
 

Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 5, 2013, p. 523-535 

 
 

BANII, ZVONURILE ŞI POLITICA. REFORMA MONETARĂ 
DIN IANUARIE 1952 

 
 

Valentin VASILE 
  
 

Puterea politico-economică a unei ţări, comunităţi sau regiuni este asigurată 
într-o măsură covârşitoare de manevrarea resurselor băneşti disponibile, 
centralizarea veniturilor conferind cârmuitorului sau conducerii colective 
nenumărate pârghii de control asupra populaţiei. Pe fondul unor schimbări politice 
radicale, monarhia a fost înlocuită de o nouă formă de conducere statală de esenţă 
totalitară, iar viaţa cotidiană a românilor s-a desfăşurat pe noi coordonate (dirijism 
economic, naţionalizare şi pauperizarea unor categorii socio-economice „inamice” 
noii orânduiri politice). 

Instaurarea deplină a „dictaturii proletariatului” prin reprezentanţii 
Partidului Comunist, ulterior Partidul Muncitoresc Român (PMR), nu a liniştit nici 
masele, nicio parte a noilor nomenclaturişti. Neînţelegerile dintre cei doi poli de 
putere, gruparea comuniştilor autohtoni din jurul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi 
trioul moscovit (Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu), au generat o luptă 
fratricidă pentru hegemonie. Disputa a fost arbitrată de URSS, iar opţiunea 
generalissimului I. V. Stalin a fost favorabilă lui Dej, aşa cum rezultă din 
documentele vremii. Deşi Gheorghiu-Dej a fost confirmat la conducerea ţării, 
disputa cu Ana Pauker nu a fost pe deplin tranşată, liderului comunist reproşându-
i-se „sentimentalismul” vizavi de tovarăşa de partid, precum şi faptul că „nu i-a dat 
la mir”1. 

Aplicarea unor noi măsuri cu caracter socio-economic, dar şi politic, erau 
menite să fortifice regimul comunist din România. Printre cererile liderului sovietic 
s-a numărat şi cea referitoare la înfăptuirea unei noi stabilizări monetare. Caracterul 
imperativ al noii reforme rezultă univoc din discursul lui Stalin: „Trebuie o nouă 
reformă monetară. Leul este slab, leul se clatină” (iulie 1951)2. 
                                                      
 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Bucureşti; e-mail: vslvalentin@yahoo.com. 
1 Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara CC al PMR (30 noiembrie - 5 decembrie 1961) a redat textual 
întrevederea avută în 1952 cu Stalin în care i s-a cerut înlăturarea Anei Pauker: „[…] Că am o 
atitudine împăciuitoristă, că ce-i vine lui Miron Constantinescu, se lasă pe spate cu ochelarii lui, cu 
capul, cu pletele aşa de poet, zice: Gheorghi Afanasievici e puţin sentimental. Dar ce-i rău oare în asta 
dacă oamenii, chiar comuniştii au sentimente. Şi sunt uneori sentimentali, eşti om. Asta ca şi cum ar 
însemna gaz pe foc, tovarăşi. Foarte s-a înfuriat Stalin şi striga de la mine acolo: de ce, de ce nu i-ai 
dat la mir şi-mi făcea aşa cu pumnul la cap, pacemu …leob, înseamnă mir – cap – de ce n-aţi venit … 
Nu s-a ivit în România mâna de fier, dar noi am procedat cu metode partinice, am căutat să 
convingem. Până să ia o hotărâre, se dă o luptă politică, o luptă politică, o luptă ideologică dacă vreţi 
aşa, nu lovim oamenii aşa, dânsul vroia o mână de fier. Eu astăzi sunt foarte bucuros că n-am devenit 
acea mână de fier. Ar fi fost o mare de nenorocire dacă s-ar fi ivit un asemenea specimen cu mână de 
fier” (Cătănuş, Buga 2012, p. 169). 
2 ANRDANIC, fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dosar 11/1952, f. 110. 
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Prin intermediul consilierilor sovietici, omniprezenţi în România primelor 
două decenii postbelice, s-au transmis o serie de informaţii referitoare la spectrul 
socio-politic din România, o reaşezare a sistemului financiar fiind percepută ca 
iminentă în contextul concentrării unor fonduri băneşti crescânde în rândul unor 
categorii de ţărani şi comercianţi. 

I. D. Zlobin, academician sovietic, a primit sarcina formării unei comisii ce 
urma să evalueze starea financiar-bancară a României. Mandatul i-a fost acordat 
personal de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi a fost consacrat prin Hotărârea CC al 
PMR din 21 septembrie 1951. De remarcat că, misiunea prioritară a colectivului era 
semnalarea disfuncţionalităţilor sistemului economico-bancar şi furnizarea unor 
soluţii aplicabile după efectuarea preschimbării monetare. Raportul a fost prezentat 
în cadrul şedinţei Biroului Politic al CC al PMR din 27 noiembrie 1951 şi evidenţia 
insuficienţa mărfurilor pentru aprovizionarea muncitorilor şi funcţionarilor, lipsa 
controlului asupra pieţei produselor alimentare, recomandându-se totodată 
adoptarea unor noi reglementări în domeniul circulaţiei fiduciare. Propunerile 
comisiei vizau mărirea fondului de mărfuri de consum sub dirijarea statului, 
desfiinţarea sistemului de aprovizionare pe bază de cartelă şi introducerea 
preţurilor unice3. 

