirtschaft nicht geschafft
hat. Interessant aber, und ein weiteres Beispiel, wie wichtig der Beitrag
einzelner Personen bei der Industrialisierung des Landes gewesen ist, was am
Beispiel der Persönlichkeit und den organisatorischen Fähigkeiten von Radu C.
Porumbaru nocheinmal unterstrichen wird. Das auch eigene materielle
Interessen eine Rolle spielten finden wir heute als normal, ist es doch in vielem
der antreibende Motor und menschlich. Im Vordergrund aber bleibt die
Leistung für die Gesellschaft. Die von einigen beherzten Aktionären,
einschlisslich des Königs Carol I. bereitgestellten Mittel, hätten es ohne den
tatkräftigen Einsatz des Fabrikdirektors Radu C. Porumbaru nicht geschafft,
Rumänien von den Papierimporten unabhängig zu machen.
Schlüsselwörter: Wertmarke, Papierfabrik, Letea, Radu C. Porumbaru.

Istoria acestui jeton, aparent banal, cu inscripɒii puɒine úi lacunare – la fel ca în
cazul multor alte jetoane – care fac dificilă atât identificarea emitentului, cât úi a
localităɒii în care a fost utilizat, este strâns legată de istoria întemeierii unei industrii
autohtone de hârtie úi, în mod particular, de înfiinɒarea primei fabrici româneúti de
hârtie – Letea Bacău.
Jetonul este din alamă úi are diametrul de 17 mm. Aversul are, în interiorul unui
cerc perlat, o inscripɒie circulară finalizată cu o stea în úase colɒuri: „BAZARUL
PORUMBARU ”, iar în centru valoarea nominală „5”. Reversul este simplu: în
interiorul unui cerc perlat, în centru, este trecută valoarea nominală “5”, fără a se
preciza dacă este vorba de bani sau lei. În catalogul MBR (MBR J86 314), jetonul este
prezentat la poziĠia J87, fără nicio explicaɒie suplimentară. Primele indicii privind
localizarea le găsim în catalogul domnului Erwin Schaffer (Schäffer 2003 269), unde
piesa este listată la poziɒia 524. Ca localitate este trecută Letea úi ca emitent băcănia
Radu C. Porumbaru.
Unul dintre primii directori ai fabricii de hârtie Letea Bacău a fost Radu C.
Porumbaru.
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2:1
Ideea întemeierii unei industrii naɒionale era vehiculată în cercurile de
intelectuali úi politicieni români vizionari încă dinainte de Unirea Principatelor. Au
existat mai multe încercări pentru crearea unor fabrici de hârtie, eúuate din varii motive
(Botez úi Saizu-Letea 1981 42). În martie 1875, prin lege, Ministerul de Interne a fost
autorizat să dea în antrepriză pe 10 ani furnizarea de hârtie necesară autorităɒilor
aceluia care va construi o fabrică de hârtie úi va oferi preɒurile cele mai avantajoase.
Hârtia se importa, în mare măsură, din Imperiul Austro-Ungar úi Germania. Datorită
unor clauze împovărătoare impuse prin lege, la licitaɒiile organizate nu s-a prezentat
niciun ofertant. În anul 1878 guvernul I. C. Brătianu propune o lege favorabilă
înfiinɒării unei fabrici de hârtie. Hotărârea formării unei societăɒi româneúti pentru
fabricarea de hârtie s-a luat la 7 iunie 1879 úi avea la bază un proiect de lege votat în
anul 1875.
