
Contabili, societate, economie.Contabili, societate, economie.
O altfelO altfel    de istorie a profesieide istorie a profesiei

contabile, în Româniacontabile, în România

București, 2021București, 2021



Lucrarea a fost redactată de Centrul de Consultanță Istorică în urma 
activităților de cercetare și documentare. Responsabilitatea asupra 
informațiilor prezentate în lucrare aparține autorului.

Mulțumim Arhivelor Naționale ale României, Bibliotecii Academiei 
Române și Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității 
pentru ajutorul din perioada documentării acestei lucrări.

ISBN: 978-606-580-159-2



Grigore Trancu-Iasi
,

Presedinte de onoare al CECCAR

1921-1940

 

,



În congresul cel d’intâiu ținut în București de absolvenții Școalelor superioare de comerț (...) s’a manifestat dorința ca acești prețioși colaboratori
ai conducătorilor afacerilor de Bancă, Comerț și Industrie să și aibă: Un Corp al lor constituit (…). Am (…) încrederea desăvârșită că fiecare, din
locul său (...), va ști să corespundă așteptărilor și încrederei puse în noi, și că în fiecare există dorință și voință de prosperare, nu numai în ce
privește persoana și interesele sale, dar și acelea ale instituției în care și-a închinat munca, spunea Nicolae Butculescu, Decanului Corpului, la
Primul congres al profesiei contabile.

Iată-ne, astăzi, ajunși la o sută de ani de la înființarea CECCAR, la un secol de la reglementarea profesiei contabile în România, când aceste
vorbe rămân ca o busolă ce arată drumul spre dezvoltarea noastră, a profesiei.

Cu mândrie afirmăm că împlinim 100 de ani de la înființare, 100 de ani de când profesia contabilă reprezintă unul dintre principalele
mecanisme ale economiei naționale. Unii ne pot considera bătrâni, dar noi considerăm că cel mai bine ne caracterizează sloganul Zilei
Naționale a Contabilului Român – Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună! Ne adaptăm societății în continuă schimbare, răspundem
cu promptitudine provocărilor și încercăm să previzionăm, pe baza experienței, eventualele evoluții care implică profesia noastră, pentru a
acționa eficient, în interes public.

Despre cum a început povestea noastră am vorbit în repetate rânduri, iar site-ul 100.ceccar.ro ne redă istoria încă de la începuturi. Prezentul și
viitorul nostru, al profesiei contabile reglementate în România, se concentrează cu siguranță pe consolidarea relațiilor de colaborare cu
organisme și instituții de la nivel național și internațional, afirmând, și cu acest prilej aniversar, că acesta reprezintă un aspect esențial pentru 
dezvoltare.

Suntem convinși de faptul că intensificarea relațiilor de colaborare dintre mediul economic românesc și cel european, internațional, extinderea
businessurilor românești peste granițe joacă un rol important în dezvoltarea economiei naționale, la care contribuie și CECCAR.

La fel ca în perioada interbelică, atunci când nu de puține ori România dădea ora exactă la nivel internațional în ceea ce privește „globalizarea”
profesiei contabile, și astăzi activitatea Corpului este corelată cu tendințele-cheie mondiale în domeniul financiar-contabil.

CECCAR este membru sau are reprezentanți în importante organizații europene și mondiale de profil: International Federation of Accountants
(IFAC), Accountancy Europe, European Tax Adviser Federation (ETAF), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), VAT Expert Group –
European Commission, Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA), European Expertise & Expert Institute (EEEI), International Association

pentru viitor. Evoluăm împreună!



for Accounting Education & Research, European Corporate Governance Institute. Astfel, ne implicăm în elaborarea și implementarea normelor și
strategiilor ce pot accelera evoluția continuă a profesiei noastre, cu impact la nivel mondial.

Digitalizarea și globalizarea câștigă teren cu pași repezi, iar noi ne concentrăm pe adaptarea la aceste noi cerințe ale societății. Astăzi, la o sută
de ani de la înființarea organismului profesional care reprezintă și gestionează profesia contabilă din România, într-o lume în care schimbarea
joacă un rol esențial pentru a rămâne relevanți în noua paradigmă socio-economică, experții contabili și contabilii autorizați își consolidează
poziția de consilieri de încredere ai antreprenorilor. Viziunea noastră este să contribuim la „crearea” antreprenorului pregătit pentru viitor,
plecând, bineînțeles, de la contabilul pregătit pentru viitor.

Oferind consultanță strategică pentru mediul de afaceri, în interes public, profesioniștii contabili sunt esențiali pentru asigurarea rezilienței
economiei naționale. În acest context, suntem conștienți de faptul că rolul și abilitățile profesioniștilor contabili trebuie să evolueze ca răspuns la
cerințele mediului de business și acționăm în consecință.

Așa cum spunea și Nicolae Butculescu, trebuie să corespundem așteptărilor și încrederii acordate de mediul de afaceri, de societate. Astăzi,
mâine, la fel ca în urmă cu 100 de ani.

La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili! La mulți ani, CECCAR!
 

Mesajul Consiliului superior al
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transmis la 13 iulie 2021, cu prilejul împlinirii unui secol de la înființarea Corpului, 
de la reglementarea profesiei contabile în România.
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Introducere
Câteva organis me fun   damentale ale economiei românești, cum ar fi Banca Națională a României, Camera de Comerț și Industrie, Casa 
de Economii și Consemnațiuni, se regăsesc printre puținele organizații din țara noastră care au o existență mai mare de trei decenii. 
În acest grup select se regăsește și organizația noastră, Corpul Experților Con tabili și Contabililor Autorizați din România, de la a cărui 
înființare, în 1921, au trecut o sută de ani. Existența Corpului a fost întreruptă în perioada comunistă din cauza viziunii politice a epocii 
despre contabilitate. De alt fel, și celelalte instituții au fost afec tate, însă în cazul lor comuniștii nu au mers până la desființare. S-au limitat 
la reorganizarea lor conform dezideratelor ideologice ale epocii. După 1989, odată cu prăbușirea regimului comunist, Corpul a fost una 
dintre pri mele asociații de reprezentare și apărare a interese lor unei profesii care s-a reînființat.

Dacă astăzi contabilitatea și profesionistul contabil se bucură de un statut respectabil în societatea noastră, acest lucru se dato rează și 
celor care au luptat pentru împlinirea unui de ziderat: crearea unui corp pentru reprezentarea contabililor, legiferarea practicării con-
tabilității și profesionalizarea acestui domeniu. Nu a fost tocmai o luptă ușoară, având în vedere modul în care contabilul era perceput 
în secolul XIX. A fost însă un efort colectiv care s-a întins pe parcursul mai multor decenii și care nu a fost lipsit de disensiuni în privința 
tacticii pe care înaintașii noștri au vrut să o urmeze. Istoria profesiei contabile și a contabililor din România este în egală măsură o 
istorie a demersurilor inițiate de primii contabili profesioniști, formați conform standar delor occidentale și superiori celor care au învățat 
contabilitatea doar din practică, pentru recunoașterea lor ca profesie distinctă, re glementarea practicării contabilității și stabilirea unor 
cri terii pentru a accede în categoria contabililor.

De aceea, cu ocazia împlinirii unui secol de la crearea or ga  nis mului pro fesional, ne-am gândit că unul dintre cele mai fru moa se mij loace 
pentru onorarea istoriei noastre și pe cea a pre   de cesorilor noștri îl reprezintă redactarea unei mo   nografii de  dicate Corpului și profesiei 

contabile din Ro mânia.

Intenția noastră este să le oferim tuturor celor interesați posi bi litatea să ne 
descopere istoria, să afle eforturile înaintașilor noștri pentru recunoașterea 
profesiei contabile, prin ce greutăți au trecut, cine sunt cei mai de seamă 
reprezentanți ai noștri și cum s-au des curcat contabilii în alte domenii. De 
altfel, unii dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România interbe-
lică erau de pro fesie contabili. Îi menționăm pe Dumitru Mociorniță, pro prietar al fabricii de încălțăminte cu același nume, 
Max Aușnit, absolvent al Academiei Comerciale din Viena, mare industriaș, care a introdus contabilitatea dublă în companiile 
pe care le conducea, cu aproape două decenii înainte de generalizarea ei în administrația publică, precum și pe Francisc von 
Neuman, industriaș și fondatorul echipei de fotbal UTA (pe atunci ITA).

Veți fi poate surprinși să aflați că unul dintre primii întreprinzători în domeniul cinematografiei din România a fost tot un con-
tabil: Vahram Sukyas. Sau poate că la originea decăderii lui Max Aușnit s-a aflat și o aparentă afacere de amor, în care unul 
din  tre protagoniști a fost soția sa, care, potrivit documentelor de arhivă, ar fi fost consilierul economic al regelui Carol al II-lea. 
De asemenea, printre fon datorii Federației Române de Fotbal, în 1930, s-au aflat și doi reprezentanți ai profesiei noastre: 
Li. Silbermann, contabil autorizat, și Paul Bandi, contabil1. 

Membrii CECCAR la al IV-lea Congres, Constanța, 1929 
Sursa: Arhiva CECCAR

Casa Corpului Contabililor Autorizați  
și Experților Contabili 
Sursa: Arhiva CECCAR

1 Ioan Chirilă, Mihai Ionescu, Un veac de fotbal românesc, Editura Fundației Pro, București, 1999, p. 89.
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Prin intermediul acestei lucrări monografice vom face și o incursiune în perioada comunistă pentru a afla ce s-a întâmplat cu con tabilii 
în timpul fostului regim politic. După acest periplu prin epocile precedente vom reveni în trecutul apropiat pentru a vă pre zenta și 
demersurile noastre de după 1989. 

Cine a mai scris despre noi
Firește, nu suntem primii care scriu despre istoria contabilității. Înaintea noastră, acest subiect a reprezentat o preocupare atât pentru 
contabili și economiști, cât și pentru cercetători din diferite domenii socioumane. 

Din examinarea principalelor lucrări am ajuns la concluzia că până în prezent cea mai importantă lucrare este cu siguranță cea a lui 
Constantin G. Demetrescu, apărută în 1972. Trebuie, însă, să remarcăm faptul că lucrarea reflectă spiritul epocii în care a fost redactată, 
fiind evidente anumite portretizări ideologice și analize partizane ale unor personalități și evenimente din istoria contabilității. De aceea 
sunt trecute cu vederea con tribuțiile unor contabili la istoria propriei profesii din cauza originii lor sociale și a funcțiilor avute în „vechiul 
regim”. Pentru noi este evident că această prezentare a fost o con cesie pe care autorul a fost nevoit să o facă pentru a-și ve  dea opera 
tipărită. Constantin G. Demetrescu, contabil de pro fesie, avea preocupări despre subiect încă din pe ri oada interbelică, în care a publicat 
în Revista Gene rală de Comerț și Contabilitate mai multe articole. Nu este însă singura lucrare tipărită a lui Constantin G. Demetrescu. 
Anterior, el a publicat și Istoria critică a literaturii contabile din România, în care a analizat principalele publicații despre domeniul financiar-
contabil, oferind și informații biografice despre primii autori ai unor volume dedicate contabilității.

Acest domeniu de investigație științifică a mai fost abordat și de alți cer cetători, printre care Daniela Artemisa Calu. În ultimii anii am con-
statat că există o preocupare din partea unor tineri cercetători din alte domenii. Din această ultimă categorie menționăm articolele lui 
Dragoș Zelinschi. De asemenea, importante pentru istoria contabili tății sunt și volumele pe care organizația noastră, Corpul Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din România, le-a publicat la mo men-
te aniversare.

