
Cronologia 

1864-1990
(succesiunea faptelor de punere

în funcțiune a Camerei de Comerț
și Industrie Vâlcea)

1864, septembrie 30 – Legea
pentru înființarea Camerelor de
Comerciu (promulgată în 2 octombrie).
Sunt înființate camere de comerț în
București, Turnu Severin, Craiova, Turnu
Măgurele, Giurgiu, Brăila Galați și Ismail.
Camera din circumscripția Craiova are în
componența sa județele Dolj, Vâlcea și
Olt.

1886, mai 10 – Denumirea
instituțiilor se schimbă în Camere de
Comerț și Industrie (Legea din 10 mai
1886). Camera din circumscripția
Craiova primește în componență și
județul Gorj.

1887, iunie 20 – Inaugurarea căii
ferate Râmnicu Vâlcea Drăgășani

1925 – la Râmnicu Vâlcea se
înființează o școală de ucenici comerciali
(curs seral, durata 3 ani)

1925, mai 12 – Legea de
reorganizare a Camerelor de Comerț și
Industrie, care permite înființarea unor
noi camere de comerț pe teriotoriul
României.

1926, februarie 13 - Decretul Regal
586/1926 de înființare a camerei de
Comerț și Industrie Vâlcea (publicat în
Monitorul Oficial di 14 februarie 1926).
Primul președinte al Camera de Comerț
și Industrie Vâlcea este Mitică Simian,
cel  care va conduce această instituție
până în 1949.

1934, aprilie 30 – urmare a
modificărilor legislative, Camera de
Comerț și Industrie Vâlcea devine
„secțiune pedentă de Camera de Comerț
și Industrie Sibiu”, înglobare înfăptuită la
5 iunie 1934.

1936, aprilie 30 - Camera de
Comerț și Industrie Vâlcea își recapătă
drepturile de instituție de sine stătătoare.
Consiliul de administrație este pus în
funcțiune la 12 octombrie 1936, în frunte
cu președintele Mitică Simian.

1945-1948 – activitatea camerelor
de comerț este dublată de Sfatul
Negustoresc. O întâlnire a acestui for
are loc la Râmnicu Vâlcea, în găzduirea
președintelui Mitică Simian.

1949 - Camerele de Comerț și
Industrie sunt desființate „fără a avea
instituție succesoare”.

1990, aprilie – prima tentativă de
reînființare a Camerei de Comerț și
Industrie Vâlcea. Octavian Vulpescu,
inspector teritorial cu privatizarea,
încearcă să adune un grup de inițiativă.

1990, mai – a doua inițiativă
aparține lui Valentin Cismaru, inspector
teritorial în Ministerul Economiei. Se
încearcă o asociere a mai multor agenți
economici.

1990, iulie 3 – Cotidianul local
Evenimentul publică anunțul de inițiere a
reînființării Camerei de Comerț și
Industrie Vâlcea sub forma unei invitații
de participare la reînființare. 

1990, iulie 12 – prima întâlnire a
grupului de inițiativă cu peste 30 de
reprezentanți ai agenților economici. Se
redactează Hotărârea de reînființare a
Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea.

1990, iulie 16-17 – Prima Adunare
generală a Camerei de Comerț și
Industrie a României. Participă și o
delegație de vâlceni.

1990, iulie 26 – Prima Adunare
generală a Camerei de Comerț și
Industrie Vâlcea, pentru proiectul de
buget și alegerea conducerii. Valentin
Cismaru este ales președinte.
Documentele de înființare vor fi legalizat
la Notariatul de Stat din Râmnicu
Vâlcea, în 6 august 1990, iar procedura
de legalizare se va finaliza cu Hotărârea
de guvern 799/1990. Camera de Comerț
și Industrie Vâlcea funcționează până
astăzi fără întreruperea, îndeplinindu-și
rolul de reprezentare economică în relații
locale, naționale și internaționale, de
inițiator al evenimentelor de comunicare
publică a rezultatelor economiei
regionale, de animator al mediului de
afaceri vâlcean.
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Un petic din testamentul

Regelui României Mari
Istoria are evoluţiile sale implacabile. Nevoia de a dezvolta economic

România, implicit zona Vâlcii binecuvântată de Dumnezeu cu resurse de o
diversitate remarcabilă dar cu o administraţie străină de realitate – atunci ca şi acum
- nu i-a lăsat indiferenţi ,în urma cu 90 de ani, pe aceia care îşi asumaseră rolul de a
moderniza şi a ridica ţara în secolul XX la nivelul meritat. Regele Ferdinand, omul
legat organic de un stat pe care şi-a propus să-l alăture naţiunilor europene
responsabile, a fost motorul.  

Astfel s-a născut ,la 13 februarie 1926, un act normativ care aducea Vâlcea,
din punct de vedere economic, acolo unde ar fi trebuit mereu să-i fie lo  cul.

Decretul semnat de Ferdinand ca o necesitate a recunoaşterii realităţii econo mi ce existente
la poalele Carpaţilor, de-a lungul Oltului, este actul de înfiinţare a Camerei de Comerţ şi
Industrie. Un petic din testamentul Regelui României Mari…

Ne place să credem ca reglementările de atunci au contribuit la creşterea
economică a Vâlcii, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de schimburi cu

Bucureştiul, cu întreaga Muntenie şi cu Ardealul prin Valea Oltului, în aşa fel încât
să fim părtaşi la atingerea maximului pe care îl cunoaştem cu toţii în anul 1938. 

Războiul, apoi comunismul, plaga neagră a economiei şi a întregii societăţi,
au şters o piramidă privată normală şi prosperă, creând una inversă şi arti fi -

ci ală, planificată sub conducerea severă statului, nu a pieţei libere şi suverane. Fiind
gân dită şi construită nefiresc, economia socialistă nu putea să lase urme solide, şi cea
ce este mai grav, în circa 50 de ani, ne-a făcut să uităm ce înseamnă activitatea con -
cu renţială reală în care principiul cererii şi ofertei să fie adevăratul motor al societăţii. 

În anul 1989, calea istoriei adevărate s-a refăcut şi în această parte de lume.
Este însă greu şi uneori încă de neînţeles pentru unii cum să lucreze în acest

sistem. Eforturile, din păcate, eşuate de a şterge memoria conceptelor şi
mentalităţilor comuniste au avut urmările pe care le percepem şi acum: lipsa de
iniţiativă şi încredere, administraţii învechite, birocraţie extremă, conducători de
instituţii lipsiţi de viziune, educaţie neperformantă etc. 

Totuşi tăvălugul acestei noi realităţi a dărâmat multe dintre prejudecăţi,
dovedind că, orice s-ar întâmpla, istoria are un curs inexorabil, aşa cum

spuneam la începutul acestei intervenţii. 