Din întregul circuit, producător-vânzător (privat ori reţeaua de stat) - 
populaţie, statul şi cumpărătorul final aveau de pierdut. Retorica vremii precizează 
că s-au îmbogăţit „păturile înstărite de la sate şi elemente privat-capitaliste de la 
oraşe, la care s-au concentrat sume mari de bani lichizi”4. Circulaţia monetară a 
crescut necontenit pe fondul unor decizii, catalogate deviaţioniste, favorabile 
ţărănimii (scutirea a cca. 1 milion de gospodării ţărăneşti de impozitul agricol şi 
lipsa de fermitate în activităţile de colectare a produselor). Totodată, se preciza că 
ţăranii chivernisiţi aveau stocuri apreciabile de mărfuri şi pe care le comercializau la 
preţuri ascendente. Tranzacţionarea produselor „la liber” (cea mai bună ofertă de 
preţ) a favorizat comerciantul, însă a creat impedimente majore în îndeplinirea 
planului de stat de achiziţii (îndeosebi la carne, lapte şi grăsimi). De asemenea, 
normele de aprovizionare stabilite pe cartele nu erau respectate (în 1951 – de la 19-
20% la carne, până la 90% la zahăr şi 97% la pâine), şi astfel muncitorii cheltuiau 
cea mai mare parte a salariului pentru procurarea alimentelor la preţuri de speculă. 

Atât în urma recomandărilor externe, cât şi pe fondul dificultăţilor interne 
crescânde, Consiliul de Miniştri a adoptat o serie de măsuri premergătoare reformei 
monetare (decembrie 1951 şi ianuarie 1952), printre acestea putând fi enumerate: 
colectări şi achiziţii, crearea de rezerve materiale şi stocuri, reducerea numărului de 
cartele, recalcularea preţurilor şi tarifelor, estomparea creşterii fondului de salarii, 
scăderea cheltuielilor administrative şi gospodăreşti cu 20%, diminuarea aparatului 
administrativ bugetar cu 15% şi a celui din întreprinderi cu 7,5%, revizuirea 
impozitelor pe veniturile populaţiei, creşterea taxelor locale şi mărirea impozitului 
agricol5. 

 

                                                      
3 Ibidem, dosar 72/1951, f. 82. 
4 Ibidem, f. 78v. 
5 Ibidem, dosar 13/1952, f. 237. 
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Zvonuri, deconspiratori şi deviaţionişti 
Zvonul este categorisit ca un agent de informare, neverificat, transmiţător de 

mesaje, îndeobşte negative şi substanţial modificat prin difuzarea acestuia către un 
număr considerabil de indivizi. Destinatarul deformează ce a auzit, în primul rând, 
din cauza uitării. Distorsiunile constatate încă de la geneza şi apoi transmiterea 
zvonurilor evidenţiază capacităţile limitate ale memoriei umane În acelaşi timp, 
instabilitatea permite zvonului să se reproducă6. De altfel, propagarea respectivelor 
informaţii este uşurată de naivitatea unor persoane, comunităţi, popoare, şi se 
bazează pe o serie de mecanisme psihologice: dorinţa de a fi bine informat, 
tendinţa de a adăuga la o ştire propriile comentarii, „capacitatea imaginativă şi 
anticipativă, nevoia de a integra necunoscutul printr-un univers cunoscut, de a 
transmite noutatea imediat”7. Regimurile totalitare, indiferent de epoca istorică, au 
perceput zvonurile ca „o boală contagioasă a populaţiei” împotriva cărora trebuie 
să lupte prin toate mijloacele, inclusiv prin suprimarea reţelelor de remitere a 
informaţiilor alarmiste; „[…] cuvintele otrăvite se şoptesc, se infiltrează în toate 
structurile societăţii, se extind şi se împrăştie ca o epidemie […] Este o boală 
periculoasă”8. Făcându-se o comparaţie cu fenomenele naturale, se poate observa 
că perturbările sociale capătă forme anarhice atunci când amploarea este una 
ciclonică, iar efectele pot fi devastatoare pentru întreaga comunitate9. 

Despre o nouă reformă monetară s-a zvonit încă din septembrie 1951 şi s-a 
observat inclusiv prin creşterea vânzărilor la unităţile CENTROCOOP. Preşedinţii 
cooperativelor au fost convocaţi la directorii sucursalelor Băncii Republicii 
Populare Române (RPR) şi au primit instrucţiuni pentru depunerea banilor încasaţi 
până la sfârşitul lunii septembrie 1951. În unele părţi, prelucrarea s-a făcut 
defectuos şi a dat naştere mai multor zvonuri despre plănuirea unei stabilizări, ceea 
ce a avut ca efect creşterea vânzărilor, îndeosebi în mediul rural (regiunile 
Timişoara, Stalin şi Prahova). 

Pe parcursul lunii decembrie 1951 s-au înmulţit datele alarmiste, iar 
autorităţile politice au contracarat prin emiterea bancnotei de 1000 lei. Tipărirea 
noului bilet de bancă presupunea diminuarea curentului preschimbării monedei, 
însă majoritatea populaţiei anticipa următoarele decizii guvernamentale. Remus 
Comăneanu, artist la Teatrul Naţional din Craiova, susţinea că se va produce numai 
o ştampilare a banilor (integral pentru funcţionari, şi parţial în cazul chiaburilor şi 
negustorilor), iar restul sumelor urmau a fi confiscate10. 