Conútienɒi de importanɒa dezvoltării industriei naɒionale, un grup de români cu
iniɒiativă, sprijiniɒi de primul ministru liberal, Ion C. Brătianu, s-au asociat în acest
scop úi au înfiinɒat o societate pe acɒiuni. Juridic, fabrica Letea a fost creată la 17
ianuarie 1881, prin legea de înfiinɒare a „Primei societăɒi pentru fabricarea hârtiei” din
România, în fruntea căreia a fost numit Constantin Porumbaru, tatăl inginerului Radu
C. Porumbaru. În capul listei de acɒionari, cu scopul de a mări veniturile coroanei úi de
a atrage în acest proiect úi alte persoane cu posibilităɒi financiare, s-a trecut regele Carol
I însuɇi (Botez úi Saizu-Letea 1981 61). Primul ministru Ion C. Brătianu a reɒinut din
diurnele parlamentarilor liberali valoarea unei acɒiuni de 5000 de lei.
Noua unitate industrială trebuia să fie poziɒionată în apropierea unor centre
forestiere (lemnul fiind principala materie primă) úi a unor importante surse de apă. În
privinɒa amplasamentului viitoarei fabrici au existat două propuneri, alegându-se, în
cele din urmă, comuna Letea Nouă, pe malul Bistriɒei, la cca. 3 km de oraúul Bacău.
Lemnul urma să fie adus la fabrică, în cea mai mare parte, cu plutele pe Bistriɒa. Prin
legea din 18 martie 1883, s-au acordat primei societăɒi pentru fabricarea hârtiei 150
hectare de pădure anual, pentru 40 de ani, din pădurile statului de la Vadurile úi Tarcău
(judeɒul Neamɒ) „spre a extrage din ele materialul trebuincios la fabricarea hârtiei”
(Lahovari et alii 1901 159-160), 10 hectare de pe moúia statului, Letea (pe care s-a
construit fabrica), úi concesiunea pe 12 ani pentru „furnitura cu hârtie autorităɒilor
statului úi scutirea de impozite directe către stat pe timp de 12 ani”. De asemenea, s-au
acordat scutiri vamale pentru utilajele importate, pentru o serie de materii prime, úi
reducerea taxelor de transport pe căile ferate. În plus, statul a garantat un împrumut de
60000 lei la Casa de Depuneri, care să servească drept capital de exploatare.
Construcɒia propriu-zisă a fabricii a început în 12 iulie 1882, sub îndrumarea lui
Radu C. Porumbaru, iar prima capacitate de producɒie a intrat în funcɒiune în anul
1884, având în dotare doar o maúină Woith, cu o capacitate de producɒie de hârtie de
ziar úi de scris-tipar de 1000 t/an. La 21 mai 1885 Letea a intrat complet în funcɒiune.
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De-a lungul anilor, societatea s-a dezvoltat pe acelaúi amplasament,
desfăúurând, în funcɒie de necesităɒi, activităɒi de fabricare a celulozei úi hârtiei. Între
1948-1989, după încheierea procesului de naɒionalizare, Letea cunoaúte cea mai mare
dezvoltare. La acel moment sunt puse în funcɒiune instalaɒii cu efect antipoluant:
instalaɒia pentru recuperarea SO2 úi a căldurii din degajările fierbătoarelor de celuloză,
instalaɒia de evaporare borhot úi fabricare a drojdiei furajere, centrala de ars deúeuri
lemnoase, staɒia de epurare a apei uzate.
Începând cu anul 1990, piaɒa de desfacere centralizată se destramă úi cerinɒa de
hârtie devine din ce în ce mai mică. În perioada 1994-1997, mare parte din producɒia de
hârtie este sistată, rămânând active doar două maúini de fabricat hârtie: pentru
producɒia de hârtie de ziar úi pentru producɒia de hârtie igienică.
După înfiinɒare, fabrica l-a avut ca director general timp de 8 ani (1881-1887 úi
1889-1891) pe inginerul Radu C. Porumbaru, sub conducerea căruia s-a executat úi
montarea utilajelor întreprinderii.