Trăim o rezolvare în evoluţie pozitivă a activităţilor economice cu rezultate
palpabile în nivelul real de bunăstare a societăţii în ansamblu. Refacerea pe

alte planuri a activităţii unor societăţi precum MW Drăgăşani, Vilmar, Vipro sau
CIECH Uzina de Sodă Rm Vâlcea, iniţiativele private care au creat Diana , Boromir,
Anabella, Sarcom, Avicarvil şi altele, sunt exemple indubitabile asupra viabilităţii
unei economii care reface o punte peste ani, al cărei început a fost în anii ’20 ai
secolului trecut. 

Credem aşadar că tot ceea ce s-a întâmplat în anul 1926 prin înfiinţarea
Camerei de Comerţ a Circumscripţiei Râmnic sub semnătura Regelui a fost

cu adevărat un eveniment notabil cu urmări importante în destinul judeţului, probat
cu miile de documente pe care le putem şi acum studia în arhive. Apariţia şi
dezvoltarea unei economii de piaţă reale în Judeţul Vâlcea are ,cu siguranţă, rădăcini
solide în ceea ce s-a întâmplat în acea perioada în ciuda derapajelor comuniste.  

Cred că o dezvoltare reală nu poate fi făcută cu adevărat decât dacă ne
decidem să respectăm trecutul, să ne redescoperim şi să ne urmăm tradiţiile

şi, mai ales, să ne regăsim curajul de a renunţa odată pentru totdeauna să resuscităm
monştrii ineficienţi şi anacronici lăsaţi moştenire de comunism.

n Valentin CISMARU

90 de ani de la înfiinţarea Camerei
de Comerţ şi Industrie Râmnic

Ferdinand I, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României,
La toţi cei de faţă şi viitori, sănătate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la

departamentul industriei şi comerţului sub No. 10139 din 13
Fevruarie 1926,

Având în vedere art. 2 din legea pentru reorganizarea
Camerelor de comerţ şi de industrie,

Având în vedere jurnalul consiliului de miniştri 
No. 250 încheiat în şedinţa dela 12 Fevruarie 1926, 

Am decretat şi decretăm:

Art. I. Se înfiinţează Camera de comerţ şi industrie a
circumscripţiei Râmnic, cu sediul în oraşul Râmnicu-Vâlcea.

Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul
industriei şi comerţului este însărcinat cu aducerea la îndeplinire
a dispoziţiunilor prezentului decret.

Dat în Bucureşti,  la 13 Fevruarie 1926 .

FERDINAND 

No. 586
Monitorul Oficial 1876/14 Fevruarie 1926

Ministrul industriei 
şi comerţului,

Tancred Constantinescu.
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Au fost grupate anumite cate -
gorii de meserii şi corporaţii

din oraş. S-a ţinut adunarea specială a
me seriaşilor, în ziua de 13 aprilie
1903, pentru alegerea comitetului cor -
po raţiunei, unde au fost aleşi: pre şe din -
te – Oprea Dumitrescu, tipograf; mem -
bri: Alexandru Predovici, curelar; Nicolae
Popescu, tâmplar; Petre Constan ti nes -
cu, croitor, Constantin Rădulescu, cojo -
car; Gheorghe Cristescu, meseriaş;
Petre Ionescu, bărbier. Aceste alegeri

au fost validate de Ministerul de
Comerţ, cu Ordinul nr.70021/31
octombrie 1903.

Breslele reuneau negustori sau
meşteşugari cu scopul de a proteja pe
membri şi familiile lor. Ele s-au format
pentru a controla plăţile şi preţurile,
pentru a-i informa pe ucenici şi pentru
a menţine un nivel înalt al producţiei.

Situaţia generală s-a prezentat
astfel: proprietari – 131, din care 100
aveau activităţi diferite, încă din seco -
lul anterior; lucrători 142 şi ucenici 93.
Aceştia erau împărţiţi pe mese rii:
abagii 11, argintari 1, armurieri 1,
bărbieri 8, brutari 6, ceasornicari 3,
cizmari 24, cofetari 4, cojocari 3,
croitori 11, curelari 8, cusătoare 18,
fierari 6, geamgii 1, lumânării 3,
mecanici 4, modiste 3, plăpumari 3,
pălărieri 2, tăbăcari 8, tipografi 3.

În dosarul nr.4/1903, filele 171-
183, din Fondul Primăriei oraşului

Râmnicu Vâlcii, am descoperit un
proces verbal, încheiat în urma
controlului făcut „tuturor industriilor şi
întreprinderilor” din oraş, în zilele de
26, 27, 28, 30 şi 31 martie 1903, de
către „medicul oraşului urbei” D.
Sabin. Au mai participat „ajutorul
sanitar şi gardistul Zisu Niculaescu
delegat al poliţiei”. În cele cinci zile, au
fost controlate cele 239 de industrii ce
funcţionau pe teritoriul oraşului.

Din analiza documentului, s-a con -
sta tat că activitatea industrial-comer -
cială se poate împărţi în trei grupe.

Prima grupă, formată din meşte -
şu ga ri-negustori, care produceau
mărfu rile în atelierele lor şi tot ei le
vindeau. Din această grupă, făceau
parte cei care confecţionau îmbrăcă -
minte, încăl ţă minte, prelucrarea lem -
nului şi a meta lelor, lumânări etc.

În grupa a doua, intrau meşterii
care prestau diverse servicii: bijutieri,
căruţaşi, ceasornicari, hotelieri.

Din a treia grupă făceau parte
negustorii propriu-zişi. Aceştia vindeau
mărfurile produse de alţii ca băcanii,
cârciumarii, sticlarii etc. 

Pentru a vă contura o părere
despre varietatea industriilor şi
întreprinderilor care formau ponderea
comercială a oraşului, la începutul
secolului trecut, le consemnăm mai
jos: brutari -6, cojocari şi abagii – 6,
fabrică de dopuri de plută – 1, joagăr
cu vapori – 1, mori de apă – 4, măţărie
-1, pieptănărie -1, mezelării – 3,
tăbăcării -8, cismării – 24, croitorie de
dame - 4, cârciumă cu bucătărie -8,
cârciumării - 21, curelării - 21, curelării
-9, dogării - 2, fabrica de săpun - 1,
fabrica de aramă cu motor de apă -1,
fabrică de flanelărie şi mintene – 1,

frângherii - 3, moară de făină şi mălai
- 2, simigerie - 1, tâmplării -15, tapiţerii
- 3, croitorie de bărbaţi şi dame - 8,
rotării - 5, bărbierii - 6, cârciumă şi
băcănie - 7, fabrică de lumânări -3,
tipografii - 3, hotelul central - al
Bisericii Maica Domnului - 1, farmacii -
2, cafenea cu biliard - 2, depozit de
gaz sau sticlărie - 4, tinichigerii - 3,
ateliere de fierărie - 9, atelier mecanic
- 1, depozite de porumb şi mălai - 3,
croitorie de mintene - 1, hoteluri - 4,
croitorie de flanele şi mintene - 2,
povarne – cazane pentru ţuică - 4,
ateliere de armurărie - 1, cârciumă cu
han şi bucătărie - 7, restaurante - 2,
blănărie - 1, ploscării - 2, birt economic
- 2, plăpumărie -1, cafenea şi berărie -
1, atelier de fotografie - 2, cofetărie-
cafenea-berărie - 3, ceasornicărie - 2,
cârciumă şi berărie - 3, bragerie şi
alviţărie - 1, flanelărie - 2, pălării din
stofă - 2, fabrică de ape gazoase - 2,
teatru -1, gheretă în piaţa centrală – 1,
cărămidărie - 1, cimitire - 4, abator - 1,
şcoala comunităţii catolice - 1, arest
preventiv - 1, cazarmă călăraşi - 1.