Două decizii ale guvernanţilor au consfinţit efectuarea unei reforme băneşti. 
Prima s-a referit la depunerea numerarului deţinut de unităţile comerciale de stat la 
Uniunile Cooperativelor, şi mai apoi la sediile Băncii RPR (25 ianuarie 1952), iar 
cea de-a doua a vizat închiderea unităţilor comerciale de stat pentru 48 de ore în 
vederea întocmirii unui inventar general11. Pe acest fond, un segment major al 

                                                      
6 Rouquette 1990, p. 121. 
7 Ilie 2009, p. 379, 381. 
8 Kapferer 2006, p. 7. 
9 Paillard 1990, p. 138. 
10 ACNSAS, fond Documentar, dosar 4287, f. 13. 
11 ANRDANIC, fond CC al PCR - Secţia Economică, dosar 155/1952, f. 3. 
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muncitorimii a solicitat învoiri de la locul de muncă, cu scopul procurării de 
alimente şi alte bunuri (la Fabrica de Confecţii „Aurel Vlaicu” din Bucureşti s-a 
decis decalarea programului de lucru cu patru ore)12. Întreruperea activităţii reţelei 
comerciale publice a fost prefigurată de circulara din 23 ianuarie 1952 prin care s-a 
cerut scăderea vânzărilor cu 50%. Din cauza tendinţei cetăţenilor de a scăpa de 
bani, la Magazinul de Stat „Brăila” s-au vândut şi mărfurile foarte scumpe, aici fiind 
cumpăraţi 150 m stofă, deşi preţul era unul extrem de piperat, acela de 4500 lei/m. 
În ziua de 24 ianuarie 1952, Eva Cogălniceanu, salariată la Cooperativa de Consum 
„Progresul” din Huşi, a cutreierat magazinele din tot oraşul, cu suma de 4000 lei, 
fără însă să reuşească să cumpere vreun articol. 

Comunicatul radiofonic transmis de Ministerul Comerţului Interior 
(închiderea temporară a magazinelor şi reducerea de preţuri) a fost perceput de 
locuitorii Craiovei ca o „invitaţie” la cumpărături (mulţi cetăţeni îşi cheltuiau 
ultimele resurse la cofetării, restaurante şi debite de tutun). În plus, se vehicula şi o 
preconizată naţionalizare a tuturor caselor particulare13. Totuşi, unii au încercat să-
şi salveze economiile prin depuneri la Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC). 
Astfel, preoţii romano-catolici Albert Weber şi Constantin Hausner au lăsat sume 
cuprinse între 40 şi 250000 lei, în timp ce prelatul Otto José a plasat 300000 lei în 
bijuterii14. În ziua de 24 ianuarie 1952, la sucursala CEC din Botoşani s-au 
înregistrat mulţi deponenţi evrei, iar valoarea vărsămintelor a depăşit un milion de 
lei. Funcţionarul Jean Rosemberg de la magazinul de stat „Botoşani”, la finele 
şedinţei informale referitoare la reducerea de preţuri, a afirmat că operaţiunea 
încerca să împiedice specula, însă fără efecte. De altfel, „el ştia acest lucru deoarece 
a trăit în Uniunea Sovietică şi ştie că şi acolo se face speculă”15. 

Zvonurile despre stabilizare au circulat cu intensitate, chiar şi după 
informarea radiofonică, în condiţiile unui acces limitat la sursele media. În toate 
raioanele regiunii Stalin (Braşov) populaţia cumpăra orice mărfuri (un ţăran şi-a 
procurat 200 de cutii de cremă Nivea), iar în după-amiaza zilei de 24 ianuarie, când 
magazinele au fost închise, s-a observat o afluenţă exagerată de consumatori la 
restaurante. Posesorii de numerar din regiunea Argeş şi-au achiziţionat cantităţi 
apreciabile de ciocolată, iar bodegile, cârciumile şi restaurantele au fost luate cu 
asalt, în condiţiile în care preţurile produselor alimentare s-au dublat de la o zi la 
alta16. Printre cetăţenii din Şimleu Silvaniei s-a lansat zvonul că în ziua de 25 
ianuarie 1952 se vor ştampila banii, ceea ce i-a determinat pe cetăţenii ce aveau 
datorii la stat să le achite. 

Creatorii zvonurilor, în accepţiunea structurilor politice, au fost cercurile 
comerciale, ţăranii înstăriţi şi intelectualii, acţiunea acestora ducând la generarea 
unei serii de comentarii în rândurile populaţiei. Funcţionarii bancari şi avocaţii 
clujeni afirmau că „stabilizarea este de neînlăturat, fiindcă statul vrea să neutralizeze 
tendinţa ţăranilor de a face acumulări capitaliste prin specularea produselor 

                                                      
12 Ibidem, dosar 111/1952, f. 3. 
13 Ibidem, f. 4. 
14 Ibidem, f. 7. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem, f. 10. 
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alimentare”17. Discursul oficial menţiona însă că printre colportorii de ştiri negative 
s-au aflat funcţionari cu state vechi în instituţiile publice, profesori şi învăţători, 
aceştia fiind incriminaţi de apartenenţa la o mentalitate burgheză, individualist-
anarhică sau şovăielnică18. 

Rumoare, incertitudine, neîncredere sunt cuvintele prin care se poate descrie 
atitudinea populaţiei Capitalei vizavi de măsurile guvernanţilor. În cadrul 
personalului hotelier de la „Athenée Palace” şi de la „Ambasador” se discuta 
despre iminenta stabilizare şi înlocuirea monedei cu alta nouă sau folosirea rublei 
sovietice, în timp ce majoritatea salariaţilor cu venituri mici nu reuşeau să se 
aprovizioneze cu alimente19. Perceptorii fiscali comentau că  

„[…] banii se vor schimba în proporţie de 30 lei stabilizaţi pentru 1000 lei vechi şi 
că această măsură are scopul de a nu lăsa pe unii speculanţi cu mulţi bani şi în 
special de a face un echilibru între salariile muncitorilor şi funcţionarilor şi preţurile 
de pe piaţă”20.  

Sătenii din diferite comune au sosit în grupuri la sucursalele Băncii RPR spre 
a-şi schimba banii. De asemenea, s-a constatat că în toate raioanele, ţăranii care au 
făcut diferite vânzări de vite şi păsări s-au reîntors la cumpărători pentru a-şi 
recupera animalele şi păsările, astfel, iscându-se multe scandaluri. 

Deconspiratorii şi deviaţioniştii au fost doi termeni uzitaţi de aparatul politic 
pentru a justifica erorile din procesul de pregătire a reformei, precum şi 
identificarea unor vinovaţi pentru anomaliile sistemului financiar din primul 
deceniu comunist. Stabilirea unor vinovăţii individuale sau colective a revenit 
structurilor de conducere ale PMR, în conformitate cu evaluările profesionale 
întocmite de comisiile de specialitate. 

