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economice, elaboreazã ºi aplicã politici
monetare, la fel ºi politica de curs de
schimb; banca centralã se ocupã ºi de
autorizarea ºi supravegherea prudenþialã
a instituþiilor de credit, de monitorizarea
bunei functionãri a sistemelor de plãþi
pentru asigurarea stabilitãþii financiare;
emite bancnote ºi monede; stabileºte
regimul valutar ºi-l supravegheazã,
administreazã rezervele internaþionale
ale României.

Guvernatorii,
perso-nalitãþi
emblematice
De-a lungul istoriei, BNR a avut 26 de
guvernatori care au condus, în vremuri
mai bune sau mai grele aceastã importantã instituþie, figuri emblematice atât
pentru bancã, cât ºi pentru întreaga viaþã
româneascã. Iatã câteva nume care au
fãcut istorie la BNR:
Ion I. Câmpineanu, licenþiat în drept la
Paris, a fost primul guvernator, în
perioada 1880-1882, dar a revenit în
aceastã funcþie în 1888. De numele sãu
se leagã organizarea instituþiei: subscrierea capitalului social; organizarea
imprimeriei; confecþionarea primelor
bilete de bancã, a cecurilor, ºi a sigiliului; începerea construirii Palatului
B.N.R.
Anton Carp a deþinut de mai multe ori
aceastã demnitate, în perioada 1882 1914. Din realizãri: apariþia conturilor
curente pe depozite de titluri, aur, argint
ºi monede straine; s-a opus introducerii
monometalismului aur.
Theodor ªtefãnescu, de ºapte ori guvernator, s-a preocupat de securizarea
biletelor B.N.R ºi prevenirea falsificãrii
lor.
Theodor Rosetti, cu studii juridice la
Viena ºi Paris, a schimbat sistemul
monetar ºi a înfiinþat Bãnca Agricolã.
Ioan G. Bibicescu, 1916 - 1921. În
1916, sub ameninþarea ocupaþiei strãine,
Tezaurul B.N.R. a fost transportat la
Moscova, cu aprobarea guvernului;
august 1917, a doua parte a tezaurului a
ajuns tot la Moscova.
Mihail Oromolu a fost guvernator în
perioada1922 – 1926. A recuperat
depozitul în aur, deþinut de B.N.R. la
Reichsbank ºi a readus statul ca acþionar
al bãncii.
Dimitrie Burillianu, 1927-1931, s-a axat
pe stabilizarea monetarã. Criza economicã din 1929 a impus negocierea unui
împrumut extern. Burillianu a pus
condiþii. A fost demis.
Mihail Manoilescu, guvernator în 1931,
s-a opus dorinþei regelui Carol al II-lea
de a salva Banca Marmorosch-Blank de
la faliment. A fost destituit.
Mitiþã Constantinescu, 1935-1940, a
început construcþia Noului Palat al
BNR.
Tiberiu Moºoiu, 1946-1947. Epoca a

fost marcatã de importante transformãri:
devalorizarea monedei naþionale ; etatizarea Bãncii Naþionale; reforma monetarã din 1947; obligaþia particularilor de

a ceda aurul statului. Moºoiu a fost arestat în 1950 ºi a murit la Sighet.
Aurel Vijoli, 1947-1952, a aplicat politica economicã a PCR: naþionalizarea
întreprinderilor ; lichidarea instituþiilor
bancare ºi de credit; reforma monetarã
din ‘52. A fost acuzat de sabotarea
reformei monetare, demis ºi arestat.
Dupã aceea, se ºtie ce a urmat: centralizare, planificare, economie închisã,
subordonarea bãncii de cãtre Ministerul
de Finanþe. Dar, spunea guvernatorul
Mugur Isãrescu, Banca ºi-a pãstrat, întro oarecare mãsurã, profesionalismul ºi,
cu toate cã guvernatorii sau preºedinþii
care au urmat n-au mai avut anvergura
de altãdatã, toþi au fost oameni care sau strãduit sã-ºi facã datoria. Iatã ºi
numele celor care au condus Banca în
perioada comunistã: Anton Moisescu,
Petre Bãlãceanu, Marin Lupu, Vasile
Malinschi, Vasile Rãuþã, Florea
Dumitrescu, Decebal Urdea ºi Mugur
Isãrescu, cel mai longeviv guvernator
din toate timpurile.
Dan Marian
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