Repartiţia industriilor şi întreprin -
derilor pe străzi, se prezintă astfel:
Strada Tabaci – 22, Călăraşi – 37,
Apostol Dumitrescu -1, Carol I -8,
Dorobanţi -17, Ion Dumitrescu – 1,
Sfântul Gheorghe – 2, Gării – 2,
Herescu -1, Lahovary -1, Mihai Bravu
-15, Radu de la Afumaţi – 4, Traian -
77, Platforma Bâlciului -1, Bulevardul
Tudor Vladimirescu – 12, fără notaţii
de stradă- 38.

Vă prezentăm o selecţie a felului
cum erau organizate industriile şi
întreprinderile după procesul
verbal, respectând, în totalitate,
expresiile folosite, la acea vreme.

Strada Traian, nr. 32, există brutăria lui Gheorghe Velian, formată din:
„camera pentru pâine, camera pentru cuptoare, camera de frământat

cocă, trei camere pentru depozitul materiilor prime (făina), o cameră de dormit
pentru lucrători”. La această brutărie, lucrează: „un cocător, un frământător, un
ajutor şi un servitor, toţi majori. Apa pentru frământat o ia din conducta primăriei”.

Strada Abator, nr.12, brutăria lui Ilie Antonovici, este chiriaş al d-lui Vidan
Nedelcovici. Are: „două camere, una pentru cuptor şi frământat, la etaj

încă două camere pentru lucrători, o cameră pentru făină, în alt corp al clădirii
două magazii de lemn pentru depozitul de făină”. Lucrează proprietarul, un
cocător, un frământător, un ajutor şi un servitor. Apa pentru frământat se ia din
conducta primăriei. 

Pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, existau brutăriile d-lui Adriani, închiriate
lui Alexandru Iliescu din Slatina şi lui August Demeter. 

Strada Călăraşilor, nr.88, brutăria lui Mihel Paulin, com pusă din: „camera
cuptoarelor, unul pen tru pâine, altul pentru franzelă şi cor nuri, o cameră

pentru frământat, o altă cameră
pentru pâinea coaptă, o magazie şi
camera dormitor pentru lu cră tori
situată la etajul doi. Apa se ia din
conducta primăriei. Lucrează stă pâ -
nul, un cocător şi doi frământători”

La nr.17, era brutăria lui Tudor
Dumitriu, compusă: „dintr-o cameră de frământat şi dospit, cuptorul, o

cameră de păstrat pâinea şi camera lucrătorilor în alt corp de clădire. În curte,
avea o magazie de scânduri pentru depozitarea făinii. Apa pentru frământat se ia
din conducta primăriei. Lucrează un cocător, un frământător, un ajutor şi un
servitor”. Simigeria lui Stoica Dumitrescu, la nr.102, cu o singură cameră pentru
cuptor şi frământător. Tot aici, dorm şi lucrătorii. Camera veche aproape ruinată,
murdară, pereţi afumaţi negri, din care cauză e şi întunecoasă. Lucrează stăpânul
şi trei lucrători, doi majori, unul de 18 ani.

Nea Marin, cojocarul de 70 ani de pe strada Abatorului

La capitolul „Cojocărie şi abagerie” (fabricanţi şi negustori de haine de aba, postav gros, ordinar), arhiva Primăriei Râmnicului aminteşte de afacerea lui Nicolae
Ionescu din strada Călăraşi, nr.4 „Deţine o singură cameră de lucru. Lucrează stăpânul singur”.

Constantin Rădulescu, strada Călăraşi, nr.6, „are o singură cameră pentru lucrători. Lucrează stăpânul, o calfă şi trei ucenici de 13,14 şi 15 ani”.
Constantin Marin, strada Abator, nr.15 „o singură cameră atelier în care lucrează numai stăpânul, un bătrân de 70 de ani”.
N. Molodoveanu, strada Traian, nr.30, are „ o cameră atelier în care lucrează două calfe şi şase ucenici, între 13 şi 16 ani”.

Hanciu- Schland vs N.N.
Simian, rivali pe piaţa

tăbăcăriei 

Trimişii administraţiei au găsit pe strada Abator,
nr.4, Cleinarat – moştenitor „are o cameră de

vase, două camere de lucru, un uscător, un şopron.
Lucrează stăpânul, trei calfe majore şi un ucenic de 16
ani”.

P. Herţa – moştenitor, la nr,10 „are o cameră, un
şopron, un uscător, magazie, atelier şi o cameră de
locuit, curtea e în partea pavată. Lucrează feciorul lui
P. Herţa”.

Strada Abator, nr.18, tăbăcăria Hanciu- Scland
„este cea mai mare din oraş, are două camere

de var, un uscător, două ateliere de lucru şi patru ca -
me re pentru personal dintre care şi un dormitor, pen -
tru cinci ucenici, cu paturi suprapuse. Lucrează patru
calfe, cinic ucenici, între 15 şi 18 ani şi doi maiştri”.

Strada Călăraşilor, nr.6, tăbăcăria N. Şteflea şi
N. Lupaş, „are în acest loc numai gropile

pentru ţinut pieile în scoarţă, iar gropile de var, spălare
şi uscare la are pe aceiaşi stradă, la nr.24”.

N.N. Simian, strada Călăraşi „are cea mai nouă
tăbăcărie, compusă din camera de var, un uscător,
două camere atelier, două dormitoare pentru 6-8
lucrători. Lucrează 4 calfe şi 4 lucrători majori, doi
ucenici de 16 şi 18 ani”.

Cizmăria, o afacere la fiecare
colţ de stradă

Strada Mihai Bravu, Grigore Niculescu „are o cameră atelier în care
lucrează stăpânul, trei calfe majore, o calfă de 18 ani şi trei

ucenici de 14,16 şi 17 ani”.

Cizmăria lui Lazăr Calboreanu, casele ruinate „lucrează stăpânul
ajutat de patru calfe majore, o calfă de 18 ani, o fată de 18 ani,

care coase la maşină şi trei ucenici de 15,18 şi 19 ani”.