Din punctul nostru de vedere, marea carență a literaturii dedicate istoriei 
contabilității în România o reprezintă lipsa unor lucrări memorialistice, 
scrise de cei care au avut un rol în apa riția contabilității moderne și a 
contabilului profesionist în țara noastră. Prin intermediul lor am fi putut cunoaște mult mai multe informații despre 
condițiile în care se desfășura munca unui contabil în secolele XIX și XX, în ce consta pregătirea lui, precum și modul în 
care s-a născut profesia contabilă în România, aspecte care în unele cazuri s-au pierdut iremediabil.

Excepția notabilă este reprezentată de Vasile Ioachim, care și-a redactat memoriile, publicate după 1989, permițându-le 
tuturor celor interesați să realizeze o incursiune în acest proces de geneză. Lucrarea are o importanță aparte, având în 
vedere că Vasile Ioachim a fost director al Corpului încă de la înființarea lui. De aceea, el a cunoscut multe informații 
despre modul în care s-a născut actualul CECCAR, fiind implicat direct în acel proces. Un alt contabil care și-a scris me-
moriile este Grigore T. Coandă, nepublicate însă până în prezent. Fragmente din acestea au apărut în anii 2007-2008 
în revista Magazin istoric, prin grija nepoatei sale. De asemenea, în 2011, Marin Toma, președinte al CECCAR la acea 
vreme, a publicat un volum de me morii, intitulat Drumuri prin memoria profesiei contabile, în paginile căruia se pot regăsi 
informații despre cum s-a reînființat Corpul după 1989. 

Membrii CECCAR la al IV-lea Congres, Constanța, 1929
Sursa: Arhiva CECCAR

C. G. Demetrescu, Istoria critică a literaturii contabile 
din România, vol. 1, Editura Socec, București, 1947 – 

prima pagină 
Sursa: Biblioteca Academiei Române (BAR) 
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Această carență este un contrast pentru noi, având în vedere că la începutul secolului XX a existat o preocupare evidentă din partea contabililor pentru istoria profesiei noastre. De alt-
fel, în paginile principalelor reviste de profil au fost publicate în acei ani mai multe articole despre istoria contabilității. Cu greu ne putem explica de ce una dintre principalele persoane 
implicate în acest efort pentru nașterea unei contabilități moderne, inclusiv a Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România, nu a oferit în lucrarea sa cu caracter 
memorialistic informații din culise despre proces. Grigore Trancu-Iași, ministru al muncii și profesor la Academia Comercială, – căci despre el vorbim – nu a fost însă interesat de acest 
aspect. În volumul său Memorii politice (1921-1938) există o singură mențiune despre apariția Corpului, și aceea lapidară. Președintele de onoare al Corpului a rezumat însă prin acea 
însemnare statutul și greutățile pe care le-a avut contabilitatea, dificultăți cărora contabilii au trebuit să le găsească soluții:

„6-8 septembrie 1925

Congresul de la Cluj: Corpul Contabililor a avut în aceste zile congres la Cluj. Am fost sărbătorit de colegii mei. La banchet s-a propus să-mi fac din viață o statuie, la care am răspuns cu 
o glumă. Pentru mine a fost o sărbătoare văzând unde am putut ridica o profesie care, odinioară, era în întuneric și în înjosire.”2

De asemenea, am remarcat că o altă carență o reprezintă lipsa unor studii cu caracter biografic despre fondatorii con tabilității moderne în România. Oare câți dintre cei de astăzi cu-
nosc activitatea profesorului Nicolae Butculescu sau pe cea a lui Ion Evian, al cărui nume nu are însă nicio legătură cu faimoasa apă comercializată astăzi? În acest caz, explicația pe care 
o avansăm este următoarea: pentru că cei mai mulți dintre ei proveneau din „vechiul regim”, de finit de ideologia comunistă drept regim burghezo-moșieresc, în perioada comunistă 
memoria lor a fost ocul ta tă și împinsă într-o regretabilă uitare. De asemenea, unii dintre ei au avut de suferit de pe urma originii lor sociale și a funcțiilor avute înainte de 23 august 1944. 
Recuperarea unor astfel de informații este atât un travaliu memorial, cât și un proces dificil. Din dosarele create de Securitate unor contabili, personalități sau simpli profesioniști, am 
putut recupera o serie de informații utile despre istoria acestora și mai ales despre parcursul lor în perioada comunistă.

Fiind vorba despre un volum cu dublu caracter, științific și omagial, ne-am propus ca în această lucrare să pornim de la câteva întrebări, cărora vom încerca să le găsim răspunsuri în urma 
investigației și analizei materialelor de arhivă și a surselor secundare identificate. Una dintre ele este următoarea: De când se poate vorbi despre contabilitate și contabili profesioniști 

în România? Firește, întrebarea a mai fost ridicată de alți autori care s-au oprit asupra istoriei contabilității. Ei s-au 
implicat într-un proces epistemologic de identificare a originilor și începuturilor contabilității în România, scăpând 
însă din vedere că apariția contabilității moderne și a contabilului profesionist presupune împlinirea concomi ten tă 
a mai multor condiții, așa cum vom menționa în continuare. 

În prima parte a acestei lucrări am urmărit să aflăm de când se poate vorbi despre contabilitate în România, care 
au fost condițiile care au dus la apariția contabilității moderne, cine au fost pri mii profesioniști contabili și care a 
fost statutul contabilului atunci când a pornit întreaga mișcare pentru crearea unui corp al contabililor și apărarea 
intereselor și drepturilor acestora.

Dintre primii noștri predecesori ne-am oprit asupra biografiei lui Grigore Trancu-Iași, personaj extrem de important 
pentru profesia noastră și al cărui rol în nașterea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili este prezentat 
în acest volum. Tot în această secțiune sunt prezentate succint și informații biografice despre Grigore T. Coandă, 
con ta bil, președinte de bancă, senator și primar al orașului Pitești, și Theodor Ștefănescu, profesor de contabilitate.

Cronologic, perioada tratată corespunde epocii în care s-a născut statul român modern și s-au cristalizat instituțiile 
sale, suprapunându-se în linii mari cu domnia regelui Carol I, principe al Principatelor Unite din 1866 până în 1881 
și rege al României din 1881 până în 1914.

Experți contabili la Congresul de la Constanța, 1929 
Sursa: Arhiva CECCAR

2 Grigore Trancu-Iași, Memorii politice (1921-1938), Editura Curtea Veche, București, 2001, p. 21.
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Partea I. Nașterea contabilității moderne și apariția  
profesioniștilor contabili în România

De când se poate vorbi despre contabilitate și profesioniști contabili în România?
Până de curând a existat tendința, în cazul unor autori care au avut preocupări despre istoria unor domenii sau profesii, de a căuta și identifica începuturile acestora în cele mai vechi 
timpuri. Firește, efortul este unul de lăudat. În urma unor astfel de investigații au fost scoase la iveală date și informații importante despre anumite activități. Acestea indică însă doar 
existența unei preocupări constante pentru activități care, așa cum este și firesc, au evoluat de-a lungul veacurilor. Ar fi eronat, credem noi, să punem pe același talaz principiile con-
tabilității din vremea noastră cu cele din perioada dacilor, spre exemplu. Din acea vreme, s-au păstrat până astăzi mai multe informații despre cum țineau strămoșii noștri soco te lile. În 
această privință, cercetătorii care s-au oprit asupra istoriei profesiei noastre au remarcat faptul că pe teritoriul actual al României primele însemnări contabile datează încă din perioada 
dacilor. Cu privire la acest aspect se menționează că în „Dacia [romană] se ținea o contabilitate riguroasă în ceea ce privește exploatarea minelor și urmărirea veniturilor acestora, precum 
și a tributurilor cuvenite statului”3. Constantin G. Demetrescu, autorul rândurilor de mai sus, a mai evidențiat că după retragerea aureliană din anii 271-274 au dispărut mențiunile despre 
înregistrările contabile. Drept cauză pentru acel regres, el a propus distrugerile barbare. Acesta a mai menționat că astfel de înregistrări contabile au reapărut după un mare interval 
istoric, odată cu dezvoltarea vieții economice, intensificarea schimburilor de mărfuri și nașterea orașelor cu o „bogată activitate comercială”. Exemplul principal pe care l-a oferit este 
condica vistieriei din timpul lui Constantin Brâncoveanu4, al cărei titlu era următorul: Catastih de toat‹e› rănduialele căte se vor pune pe ţară şi de chieltuialel‹e› căte se vor chieltui den banii ce 
se vor strânge den ţară după ce s-au pus Şărban vistier mare anume cum vor scrie înainte ghen‹arie› 1 dni leatu 7202. Potrivit lui Dragoș Ungureanu, condica este atât un document impor tant 
pentru a înțelege modul în care erau înregistrate cheltuielile în epocă, cât și „unul dintre cele mai importante izvoare istorice pentru istoria românilor”. Acesta mai menționează că acea 
condică este „o însumare centralizată a tuturor documentelor fiscale cu care opera vistieria și care erau produsul reprezentanților vistieriei (și ai autorității domnești) în teritoriu”. Potrivit 
documentului, „fluxul de documente fiscale parvenite din întreg teritoriul țării (sate, orașe, contribuabili puși pe categorii) de la vistiernicei (reprezentanții vistieriei în județe, orașe și sate) 
era centralizat aici”. Înregistrările în acel document istoric erau opera unui grămătic, o veche denumire folosită pentru contabili.5

Alți autori au fost animați de intenția de a analiza primele informații despre practicarea contabilității la nivel internațional. Daniela Artemisa Calu a urmărit să identifice în lucrarea ei, 
Istorie şi dezvoltare privind contabi li tatea din România, începuturile practicării contabilității. Conform autoarei, primele însemnări contabile ar data din anii 20.000-30.000 î.e.n. și constau 
în „crestături pe oase de animale, datând apariția primelor înregistrări contabile în anul 7.500 î.e.n., odată cu utilizarea semnelor, și care erau «semne geometrice»”. Având ca prin ci pală 
sursă documentară pentru afirmațiile sale lucrarea lui Demetrescu, aceeași autoare a legat apariția în semnărilor contabile de cea a scrisului6. De altfel, mai mulți cercetători din domeniul 
economiei care s-au oprit și asupra istoriei contabilității au evidențiat legătura dintre contabilitate și nașterea civilizației umane. Ei au subliniat contribuția contabililor la dezvoltarea 
orașelor, comerțului, numerelor și a scrisului7.

3 Constantin G. Demetrescu, Istoria contabilității, Editura Științifică, București, 1972, p. 288. 
4 Ibidem.
5 Dragoș Ungureanu, Condica vistieriei Țării Româneşti din perioada lui Constantin Brâncoveanu, 1694-1703, accesibilă online la http://www.cimec.ro/istorie/Condica-vistieriei-tarii-romanesti-Brancoveanu/index.html  

[ianuarie 2021].
6 Daniela Artemisa Calu, Istorie şi dezvoltare privind contabilitatea din România, Editura Economică, București, 2005, p. 44.
7 Adriana Tiron Tudor, Alexandra Muțiu, Important stages in the development of Romanian accounting profession (from 1800 up to now), în De Computis – Revista Española de Historia de la Contabilidad, Spanish Journal of 

Accounting History, nr. 6/iunie 2007, p. 184.

http://www.cimec.ro/istorie/Condica-vistieriei-tarii-romanesti-Brancoveanu/index.html
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Firește, nu toți cei care au fost interesați de acest subiect împărtășesc aceleași opinii. Ei erau de părere că, 
fiind născută din interesul omului pentru a-și cunoaște situația economică în raport cu corespondenții săi, 
contabilitatea nu poate fi considerată invenția nimănui. Vasile Ioachim, unul dintre fondatorii Corpului de 
Con tabili Autorizați și Experți Contabili din România în 1921 și director al instituției, aprecia că aceasta da-
tează încă din timpurile cele mai vechi, plasând apariția ei cu mult înainte de invenția hârtiei și alfabetului. 
Acesta era de părere că originea contabilității corespunde cu cea a creditului8. 