Din materialele informative adunate şi arhivate la Cancelaria Comitetului 
Central reţin atenţia o serie de date şi evenimente privind destăinuirea preconizatei 
reforme. Acţiunea de divulgare a stabilizării, conform autorităţilor, s-ar fi produs la 
25 septembrie 1951, odată cu telegrama, redactată de Aurel Vijoli şi Gheorghe 
Rădulescu, primul fiind preşedinte al Băncii RPR, în vreme ce al doilea era consilier 
la aceeaşi instituţie, prin care se cerea unităţilor economice (întreprinderi şi 
cooperaţii) să depună întregul numerar la finele lunii septembrie 1951. Mai mult 
decât atât, decizia a fost dublată de misiunea unui grup de funcţionari din cadrul 
Ministerului Muncii referitoare la lichidarea debitelor agricultorilor particulari către 
bancă21. 

Un alt semnal a fost reprezentat de tipărirea bancnotelor de 1000 lei, deşi 
operaţiunea ar fi fost cunoscută, teoretic, numai de cei 300 salariaţi ai băncii, la care 
s-au adăugat şapte „specialişti” din afara instituţiei. Totuşi, scurgerile de informaţii 
au contribuit la intensificarea zvonurilor, iar evoluţiile financiar-bancare şi climatul 
social nefavorabil au impus punerea în circulaţie a bancnotei (decembrie 1951). 
CENTROCOOP-ul, în 23 ianuarie 1952, a dat instrucţiuni tuturor uniunilor 

                                                      
17 Ibidem, f. 8. 
18 Ibidem, dosar 13/1952, f. 244. 
19 ACNSAS, fond Documentar, dosar 4287, f. 13. 
20 Ibidem, f. 14. 
21 ANRDANIC, fond CC al PCR - Secţia Economică, dosar 155/1952, f. 2. 
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regionale cooperatiste pentru strângerea şi depunerea banilor la sediile Băncii RPR, 
pentru dimineaţa zilei de 25 ianuarie 1952. Astfel, personalul unităţilor de profil cu 
răspunderi directe (preşedinţi, casieri şi gestionari) au primit instrucţiuni ca toate 
sumele deţinute să fie predate în contul cooperaţiei şi, totodată, au fost înştiinţaţi că 
nu mai puteau primi lichidităţi. 

Preparativele efectuării reformei au însemnat şi plata unor avansuri salariale, 
însă Banca RPR a întârziat calendarul remiterilor de numerar către sucursale, 
întrucât circulara a ajuns cu mare greutate şi astfel s-au decalat vărsămintele către 
instituţii şi unităţi de producţie, coroborate totodată cu neglijenţa şi lipsa de 
răspundere a unor funcţionari bancari. Achitarea salariilor în majoritatea 
întreprinderilor s-a desfăşurat în zilele când magazinele de stat erau închise (26-27 
ianuarie 1952), în vreme ce 57 de unităţi economice au plătit retribuţiile după 1 
februarie 1952. 

În cadrul aparatului Băncii RPR au avut loc o serie de dezvăluiri privind 
acţiunile de reformare a sistemului monetar. Inspectoarea Sturzoiu din Buzău şi-a 
anunţat plecarea la Bucureşti cu scopul de a-şi cheltui banii, întrucât din 
instrucţiuni secrete a aflat despre stabilizare, iar directorul Băncii de Stat din 
Timişoara a trimis funcţionarii să depună banii la CEC. În ziua de 26 ianuarie 1952, 
Leonida Anastasiu de la Banca RPR afirma că 80 de funcţionari au plecat în 
provincie cu plicuri sigilate, iar Edith Bilciurescu era cea care a remarcat că în 
noaptea de 24 ianuarie au sosit avioane sovietice cu bani. Ţăranii au fost mobilizaţi 
la cumpărături, inclusiv de preşedinţii cooperativelor locale, în condiţiile în care 
magazinele au fost deschise până la ora 1,00 dimineaţa, după care mărfurile 
nevândute au fost înlocuite cu teancuri de bancnote22. 

Lucrătorii din sistemul financiar erau consideraţi responsabili şi pentru 
faptul că au dezvăluit secrete de stat (instructorii trimişi în ţară, în prealabil, şi-au 
contactat familiile solicitând unele lucruri personale şi informând asupra misiunilor 
primite) ori că nu şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu (absenţe nemotivate, refuzul 
primirii fondurilor şi materialelor legate de reforma monetară, părăsirea centrelor 
de preschimbare sau a agenţiilor Băncii RPR în timpul efectuării schimburilor 
băneşti)23. 

 
Desfăşurarea operaţiunilor de preschimbare 
Schimbul banilor în numerar s-a efectuat diferenţiat, în condiţiile în care 

sumele provenite din salarii, veniturile din colectări, achiziţiile şi alte câştiguri din 
muncă ale populaţiei s-au plătit la un raport de 20 lei = 1 leu nou, fără limitarea 
sumelor preschimbate, aşa cum s-a întâmplat în august 1947. Normele prevedeau 
următoarele valori: sumele în numerar până la 1000 lei vechi erau preschimbate 
după principiul parităţii de 100 lei vechi = 1 leu nou; între 1001 şi 3000 lei vechi se 
plăteau 200 lei vechi = 1 leu nou, iar sumele de peste 3000 lei la o valoare de 400 
lei vechi = 1 leu nou24. Noile bilete de bancă ale RPR erau de 10,25 şi 100 de lei şi 
monede divizionare de 1, 3, 5, 10 şi 25 de bani. 