La nr.22, cizmăria lui Carol Sabo, „două camere pentru atelier, mici
pentru numărul de lucrători, rău luminate, neventilate. Lucrează

stăpânul cu şase calfe majore, o calfă de 19 ani, un ucenic de 21 de ani
şi trei ucenici de 13,15 şi 17 ani”. 

Strada Dorobanţilor, cizmăria lui Gh. Constantinescu „o cameră
atelier, ruinată, murdară. Lucrează stăpânul şi o calfă majoră, doi

ucenici de 13 şi 15 ani”.

Iosef Reisnauer, la nr.22 „avea o cameră atelier veche, ruinată unde
lucrează cu o calfă majoră”.

Strada Tabaci, nr.7, Theodor Marinescu „avea o cameră de lucru,
cu pământ pe jos. Lucrează stăpânul cu o calfă de 16 ani şi trei

ucenici de 12,13 şi 16 ani”.

Strada Traian, cizmăria Horaţiu Mabe, la nr.180 „o cameră atelier,
despărţită în două printr-un paravan, spaţioasă, luminoasă.

Lucrează stăpânul şi două calfe majore, doi ucenici de 13 şi 15 ani.”

Cizmăria lui Nae Georgescu, la nr.70 „cu două camere atelier, mici
şi rău ventilate, în care lucrează şase calfe majore şi doi ucenici

de 14 şi 15 ani”.

Cizmăria Adolf Kohen, la nr.80 „o cameră atelier la drum, luminată,
curată, o cameră atelier în curte, în acelaşi corp de clădire, rău

ventilată, cu miros greu. Lucrează două calfe majore, două calfe de 16 şi
18 ani şi un ucenic de 14 ani”.

Cizmăria lui Dumitru Ionescu, la nr.127, „deţine o cameră atelier,
mare, luminoasă, curată, într-o clădire veche, ruinată, cu pământ

pe jos. Lucrează numai stăpânul”.

Tinichigeria şi
fierăria - meseriile

minorităţilor 

La Tinichigerie (atelierul unde
se lucrează şi prăvălia unde

se vând obiecte de tablă), amintim
pe strada Mihai Bravu, în „casele
Bisericii Cuvioasa Parschiva, Iancu
Fritz avea o cameră atelier, ruinată,
umedă, infectă, unde lucrează
stăpânul singur şi o calfă de 14 ani.”

Pe strada Dorobanţilor, la nr.1,
„Bercu Schiffer are o cameră

atelier, materialele şi produsele bine
ţinute. Este luminată puţin. Lucrează
stăpânul şi o calfă de 18 ani”.

Despre Fierărie, arhiva Primăriei
reperează strada Tabaci, unde se
găseau trei ateliere de fierărie, după
cum urmează: fierăria lui Costică
Savu, la nr.52, compusă dintr-o
şandrama ruinată, unde lucrează
stăpânul şi un lucrător; atelier de
fierărie-rotărie, împletit coşuri de
căruţe, al lui Neculae Oancea, la
nr.48, compus dintr-o cameră pentru
rotărie şi împletit, un şopron pentru
fierărie şi forje, un şopron atelier de
lemnărie, Lucrează o calfă fierar, o
calfă rotar, o calfă împletitor, o calfă
lemnar şi un lucrător la fierărie, toţi
majori; fierăria lui Pasto Ianoş, la
nr.29, compusă dintr-o magazie de
lemn, unde e forja şi un şopron.
Lucrează stăpânul şi un lucrător
major. Mai are un ucenic de 14 ani.

Tâmplarii şi cele
două străzi ale lor

Pe strada Călăraşilor, funcţio -
nau trei ateliere: a lui Iohan

Tegetaffer, la nr. 58, o cameră de
lucru unde lucra doar stăpânul;
Mihail Mihel Şpeck, la nr.41, are
două camere atelier, lucrează stăpâ -
nul ca meşter şi trei calfe majore;
tâmplăria lui Alexandru Cristescu, la
nr.107, o cameră atelier, curată,
luminată, lucrează stăpânul singur;
atelierul mecanic de tâmplărie-
fierărie a lui Franţ Eitel, situat pe
Bulevardul Tudor Vladimirescu,
nr.18, clădire din zid şi lemn, este
spaţioasă, bine luminată, cameră
pentru forje, strung şi orice lucrare
de fierărie, o cameră pentru maşinile
de tâmplărie şi un atelier mare
pentru lucru, un birou. La atelierul de
fierărie, lucrează patru maiştri şi
calfe, toţi majori. La tâmplărie,
lucrează un maestru, şase lucrători
calfe, toţi majori şi cinci ucenici, cu
vârste cuprinse între 15 şi 18 ani”.

Tot pe Bulevardul Tudor
Vladimirescu, se găsea tâmplăria lui
Frangot Ceci. Funcţiona în casele d-
lui Andreani, avea o singură cameră,
bine luminată. Lucrează stăpânul şi
un lucrător.

Industria Râmnicului, la început de secol XX

Cetatea intra în secolul
XX cu o bogată reţea
industrial-comercială
specifică vremii. În

judeţul Vâlcea, se va
trece la aplicare a legii de

organizare a meseriilor
din 4 martie 1902.

Brutăriile domnului Adriani de la Bulevard



Ediţie aniversară 90 ANI

Partener European 3

Strada Traian: 

Cârciumă cu bucătărie a lui
Veleanu Gheorghe, la nr.49,

compusă dintr-o cameră mică, curată,
pentru consu maţie. Lucrează stăpânul
cu un ajutor, are vas cu cană şi capac
pentru apa de spălat vesela;

Cârciumă, bucătărie şi

camere de dormit pentru

ţărani, a lui Dumitru A. Bogoslov, la
nr.65, compusă dintr-o cameră pentru
cârciumă, cu maşină de gătit, o
cameră pentru consumaţie, una cu pat
comun, o cameră cu trei paturi, una cu
două paturi. Servesc stăpânul cu soţia
şi o servitoare. Se găteşte în vase de
fier smălţuit şi pământ, tacâmurile de
fier, are vas cu capac şi cană pentru

apă; Cârciumă şi bucătărie pentru
ţărani a lui Marinucă Ionescu, la nr.36.
O ţine cu zăciuială Tache Inătescu,
este compusă dintr-o cameră pentru
cârciumă, cu maşină de gătit, o
cameră pentru consumaţie. Se găteşte
în vase de pământ, tacâmurile sunt din
fier şi tinichea; 

Cârciuma în capul mahalalei

Cetăţuia, lângă cimitir, a lui
Lina Ionescu, compusă dintr-o cameră
pentru cârciumă spaţioasă, dar
murdară. Nu are vas cu cană şi capac
pentru apa de spălat vasele murdare,
vinde stăpânul; 

Cârciumă şi bucătărie, cu

camere de dormit, pentru

ţărani, a lui Anania Moraru, nr.46.
Compusă dintr-o cameră pentru

cârciumă, cu maşină de gătit, două
camere pentru consumaţie, cu mese şi
paturi, o cameră cu pat comun, trei
camere cu câte două paturi. Mobilierul
nu este regulamentar, vasele de gătit
de pământ şi de fier smălţuit,
tacâmurile de fier. Servesc stăpânul,
soţia lui şi un copil de 14 ani;