Radu C. Porumbaru (n. 1854-d. 1913) a făcut studii superioare la Paris, unde a
obɒinut diploma de inginer de mine la L’école de mines úi o licenɒă în útiinɒe fizicochimice (Năstasă 2006 119). În timpul studenɒiei a fost un pasionat al muntelui úi a
realizat o performanɒă de răsunet mai ales pentru vremea aceea. A reuúit să escaladeze
Mont Blanc-ul, piscul de 4 807 metri, la 2 octombrie 1877, fiind primul român care a
realizat această ascensiune 1 . Atât de mult a ɒinut să ajungă pe vârful Mont Blanc, încât
úi-a sacrificat toate economiile pentru realizarea acestui vis. După întoarcerea în ɒară,
Radu Porumbaru s-a ocupat de studiul geologiei úi a scris Etude géologique des
environs de Craiova parcours Bucovatzu-Cretzesci (Angheluɒă et alii 1989 1031),
Paris, 1881 (Studiul geologic al împrejurimilor Craiovei pe traseul Bucovăɒ-Creɒeúti).
A fost deputat úi senator de Bacău. În 1907 a fost numit prefect de Bacău. În 1902 a
solicitat Primăriei Bacău, dar fără succes până la urmă, o autorizaɒie pentru înfiinɒarea
a două linii de tramvai care ar fi urmat să lege fabrica Letea de oraú. Pe de altă parte, tot
Radu C. Porumbaru este cel care úi-a legat numele de unele acɒiuni antisemite care s-au
derulat în Bacău în 1884 (Voledi-Vardi 1989). A inventat úi construit niɇte catapulte cu
care oameni de-ai lui au aruncat pietre asupra cartierului evreiesc „Lecca”, dar úi asupra
convoaielor funerare care treceau pe strada Sărata către cimitirul israelit din zonă 2 .
În 1904, cu ocazia comemorării a 400 de ani de la moartea lui Ɇtefan cel Mare,
Radu Porumbaru a bătut o frumoasă medalie úi a organizat serbări la Borzeúti (Botez úi
Saizu-Letea 1981 92). Este înmormântat în incinta fabricii Letea. Despre personalitatea
lui Radu C. Porumbaru a scris Nicolae Iorga (Iorga 1935 79) însuɇi, care îl caracteriza ca
„un om úi jumătate”, cum „rareori am văzut pe cineva mai bucuros de a crea, de a
organiza úi de a cârmui”. In memoriile sale, Iorgu Iordan îúi aminteúte de o vizită a sa
din perioada studenɒiei la fabrica Letea, úi de impresia deosebită făcută de directorul
întreprinderii, Radu C. Porumbaru, „un bărbat între două vârste, de o distincɒie úi o
amabilitate rarisime” (Iordan 1976 191).
Numărul de angajaɒi ai fabricii Letea a fost la pornire de 38 úi a ajuns în 1900 la
251, iar în 1914 la 719. Forɒa de muncă era constituită din muncitori calificaɒi, în mare
„Doctorul Vasile Steopoe, fost preúedinte al Clubului Alpin Român, urcând pe Mont Blanc în

1

1928, spunea că la Chamonix, la sediul Clubului Alpin Francez, se găsea cartea de aur a Mont
Blanc-ului. Ea cuprinde date privitoare la cei care au reuúit să facă ascensiunea acestui faimos
munte. Interesant este faptul că pe tabloul de onoare era úi un român, R. Porumbaru”, (Baticu
úi ɑiɒeica 1984 73).
2 Despre aceste acte reprobabile scriitorul evreu de origine română Elias Schwarzfeld a publicat
în 1885 la Leipzig un pamflet intitulat Radu Porumbar und seine Grauelthaten in der
Papierfabrik zu Bacau in Rumanien.
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parte străini (germani, austrieci úi polonezi), úi lucrători necalificaɒi 3 , ɒărani,
majoritatea din comunele din preajma fabricii 4 . Pentru aceútia trebuiau asigurate
anumite facilităɒi, iar pentru angajaɒii străini modalităɒi de recreere. Radu Porumbaru
va înfiinɒa un parc în apropierea fabricii 5 , iar pentru muncitori posibilităɒi de
aprovizionare cu alimente sau alte produse necesare traiului. Cum oraúul Bacău era la
cca. 3 km de fabrică, acelaúi întreprinzător acɒionar úi director de uzină a înfiinɒat un
bazar pe care l-a denumit, cum altfel, Bazarul Porumbaru 6 .