Cât despre o periodizare a contabilității în funcție de principalele reușite înregistrate de-a lungul istoriei, 
au fost propuse mai multe cronologii. Majoritatea acestora au ca reper anul 1494. În acel an, Luca Pacioli 
a publicat faimosul său tratat de contabilitate prin care a introdus „contabilitatea în partidă dublă”. Părerile 
unora dintre primii contabili erau însă împărțite, neexistând o opinie universal împărtășită. Astfel, Octavian 
Neagoș nuanța într-un articol din 1910 această clasificare cronologică. El îi recunoștea lui Luca Pacioli me-
ri tul de a fi scris și publicat prima carte de contabilitate, subliniind însă că termenul „contabilitate dublă” 
era cunoscut și utilizat anterior. Potrivit acestuia, era folosit în Veneția anului 1135, iar cel care ar fi inventat 
acea metodă ar fi fost călugărul benedictin Angelo Senisio. Preluând informații din diferite lucrări apărute 
în străinătate, el mergea mult mai departe cu identificarea anului și a epocii în care a apărut „contabili ta-
tea dublă”. Acesta susținea că datează încă din vremea lui Cicero, fiind cunoscută inclusiv de grecii antici. 
În 1910, el împărțea istoria contabili tății în trei mari perioade: 1. din timpurile cele mai primitive și până la 
1494; 2. din anul 1494 și până la 1800; și 3. de la 1800 și până în prezent, adică până în 1910, anul în care 
scria despre istoria contabilității.9

Credem însă că putem vorbi despre  contabilitatea modernă și contabilii profesioniști, odată ce au fost întrunite următoarele criterii, care sunt similare cu cele necesare pentru ge neza 
antreprenoriatului10: 1. legiferarea contabilității; 2. înființarea instituțiilor care să școlarizeze contabilii profesioniști; 3. crearea instituțiilor care să reprezinte și să apere drepturile con-
tabililor atât în raport cu alte profesii, cât și în fața puterii statale; 4. formarea profesioniștilor contabili.

De aceea, cel puțin în România, dar și în restul statelor, apariția contabilității moderne și a profesionistului contabil a fost un proces de durată, întins pe parcursul câtorva decenii. Început 
în secolul XIX, acesta se afla în plină desfășurare în perioada interbelică. Similar evoluției altor domenii, odată cu instaurarea regimului comunist în România, procesul a fost oprit, fiind 
adoptat după 23 august 1944 modelul de contabilitate sovietic. Impunerea acestuia a însemnat atât implicarea Partidului Comunist Român în activitatea contabilă, cât și adoptarea 
contabilității normate. Au fost introduse noi „reguli unitare de înregistrare, consemnare a fenomenelor economice și financiare”11.

8 Vasile Ioachim, Istoria contabilității, în Revista economică, anul XII, nr. 19/8 mai 1910.
9 Octavian Neagoș, Un adaus la istoria contabilității, în Revista economică, anul XII, nr. 21/22 mai 1910, p. 222.
10 Dumitru Lăcătușu, Istoria antreprenoriatului şi businessului românesc, în Revista Forbes, nr. 206/iunie 2019, pp. 118-121.
11 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Album 85 de ani de la înființarea Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România, București, 2006, p. 108 (în continuare: 

Album. 85 de ani…).

Luca Pacioli, autorul uneia dintre primele lucrări de contabilitate 
Sursa: https://commons.wikimedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Pacioli.jpg/1440px-Pacioli.jpg
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Statutul contabilului în secolul XIX
Una dintre primele provocări căreia au fost nevoiți să-i facă față contabilii a fost modul în care erau priviți în societate de reprezentanții elitei. Spre exemplu, la sfârșitul secolului XIX, 
contabilul avea în societatea românească un statut inferior comparativ cu cel al altor liber-profesioniști, iar practicarea contabilității era prea puțin reglementată în raport cu alte 
profesii similare. În acea perioadă, contabilii nu erau un grup omogen12. Oricine putea deveni contabil dacă „știa să scrie ceva mai frumos” și cunoștea cele patru operațiuni aritmetice, 
neexistând criterii precise cu privire la practicarea contabilității. Statutul contabilului era similar cu cel al unui muncitor necalificat, inclusiv în ceea ce privește salarizarea lui13.

În același timp, el era un fel de om bun la toate, îndeplinind diverse servicii care, după cum menționează Vasile Ioachim, nu aveau nicio legătură cu contabilitatea14. Cel mult, statutul 
său se putea ridica la un nivel comparabil cu cel al unui pădurar sau mecanic, fiind tratat mai degrabă ca „un meșter al cifrelor în întreprinderile industriale sau comerciale”15. Principalele 
caracteristici ale muncii contabilului la sfârșitul secolului XIX erau lipsa unei aprecieri față de aceasta și inexistența unor sancțiuni în cazul ținerii defectuoase a contabilității de diferite 
persoane. Singurele sancțiuni puteau fi luate doar în cazul în care se ajungea la faliment16.

Totodată, evoluția statutului lor se întretaie cu cea a întreprinzătorilor români, care au trebuit să depășească dificultăți similare cu privire la modul în care erau percepuți în epocă. Am-
bele categorii erau privite cu desconsiderare de cei din elita românească din veacul al XIX-lea. Pentru a înțelege modul în care erau tratați, Dimitrie Hagi Theodoraky ne oferă exemple 
mai mult decât revelatoare în lucrarea sa memorialistică:

„Natural că starea de nesiguranță, în care se chinuiau strămoșii noștri, nu numai din pricina turcilor, dar chiar și a administrației, care considera clasa negustorească drept ceva inferior, 
erau supuși la fel de fel de jigniri; și din povestea soției unui mare negustor, sosită din capitala Austriei, cerând soțului a merge la Teatrul Național, cu toată averea de care dispunea, 
nevoită a fost a lua o lojă în rangul III, lojile de jos și belul-etajul fiind ocupate de boierii de pe vremuri; iar unul din negustori, având a primi bani de la un boier, drept plată i s-a dat o 
caretă, cu care ducându-se la șosea, a fost chemat de prefect și opriți a se mai furlandisi în caretă, la plimbarea protipendadei. Negustorii mai aveau de suferit și de pe urma faimosului 
căpitan Costache, șchiop din naștere și urât ca mutră, care, la prima reclamație a vreunui boier, bătea pe negustor în ușa prăvăliei lui. Acest hidos polițist era teroarea negustorimii de 
pe acea vreme”.17

Dintr-un memoriu adresat de Uniunea Absolvenților Școalelor Comerciale din țară ministrului comerțului, Alexandru Djuvara, unchiul cunoscutului istoric Neagu Djuvara, aflăm și prin-
cipalele dificultăți cu care se confruntau contabilii înainte de Primul Război Mondial, mai precis în jurul anilor 1907-1909. În acei ani, contabilitatea atât a unor instituții de stat, cât și a 
companiilor private era ținută de persoane fără pregătire.

„Indivizi fără de titlu, fără căpătâi și fără scrupule, aranjatori de registre și de falimente, mișue mai rău decât samsarii în lumea comercială, – înșelând pe negustori prin ținerea unei con-
tabilități ce nu merită să poarte aceste nume, sau îndemnându-i la alcătuirea de bilanțuri false, pe care nu le semnează, lăsând toată responsabilitatea pe seama comerciantului.”18

Ei mai evidențiau și faptul că în cazul în care la diferite instituții de stat erau scoase la concurs posturi ale căror atribuții constau în „a se ține socoteală de averea Statului”, cum nu existau 
criterii pentru ocuparea lor, acestea erau de regulă atribuite diferitor persoane care nu absolviseră cursurile unor școli comerciale. Cel mult, ei erau licențiați ai unor universități:

12 Dragoș Zelinschi, Legitimacy, expertise and closure in the Romanian accountant’s professional project, 1900-16, în Accounting History, vol. 14, no. 4/2009, p. 383.
13 Vasile Ioachim, Amintiri şi reflecții contabile: 1906-1974, Editura ASE, București, 2008, p. 20.
14 Ibidem.
15 Contabilul acum 20 de ani, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate, anul XXX, nr. 7-8/1941, p. 220. 
16 Vasile Ioachim, op. cit., p. 20.
17 Dimitrie Hagi Theodoraky, Amintiri din trecutul negustoresc (editor Andrei Pippidi), Editura Domino, București, 2003, pp. 14-15.
18 Proiect de organizarea Corpului Contabililor alcătuit și prezentat domnului Alex. Djuvara, ministru al Comerțului, de către Uniunile Absolvenților Școalelor Superioare de Comerț din țară, București, [1907-1909].
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„Intrând în altă ordine de idei, cu toții asistăm, Domnule Ministru, în fiecare zi la trista stare de lucruri de a vedea că mai toate Administrațiile publice, acolo unde este vorba a se ține 
socoteală de averea Statului, cei dintâi chemați și în cele mai de frunte locuri sunt tocmai cei mai puțin pregătiți în știința contabilității. Or, această știință nu se poate improviza.”19

Autorii memoriului mai subliniau că neexistând cursuri speciale de contabilitate care să fie predate în universități, chiar dacă ei erau licențiați, nu aveau calitatea „de a ocupa locurile de 
contabili publici, sub orice formă”. Principala cauză identificată de ei pentru acea situație o reprezenta inexistența unei reglementări pentru exercitarea profesiei de contabil, care era 
descrisă ca fiind „destul de însemnată în viața economică a țării”.

Petiționarii au mai evidențiat și o diferență esențială între Casele de Comerț străine ce operau în România și companiile româ nești. Ei menționau că primele obișnuiau să lucreze cu 
experți contabili străini care, în mod cert, aveau o pregătire de specialitate. Nu se îndoiau de capacitatea acestora și nici nu-și propuneau eliminarea lor. Motivul era unul simplu – puteau 

reprezenta un model și un îndemn pentru comercianții autohtoni să preia practicile companiilor străine de a lucra cu conta bili 
profesioniști, și nu cu „țiitori de registre” sau cu persoane care practicau contabilitatea după ureche. În acea perioadă, singura 
instituție unde puteau lucra acești absolvenți, care le recunoștea pregătirea, era Banca Națională, loc în care conta bilii erau 
„primiți, apreciați și îmbrățișați”.20

Un contabil care și-a început activitatea la sfârșitul secolului XIX indica și el acea unică posibilitate a absolvenților școlilor de 
co  merț de a lucra la BNR, menționând că reprezenta o „mare treabă să apuci pe atunci un loc, căci Banca Națională era singurul 
debușeu de desfacere al produselor Școalelor Comerciale”. Grigore T. Coandă a devoalat o altă problemă, una care ținea de men-
talitatea epocii, cu care se confruntau tinerii ce alegeau profesia de contabil, și anume percepția asupra salariului ce i se cuvenea 
unui contabil. Șeful instituției intenționa să-l plătească nu în raport cu cunoștințele și calificările sale, ci în funcție de vârsta lui, 
având ca reper salariul pe care-l avea la vârsta acestuia.