Cârciuma cu bucătărie a lui

Ion Ţuluca, zis şi Mărunţelu,
la nr.54. Ocupa casa moştenitorilor
Stan Rădulescu, compusă din două
etaje. Jos cârciuma e compusă dintr-o
cameră mare, luminată, curată. Are
vas cu capac şi cană pentru apă,
vesela curată, o cameră cu mese
pentru consumaţie şi o cameră pentru
bucătărie. Vasele care se folosesc
sunt de fier smălţuit. Tacâmurile de fier

şi alpaca, curate, lenjerie bine ţinută.
Lucrează stăpânul şi doi băieţi de 14 şi
15 ani, etajul de sus numit şi „Otelul
Mărunţelu” (Stan Rădulescu). Acelaşi
chiriaş are 12 camere cu 18 paturi, cu
mobilier şi lenjerie regulamentară. Nu
are plapome de vată. În curte, sunt un
grajd şi un şopron, murdar ţinute.
Serveşte o chelneriţă, o servitoare şi
un rânaş;

Cârciuma – bucătărie şi

camere de dormit pentru

ţărani a lui Nicolae Simon, la nr.69,
compusă dintr-o cameră pentru
cârciumă cu maşină de gătit, una
pentru consumaţie, una cameră cu trei
paturi, una cu două paturi şi una cu un
pat comun. Serveşte stăpânul cu doi
copii de 12 şi 13 ani. Vasele de gătit de
pământ şi fier smălţuit, tacâmurile de
fier, are vas de apă cu capac şi cană”.

Strada Călăraşilor: 

Cârciuma lui Filip Georgescu,
la nr.44, deţinea o cameră de

cârciumă în care vând stăpânul şi un
băiat al său, nu are vas cu capac şi
cană pentru apă; 

Cârciumă cu bucătărie şi

camere de dormit a lui Popa

de la Cheia, ţinută de Iordan Popescu,
la nr.73, compusă dintr-o cameră
pentru cârciumă, spaţioasă, cu mese
şi bănci, o cameră pentru consumaţie,
o odaie de dormit cu trei paturi mari,
maşină de gătit în cârciumă. Vasele de
gătit sunt de pământ şi fier smălţuite,
tacâmurile de fier şi tinichea;

Cârciumă cu bucătărie a lui

Ion Popescu, la nr.59. Casă
veche, joasă, o cameră de cârciumă,
cu maşină de gătit în ea, o cameră de
consumaţie. Vasele în care gătesc
bucatele sunt de pământ, tacâmurile
de fier şi tinichea. În fundul curţii, un
şopron de lemn”.

Strada Carol I:

Cârciuma lui Ion C-tinescu, la
nr.3, o cameră pentru

cârciumă, cu maşină de gătit, o
cameră cu mese pentru consumaţie, o
cameră de dormit, cu paturi mari
comune. Vasele de gătit sunt de
pământ, tacâmurile de fier şi tinichea

Bulevardul Tudor Vladimirescu;

Cârciuma-han şi bucătărie a

lui Taşcu Chesarie, ampla -
sată în colţul bulevardului cu strada
Gării, Clădire mare, cu cinic camere
pentru pasageri, cu câte două paturi.

C â r c i u m i  ş i  c â r c i u m a r i

î n t r - u n  t â r g  d e  t r a n z i t

Primele

hoteluri

îşi  fac

apariţ ia
Hotelul Central al

Bisericii Maica

Domnului, admi nis tra tor
Costică Georgescu, situat
pe strada Doroban ţilor,
nr.13, are 13 camere, din

care 3 cu două paturi şi 10 cu un pat. Cinci paturi cu somiere, restul numai cu
saltele. Mobilierul şi lenjeria regula men tare, nu are plapu me de vată, cură ţenia
bine ţinută, servesc stăpâna şi o chel ne riţă”.

Otelul Adriani, situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.15, chiriaş
al Otelului şi teatrului fiind Costea Ştefan, are două etaje, cel de jos,

cu pardoseală. Camerele de la etaj sunt bune, la etajul de jos sunt şase
camere, o cameră pentru cârciumă şi biliard şi un restaurant în două camere.
Etajul de sus are 12 camere pentru pasageri. 

Hotelul Roşianu, administrator N. Bolutescu, situat pe strada Traian, la
nr.57. Clădire nouă compusă din o cameră de cârciumă, cu maşină de

gătit, o cameră de consumaţie, cu mese, trei camere pentru pasageri, două cu
câte două paturi şi una cu pat. Totul este ţinut foarte murdar, lipsesc mobilierul
şi lenjeria cerută de regulamentul comunal. Servesc un servitor şi o servitoare,
ambii majori. Grajdul din curtea dinspre strada Tabaci, cu pardoseala sub
nivelul curţii, aşa că lichidele animalelor nu au nici o scurgere, se acumulează
formând bălţi care dau un miros nesuferit şi vătămător, trebuie dărâmat. La
acest hotel, am găsit dormind într-o cameră, două fete tinere, de 18 şi 20 de
ani. Întrebate ce profesie au, mi-au răspuns că sunt fete de consumaţie, cu alte
cuvinte face prostituţie clandestină şi practică viaţa în orgii şi contribuie la
propagarea bolilor contagioase”.  

Dulceaţa Râmnicului plin de boemie:

cofetării, cafenele, bragerii şi alviţării
Din procesul verbal

încheiat în 1903 regăsim:

„Cafeneaua Biliard, a lui Ion
Golescu, de pe strada Dorobanţi,
nr.1. Se compune din-o cameră cu
mese pentru cafenea şi biliard,
spaţioasă şi luminoasă; o cameră
pentru făcut cafele, curată. Apa se
fierbe în vase de tinichea albă,
curate şi ibrice. Casa este veche cu
zidăria umedă lângă pământ,
fiindcă s-a înălţat strada veche;
Cofetăria Costică Mihăilescu, de
pe strada Mihai Bravu, nr.1,
compusă dintr-o prăvălie cu mese
pentru consumaţie, biliard, rafturi
pentru cofetărie şi dulciuri, o
cameră de consumaţie, o cameră
cu cuptor pentru făcut cafele, un
laborator spaţios, dare cam
întunecos. Vasele pentru făcut
cafeaua şi cele pentru cofetărie
sunt curate. Vesele de serviciu,
bine ţinută. Lucrează stăpânul, un
laborant şi un chelner, toţi majori,
soţia stăpânului; 

Cafenea şi berărie, Gh. Prahoveanu din strada Traian nr. 100, casă veche, trei camere mari pentru
consumaţie, cu lenjerie curată, o cameră pentru făcut cafele şi ţinut băuturile. Servesc două fete mai mici de

21 de ani, care fac şi prostituţie clandestină sub ocrotirea autorităţilor;

Cafeneaua lui Petre Toma are o cameră mare întunecoasă, murdară, infectată prin fumul de tutun, cu mese
şi scaune, un biliard, în fund încă o cameră, mai mică, întunecoasă, a treia cameră cu cuptor pentru format

cafelele. Vasele în care se fierbe apa sunt de tinichea albă, curate.”