                                                      
22 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dosar 13/1952, f. 246. 
23 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Economică, dosar 155/1952, f. 5. 
24 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dosar 112/1952, f. 15. 
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Acţiunea financiară a început în toată ţara, cu unele mici întârzieri, în 
dimineaţa zilei de 28 ianuarie, aceasta finalizându-se la 31 ianuarie 1952. La nivel 
naţional au funcţionat 5514 centre de schimb care au preschimbat suma de 
37964446564 de la 9014486 persoane25. Unele regiuni au înregistrat o rată de 
prezenţă mai scăzută, întrucât capul familiei a schimbat banii pentru toţi membrii, 
ori mulţi indivizi deţineau sume infime26. 

Operaţiunile nu au fost lipsite de incidente, iar printre cele mai frecvente au 
fost abuzurile miliţienilor, tentativele de fraudă, agresiunile fizice şi verbale. Dintre 
faptele petrecute se pot menţiona: 

- la un centru de schimb un caporal de miliţie a împuşcat mortal patru 
persoane; 

- una din echipele de control a Miliţiei Capitalei a verificat mai multe centre, 
iar membrii brigăzii au preschimbat sume apreciabile de lei; 

- miliţianul Petre Dima împreună cu soţia sa, la centrul Dobreşti, au facilitat 
schimbul banilor de către chiaburii din comună şi, totodată, l-au bătut pe ţăranul 
sărac Ion S. Dioşteanu; 

- o parte semnificativă a meseriaşilor (cu venituri anuale de până la 100000 
lei) au predat sume variind între 1 şi 6000000 lei27; 

- un număr considerabil de ţărani înstăriţi au apelat la interpuşi pentru a le 
preschimba o mare parte din venituri (ţăranii şi muncitorii săraci)28. 

Reforma bănească a fost însoţită de reducerea preţurilor la o serie de 
mărfuri, cum erau: pâinea, carnea şi preparatele din carne, zahărul, pastele făinoase, 
produsele zaharoase, vinurile, sarea, ţesăturile, confecţiile şi tricotajele, ţigările şi 
alte mărfuri29. Totuşi, măsura nu compensa pierderile financiare rezultate în urma 
stabilizării, în timp ce discursul oficial insista pe „grija deosebită în cheltuirea 
veniturilor […], iar pe de altă parte de a veghea ca elementele speculative să nu 
submineze noii noştri bani sănătoşi şi puternici”30. 

Produsele înregistrau ieftiniri cuprinse între 5 şi 20%, iar noul mercurial 
pentru articolele de bază era următorul: pâine albă 3,22 lei/750 g; franzeluţă: 1,66 
lei/250 g; mălai: 2,74 lei/500 g; orez: 11,48 lei/kg; fasole uscată: 1,70 lei/kg; zahăr 
tos: 9 lei/kg; ulei din floarea-soarelui: 11 lei/l (vărsat), 12,50 lei/l (la sticlă); 
marmeladă: 5,20 lei/kg (amestec, vărsată); salam cal. I: 13,80 lei/kg; muşchi 
ţigănesc: 27,60 lei/kg; costiţă cu fasole: 4,76 lei/cutia (500 g); peşte sărat: 9,50-
28,50 lei/kg (crap-scrumbii de Dunăre); lapte de vacă: 1,10 lei/l; brânză telemea de 
oi, cal. I: 11 lei/kg; caşcaval de Dobrogea: 20 lei/kg; unt cal. I: 21,50 lei/kg; vin de 
masă: 4,42 lei/l (sticlă); rachiuri din vin: 21 lei/l; ţuică de prune: 14-21 lei/l (28-
45°); bere blondă: 2 lei/500 ml; bere brună: 2,50 lei/500 ml; carne de bovine, cal. I: 

                                                      
25 Ibidem, dosar 13/1952, f. 239. 
26 Ibidem, f. 253. 
27 Ibidem, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 151/1952, f. 1; ibidem, fond CC al PCR - Secţia 
Economică, dosar 44/1952, f. 66. 
28 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dosar 13/1952, f. 243. 
29 Ibidem, dosar 152/1952, f. 10. 
30 Ibidem, f. 11. 
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7,56 lei/kg; carne de porc, cal. I: 9,88 lei/kg; un ziar: 20 de bani; ţigarete: 1,14 lei 
pachetul/(marca „Naţionale”) – 10 lei/pachetul (marca „România”)31. 

După încheierea reformei băneşti s-a constatat tendinţa populaţiei de a 
achiziţiona cantităţi însemnate de mărfuri şi, implicit, scăderea stocurilor şi 
aprovizionarea deficitară în mai multe zone ale ţării. Magazinele care comercializau 
mărfuri raţionalizate erau asaltate de cumpărători pe fondul zvonului privind 
desfiinţarea cartelelor şi scumpirea produselor de strictă necesitate. În ecuaţia 
desfacerii articolelor alimentare s-a observat inactivitatea ţăranilor (aceştia s-au 
abţinut de la vânzarea bunurilor) dictată şi de incertitudinile poststabilizare. Reacţia 
majorităţii locuitorilor vizavi de actul reformator a fost relativ critică. Afirmaţia s-a 
probat prin stările de spirit consemnate de structurile informative ale acelor 
vremuri: 

„[…] reforma bănească n-a avut un caracter de clasă deoarece speculanţii n-au fost 
îngrădiţi şi au putut să schimbe orice sumă şi tot cei săraci au avut mai mult de 
suferit; statul a făcut această reformă ca să câştige el însuşi fiind într-o situaţie 
economică proastă”32. 

Jurisconsultul Heinrich Haimovici de la Sfatul Popular al raionului Griviţa Roşie, 
membru PMR, afirma că: 

„[…] toată populaţia este nemulţumită şi muncitorii sunt revoltaţi deoarece 
magazinele sunt goale […] pentru efectuarea reformei au fost aduse numai câteva 
vagoane de bani din Uniunea Sovietică şi că la toate magazinele se face casa de două 
ori pe zi deoarece nu este monedă suficientă pe piaţă”33. 