„Leafa prevăzută prin buget era de 150 lei pe lună. Directorul Cornetti m-a agreat, dar nu voia în ruptul capului să-mi dea leafa 
bugetară. Nu împlinisem nici 17 ani și el știa, că mă cunoscuse de copil. «Cum? – zicea el – atâta leafă!… Asta face 15 galbeni 
pe lună!… Atâta n-aveam eu pe an, la vârsta lui!…» Nu era râu bătrânul, dar avea ideile lui, că la 1884, când se petreceau toate 
acestea, dăinuiau încă ideile ruginite, chiar în capete mai tinere.”21

Grigore T. Coandă a fost unul dintre contabilii participanți la tot acel proces de reglementare a profesiei noastre, el fiind și o 
personalitate a vieții politice și economice din România acelor vremuri, biografia lui fiind astăzi uitată. Numele său are o re -
zonanță aparte pentru noi, românii, el fiind văr cu generalul Constantin Coandă, prim-ministru, și unchiul inventatorului român 
Henri Coandă.

Câteva cuvinte sunt necesare despre acest înaintaș al nostru pentru a înțelege anvergura lui profesională. Grigore T. Coandă 
s-a născut la 24 ianuarie 1868 în Craiova, unde a și urmat școala primară, fiind un elev excelent. Cum în capitala Olteniei exista 
o școală comercială, tatăl său l-a înscris la acea instituție, pe care a absolvit-o în 1885. A intrat apoi ca ajutor de contabil la filiala 

Fragment din memoriile lui Grigore T. Coandă, Însăilări  
de amintiri din viața-mi (manuscris)
Sursa: BAR, Secția Manuscrise, A2087

19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Grigore T. Coandă, Când era lupul cățel, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate, 1921.
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craioveană a Băncii Naționale a Ro mâniei, pentru ca după doi ani să se transfere în centrală22. Modul în care a reușit să vină în București 
l-a redat într-o scriere memorialistică:

„Într-o zi, prin ianuarie, vine să inspecteze Sucursala BNR dl. Director Eugeniu Carada, de pioasă amintire. După inspecție, care a ieșit foarte 
bine, dl. Carada a pus într-un geamantan mulți bani în bilete de bancă, care se găseau de prisos la Sucursală. Geamantanul, cu biletele de 
bancă, a fost lăsat în cabinetul directorului Cornetti, când a plecat la 12 la dejun. Și pe mine m-a însărcinat să stau lângă geamantan până 
se întoarce dânsul la unu jumătate, ca să plece la gară. A trimis pe servitorul Băncii la mine acasă, ca să-mi aducă de-ale mâncării. Când 
am rămas singur cu geamantanul, am închis ușa camerei pe dinăuntru și am deschis fereastra pe stradă, în gândul meu ca să chem ajutor 
dacă voi fi atacat. N-am lăsat nici pe servitor să intre când mi-a adus mâncarea. Când a venit dl. Carada și m-a găsit astfel baricadat a făcut 
haz de teama mea și de precauțiunile luate și m-a luat cu dânsul și cu geamantanul la gară. Când a sosit trenul și l-am suit în cupeu cu 
geamantanul, i-am zis: «Domnule director, aș dori să mă mut în Centrală.» «De când ești d-ta în Craiova?» «De doi ani și jumătate.» «Bine». 
Trenul a plecat și, dacă eu uitasem aproape de cererea ce-i făcusem, dl. Carada nu a uitat și prin Februarie m-am pomenit cu mutarea în 
București, la Centrală.”23

Coandă nu a rămas însă doar un simplu funcționar de bancă. Ul terior, el a devenit creator de școală – fiind cel care a pus bazele Școlii 
comerciale din Pitești – și om de afaceri. Totodată, cariera lui este 
legată și de orașul argeșean, unde a fost trimis de directorul BNR, 
Eugeniu Carada, să înființeze și să organizeze o sucursală lo cală 
a Băncii Naționale. El a mai fost și senator din partea Partidului 
Național Liberal și primar al orașului Pitești24. 

Sfârșitul lui a fost similar cu cel al temerarilor oameni de afaceri 
ro mâni din secolul XIX care, după o carieră fulminantă și carac-
terizată de mari reușite profesionale, inclusiv de adunarea unor 
averi considerabile, au murit în ruină. Nepoata sa i-a caracterizat viața ca fiind una „balzaciană”, subliniind că a fost și 
un „pătimaș jucător” de cazinou.

„Linia vieții lui a fost aproape balzaciană: financiar, om politic, primar în Pitești, senator, dotat cu o remarcabilă 
inteligență, dar și cu un temperament dificil, a reușit să facă o mare avere. A întreprins până la urmă speculații ris-
cante și s-a ruinat, sfârșindu-și zilele la București (15 martie 1945), într-un mic apartament din strada Bolintineanu, 
în care, din abundența de altădată, naufragiaseră doar câteva mobile de preț, câteva tablouri (între care un 
Grigorescu, un Grant, un Kimon Loghi).”25

Eugeniu Carada, director al BNR 
Sursa: https://commons.wikimedia.org

22 Liliana Alexandrescu, În căutarea unui portret pierdut, în Magazin istoric, noiembrie 2007, pp. 24-25. Îi mulțumim istoricului și arhivistului Aurel Radu pentru punerea la dispoziție a acestui articol.
23 Grigore T. Coandă, Însăilări de amintiri din viața-mi, în Magazin istoric, noiembrie 2007, pp. 26-27.
24 Liliana Alexandrescu, art. cit., passim.
25 Ibidem, p. 25.

Banca Națională, Filiala din Craiova 
Sursa: https://commons.wikimedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Eugeniu_Carada.jpg/832px-Eugeniu_Carada.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Craiova_-_Banca_Nationala_-_carte_postala_1902.jpg/640px-Craiova_-_Banca_Nationala_-_carte_postala_1902.jpg
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Cunoștințele sumare de contabilitate, semnalate și în memoriul Uniunii Absolvenților Școalelor Co mer-
ciale din țară înaintat ministrului comerțului, și lipsa unor contabili profesioniști au fost evidențiate și de 
Dionisie Pop Marțian, unul dintre primii economiști români și părintele statisticii autohtone, printre cauzele 
„calamității comerțului nostru” încă din anii ’60 ai secolului XIX. Altele erau inexistența unor preocupări 
din partea statului și a tagmei negustorești pentru pregătirea unor comercianți educați, a unor funcționari 
contabili, reglementarea practicării comerțului, ținerea registrelor contabile și crearea unor școli comerciale:

„La una sută neguțători, nu afli trei care să aibă catastihe; și cei care au, este scris în toate limbile cu toate 
ieroglifele și trebuie să depună cineva o comisiune de oameni deprinși pentru a-l putea descifra. Apoi 
unde să fi învățat neguțătorii noștri dupla scriptură [contabilitatea în partidă dublă] și datoriile sau știința 
trebuincioasă unui neguțător? Când nici regimul vechiu, nici Camera de acum nu au vrut să-i deschidă o 
școală! Dacă dar din lipsa catastihelor regulate se fac nenumărate abuzuri în comerț, afară de abuzatori, cine 
mai e de vină? Negreșit că cel ce a avut de a priveghea păzirea legii și a fost dator a deschide lumii modul 
de a o putea păzi, dar n’a făcut-o.”26

Legiferarea contabilității
1829 a fost un an important atât pentru istoria statului român, cât și pentru cea a contabililor, precum și 
pentru alte domenii de activitate. În acel an a fost semnat Tratatul de la Adrianopol, în urma căruia țările 
române, Moldova și Țara Românească, și-au redobândit libertatea comerțului. Din acel an au putut stabili 
relații comerciale directe cu Occidentul, fără a mai fi nevoie de acordul Imperiului Otoman și fără obligația 
ca, înainte de toate, comercianții români să aprovizioneze cu mărfuri, produse și toate cele necesare Constantinopolul.

Istoricul american Keith Hitchins, autorul mai multor lucrări despre România, a menționat că 1829 a reprezentat o „piatră de hotar” pentru dezvoltarea politică și economică a Principa -
telor Române. Acesta a caracterizat schim bările generate de Tratatul de la Adrianopol pentru cele două state drept „spectaculoase”. Astfel, în acel an, mo no  polul turcesc asupra comer-
țu lui românesc a fost înlăturat27. De altfel, în cazul profesiei noastre, la scurt timp de la semnarea tratatului au fost adoptate și primele reglementări contabile, fiind legiferată pentru prima 
dată o „contabilitate regulată”, al cărei scop l-a reprezentat „controlarea daraverilor ce încăpeau pe mâna slujitorilor statului”28.

Adriana Tiron Tudor și Alexandra Muțiu au subliniat faptul că regulamentele organice reprezintă primul document din istoria modernă a României prin care a fost legiferată ținerea 
în registrărilor contabile la nivel național. Acestea au mai menționat în articolul lor și legăturile existente între nivelul de civilizație al unui stat și contabilitate și între dezvoltarea ca pi ta-
lismului și cea a profesiei contabile29. Astfel, nașterea contabilității moderne în România este strâns legată atât de apariția statului modern și a instituțiilor sale, proces care a început să 
se desfășoare de la jumătatea secolului XIX, cât și de dezvoltarea comerțului odată cu redobândirea autonomiei economice. De altfel, următoarele legi din domeniu au vizat tocmai 
contabilitatea publică.

Semnarea Tratatului de la Adrianopol, 1829 
Sursa: https://commons.wikimedia.org

26 Dionisie Pop Marțian, Comerț. Condițiunile creditului comercial, în Victor Slăvescu (editor), Viața şi opera economistului Dionisie Pop Marțian, vol. II, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, București, 1944, pp. 225-226.
27 Keith Hitchins, Românii. 1774-1866, Editura Humanitas, București, 1996, pp. 200-201.
28 Constantin G. Demetrescu, op. cit., p. 289.
29 Adriana Tiron Tudor, Alexandra Muțiu, op. cit., pp. 185-186.

http://english.travelogues.gr/archive/fullsize/0172c677e343ca902eaa66484f095139.jpg
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În 1861 a fost adoptată o lege prin care a fost reglementată contabilitatea publică, urmată la patru ani distanță de o nouă lege, care a rămas în vigoare vreme de 30 de ani, desigur cu 
mai multe adăugiri. O importantă schimbare a contabilității publice a avut loc abia în 1929, an în care s-au introdus la nivel de administrație contabilitatea dublă, anul bugetar și con-
tro lul averii funcționarilor publici30.

Stabilirea relațiilor comerciale cu Occidentul, spațiu în care existau reglementări cu privire la contabilitate, i-a determinat pe comercianții români să împrumute acele norme, chiar dacă 
generalizarea lor a fost un proces de durată și s-a lovit de conservatorismul și tradiționalismul vechilor practicanți ai negustoriei. În ceea ce privește contabilitatea privată, reglemen-
tarea ei s-a realizat prin Codul Comercial din 1887, an în care firmelor le-a fost impusă obligația legală de a ține un registru jurnal, un registru inventar și un registru copier31. Obligațiile 
și îndatoririle comercianților cu privire la contabilitate erau specificate în titlul IV al Codului Comercial. Fiecare comerciant era „dator” să înscrie în registrul jurnal operațiunile comer-
ciale zilnice și „în general tot ce primește și plătește sub orice titlu trecând la fiecare finit de lună și sumele întrebuințate pentru cheltuielile casei sale”. Toate cele trei registre obligatorii 
trebuiau să fie numerotate pe fiecare pagină, parafate de un judecător al tribunalului unde avea reședința comerciantul sau de judecătorul de ocol în acele localități în care nu exista 
tribunal. De asemenea, registrul era certificat de judecător prin punerea sigiliului tribunalului sau al judecătorului32.