Să nu uităm şi de brăgărie şi alviţărie a lui Regep Iuseim, pe strada Traian, nr. 71 „o cameră atelier cu cuptor
şi cazan de fiert braga, joasă, umedă, curat ţinută, o cameră de dormit cu paturi comune, curată, joasă,

întunecoasă. Vasele de preparat şi vândut braga, alviţa, limonada sunt curate.”
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În Fondul arhivistic al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcii se
află Dosarul 24/1947 care ne oferă o diversitate de informaţii

despre reţeaua industrială şi comercială particulară existentă cu
numai un an înainte de evenimentul din 11 iunie 1948, când se
votează legea prin care „se naţionalizează principalele întreprinderi
industriale, bancare, de asigurări şi de transporturi” (Legea 114,
Constituţia R.P.R.).

La 3 noiembrie 1948, trec în proprietatea statului toate
instituţiile medico-sanitare şi întreprinderile cinematografice. A fost,
atunci, preluat de către stat Sanatoriul Dr. Th. Nicolaescu, cinema
Andreani şi Aro (Decretele 302, 303 din noiembrie 1948).

În Raportul din 30 decembrie 1947, Camera de Comerţ şi
Industrie arată că în judeţul Vâlcea existau 1418 firme industriale şi
sociale în care lucrau 34.129 de muncitori şi diverşi meseriaşi
(Fondul CCI, dosar 110/1947).

În Râmnic, la cea vreme, nu exista o unitate industrială mai
mare decât Fabrica de piele şi încălţăminte, Întreprinderea Oprea
Şimian şi fii”. În urma aplicării legii 119 din 11 iunie 1948, au trecut
în proprietatea statului, ca bun al întregului popor, un număr de opt
întreprinderi importante din ramura lemnului, una din ramura
alimentară opt, mori, brutării etc.

Astfel, în Râmnic, existau: industria mare (societatea
„Proprietatea”, fabricaţiune de căciuli, funduri de tablă de aramă)
alte industrii (15 croitorii de dame, 9 croitorii de bărbaţi, 6 cojocării,
două tipografii, două ateliere fotografice, un atelier de pictură pentru
icoa ne şi biserici, două ateliere de zugrăvit case, două plăpumării, cinci
mori de apă, o pivă, 10 poverne, o giuvergie sistematică, un joa găr.
(Expunerea situaţiunei judeţului Vâlcea, presentată Consiliului
General la deschiderea sesiunii ordinare din anul 1900, prefect C.N.
Herescu, tipografia O. Demetrescu, Râmnicu Vâlcea, 1900).

La 1903, despre economia Râmnicului avem informaţii precise
şi detaliate dintr-un proces verbal de inventariere şi control făcut în
zilele de 26,27, 28, 30 şi 31 martie 1903. Cu această ocazie, au fost
controlate toate cele 239 de industrii ce funcţionau pe raza oraşului.
Amplasate pe 15 străzi, erau dispuse astfel: Strada Tabaci -22,
Călăraşilor – 37, Apostol Dumitrescu -1, Regele Carol I – 8,
Dorobanţilor – 17, Ion Dumitrescu – 1, Sfântul Gheorghe -2, Garei
– 2, Herăscu – 1, Lahovary – 1, Mihai Bravu – 15, Radu de la
Afumaţi – 4 Traian -77, Platforma Bâlciului – 1, Bulevardul Tudor
Vladimirescu – 12. 

Pe categorii, economia râmniceană se baza pe: industria
metalurgică -1, a lemnului -14, construcţii – 3, textilă – 1,
pielărie şi confecţii din piele – 6, manufacturi – 1, alimentară –
12, hârtie şi tipar – 3, comerţ – 17, bănci –cooperative de credit,
asigurări bursă -3 (Fondul Primăriei, dosar 4/1903, p.171-183).

Industria metalurgică – fabrica de produse de aramă I Iarinay
Arnold Succesor, situată, la început, pe strada Călăraşi, nr.93,

la 1903, luna martie ( fabrica de aramă cu motor de apă, clădire din
zid şi lemn,o cameră de ciocan de lemn, un cuptor pentru înroşit
arama, nicovale, depozite de aramă fabricată, lucrează un maestru
şi doi lucrători, nota autorului). Din 28 august 1934, produce şi
aramă cu sulfat de cupru (Arnold Iarinay, de origine român, născut
la 1865, la Orşova, dosar 4/1903).

Industria lemnului este prezentă prin 14 firme de prelucrare
a lemnului din care se obţin diverse produse.

Depozitul de cherestea „Carpatina”, la 22 octombrie 1931, nr.65
„Carpatina (societate anonimă pentru comerţul de forestieră, cu
sediul principal în Bucureşti, strada Bacalogu, nr.4, iar sucursale în
Râmnicul Vâlcii, strada Traian, capital 126.075.000 lei, durată
nelimitată, având administrator pe d-l Isodor Solomon, n.a.)această
societate avea o sucursală şi în Brezoi (Buletinul CCI Vâlcea, Rm.
Vâlcea, dosar nr.79/1931).

Cooperativa Industria Lemnului de pe Bulevardul Tudor
Vladimirescu, nr.31 cu servicii specializate în tâmplărie.

Fabrica Nicolae Hanciu, de pe strada Simionescu, nr. 29, unde
se produce cherestea (fabrica de cherestea şi export Nicoale
Hanciu avea joagăre cu abur. Fraţii Hanciu deschid o fabrică de

cherestea încă din anul 1889, având unele secţii şi la Brezoi, n.a. -
dosar 1733/29.07.1915 şi 699/19.04.1921).

Cooperativa Forestieră „Sylvia” de pe strada Traian nr. 154.
Fabrica de butoaie a lui Mitică Şimian de pe strada Simionescu,

nr. 2: „La 1 ianuarie 1922, Şimian Mitică şi Dumitru deschid o
fabrică de butoaie pe strada Apostol Dumitrescu, nr.70-72) – Fondul
CCI, dosar 59/1931). Despre Mitică D. Şimian, ştim că s-a născut la
12 august 1893 la Râmnicu Vâlcea şi poseda mai multe afaceri: o
fabrică de tăbăcărie, exploatări de păduri, import şi export de tot
felul de produse agricole, industriale şi materii prime în ţară şi
străinătate (dosar nr.200/30.09.1936)

Fabrica de dopuri a lui Sangheld, situată pe strada Căpitan
Simionescu, nr.14 (dosar 4/1903) – (fabrica de dopuri de plută era
compusă din două camere de lucru spaţioase, bine luminate, aerate
prin geamurile puse, pod pentru preparate, magazie pentru
materiale. Într-una din camere, sunt instalate maşinile în număr de
şase, lucrează cinci băieţi între 15 şi 28 de ani, 9 femei, între 13 şi
28 de ani – nota autorului).