Contracararea opiniilor negative s-a efectuat prin telegramele, discursurile şi 
prelegerile publice ale organizaţiilor PMR. Din multitudinea de mesaje transmise 
guvernanţilor redăm poziţia exprimată de organizaţia de partid Păuleni, regiunea 
Stalin: 

„Ştim prea bine că această monedă a lovit puternic în exploatatorii oamenilor 
muncii, în chiaburime şi speculanţii de bursa neagră […] vom apăra cu cea mai mare 
vigilenţă valoarea şi tăria banului nou, vom lupta împotriva speculanţilor de bursa 
neagră şi împotriva cămătarilor […]”34. 

Discursul oficial a evidenţiat succesul acţiunii şi a consacrat folosirea 
exprimărilor stereotipe, gen „sterilizarea surplusurilor de numerar existent la 
păturile înstărite ale populaţiei” şi „lovitura puternică elementelor capitaliste din 
oraşe şi sate”35. Totuşi, izbânda reformei a fost umbrită de aşa-numita „deviere de 
dreapta” înregistrată în atitudinile unor membri de partid. Esenţa abaterii de la linia 
partidului consta în avantajarea şi stimularea chiaburimii şi elementelor capitaliste. 
Aparatul propagandistic insista pe disfuncţionalităţile sistemului economic (printre 
                                                      
31 Ibidem, f. 37-43. Preţuri (16 februarie 1952): făină albă 4 lei/kg (comerţ socialist) – 3,50 lei/kg 
(producători); făină integrală: 2,74 lei/kg – 3 lei; mălai: 2,74 lei/kg – 2 lei; cartofi: 0,70 lei/kg – 0,70 
lei; ceapă: 0,80 lei/kg – 0,60 lei; ouă: 0,65 lei/buc. – 0,65 lei; lapte de vacă: 1,10 lei/l – 1,10 lei; brânză 
de vaci: 8-9,48 lei/kg – 8 lei; unt presat: 19,5-27 lei/kg – 15 lei (unt ţărănesc); carne de miel: 14 lei/kg 
(producător) (ibidem, f. 260). 
32 ACNSAS, fond Documentar, dosar 4287, f. 16. 
33 Ibidem, f. 22. 
34 ANRDANIC, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 529/1952, f. 129. 
35 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dosar 13/1952, f. 36. 
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altele, neîndeplinirea planului colectărilor şi achiziţiilor) cauzate de acei factori 
politici decizionali, extrem de înţelegători cu speculanţii şi ţăranii chiaburi36. De 
fapt, marginalizarea şi/sau eliminarea din spectrul socio-politic era principala miză 
a jocurilor de culise pentru obţinerea supremaţiei absolute în conducerea partidului 
şi, implicit, a ţării. 

 
Deviaţioniştii 
Grupul deviaţioniştilor de dreapta (Ana Pauker, Vasile Luca şi Teohari 

Georgescu) şi-a arătat vulnerabilitatea în timpul ministeriatului lui Vasile Luca la 
Finanţe. Aparatul din subordine a adoptat mai multe decizii care au favorizat un 
anumit segment de populaţie. Pe fondul luptei intestine şi a implementării unor noi 
forme de organizare socio-economică (colectivizare, naţionalizare şi industrializare 
intensivă) a fost sancţionată orice eroare atât a maselor, cât şi a elementelor 
politice. 

Vasile Luca a recepţionat cel mai mult „şocul” atacurilor politice. În „darea 
de seamă a Comisiei de Partid şi de stat asupra Direcţiei Generale a Preţurilor la 
aplicarea politicii de dreapta în domeniul preţurilor” era considerat opozant al 
statului prin politica protecţionistă aplicată chiaburilor şi speculanţilor „în acţiunile 
de îmbogăţire şi înfometare a muncitorilor şi ţăranilor muncitori”37. 

Prin decretul nr. 112/24 iunie 1951, iniţiat de ministrul de Finanţe, s-a 
prevăzut ca producătorii să transporte şi să vândă la liber, fără restricţii, şi la 
preţurile pieţei, mărfurile proprii (cereale, legume, fructe, vite, carne, grăsimi, piei, 
lână şi lapte)38. Impozitul agricol a fost stabilit pe baza unor venituri subapreciate 
ale ţărănimii, iar scutirea majorităţii gospodăriilor de plata respectivei contribuţii a 
facilitat crearea unor stocuri, precum şi comercializarea articolelor la preţuri 
crescânde. Un alt aspect negativ, de ordin financiar, s-a referit la scăderea artificială 
a numărului chiaburilor, întrucât ministrul Finanţelor, după datele oferite de 
sfaturile populare, l-a apreciat la 48000 de gospodării, Comitetul de Colectări la 
60000 de gospodării chiabureşti, iar cercetările de teren au menţionat numărul de 
15000039. 

Vinovăţia demnitarului a fost evidenţiată, în mod explicit, la Plenara CC al 
PMR din 29 februarie - 1 martie 1952. Acestuia i s-a imputat delegarea şi 
însărcinarea unor atribuţii către elemente „antipartinice şi antistatale” (inclusiv 
preparativele stabilizării) şi atitudinea potrivnică faţă de actul reformator, deşi avea 
dreptate (susţinea că circulaţia bănească era mai mică faţă de aprecierile conducerii 
partidului, că leul nu era slab şi nu se clatină, dar şi faptul că sumele de bani din 
mediul rural erau net inferioare celor din mediul urban)40. După precizarea 
evoluţiei deviaţioniste şi activităţii profesionale defectuoase desfăşurate de Vasile 

                                                      
36 Ibidem, f. 37. 
37 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Economică, dosar 123/1952, f. 6-7. 
38 Ibidem, f. 18. 
39 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dosar 13/1952, f. 234. 
40 Ibidem, f. 40-41. 
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Luca, la finele şedinţei Biroului Politic a CC al PMR (4 martie 1952), s-a decis 
eliberarea din funcţie a ministrului de Finanţe41. 