Este însă important de subliniat că, dacă prin lege au fost introduse astfel de reglementări, nu s-a specificat și cine era persoana îndrituită să le aplice sau ce condiții trebuia să în-
deplinească aceasta pentru practicarea profesiei de contabil. Cu privire la acest aspect, inițiativele aveau să vină nu din partea statului, ci chiar dinspre contabili, odată cu cristalizarea 

unui grup profesional omogen și distinct de ceilalți practicanți ai contabilității. Acest grup avea să se individualizeze față de contabilii formați din 
practica de zi cu zi printr-o pregătire profesională superioară și o conștiință a apartenenței la un grup distinct.

Școlile
Un rol important în apariția contabilității moderne l-a reprezentat și înființarea unor școli de profil, din care aveau să iasă persoane specializate și 
pregătite pentru practicarea contabilității. Acestea cunoșteau mai mult decât cele patru operațiuni aritmetice și altceva decât scrisul caligrafiat. 
Cu privire la acest aspect, economistul Dionisie Pop Marțian arăta în studiile sale publicate la începutul anilor ’60 ai secolului XIX inexistența 
școlilor comerciale și lipsa unor preocupări pentru înființarea unor astfel de instituții atât din partea statului, cât și din partea comercianților și 
negustorilor. Referindu-se la neimplicarea „neguțătorilor”, el oferea ca exemplu pozitiv inițiativele confraților brașoveni care au creat cu propriile 
lor mijloace financiare o școală de profil particulară:

„Este o inerție rușinoasă ca, pe când între puținii neguțători români ce are vecinul Brașov, se aflară 25 comercianți care, din inițiativa lor, clădiră 
muzelor (științelor) un templu superb și destul de vast pentru trebuințele unei universități (pentru care a fost și calculat) și care, afară de alte 
instituții de binefacere, susțin un gimnaziu național cu propriile lor contribuții, chiar și acum o mână înaltă a făcut ce a putut ca să-i stingă, 
sărăcindu-i cu totul; în București, capitala Munteniei și Principatelor Unite, între 4742 principali (stăpâni) de comercianți să nu se afle atâția Români 
ca să ambiționeze onoarea de a fi făcut pentru fiii, calfele și învățăceii lor o școală, cel puțin o școală secundară de comerț? […] Ei! Dacă se mai 
poate îndoi cineva despre mărinimia neguțătorilor noștri, când în lista de contribuții voluntare pentru școala diaconeselor luterane de aici, între 
alți Români miloși, se află și comercianți ca Nicolae Hagi Tudorache cu 10.000 (zece mii) lei?!”33

30 Constantin G. Demetrescu, op. cit., p. 290.
31 Dragoș Zelinschi, art. cit., pp. 385-386.
32 Codul Comercial din 10 mai 1887, accesibil online la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38123 [ianuarie 2021].
33 Dionisie Pop Marțian, Instrucțiunea comercială, în Victor Slăvescu (editor), op. cit., p. 199.

Dionisie Pop Marțian
Sursa: https://commons.wikimedia.org

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38123
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Dionisie_Pop_Mar%C8%9Bian.jpg
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Astfel, în anii ’30 ai secolului XIX, în Brașov (parte a Imperiului Habsburgic pe atunci), la  școala comercială înființată de negus  torii 
locali, elevilor le erau predate noțiuni de managementul afacerilor și contabilitate, dobândind pe parcursul școlarizării „un mi-
nim de cunoștințe necesare unui viitor comerciant”34. Deschisă în 1833, școala din cetate era susținută financiar de comunitatea 
religioasă a comercianților români. Tot în acel oraș a fost publicată și Pravila comerțială (1837). Ulterior, contabilitatea avea să fie 
predată în Iași (1838) la clasa a patra primară, iar apoi la școlile primare din Brăila (1843) și București (1844). Deși înființarea unor 
școli comerciale fusese menționată în regulamentele organice, primele aveau să se înființeze abia în 1858 în Iași și Galați. Ele au 
funcționat însă o perioadă limitată de timp. La 5 ani de la Unirea din 1859 au fost înființate școli comerciale cu ciclul de patru 
ani, care aveau să dureze. Astfel de școli au fost create în Galați și București, iar apoi în Iași, Craiova, Constanța, Ploiești, Brăila35.

Dintre acestea, un rol important l-a avut Școala comercială din București, unde erau predate limbi străine contemporane și 
cla  sice, drept comercial și maritim, aritmetică, contabilitate, geografie comercială și alte materii. Elevii școlii din București au fost 

recru tați din rândul claselor secundare ale Colegiului 
„Sfântul Sava”, iar printre primii absolvenți s-a numărat 
Theodor Ștefănescu, director al Băncii Naționale și apoi 
pro fesor la școala pe care a absolvit-o, care a fost, de 
altfel, cel dintâi autor al unui manual de contabilitate36.

Tot la inițiativa unor absolvenți ai acestei instituții au 
fost înființate la sfârșitul secolului XIX primele asociații 
de reprezentare și apărare a drepturilor și intereselor 
con tabililor. Totuși, un învățământ comercial univer-
sitar a fost creat abia în 1913, an în care a fost înfiin ța-
tă Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(ac  tuala Academie de Studii Economice – ASE). Până 
atunci, toți cei care doreau să se perfecționeze în 
domeniul contabilității plecau la studii în străinătate, 
cum au procedat Constantin Petrescu, trimis cu o bursă 
în Italia37, Vasile Ioachim, care a studiat în Germania. 
După revenirea de la studii, Constantin Petrescu a 
urmat o carieră în învățământul comercial, fiind, printre altele, titularul Catedrei de contabilitate de la Școala 
comercială din Iași între 1886 și 1902 și profesorul lui Grigore Trancu-Iași38. 

Scrisoare de recunoștință trimisă de absolvenții Școlilor 
Comerciale fostului lor profesor, Theodor Ștefănescu

Sursa: Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale (SANIC), 
fond Colecția Documente fotografice, A/232

Școala Superioară Comercială nr. 1 din București
Sursa: Monografia Școalei Comerciale Superioare No. 1 de Băeți București.  
70 de ani de la înființare (1864-1934), București, Tipografia „Astoria”, 1935, 
Digibuc/Dacoromanica

34 Ion Zainea, Şcoala comercială română din Braşov – Pepinieră de comercianți şi funcționari de bancă pentru întregul spațiu geografic național, în revista Cumidava, anul XXVI, p. 87.
35 Constantin G. Demetrescu, op. cit., pp. 292-294.
36 ***, Monografia Şcoalei Comerciale Superioare No. 1 de Băeți Bucureşti. 70 de ani de la înființare (1864-1934), București, Tipografia „Astoria”, 1935, p. 17 (în continuare: Monografia…).
37 Album. 85 de ani…, p. 24.
38 Vezi infra.
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Oamenii
Profesia noastră nu ar fi ajuns la statutul de astăzi fără contribuția succesivă a mai multe generații de profesioniști în domeniul cifrelor. Apariția 
primilor contabili este o consecință atât a nașterii statului român, cât și a procesului de modernizare a României care a avut loc în secolul XIX, 
încă din vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Acesta s-a derulat pe tot parcursul domniei lui Carol I, principe al României între 1866 și 1881 și rege 
între 1881 și 1914. Domnia lui Carol I a fost una reformatoare pentru statul român, fiind obținută independența României în urma războiului 
ruso-româno-turc din 1877 și create mai multe instituții-cheie pentru viața economică, printre care Banca Națională. A fost redus, totodată, 
o parte din decalajul economic dintre țara noastră și Occident. În perioada lui s-a dezvoltat într-un mod, caracterizat drept spectaculos de 
Bogdan Murgescu, industria autohtonă, un domeniu în care aveau să lucreze apoi mulți dintre predecesorii noștri39.

Legiferarea contabilității și a învățământului comercial a condus la apariția primelor școli de profil, din 
care aveau să iasă acei contabili care și-au dedicat viața și activitatea atât îmbunătățirii cunoștințelor 
de contabilitate, cât și pentru recunoașterea profesiei noastre. Diferența dintre aceștia, persoane cu 
pregătire de specialitate, și acei contabili for mați doar în baza unei practici a fost colosală. Dintre acești 
profesioniști s-au ridicat și primii profesori a căror contribuție la școlarizarea și instruirea viitoarelor ge -
nerații de contabili a fost una uriașă.

Cât privește primii contabili profesioniști, ne vom opri în paginile următoare asupra a trei dintre ei, 
repre zentativi pentru cele trei regiuni istorice ale României – Moldova, Țara Românească și Transilvania, 
și anume Theodor Ștefănescu, Constantin Petrescu și Ion C. Panțu. Tot în această secțiune vom pre-
zenta și succinte informații biografice despre Grigore Trancu-Iași, al cărui rol în crearea Corpului de 
Con ta bili Autorizați și Experți Contabili este unanim recunoscut. Grigore Trancu-Iași a fost implicat 
în crearea organizației noastre, oferind tot sprijinul din poziția în care se afla în anul creării Corpului, 
devenind și președinte de onoare al acestuia, funcție pe care a deținut-o, cu mândrie, până la finalul 
vieții.

Theodor Ștefănescu 
S-a născut în București în 1842, într-o familie de comercianți. După ce a terminat clasele primare la Colegiul „Sfântul Sava”, s-a retras din această 
instituție de învățământ, înscriindu-se ca elev la Școala comercială, înființată în 1864 în capitala Principatelor Unite40. A fost unul dintre cei patru 
elevi care au absolvit acea instituție în 186841. Imediat după absolvire și-a început cariera de contabil la întreprinderile Iacoveanu, care aveau 
ca obiect de activitate exploatările petroliere. În acei ani a intrat în relații de colaborare cu unii dintre marii bancheri ai perioadei – Jacques 
Elias, Menelas Ghermani, și cu alte „personalități marcante din lumea comercială” a vremii, care i-au apreciat calitățile. Rodul acestor aprecieri 
nu a întârziat să apară. În paralel cu activitatea profesională, a fost preocupat și de continuarea pregătirii sale educaționale, absolvind studiile 
Facultății de Drept42.

39 Bogdan Murgescu, România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura Polirom, Iași, 2010, p. 109.
40 Constantin G. Demetrescu, Istoria critică a literaturii contabile din România, vol. 1, Editura Socec, București, 1947, p. 150.
41 Idem, Istoria contabilității…, pp. 300-301.
42 Dumitru Z. Furnică (editor), Documente privitoare la Comerțul Românesc. 1473-1868, Tipografia „România Nouă”, Theodor I. Voinea, București, 1931, p. XLII.

Theodor Ștefănescu
Sursa: Monografia Școalei Comerciale 
Superioare No. 1 de Băeți București. 70 de 
ani de la înființare (1864-1934), București, 
Tipografia „Astoria”, 1935, Digibuc/
Dacoromanica 

Theodor Ștefănescu
Sursa: C. G. Demetrescu, Istoria critică  

a literaturii contabile din România, vol. 1, 
Editura Socec, București, 1947 
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În 1870 a ocupat prin concurs Catedra de contabilitate și studiul mărfurilor la școala pe care o terminase, iar în 1877 a fost numit director al acestei instituții. Theodor Ștefănescu a avut 
și funcții ministeriale, fiind secretar general al Ministerului Instrucțiunii din 187943. În 1880, la înființarea Băncii Naționale a României, a fost numit director general al instituției, fiind 
desemnat de oamenii de afaceri să-i reprezinte în această organizație. A avut un rol important în organizarea băncii. S-a retras din activitate în 1901 și a murit la 7 noiembrie 1909. În 

pe rioada în care a fost profesor la Școala comercială din București a publicat unul dintre primele cursuri de contabilitate, 
inti tulat Curs de contabilitate în partidă dublă, care a cunoscut șase ediții. În lucrarea sa a fost preocupat atât de definirea 
contabilității, pe care o considera drept știință, cât și de instituirea unei diferențe între contabilii formați în școli și simplii 
„țiitori de registre”44. 