Bazarul Porumbaru
De aici lucrătorii puteau să-úi cumpere cu bani sau pe credit diverse articole de
băcănie. Bazarul Porumbaru era un fel de supermarket al începutului de secol al XX – lea
úi venea în întâmpinarea muncitorilor, care astfel nu mai trebuiau să bată drumul până
în oraú. O bună parte din salariile muncitorilor, destul de mici 7 , rămânea la bazarul
fabricii. Dacă, la prima vedere, înfiinɒarea bazarului era un lucru bun, util, totuúi se
„Mediul în care lucrau muncitorii era deosebit de aspru. La Letea, procesul de fabricaɒie din
unele secɒii se desfăɇura în clădiri insalubre, insuficient ventilate sau iluminate. În grotele
subterane, unde se descărca celuloza, muncitorii, lucrând într-o atmosfera încărcată cu dioxid
de sulf, fără să vadă timp de 10-12 ore lumina zilei, încărcau cu furcile vagonetele de celuloză úi
le împingeau apoi printr-un labirint spre fabricaɒia hârtiei. Afară, manevra vagoanelor de cale
ferată úi a cisternelor de păcură se efectua cu boii”. (C. Botez, I. Saizu 1981 79).
4 Letea Veche, Sărata, Bălcescu, Fântânele, Mărgineni, Săuceúti, Bereúti-Bistriɒa, Ciumaú-Bacău,
ùerbăneɇti.
5 Parcul Letea a apărut odată cu fabrica „Letea” úi era făcut pentru angajaɒii germani ai fabricii.
În timp, accesul în parc a fost permis úi marelui public. Acest parc se întindea pe atunci úi pe
terenul pe care se afla acum útrandul „Letea” úi terenul de fotbal, construite în jurul anilor
1960, în ideea de a se folosi apa caldă care provenea de la procesul de fabricare al hârtiei din
fabrică. Astăzi din vechiul parc nu au mai rămas decât câɒiva arbori.
6 Imaginea bazarului fabricii Letea este preluată din Constantin Botez, Ioan Saizu1981 133.
7 În 1896 celor 125 de salariaɒi s-au plătit 106250 lei, adică o medie de 70 de lei pe lună de
salariat. Dar salariile cele mai mari le aveau angajaɒii străini (Constantin Botez, Ioan Saizu
1981 78).
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pare că existau anumite nemulɒumiri. Într-un articol intitulat „Fabrica Letea úi
lucrătorii”, din 21 iulie 1907, publicat în ziarul „Alarma Bacăului” úi semnat “un
lucrător”, sunt redate o serie de supărări ale muncitorilor de la Letea privitoare la
practicile aplicate la bazarul fabricii: „Ni se spune că în apropiere este bazarul amicului
nostru Porumbaru, căci d-sa nu este numai chitar, fabricant de apă gazoasă, vânzător
de petrol, ci, în acelaúi timp cârciumar, manufacturist, bacal úi tot ce poate renta unui
negustor care se respectă úi care, în schimbul tarabei sale, îi aduce frumoase foloase...