Cazul a fost preluat de către comisia de partid prezidată de Alexandru 
Moghioroş, iar raportul a fost prezentat în şedinţa Biroului Politic al CC al PMR 
din 26 mai 1952. Sub acuzaţia de „subminarea regimului de democraţie populară şi 
de sabotare a operei de construire a bazei economice a socialismului în ţara 
noastră”, ex-ministrului i s-au atribuit o serie de fapte incriminatorii, dintre care pot 
fi enumerate: favorizarea elementelor capitaliste, creşterea preţurilor de achiziţii, 
întârzierea investiţiilor, tentativa de subminare a reformei monetare prin 
micşorarea circulaţiei băneşti şi neachitarea primei chenzine din salariile pe luna 
ianuarie 1952, anterioară stabilizării monetare42. 

Concluziile devastatoare s-au regăsit şi în rechizitoriul prezentat în faţa 
instanţei de judecată. Fostul cârmuitor al Finanţelor şi-a primit neîmpăcat 
condamnarea la pedeapsa capitală pentru „subminarea economiei naţionale” (8 
octombrie 1954), ulterior comutată în muncă silnică pe viaţă43. Detenţia a executat-
o în penitenciarele Jilava, Văcăreşti, Râmnicu Sărat şi Aiud. Deşi a încercat în 
repetate rânduri să obţină revizuirea procesului sau graţierea pedepsei (scrisori şi 
memorii trimise conducerii de partid sau tribunalului militar) nu a primit vreun 
răspuns favorabil. Amărăciunea mazilirii şi, îndeosebi, ignoranţa foştilor colegi de 
partid, i-au grăbit sfârşitul (consemnat la închisoarea din Aiud în data de 27 iulie 
1963). Chiar dacă a fost tardivă, reabilitarea lui s-a produs la Plenara CC al PCR din 
22-25 aprilie 1968, atunci când autorităţile comuniste ale acelor vremuri l-au 
absolvit de orice vină. 

Disputa politică s-a răsfrânt şi asupra unor specialişti din domeniul bancar, 
iar cel mai edificator a fost cazul Aurel Vijoli (preşedintele Băncii RPR). Înaltul 
funcţionar a fost destituit din funcţie, la 6 martie 1952, întrucât ar fi săvârşit abateri 
grave în faza premergătoare reformei băneşti (îndeosebi pentru întârzierile în 
achitarea avansurilor salariale din intervalul 17-22 ianuarie 1952)44. La 27 martie 
1952 a fost arestat sub acuzaţia de „sabotare a economiei naţionale”, pentru ca 
ulterior să fie trimis la Jilava. După 54 de luni de anchete a fost pus în libertate, la 
30 septembrie 1954, fără a se stabili „intenţii duşmănoase” în comiterea faptelor, 
dispunându-se totodată restituirea bunurilor confiscate la percheziţia domiciliară45. 
După eliberare i s-a răspuns afirmativ la cererea de reîncadrare în învăţământul 
superior, iar competenţele profesionale i-au fost reconfirmate prin numirea ca 
ministru de Finanţe în anul 1957. După mai bine de un deceniu neîntrerupt de 
ministeriat, i-a fost acceptată cererea de pensionare, depusă la 6 iulie 1968. Rolul 
deţinut în sistemul financiar-bancar la începutul anilor ’50 nu a fost omis de 
membrii Comisiei de Partid care au reevaluat procesul lui Vasile Luca. În discuţiile 
purtate cu aceştia, Vijoli a evidenţiat culisele politice: 

                                                      
41 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Economică, dosar 15/1952, f. 29. 
42 Ibidem, fond CC al PCR - Secţia Cancelarie, dosar 33/1952, f. 149. 
43 www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/vasile-luca-dej-nu-merit-sa-mor inchisoare, accesat 
la 12 martie 2013. 
44 Vijoli 1980, p. 142. 
45 ACNSAS, fond Penal, dosar 148, vol. 59, f. 353. 
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„[…] totul a fost o înscenare, de pe urma căreia au avut de suferit multe persoane, 
iar pentru minusurile în pregătirea şi efectuarea reformei băneşti s-a căutat cu orice 
preţ un ţap ispăşitor”46. 

Despre starea de spirit a populaţiei în urma reformei băneşti aflăm din 
rapoartele întocmite de structurile Direcţiei Generale a Securităţii Statului. 
Comercianţii susţineau că măsura a fost inutilă, iar în relaţia cu ţăranii aceştia nu 
ezitau să-i sfătuiască a-şi vinde totul „căci la primăvară, republica va avea grijă să-i 
trimită cu gamela la cazan”47. Pe tot parcursul anului 1953 au existat zvonuri despre 
iminenţa unei noi reforme financiare, dintre propagatorii acestor informaţii fiind 
reţinute numele lui Zaharia Dureţ, Cornelia Kogălniceanu şi Ion Băluţel. Primul 
dintre ei, şef de sector în cadrul Direcţiei Administrative a Băncii de Stat, discutând 
cu un amic, i-a transmis acestuia din urmă că: 

„[…] în curând are să fie la noi o nouă reformă bănească, ca în Cehoslovacia. Până 
acum nu s-a putut face acest lucru, dar acum cu schimbarea preşedintelui (înlocuirea 
lui Anton Moisescu cu Petre Bălăceanu) se va face sigur stabilizarea de noul 
preşedinte”48. 