Joagărul de pe strada Ştirbei Vodă (fostă Călăraşilor) nr. 93,
proprietar R. Iarinay.

Strungărie în lemn a lui Gh. Oţet de pe strada plt. Vasile
Olănescu, nr. 2.

Tâmplărie mecanică a lui Wilhelm Gundisch de pe Bulevardul
Principesa Maria, nr.17, la această adresă se fabrica mobilă şi
binale(Fond CCI, dosar 1237/1931). În anul 1926, deschide un
atelier de tâmplărie mecanică pe strada lt. Costeanu, nr.37, îl
radiază în 1931. (Fondul Tribunalului Judeţean Vâlcea, dosar
831/1926). Între 1919-1920, se asociază cu Dietrich şi Speck şi
deschid pe strada Tabaci în casele lui Costică N. Barbu, nr. 37, un
nou atelier de tâmplărie mobilă (dosar nr.1047/20 iunie 1919).
(Wilhelm M. Gundisch este născut la Cisnădie – Sibiu la 23 iulie
1907 iar Mihail Speck este născut la Sibiu, în data de 2 septembrie
1871, n.a.)

Ateliere de tâmplărie fină a lui Vasile Râscă, pe strada plt. V.
Olănescu,nr. 7. 

Joagărul lui Dumitrescu Olt, de pe strada cpt. Simionescu, nr. 28. 
Fabrica „Iosif Laschon”, de pe strada Traian, nr.46.
Fabrica „Mesteacănul”, de pe strada Joagărului, nr. 5. 
Fabrica lui Vasile Chiriţescu, de pe strada Joagărului nr. 5.

Industria construcţiilor: fabrica de sobe de teracotă, proprie -
tar Virgil Codreanu, de pe strada Fundătura Enescu, fabrica

de sobe de teracotă, proprietar Simion Traian, de pe strada col.
Apostol Dumitrescu, nr.70, întreprinderea „Incodrum” se ocupa cu
construcţia de drumuri, având sediul pe strada Splaiul Ioanid, nr.1.

Industria textilă – ţesătură mecanică „Codex”, de pe
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.17.

Industria pielii şi confecţiilor din piele – fabrica de tăbăcărie
a lui C-tin Hanciu şi fii, strada cpt . Simionescu, nr.4, bis,

înfiinţată la 23 aprilie 1924 (dosar nr.59/18.10.1931). C-tin Hanciu şi
fii, societate în nume colectiv, pentru comerţul de tăbăcărie, pielărie
cu sediul în Râmnicul Vâlcii, capital numeral 2.100.000 lei (Fondul
CCI 1930-1931.) 

Fabrica de tăbăcărie a lui Alexandru Podia, situată pe strada
cpt. Urşeanu, nr. 11.

Fabrica de tăbăcărie Oprea Şimian şi fii, situată pe strada col.
Apostol Dumitrescu, nr. 68 (fostă Călăraşilor – dosar 36/6.10.1931)
Societatea desfăşoară comerţul de fabrică de tăbăcărie, pielărie şi
exploatări de păduri. Are o sucursală în Caracal, jur. Romanaţi cu
capital subscris de 9.000.000 lei, este înfiinţată la 7 iunie 1923, pe
durată nelimitată, având asociat pe Nae O. Şimian, Romică O.
Şimian şi ing. A. O. Şimian (Buletin CCI Vâlcea, pag.LIV).

Fabrica de piele a ing. Nicoale Lupaş, pe strada col Apostol
Dumitrescu, nr. 72). Născut la Săliştea Sibiului în ianuarie 1874, la
20 mai 1913, înfiinţează o tăbăcărie şi o curelărie pe strada cpt.
Simionescu, nr.16)

Fabrica de pielărie Costică N. Şteflea, situată pe strada cpt.
Simionescu, nr. 10 ( născut la Râmnic, în 24 martie 1890, la 22
noiembrie 1920 făcea comerţ de măcelărie în Hala Centrală cu
firma „La răsărit de soare”, încheie afacerea la 6 octombrie 1932. În
11 septembrie 1920, deschide fabrica pentru industria pielăriei pe
strada Călăraşilor, nr.83 8dosar 2096/1920 şi nr.127/1932)

Industria de manufactură şi confecţii – atelierul de croitorie
al doamnei Victoria D. Grabovschi (născută în Bucureşti la 24

iulie 1899, de meserie menajeră, n.a), situat pe strada General
Praporgescu, nr.9, cu firma „Croitorie de dame” (Buletinul CCI,
p.XLVI, dosar nr.1027/30.11.1931).

I
ndustria alimentară – bine dezvoltată, însumează nu mai
puţin de 12 întreprinderi bine şi foarte bine dezvoltate: moara
ţărănească de pe Iazul Morilor, a Olgăi Geltsch (informaţii

suplimentare, Olga Geltsch şi Pascalopol M. Maria se
înregistrează, la 1 februarie 1933, cu afacere de industrializare şi
comercializare cu cereale şi derivatele lor, cu sediul în Râmnicul
Vâlcii, n.a.), strada Ştirbei Vodă, nr. 109 cu numele firma „Moara
Geltsch- cereale şi derivatele lor”(dosar 23/1934/ firme CCI
nr.78/1935, nr. de înregistrare 1/1933) este dizolvată şi lichidată în
august 1935.

Moara ţărănească a lui C. Hanciu de pe Iazul Morilor (era o
moa ră de apă cu 2 pietre, măcina porumb la una din pieţe, scotea
şi făină, era compusă din camera de morărit, o cameră atelier şi una
pen tru morar. Lucra numai morarul, avea ieşire la strada Abator,
n.a.).

Brutăria lui Nia. A. Moraru, situată pe strada Traian, nr. 118
(dosar 283/22.01.1925).

Fabrica „Picadili” producea un bogat sortiment de bomboane şi
rahat, situată pe strada Traian, la nr. 97.

Brutăria lui Ioan Miclăuşi, strada Traian, nr. 71, firma „La
Ardeleanu” (dosar Registrul firmelor comerciale, 10.02.1938).

Moara ţărănească a lui Gh. Ştefănescu, strada  col. A.
Dumitrescu, nr. 54.

Brutăria lui Mihai C. Pita, strada Traian, nr. 79.
Brutăria lui Ioan D. Marin, strada N. A. Constantinescu, nr. 4

(Ion Dumitru Marin, născut la 15 august 1907, în Argeş, n.a.).
Fabrica de mezeluri a lui Ion Purice, strada cpt. Simionescu,

nr.23. Moara ţărănească a lui Dumitrescu Olt, strada cpt.
Simionescu, nr. 28.