Biografia sa este caracteristică acelor profesioniști care s-au ridicat de jos, lipsiți fiind de mijloace financiare, și care au reușit 
să ajungă prin forțe proprii la un înalt statut în societatea în care au trăit. Theodor Ștefănescu și-a menționat povestea de 
viață într-o scrisoare transmisă fiului său, publicată într-un volum apărut cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la nașterea sa 
și preluată parțial de Constantin G. Demetrescu45. Un alt merit al său a fost contribuția pe care a avut-o la formarea viitorilor 
contabili, printre care și Constantin Petrescu.

constantin Petrescu

Absolvent al Școlii comerciale din București în 1874, fiind unul dintre elevii lui Theodor Ștefănescu, a primit o bursă de studii 
în Italia, unde a avut oportunitatea să intre în contact cu școala de contabilitate italiană. Revenit în România, a obținut, prin 
concurs, postul de profesor la Școala comercială din Iași. A fost titularul Catedrei de contabilitate de aici între 1886 și 1902. În 
afară de activitatea didactică, a avut și funcția de contabil-șef al sucursalei Băncii Naționale din Iași. Este indicat drept autorul 
primului tratat de teorie a contabilității, publicat în 190146. Despre Constantin Petrescu ne-a lăsat mai multe informații 
Grigore Trancu-Iași, care a fost elevul său la Școala comercială din Iași. Acesta l-a caracterizat ca fiind un om cu o „inteligență 
sclipitoare, harnic, muncitor neadormit, dornic de a se cultiva, iubitor de muncă”, violonist și „înamorat de voiajuri”47.

ion c. Panțu

Născut în 1860 în Brașov, Ion C. Panțu a absolvit Academia Comercială din Viena, fiind din 1882 profesor de contabilitate și 
corespondență comercială la Școala comercială „Andrei Bârseanu”. Asemenea contemporanilor săi, s-a remarcat atât printr-o 
activitate profesorală, cât și prin una publicistică, fiind autorul mai multor lucrări de profil (Introducere în contabilitate şi 
contabilitatea simplă, Ştiința conturilor sau contabilitatea dublă etc.)48.

Constantin Petrescu
Sursa: C. G. Demetrescu, Istoria critică a literaturii contabile  
din România, vol. 1, Editura Socec, București, 1947

43 Monografia…, p. 33.
44 Constatin G. Demetrescu, Istoria contabilității…, pp. 300-301.
45 Idem, Istoria critică…, pp. 151-152.
46 Idem, Istoria contabilității…, p. 303; Album. 85 de ani…, p. 24.
47 Constantin G. Demetrescu, Istoria critică…, p. 276.
48 Idem, Istoria contabilității…, p. 307.



14

GriGore trancu-iaȘi 
Dintre toate personalitățile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Grigore Trancu-Iași este poate cel mai 
cunoscut de către români. Credem însă că el este perceput mai degrabă ca om politic, avocat, și mai puțin ca profesor de contabilitate 
și contabil. Biografia lui împrumută unele dintre caracteristicile visului american. Ea ne dezvăluie traseul unui talentat copil, al cărui tată 
a murit în copilărie. Pornit la drum fără posibilități materiale și sprijinul moral al unui părinte, a ajuns să dețină unele dintre cele mai im-
portante funcții în stat, fiind parlamentar și apoi ministru al muncii în guvernul Averescu, minister pe care de fapt l-a și creat.

De origine armeană, Grigore Trancu-Iași s-a născut la 23 octombrie 1874 în familia unui negustor din Târgu Frumos. Copilăria să a fost 
marcată de moartea tatălui său, fiind nevoit să se întrețină în școală prin meditațiile pe care le 
dădea elevilor cu posibilități materiale, după cum chiar el mărturisea în timpul unui banchet dat în 
onorarea sa: „noi [copiii fără posibilități materiale] trebue să luptăm pentru o bucată de pâine dela 
frageda noastră copilărie, să dăm lecție la cei mai bogați decât noi, ca să putem viețui și să putem 
întreține familiile noastre”49.

După ce a absolvit școala gimnazială în Iași, a ales să-și continue pregătirea la școala comercială 
din același oraș, unde l-a avut profesor pe Constantin Petrescu. Posibilitățile materiale reduse l-au 
împiedicat să-și continue studiile, angajându-se funcționar la Banca Națională din Iași. A mai lu-
crat și la sucursala BNR din Galați. Fire ambițioasă, a fost preocupat permanent de desăvârșirea 
pregătirii sale intelectuale. Odată ce a dispus de resurse financiare, a absolvit Facultatea de Drept 
a Universității din Iași, fiind de părere că anvergura la care a ajuns se datora sărăciei sale, după cum 
remarca și istoricul Alexandru-Murad Mironov. Grigore Trancu-Iași, deși lucra în acea vreme cu 
sume imense, era nevoit să se împrumute de bani de la prieteni pentru a putea mânca50.

În permanență, cariera lui s-a desfășurat pe mai multe paliere. Înainte de Primul Război Mondial a devenit deputat în Parlamentul României, fiind 
ales pe listele Partidului Național Liberal. În perioada conflagrației a pus bazele unei organizații politice, Partidul Muncii, care a fuzionat apoi cu 
Partidul Poporului al mareșalului Alexandru Averescu, al cărui colaborator a devenit51.

Grigore Trancu-Iași a fost un om cu preocupări variate și în diferite domenii. Ținea cursuri de contabilitate. Era titularul Catedrei de corespon-
dență comercială de la Academia de Înalte Studii Comerciale, conferenția despre Eminescu, Beethoven. În același timp, era pasionat de aviație, 
catrene și cremațiune. El a fost, totodată, unul dintre cei care au fondat Crematoriul Cenușa din București52. Referindu-se la acest aspect, în 
tim pul omagierii sale cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, spunea, în spirit de glumă, despre dorința sa de a fi incinerat după moarte: „Cu 
Doctorul Costinescu sunt unit pentru eternitate, în veșnicie, pentru că urnele noastre sunt alături în crematoriu. Dar de un lucru mi-e frică: fiind 
la putere este în stare să-mi schimbe și urna”53.

49 Mihail Alfandary, R. Joil (editori), Gr. L. Trancu-Iaşi văzut de contimporani, Scrisul Românesc, Craiova, [1935], p. 138.
50 Alexandru-Murad Mironov, Grigore Trancu-Iaşi şi „protecția muncii naționale”. Politica socială interbelică între națio-nalism şi combaterea şomajului, Revista Transilvania, nr. 10-11/2014, p. 64.
51 Ibidem, p. 65.
52 Alexandru-Murad Mironov, art. cit., p. 65.
53 Mihail Alfandary, R. Joil (editori), op. cit., p. 137.
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Sursa: Monografia Școalei Comerciale 
Superioare No. 1 de Băeți București. 70 de 
ani de la înființare (1864-1934), București, 
Tipografia „Astoria”, 1935, Digibuc/
Dacoromanica
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Sursa: Arhiva CECCAR
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A fost ministru al muncii în guvernul Averescu, minister înființat chiar de el. În calitatea sa de om politic, a fost inițiatorul mai multor legi 
în domeniu, printre care legea conflictelor de muncă, legea sindicatelor profesionale54. Preocupat de soarta muncitorilor și ca urmare 
a grevelor și protestelor mun citorești care au avut loc imediat după 1918, în timpul ministeria tului său au fost adoptate Legea pentru 
organizarea sindicatelor, Legea conflictelor de muncă, precum și o lege pentru încurajarea construirii de locuințe55. Scopul acestei din 
urmă legi, adoptată în 1927, an în care Grigore Trancu-Iași ocupa fotoliul de ministru al muncii, îl reprezentau stimularea și încurajarea 
construcțiilor de locuințe, refacerea celor existente și acordarea de „înlesniri” societăților de construcție, cooperativelor de construcție, 
asociațiilor de cetățeni, care erau „constituite” cu scopul de a „procura locuințe membrilor lor, precum și comunelor și persoanelor particulare, 
cari construesc locuințe”. Prin lege erau prevăzute și categoriile de persoane care puteau beneficia de aceste construcții, fiind menționați 
funcționarii și pensionarii publici, civili și militari, soldații care au luptat în „războiul de întregire a neamului”, persoanele care aveau „mijloace 
restrânse de trai”, cu condiția însă să nu aibă un venit mai mare de 200.000 de lei anual și să nu dețină niciun imobil care să poată fi utilizat ca 
locuință. Prin lege au mai fost stabilite o serie de facilități pentru companiile și asociațiile care construiau locuințe pentru aceste categorii56.

Legea mai prevedea și înființarea Casei Construcțiilor, care a fost însă creată în 1930, printr-o lege specială, și care a funcționat între 1930 și 
1949 în subordinea Ministerului Muncii. Scopul acesteia l-a reprezentat „achiziționarea de locuințe pentru persoanele cu mijloace mate riale 
reduse, prin cumpărarea de terenuri destinate parcelării, construire și creditare a activității constructive”57. Prin legea de înființare a Casei 
Autonome a Construcțiilor de clădiri au fost specificate și principalele tipuri de locuințe care aveau să fie construite, diferențiate în funcție 
de suprafața lor și de numărul de camere. Erau prevăzute două astfel de tipuri de locuințe, denumite locuințe populare, care aveau cel mult 
80 de metri pătrați și maximum trei încăperi, plus dependințe, și locuințe economice, prevăzute a avea o suprafață de până la 140 de metri 
pătrați și până la cinci camere plus dependințe. Cele dintâi erau gândite pentru muncitori în primul rând, iar cele din a doua categorie, 
pentru funcționari58.

În ceea ce privește rolul său în susținerea contabililor și înființarea unui corp, acesta a fost indicat de Vasile Ioachim, unul dintre puținii 
memorialiști contabili, care l-a caracterizat drept „un sprijinitor entuziast al mișcării comercialiștilor”59. Potrivit acestuia, lui Grigore Trancu-Iași i-a fost înmânat personal proiectul de 
înființare a unui corp al contabililor în iulie 1920. Din inițiativa sa a fost instituită o comisie cu scopul de a examina proiectul și a prezenta un raport. Cum acesta a primit un referat 
defavorabil, ministrul i-a sfătuit să aleagă calea legislativă pentru trecerea acelui proiect60. Ulterior, a fost cel care i-a îndemnat pe reprezentanții Corpului să înființeze un muzeu al 
contabilității din România în care să fie expuse materiale care să oglindească istoria acestui domeniu. A donat muzeului mai multe rapoarte de expertiză pe care le redactase personal. 
După înființare, muzeul a primit numele ministrului Grigore Trancu-Iași, fiind considerat unul dintre principalii inițiatori ai acestui proiect memorial61. Cu privire la contribuția sa legată 
de știința contabilă, a fost caracterizat atât ca unul dintre precursorii, cât și ca unul dintre continuatorii gândirii contabile românești62.