Le spunem toate acestea cu dragostea ce o simɒim în suflet pentru dezinteresatul nostru
prieten Porumbaru; dar ceea ce ne face să-i oferim binevoitoarele noastre sfaturi
prieteneúti este că d-sa – úi-l rugã
am pentru aceasta – să intervină direct la d. Dinu
Brătianu, cât úi pe lângă onorata direcɒiune a fabricei de hârtie Letea, ca pe viitor
lucrătorii salariaɒi, funcɒionarii úi muncitorii cu ziua, să fie obligaɒi a-úi cumpăra
articolele de băcănie, manufactură, pâine, vin, rachiu, cisme, de la comercianɒii din oraú
care plătesc patente úi diferite dări către stat, judeɒ úi comună úi care totodată le-ar oferi
mărfurile trebuincioase cu preɒurile cele mai reduse, le-ar da în acelaúi timp marfă
bună úi proaspătă úi astfel strigătele comercianɒilor din oraú cât úi ale bieɒilor muncitori
salariaɒi ar înceta úi d. Porumbaru’úi va atrage mulɒumirile publice care astăzi îi
lipsesc...” (Alarma Bacăului, 21 iulie 1907, „Fabrica Letea úi lucrătorii”). Iată că bazarul
era o afacere cu siguranɒă rentabilă pentru Radu C. Porumbaru, care, pe lângă faptul că
nu plătea impozitele la stat, profita úi de distanɒa relativ considerabilă faɒă de Bacău.
Muncitorii preferau să cumpere produsele de lângă fabrică, iar el îúi putea astfel vinde
marfa mai scump. În plus, nici calitatea acesteia se pare că nu era dintre cele mai bune.
După decesul lui Radu C. Porumbaru din 1913, bazarul ajunge prin cumpărare
în proprietatea fabricii. Nu útim exact când a fost înfiinɒat bazarul, dar bănuim că acest
lucru s-a întâmplat numai când numărul de angajaɒi ai fabricii a devenit suficient cât să
necesite úi să susɒină existenɒa unei astfel de afaceri, probabil undeva după anul 1897 8 ,
când fabrica Letea intră într-o perioadă de dezvoltare susɒinută (care va ɒine până la
izbucnirea Primului Război Mondial 9 ), constând în creúterea investiɒiilor, mărirea
capacităɒii de producɒie úi a numărului de salariaɒi.
Jetonul prezentat se poate să fi fost emis la începutul secolului al XX – lea úi să
fi circulat până în 1913, când Radu Porumbaru decedează. Jetoanele erau date ca rest
clienɒilor, care puteau să le utilizeze doar la Bazarul Porumbaru.
Opinăm că valoarea nominală a acestui jeton este de 5 „Bani”, útiut fiind faptul
că jetoanele anterioare Primului Război Mondial aveau, în genere, valoarea exprimată
în „Bani”úi că, abia după 1918, odată cu devalorizarea monedei naɒionale, jetoanele au
avut valori nominale exprimate în „Lei”. Nu deɒinem încă informaĠii că ar fi fost emise
jetoane „Bazarul Porumbaru” úi cu alte valori nominale, însă nu excludem ipoteza
descoperirii unor piese cu nominal superior.

Până în 1897, deɇi a beneficiat de o serie de facilităĠi din partea statului român, fabrica Letea a
cunoscut perioade destul de tulburi. În august 1887 un incendiu a întrerupt producɒia timp de
doi ani. În octombrie 1890 úi-a încetat producɒia úi a concediat muncitorii, pentru că nu mai
avea bani pentru plata salariilor. Apoi fabrica a fost concesionată pentru 3 ani fraɒilor E. úi A.
Mirea. Aceútia redeschid fabrica în 1891, iar în ianuarie 1892 le este reziliat contractul úi este
încheiat un altul cu comerciantul I. N. Ionescu. La 1 septembrie 1892 acesta cedează contractul
societăɒii anonime “Bistriɒa”, formată din foútii acĠionari ai Letea. Abia în 1897 acɒionarii de la
Letea hotărăsc să exploateze fabrica singuri úi reuúesc să-úi achite datoriile, să îmbunătăɒească
procesele tehnologice úi să crească capacitatea de producɒie. Până în 1894 fabrica a avut sub
100 de angajaɒi.
9 În 1915 capacitatea de producɒie scade brusc, în urma unei explozii la maúina nr. 1 de fabricat
hârtie úi a imposibilităɒii aprovizionării cu piese de schimb din import, din cauza războiului.
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