Cornelia Kogălniceanu, contabilă la Direcţia de Relaţii cu Străinătatea din 
cadrul Băncii de Stat, afirma că „prin bancă se vorbeşte că se face o nouă 
stabilizare. Regimul acesta e diabolic, nu te lasă o clipă liniştit”, în timp ce inginerul 
Ion Băluţel, de la Comitetul de Stat al Aprovizionării, se confesa unei surse a 
Securităţii: 

„Mie mi-a spus un prieten al meu care este pilot şi face cursa de la Bucureşti la 
Praga că şi la noi în ţară are să fie o stabilizare ca în Cehoslovacia, de aceea eu vreau 
să-mi cheltuiesc banii”49. 

Zvonul a provocat o afluenţă ridicată de cumpărători şi scăderea 
semnificativă a comerţului cu produse ţărăneşti, totodată generând o serie de critici 
la adresa regimului politic50. Vehicularea acestor informaţii false a fost percepută de 
către aparatul politic ca fiind principalul factor de destabilizare şi de neîncredere a 
populaţiei în politicile socio-economice ale vremii. Rumoarea generală a cuprins 
întreg poporul la vestea referitoare la iminenţa unei noi stabilizări monetare. Din 
această cauză s-au produs mai multe efecte, pe principiul dominoului, dintre care se 
pot enumera: starea de spirit nefavorabilă regimului comunist, avalanşă de 
cumpărători, cozi la magazine, creşterea preţurilor, greutăţi în aprovizionare, 
precum şi scăderea dramatică a livrărilor de produse ţărăneşti pe pieţele urbane. 

Consecinţele vehiculării veştilor legate de o nouă reformă s-au reflectat în 
sistemul financiar-bancar prin îmbulzeli generale la plata impozitelor şi depuneri 
masive de bani la agenţiile CEC, reducerea spectaculoasă a circulaţiei băneşti (de la 
54 miliarde lei la 44 miliarde lei în luna decembrie 1951). De precizat că încasările 
la bugetul de stat sau garantarea unor conturi ale persoanelor fizice, în faza 
premergătoare reformei, au contribuit la inutilitatea demersului de anihilare a 

                                                      
46 Ilinca, Bejenaru 2008, p. 199-200. 
47 ACNSAS, fond Documentar, dosar 4287, f. 493. 
48 Ibidem, dosar 12249, f. 184. 
49 Ibidem, f. 185. 
50 Ibidem, f. 187. 
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capitalurilor băneşti deţinute de diverse categorii de cetăţeni „inamici” 
guvernanţilor. Dacă „eliminarea” înavuţiţilor a reprezentat un succes discutabil, 
altfel s-a întâmplat pe eşichierul politic. Stabilizarea monetară şi, în special, 
rezultatele nesatisfăcătoare au constituit prilejul îndepărtării oricărei forme de 
opoziţie internă a regimului Dej. 

Banii, zvonurile şi politica sunt ingredientele nelipsite în relaţiile socio-
economice şi politice din cadrul oricărui stat şi în orice perioadă istorică. 
Influenţele sunt îndeobşte pozitive când ansamblul relaţiilor socio-ocupaţionale şi 
politicile economice nu sunt apanajul unui aparat de conducere insuficient pregătit 
să gestioneze situaţiile de criză. Dacă jocurile de culise şi „eradicarea” imediată a 
unor deţinători de bunuri şi monedă sunt principalele ţinte, atunci, rezultatele nu 
pot fi întru totul mulţumitoare. 

 
 

Money, Rumours and Politics. The Monetary 
Reform of January 1952 

 
(Abstract) 

 
In its early years of rule, the Communist regime attempted, with a certain political fragility, to enforce 
an economic and social system identical to the one in the USSR. In was in this context that at the 
Soviet-Romanian meetings, Stalin asked Dej to carry out a new stabilisation due to the increasingly 
large wealth of the chiaburi and private traders. The measure aimed to eliminate the oppositionist 
categories of the social-occupational spectrum, but it also generated the framework for eliminating 
Dej’s opponents from the Romanian Workers’ Party as well. 

The preparatory measures of the reform had both direct and indirect effects on the large 
majority of the population. Of the first category, most notable were the measures to reduce ration 
cards for food, decrease state expenditures and reduce the administrative apparatus, cut down wage 
increases, set up material reserves and stocks. Of the indirect measures we mention the obligation of 
the economic entities to deposit cash at the agencies of the national bank and of commercial units to 
close up for general inventory. Although attempts were made to secretly prepare the stabilisation act, 
rumours, later on confirmed by the state apparatus, nevertheless circulated. Thus, due to rumours 
launched by bank employees and traders, the news of the stabilisation spread quickly. The pervading 
stat of spirit was disapproving and the population took preventive measures by paying financial 
obligations to the state, making supplies of certain goods, spending their spare money in eating 
establishments or for purchasing of various goods.  

The revaluation impoverished even more the poor and did not completely neutralise the 
incomes of certain occupational groups condemned by the political regime. The peasants and the 
workers keenly felt the new financial order and did not hesitate to express their dissatisfaction. 
Discontent persisted and defeatist rumours abounded in the first year following the stabilisation. 
Moreover, the recurrent fear of change urged people to unhesitantly direct their small cash resources 
to various items (for example, one village woman bought herself a Chinese porcelain vessel to store 
her cheese into).The normalisation of the social-economical relations took place in the following 
years due to the elimination of rationalised consumption, readjustment of purchasing and collection 
policies, growing investment in the food sector, new wage policies and maintaining the price 
reduction policy for essential items.  
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Berlin. 

Vjesnik - Arheološkog muzeja u Zagrebu. Vjesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu. Zagreb. 

VZBGW - Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in 
Wien. Wien. 

WPZ - Wiener Prahistorische Zeitschrift. Selbstverlag der Wiener 
Prahistorischen Gesellschaft. Wien. 

Zalai Múzeum - Zalai Múzeum. Zalaegerszeg. 
ZfA - Zeitschrift für Archäologie. Berlin. 
Ziridava - Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. Arad. 
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