Grigore Trancu-Iași
Sursa: Viața Galațiului

54 ***, Trancu-Iași, Grigore, accesibil online la http://personalitati.araratonline.com/trancu-iasi-grigore-1874-1940 [decembrie 2020].
55 Alexandru-Murad Mironov, art. cit., p. 65.
56 Legea nr. 80/1927 privind încurajarea construirii de locuințe, accesibilă online la https://lege5.ro/gratuit/g42tgmjy/legea-nr-80-1927-privind-incurajarea-construirii-de-locuinte [ianuarie 2021].
57 Andrei Răzvan Voinea, Irina Calotă, Istorie pentru locuitori. Parcelările Casei Construcțiilor în Bucureşti, accesibil online la https://e-zeppelin.ro/istorie-pentru-locuitori-parcelarile-casei-constructiilor-in-bucuresti/ [februarie 2021].
58 Ibidem.
59 Vasile Ioachim, op. cit., p. 24.
60 Album. 85 de ani…, p. 44.
61 Ibidem, p. 79.
62 Ibidem, p. 31.
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Totodată, Trancu-Iași a fost în perioada interbelică și președintele onorific al diferitelor asociații înființate cu scopul reprezentării și apărării drepturilor contabililor, fiind prezent la ședin-
țele acestor organisme. În timpul acelor întâlniri și-a expus, în repetate rânduri, crezul său cu privire la însușirile unui contabil. A mai menționat și care era idealul său, după ce în 1921 
fusese înființat Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili. În opinia sa, un contabil nu trebuia să se limiteze să cunoască doar contabilitatea, ci trebuia să cunoască economia, 
finanțele, legislația, să fie om pregătit și citit, tot timpul la curent cu noutățile în domeniu.

„Domnilor,

Ori de câte ori am venit în mijlocul Dvs. am avut o singură dorință, aceea de a fi putut vedea clasa din care m-am ridicat că se dezvoltă, că se ridică și ea alături de mine, tot mai sus. 
Dacă până ieri, idealul meu era să pot strânge într-un mănunchi pe toți acei ce fac parte din aceiași breaslă, astăzi idealul meu 
este: cum ași putea ajuta cât mai mult la ridicarea nivelului cultural al membrilor acestui Corp. În toate ocaziunile: în conferințe, 
în reuniunile noastre, în ziare și reviste, răspândesc necontenit «mai multă cultură».

Domnilor,

Astăzi nu mai e ca ieri, când te puteai mulțumi cu ce ai învățat în școală. Nu, domnilor! Astăzi trebuie să citești necontenit, să te 
silești să fii la curent cu ce scrie: un contabil trebuie să fie un om pregătit – un om citit; nu e suficient a citi o gazetă pe zi spre 
a te numi un om citit și la curent cu progresul culturii. Un contabil astăzi trebuie să cunoască economie, finanțe, legislație etc., 
trebuie să știe ce vrea și afară de acestea se cere menținerea unui grad de cinste și de prestigiu al profesionistului.

Nu mai putem admite să avem colegi de ai noștri cari, fiind nepregătiți sau lipsiți de conduită, să ne înjosească pe noi toți. Și 
atunci când se va dovedi unul din aceștia să tăiem fără milă, spre a ne menține cât mai sus prestigiul nostru și al profesiunii 
noastre.

Numai animați de înalte sentimente de îndatorire și dragoste profesională vom putea spera să ajungem într-o zi la realizarea 
celui mai mare organism care să cuprindă în el toate categoriile de profesioniști contabili, cooperatori, licențiați de zi ca și de 
seară, fiecare ocupându-și locul după gradul lui. Să putem spune că am ajuns la maximul rezultatelor noastre. De aceea vă urăm 
spor la muncă!”63

Învățăturile lui Grigore Trancu-Iași, care au fost spuse în urmă cu aproape o sută de ani, sunt valide și astăzi. Ele ne indică unele 
dintre caracteristicile care ar trebui să definească fiecare expert contabil sau contabil autorizat. După moartea profesorului 
Grigore Trancu-Iași, 7 ianuarie 1940, prestigiosul cotidian New York Times a publicat un necrolog, fiind menționate și câteva 
dintre extraordinarele sale realizări profesionale, precum și faptul că era președinte al clubului Esperanto. Profesorul, economistul 
și omul politic Grigore Trancu-Iași nu a fost singura personalitate din familia sa. Sora lui, Marta Trancu Rainer, căsătorită cu antro-
pologul Francisc Rainer, a fost prima femeie chirurg din România64. Grigore Trancu-Iași, Necrolog

Sursa: Arhiva New York Times

63 Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale (SMBAN), fond Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, dosar 2/1926-1930, f. 277.
64 Pentru mai multe informații, vezi Marta Trancu Rainer, File de Jurnal. Mărturii, Editura Eminescu, București, 1982.
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Instituțiile de reprezentare a contabililor, înainte de 1921
A fost nevoie de timp pentru ca primele generații de absolvenți ai școlilor comerciale înființate în 1864 să ajungă la maturitate. Din rândul lor s-au ridicat acei profesioniști care au creat 
instituțiile pentru reprezentarea și apărarea intereselor de grup și profesionale ale contabililor. Sfârșitul secolului XIX marchează cristalizarea unor astfel de inițiative, care s-au înmulțit în 
primul deceniu al veacului următor. 

Procesul a fost analizat și de Dragoș Zelinschi. În articolul său Legitimacy, expertise and closure in the Romanian accountant’s professional project, 1900-16, acesta a urmărit etapele pro-
fe sionalizării contabililor, pornind de la câteva concepte-cheie (profesionalizare, social closure etc.). Principala sursă utilizată a fost revista editată de contabili în acea perioadă (Revista 
Generală de Comerț și Contabilitate). Lui i se datorează și o clasificare cronologică a numeroaselor evenimente care au condus la înființarea diferitelor instituții ale contabililor din epocă65.

Față de inițiativele similare din alte state se remarcă existența unui decalaj. În Italia a fost înființat un Colegiu al contabililor încă din 1742, în Scoția au fost create Societatea Contabililor 
din Edinburgh în 1854 și Institutul Contabililor și Auditorilor din Glasgow în 1855. În România, procesul s-a derulat cu o întârziere de câteva decenii66. În presa românească de profil de 
la începutul secolului XX era menționată existența unor asociații ale contabililor, ocazie cu care au fost subliniate rezultatele mulțumitoare obținute de acestea. În ceea ce privește cazul 
românesc, se arăta că românii stăteau rău la acest capitol. Ca argument a fost indicată lipsa spiritului de asociere, identificat drept „caracteristica poporului nostru”67.

Prima inițiativă cunoscută din România a avut loc în 1888, an în care a fost creat Cercul Absolvenților Școalelor Comerciale și Finanțiare68. După un deceniu, în 1898, a fost înființată 
Asociația Absolvenților Școalelor de Comerț din Țară și Străinătate, instituție creată în momentul retragerii și pensionării lui Theodor Ștefănescu, profesor și contabil la Banca Națională 
a României, care a avut, cum am menționat anterior, un rol crucial atât în pregătirea mai multor generații de contabili, cât și în diseminarea științei contabile prin numeroasele lucrări 
publicate. Pentru procesul analizat, apariția organizației a fost caracterizată drept „prima manifestare mai puternică a comercialiștilor”69.

În următorii ani, asociația a avut mai multe inițiative pentru îndeplinirea obiectivelor sale. În anul 1908 a transmis Camerei de Comerț și Industrie din București un memoriu prin care a ce-
rut „reglementarea dreptului de a face expertize contabile”70. În document au fost propuse câteva condiții pentru acordarea acestui drept. Până atunci, cei care făceau expertize con  ta bile 
erau numiți de Tribunalele Comerciale, fără să existe însă criterii precum pregătirea experților contabili sau experiența acestora71. Asociația cerea ca pe viitor cei care vor realiza ex  pertize 
contabile să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie cetățeni români, să fie absolvenți ai unor școli de comerț și să dețină o experiență de contabil de minimum trei ani72.

Anterior, la Congresul din 1906 al asociației, a fost dezbătută și „necesitatea legiferării profesiunii de contabil”. Prin acel demers s-a urmărit și stabilirea cadrului legal în care se puteau 
aloca lucrări de expertiză contabilă. Scopul era limitarea accesului la astfel de lucrări a „persoanelor cu totul străine de această profesiune”, încercând să împiedice accesul „outsider-ilor”73. 
Instituția a elaborat un prim proiect pentru organizarea unui Corp al contabililor. Așa cum aflăm dintr-un istoric despre „organizarea profesională a contabililor din România”, demersul 
a fost favorizat și de intrarea unor contabili în Parlament. Cu toate acestea, proiectul nu a mai ajuns în dezbaterea instituției legislative. Cauza menționată este căderea guvernului74.

Începând din acel an, inițiativele de recunoaștere a profesiei contabile și de reglementare a exercitării ei s-au înmulțit. Mijloacele de luptă alese de contabili au constat în realizarea de 
demersuri pe lângă asociațiile profesionale ale oamenilor de afaceri români, Camerele de Comerț și Industrie, astfel încât să se creeze pe lângă ele un Corp al experților contabili, și 
înființarea unor noi asociații. Printre acestea s-a numărat Corpul Absolvenților Școalelor Superioare de Comerț75.

65 Vezi Dragoș Zelinschi, art. cit.
66 Daniela Artemisa Calu, op. cit., p. 72.
67 ***, Asociațiunea internațională de contabilitate, în Revista economică, anul XIII, nr. 18/29 aprilie 1911.
68 Daniela Artemisa Calu, op. cit., p. 72.
69 Album. 85 de ani…, pp. 35-36.
70 Vasile Ioachim, op. cit., p. 20.
71 Dragoș Zelinschi, art. cit., p. 386.
72 Vasile Ioachim, op. cit., p. 20.
73 Album. 85 de ani…, p. 41; Dragoș Zelinschi, art. cit., p. 384.
74 Album. 85 de ani…, p. 41.
75 Ibidem.
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De la colaborare la disidență. Apariția unui Corp al Experților Contabili (1915)
Chiar dacă în primul deceniu al secolului XX contabilii au colaborat în vederea îndeplinirii dezideratelor comune, inevitabil au apărut și neînțelegeri între reprezentanții acestora. Ele au 
dus la apariția unei facțiuni disidente, condusă de Nicolae Butculescu, primul  decan al Corpului după 1921. Cu sprijinul unor adepți, el a creat o organizație a contabililor, numită 
Corpul Experților Contabili. Apariția acelei structuri a fost caracterizată de Dragoș Zelinschi drept decisivă pentru mișcarea de profesionalizare a practicării contabilității, monopolizarea 
acestei ocupații și stoparea accesului la profesie a celor care nu aveau o pregătire de specialitate76.

Astfel, înmulțirea inițiativelor pentru reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor profesiei noastre a fost urmată de un episod mai puțin cunoscut: controversa din jurul Revistei 
Generale de Comerț și Contabilitate și apariția a două grupări de contabili. Protagoniștii acelei povești au fost doi dintre contabilii care se afirmaseră în ultimele decenii: Ion Șt. Rasidescu 
și Nicolae Butculescu. Dacă despre Nicolae Butculescu vor fi prezentate informații biografice în următoarea parte a lucrării, în continuare vom indica unele date despre Ion Șt. Rasidescu, 
prieten și dușman cu Butculescu, așa cum l-a caracterizat Dragoș Zelinschi77.

Aparent, la originea despărțirii lor s-au aflat și mijloacele diferite alese pentru realizarea scopurilor pe care amândoi le urmăreau și viziunea lor asupra existenței unui Corp al experților 
contabili. Convins că acțiunile de până atunci nu aveau să conducă la niciun rezultat, Butculescu a devenit adeptul unor acțiuni radicale, în timp ce Rasidescu era pentru păstrarea ca-
drului în care acționau78.

Ion Șt. Rasidescu s-a născut în 1865 în București, fiind fiul întreprinzătorului și omului de afaceri Ștefan Rasidescu, fondator al firmei „Tipografia Națională”. După ce și-a făcut ucenicia 
în compania fondată de tatăl său, a absolvit școala de comerț din București, lucrând apoi ca prim contabil la Banca Națională. Căsătorit cu Matilda Göbl, fiica lui Carol Göbl, a preluat 
afacerile propriei familii79. Fiind o persoană carismatică, a fost ales în 1907 președintele Corpului Absolvenților Școlilor de Comerț, care a început să publice Revista Generală de Comerț 
și Contabilitate. A deținut această funcție până la moartea sa, în 191680.