Moara cu ciocane a maiorului în rezervă Vasilescu, strada
Matei Basarab, nr. 53.

Moara ţărănească a lui Avramescu S. Soiu, strada Ştirbei Vodă,
nr. 49.

Industria hârtiei şi tiparului

Tipografia Gutenberg (tipografia se ocupa cu comerţul şi
legătura de carte, cu un capital numerar de 500.000 lei, n.a.), Bld.
Tudor Vladimirescu, nr. 57, iar din 30 martie 1928, funcţiona pe
strada g-ral Praporgescu, nr. 10, sub conducerea lui D.S. Petrescu
(F.C.C.I, dosar 29/1931).

Tipografia „Unirea”, strada Traian, nr. 153.
Tipografia – legătorie de carte a episcopiei, situată pe strada

Carol I, nr.52.

Alte industrii nespecificate – atelierul de fierărie- rotărie a
lui Nicolae I. Rodeanu( născut la Râmnicu Vâlcii, în 2

septembrie 1907, n.a.)  , situat pe platforma bâlciului, nr. 4. Aici, se
confecţionau curele şi şelărie (dosar 993/18.11.1931); atelier de
reparaţii de cauciucuri şi caiere de automobile şi biciclete a lui Iosif
Hess, strada Traian, nr.77; Uzina electrică a Societăţii electrice
Râmnicul Vâlcii, strada Mircea Vodă, nr.13, împuterniciţi, ing. W.
Kaiser şi Daniel Wilhelm (dosar 250/19.11.1931). Producerea şi
comercializarea energiei electrice în oraş se făcea de Societatea
Electrica, cu un capital de 14.000.000 lei, înfiinţată la 1931, pe o
durată de 40 de ani (Buletinul CCI, p. LXXIV); atelierul de reparaţii
mecanice a lui Marin D. Badea, strada Regele Mihai I, nr. 5 (dosar
602/6.04.1921); atelier de reparaţii diverse, proprietar Gh.
Mongescu, strada Traian, nr. 46): atelier de reparaţii mecanice,
proprietar Pompiliu Vizitiu, strada Ştirbei Vodă, nr.15; atelier
mecanic de reparaţii tehnice industriale, instalaţii de apă şi canale,
proprietar Iosif Kopetzi, strada Carol I, nr. 4 şi strada Ştirbei Vodă, nr.87
(dosar 802/1931, nr. 2519/25.10.1921); atelier de reparaţii –
automobile a lui Vasile Boască, strada plt. Vasile Olănescu, nr.7; atelier
de sudură autogenă, a lui C-tin Troaşcă, strada Alexandru C-tinescu,
nr.52 (dosar 1146/1901 şi 930/20.10.1931); atelier de rotărie-caroserie
a lui Ilie Piţigoi, strada Alexandru C-tinescu, nr.52 (dosar
1760/24.07.1921); atelier pentru reparat motoare electrice, strungărie
şi auto – garajul Vâlcea, proprietar Dumitru Minculescu (soţul Getei
Minculescu, care avea o drogherie în Piaţa Centrală, n.a.); ateliere de
pe strada Traian şi Halei, nr. 3 (Buletinul CCI 932/20.10.1931).

Întreprinderile comerciale – existente în anul în care s-a
făcut acest recensământ în vederea naţionalizării, au fost

inventariate 17 unităţi comerciale: farmacia „La Coroana Regală”
(fondată în anul 1893 şi condusă de către Iosefina Paslavok, între
1935-1940, a fost condusă de Dinu Şimian, ginerele d-nei Bejan,
n.a.) (dosar 41/1932); restaurantul „Gambrinus”, strada Traian 87;
restaurantul „Mercur”, Tudor Vladimirescu 4; cârciumă-restaurant,
proprietar Gh. D. Popescu, Ştirbei Vodă, nr.5; cinema –teatru
„Adreani”, Tudor Vladimirescu, nr.32, pe lângă, funcţiona un bufet-
restaurant (dosar 90/1933); cinema „Aro”, strada Traian 182;
societatea anonimă „Unirea” se ocupa cu desfacerea produselor de
petrol şi derivatele lor, Tudor Vladimirescu 9; fabrica de gheaţă a lui
Eugen Tetoianu, strada Regele Ferdinand nr.23; fabrica de ape
gazoase a lui Gh. I. Galan, strada ltc. Alex. Costean, nr.16; fabrica
de ape gazoase a lui I. Roşianu, strada col. Ionescu Pop, nr.111;
societatea anonimă „Distribuţia” avea un depozit de produse
petroliere pe Tudor Vladimirescu, nr. 5; motoare de tăiat lemne, 2
ale lui Marin Lăzărescu, strada Al. Lahovary, nr.15; bodega lui Ion
Curecheanu – cafeneaua modernă, înfiinţată la 9 aprilie 1929,
strada Traian 132 (dosar 1279/1931); motoare de tăiat lemne 2 alei
lui Nicu Jianu, strada Traian, 301; motor de tăiat lemne a lui Nicoale
Cipu, strada Traian, nr.74; băcănia lui Kerop Sarchisian, produse de
cafea şi coloniale cu firma „ La Elefant”, funcţiona din anul 1929,
strada General Praporgescu, nr. 6 (dosar 1268/1931); băcănia lui
Dikran Sarkisian desfăcea produse de cafea, coloniale şi altele, cu
firma „La Cămila”, strada General Praporgescu, nr.2, funcţiona din
1913 (dosar 2627/22.09.1924).

Bănci, cooperative de credit, asigurări, bursă

Banca Românească Naţională, strada General Praporgescu,
nr.18; Banca de Scont a României, strada Lahovary, nr. 2 (societate
anonimă pentru comerţul de bancă, cu sediul principal în Bucureşti,
strada Eugeniu Carada, nr.3, înfiinţată în anul 1911, 7 octombrie,
strada Lahovary, nr. 2; Creditul Naţional Agricol, strada Traian, 164.

Diverse alte întreprinderi

Cooperativa de Consum a Sindicatelor, strada Traian 107,
Cooperativa de Consum Agrariană, strada Traian 93, Federala
Cozia, strada Gabriel Stoianovici, nr.5.

NOTĂ: în 2 aprilie 1948, au fost expropriate pământurile
lăsate prin Legea Reformei Agrare în posesia foştilor

moşieri – 50 ha. Prin această lege, au trecut în patrimoniul statului
farmaciile, labora toarele, depozitele de medicamente, au fost
naţionalizate imobilele care au aparţinut foştilor industriaşi, moşieri,
bancheri, mari comercianţi (Decretul 134/2 aprilie 1949, dosar
9/1949, fondul 8).

n Materiale şi ilustraţii din colecţia 
prof. Mihail TITI GHERGHINA

11 iunie 1948, ultima zi a capitalismului în Râmnic


	01
	02
	03
	04

