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ECONOMIC

Guvernatorii, figuri emblematice
Aniversând în acest an 130 de ani de la înfiinþare, s-aau organizat manifestãri ºtiinþifice ºi culturale pe tot parcursul anului, conferinþe ºi seminarii pe teme de istorie bancarã, expoziþii, emisiuni filatelice ºi numismatice . Toate au culminat cu sosirea la Bucureºti a lui Jean-C
Claude
Trichet, preºedintele Bãncii Centrale Europene, care a þinut un discurs (“Felicit Banca Naþionalã a României pentru conduita politicii sale
monetare în circumstanþe atât de dificile ºi pentru contribuþia la stabilitatea financiarã a þãrii datoritã politicilor sale sãnãtoase în ceea ce
priveºte supravegherea”) înaintea concertului de galã de la Ateneul Român, susþinut de filarmonica George Enescu, condusã de Horia
Andreescu. Cu acelaºi prilej au mai avut speech-uuri preºedintele Bãsescu (“Politicul a “împins” în spatele Bãncii Naþionale responsabilitatea
menþinerii stabilitãþii macroeconomice a þãrii, Banca fiind chematã sã substituie lipsa de coerenþã a deciziilor politice) ºi guvernatorul Mugur
Isãrescu (“Generaþiile urmãtoare vor judeca mai bine ce a fãcut corect ºi ce nu Banca Naþionalã, care a fost întotdeauna de ajutor þãrii în
depãºirea momentelor dificile”). A fost pentru prima datã când aniversarea BNR s- transformat într-uun asemenea eveniment. În 2000, când
s-aau împlinit 120 de ani de la înfiinþarea bãncii centrale, Isãrescu era premier.La aniversarea BNR fusese invitat ºi ºeful Rezervelor Federale
din SUA, Ben Bernanke, însã nu a reuºit sã ajungã. La o astfel de sãrbãtoare este o datorie fireascã sã fie readuºi în memoria contemporanilor noºtri cei 26 de guvernatori care au condus, în vremuri mai bune sau mai grele aceastã importantã instituþie, figuri emblematice atât

Ion I. Câmpineanu a
impus sigiliul Bãncii
Fiul patriotului Ion Câmpineanu, licenþiat
în drept la Paris, de mai multe ori ministru
în guvernele liberale, Ion I. Câmpineanu a
fost primul guvernator al Bãncii Naþionale
a României în perioada 1880-1882, pentru
a reveni în aceasta funcþie la începutul
anului 1888. De numele sãu se leagã primii paºi în organizarea instituþiei: subscrierea capitalului social; organizarea
imprimeriei; confecþionarea primelor
bilete de bancã, a cecurilor, a acþiunilor ºi
a sigiliului B.N.R.; întocmirea regulamentului interior; stabilirea relaþiilor cu bãnci
din strãinãtate; începerea construirii
palatului B.N.R., prin achiziþionarea
terenului numit Hanul ªerban Vodã ºi
încheierea contractului cu arhitecþii
francezi Cassien Bernard ºi Albert
Galleron º.a. Câmpineanu a încetat din
viaþã la 15 noiembrie 1888.

Anton Carp
a construit palatul
BNB

Theodor
ªtefãnescu, de 7 ori
guvernator

Licenþiat în drept la Paris, Anton Carp ºi-a
legat cea mai mare parte a vieþii de slujirea
Bãncii Naþionale. La 1 februarie 1881 a fost
numit director în aceastã instituþie. Ulterior,
a fost de mai multe ori guvernator: 1882 1888 ;1888-1890 ; 1895-1899 ; 1905-1907 ;
1909-1914. Iatã câteva realizãri ale guvernatorului Carp: apariþia conturilor curente
pe depozite de titluri, aur, argint ºi monede
straine; extinderea reþelei de agenþii B.N.R.
la nivelul Vechiului Regat; adoptarea
actelor normative ºi a mãsurilor necesare
retragerii din circulaþie a biletelor ipotecare;
s-a opus guvernului atunci când se încerca
schimbarea sistemului monetar prin introducerea monometalismului aur; a urmãrit
construcþia palatului B.N.R., pânã în iunie
1890 când toate serviciile Bãncii s-au mutat
în noul sediu.

Nãscut într-o familie de comercianþi,
Theodor ªtefãnescu a urmat cursurile ªcolii
comerciale din Bucureºti. A îndeplinit
provizoriu funcþia de guvernator al B.N.R.
în perioada 1907 - 1909, când Anton Carp a
fost numit ministru al agriculturii. În calitate
de guvernator, Theodor ªtefãnescu s-a preocupat de securizarea biletelor B.N.R ºi prevenirea falsificãrii lor. A fost obligat sã
accepte, în condiþiile crizei din 1907,
creºterea taxei oficiale a scontului de patru
ori în intervalul august-decembrie al acelui
an. Anunþând Consiliului general ºtirea
morþii lui Theodor ªtefãnescu, guvernatorul
I. G. Bibicescu aprecia : “ªtefãnescu a fost
ales director al Bãncii încã de la început,
astfel încât a contribuit la întemeierea ei,
fiind reales necontenit de ºapte ori în decursul celor 28 de ani. El a dat instituþiei tot
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