Studierea numerelor revistei din anii 1914-1915 ne arată și motivele acelei dispute dintre contabili. La Congresul contabililor din 1906 fuseseră stabilite două obiective principale: 
înființarea unei academii comerciale și a unui Corp al experților contabili. Ne aflăm în 1913, an în care s-a înființat Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. În același an, din 
ce în ce mai mulți contabili deveneau nemulțumiți de faptul că cel de-al doilea deziderat încă nu se materializase, constatându-se că entuziasmul de la început se cam risipise. De 
asemenea, unii dintre contabilii acelor vremuri erau de părere că în multe orașe secțiile Corpului Absolvenților Școalelor Comerciale Superioare existau doar cu numele, neavând nicio 
activitate. Vasile Ioachim spunea în 1913 că venise momentul pentru acțiune, subliniind, totodată, că organizarea unui nou congres al contabililor era mai necesară ca niciodată. Acesta 
era de părere că neînființarea unui corp al contabililor era cauzată de faptul că ei nu au știut să devină o forță și că străduințele de la centru nu erau suficiente. În opinia lui, lipsea „chitul” 
care să-i țină uniți pe toți contabilii:

„Celălalt deziderat însă, care ne interesează mai mult ca Academia – corpul contabililor – n’a făcut niciun pas înainte, cu toate străduințele celor dela centru. Aceasta din cauză că n’am 
știut să formăm o forță, spre a ne impune opiniei publice și guvernanților noștri. Slavă Domnului, avem printre absolvenți persoane cu greutate, dar lipsește chitul care să ne ție uniți, 
pe toți, mic și mare, tânăr și bătrân.”81

76 Dragoș Zelinschi, art. cit., p. 383.
77 Ibidem, p. 390.
78 Ibidem, p. 394.
79 Dan Gulea, Editura Cartea Românească – 100, accesibil online la https://romanialiterara.com/2019/06/editura-cartea-romaneasca-100/ [ianuarie 2021].
80 Dragoș Zelinschi, art. cit., p. 394.
81 Vasile Ioachim, Necesitatea unui congres al Absolvenților Şcoalelor Comerciale Superioare, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate, anul VI, nr. 4/30 aprilie 1913.

https://romanialiterara.com/2019/06/editura-cartea-romaneasca-100/
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În acel context, în care nemulțumirile contabililor erau din ce în ce mai vizibile, unii dintre ei fiind dezamăgiți și de modul în care era condusă organizația lor, a avut loc și un incident. 
Timp de câteva luni, revista nu a mai apărut, aparent din cauza unei greve a lucrătorilor tipografi de la institutul condus de Ion Șt. Rasidescu, care era și principalul susținător financiar al 
revistei. De aici și până la ruptură nu a mai fost decât un pas. Cu privire însă la ruptură, fiecare parte are varianta ei. Ca atare, să vedem ce susțineau cele două tabere.

Cum revista întârzia să apară pe piață, gruparea condusă de Nicolae Butculescu a luat inițiativa, publicând propria revistă, care avea însă același nume, diferențele fiind unele minimale. 
Titlul era identic. În loc de precizarea că revista era „organ al Corpului Absolvenților Școalelor Comerciale Superioare”, pe cea editată de gruparea Butculescu apărea „organ al absolven-
ților școalelor comerciale superioare”.

Începând din acel moment, din ambele părți au început să curgă atacuri și incriminări. Butculescu și susținătorii lui argumentau că principala cauză pentru care revista nu a apărut a fost 
„îndelungata grevă a lucrătorilor” de la tipografia Carol Göbl, condusă de Rasidescu, pe care, din solidaritate față de colegul lor, nu au vrut să o schimbe. Atunci însă când și-au luat inima 
în dinți și i s-au plâns lui Rasidescu de acea întârziere, acesta i-a tratat nu ca fiind coproprietari ai revistei, cum se considerau, ci „ca pe niște persoane care nu au cuvânt a se amesteca 
în trebile apariției Revistei”. Conflictul mocnit a fost accentuat și de publicarea unui articol, dezaprobat de comitetul de redacție, care însă a apărut modificat din voința unilaterală a lui 
Rasidescu. Gestul său a fost interpretat ca și cum acesta era singurul proprietar al revistei, ignorând drepturile celorlalți. Gruparea Butculescu acuza:

„Comitetul în urmă, deși a aprobat această schimbare, care nu avea nici-o importanță, nu a aprobat însă procedarea D-lui Rasidescu de a se considera singur stăpân pe revistă, pentru 
că, în definitiv, ea era opera unui mănunchi de oameni cari au muncit 7 ani pentru menținerea ei și care nu admiteau ca ea să servească de piedestal pentru nimeni. De aici discuțiuni 
din partea D-lui Rasidescu, care pretinde a-și impune voința D-sale tuturor și a nu recunoaște ca proprietari ai revistei decât pe D-sa, în calitate de președinte al Corpului Absolvenților 
Școalelor de Comerț.”82

Neînțelegerilor dintre contabili li s-au adăugat și disputele privind proprietarii revistei și încercările celor două grupări de a înregistra publicația la Tribunalul Ilfov – Secția Comer cială. 
Prima inițiativă a aparținut grupării Butculescu, care nu a avut însă șanse de reușită. Acolo unde a eșuat aceasta, a reușit însă Rasidescu. De aceea, primii îl acuzau pe cel din urmă că 
a uzurpat revista, trecând-o pe numele său și al Corpului. Disidenții susțineau însă că aceasta nu aparținea organizației, ci celor șapte coproprietari. Ca atare, ei au decis să solicite tri-
bunalului anularea cererii de înscriere, să fie oprit să mai publice Revista, să plătească daune morale și materiale pentru acea uzurpare, urmând să fie găsită și o nouă tipografie pentru 
pu  blicarea periodicului. Ei îi recunoșteau însă lui Rasidescu calitatea de coproprietar, unul dintre cei șapte, ceea ce însemna că rolul său urma să fie unul minor:

„Conform art. 21 din Legea firmelor, se va cere tribunalului de comerț anularea înscrierii neregulate a proprietății Revistei pe numele d-lui Rasidescu singur, se va mai cere a’l opri de 
a mai scoate o Revistă la fel cu a noastră în tipografia D-sale și se va pretinde despăgubiri pentru daunele morale și materiale suferite. – Revista va continua să apară în altă tipografie, 
rămânând ca dl. Rasidescu să aibă un glas din cele 7 ce trebue să decidă de soarta ei, aceasta, când va avea plăcerea să ia parte la desbaterile comitetului.”83

Față de foștii lui camarazi, Rasidescu și-a expus propria versiune asupra neînțelegerilor cu Butculescu, vechiul său prieten, și acoliții săi într-un articol intitulat Desluşire asupra îndrăsneței 
imitări a Revistei Generale de Comerț şi Contabilitate. În cuprinsul acestuia, el a descris perspectiva sa asupra acelui conflict. Conform lui Rasidescu, revista nu a apărut din cauza lui 
Gheorghe Zamfirescu, administratorul publicației, căruia i-a cerut inițial explicații, iar apoi demisia și predarea tuturor actelor Corpului și ale revistei. Acesta nu doar că a refuzat să se 
supună acelei solicitări, ba chiar l-a somat pe Rasidescu să-i predea fondul de rezervă al revistei. Faptul că gruparea Butculescu, din care făcea parte și Zamfirescu, a publicat revista în 
nume propriu a reprezentat pentru președintele Corpului Absolvenților Școalelor Comerciale Superioare o „trădare și o revoltă”. Spre deosebire de aceștia, Rasidescu susținea că revista 
aparținea Corpului, al cărui președinte era, și nu vreunei persoane private. În baza vechii prietenii cu Butculescu, i-a cerut acestuia să se lepede de Zamfirescu. Ulterior, când el a declinat 
oferta, l-a acuzat că s-a „erijat” în dictator, iar Butculescu i-a transmis că mai degrabă renunță la prietenia dintre ei decât la cea cu Zamfirescu. Răspunsul lui Butculescu a fost cel mai 
probabil surprinzător, căzând asemenea unui pumnal înfipt în spate:

82 Comitetul, O lămurire, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate (seria disidentă), anul VII, nr. 8/august 1914, p. 181.
83 Ibidem, p. 182.
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„Faptul că am replicat și ulterior am susținut că revista a fost, este și va rămâne a corpului a făcut pe d-l N. Butculescu la 
rugămin tea scrisă ce i-am adresat-o în virtutea unei prietenii de aproape 25 ani ca să se desfacă de Zamfirescu pentru cauza 
noastră, a absolvenților, să revie la sentimentele de datorie ce ne leagă pe toți. A declarat spre surprinderea mea că D-sa nu 
se dă înlături a renunța mai lesne la prietenia mea decât a se îndepărta de Zamfirescu. D-l N. Butculescu se lasă a fi târât în 
mrejele d-lor Gh. Lucian Boltuș și Gh. Zamfirescu, cari concep ideea de a înscrie în registrul de firme la Tribunalul de Comerț 
Revista, aceasta cu credința că le stabilește dreptul de proprietate.”84

După ce a aflat de tentativa de înregistrare a revistei, aparent întâmplător, el aflându-se atunci cu chestiuni de afaceri la 
tribunal, a depus o cerere de înregistrare a acesteia. Conform propriilor declarații, a semnat cererea olograf, specificând și 
calitatea în care o făcea, cea de președinte al Corpului. Iată relatarea lui Rasidescu:

„A intervenit un fapt curios, o putere superioară, destinul, care se interpune și nu lasă ca să se înfăptuiască o acțiune așa 
mechia  velic alcătuită.

În ziua de Vineri 11 iulie 1914 mă găsiam la Trib. Ilfov Secț. I Comercială, însărcinat fiind cu formalitățile pentru imprimarea 
Buleti nelor de vot, m’am dus să cer d-lui grefier numele candidaților, observ că la D-sa se găsea d-l Gh. Zamfirescu, susținând 
cu căldură înregistrarea firmei revistei, și fără a fi observat, urmărind discuțiunea, am aflat șirul afacerei.

D-l grefier refuzase înscrierea Revistei pe mai multe nume de proprietari cu un cuvânt al unei firme sociale fără să existe 
un act scris de societate. Plecat d-l Gh. Zamfirescu, prezentându-mă în urmă d-lui Grefier, care mă cunoștea personal, – s’a 
scuzat că a refuzat cererea d-lui Zamfirescu, care în numele meu stăruia pentru înscrierea firmei, căci nu o putea face fără 
acte în regulă.

Am profitat de confesiunea ce a provocat-o reaua intențiune a lui Zamfirescu, întrebuințând numele meu, – și având șirul 
afacerei, ce prin o întâmplare fericită, fără voie, am fost pus pe cale să cunosc invențiunile uzurpatorilor, – am cerut sfat 
cum este mai bine să se înregistreze firma Revistei Corpului și atunci prin un funcționar din grefă ni s’au făcut formele de 
înregistrare a Revistei pe numele meu, lucrând în numele Corpului.

Am explicat d-lui Grefier că Revista aparține Corpului absolvenților și că eu sunt președinte al Corpului și Comitetului de 
redacție și că înscrierea voesc să o fac pe numele Corpului – nu personal. Mi s’a explicat însă că trebue ca cererea să o fac 
pe nume personal, semnând însă cu calitatea mea de Președinte al Corpului, indicând în cerere titlul Revistei și că ea este 
organ al Corpului. – Actul s’a fă cut în ziua de Vineri 11 iulie 1914 și prin acest act am putut scăpa Corpul de un asalt dat spre 
a i se răpi Revista și fondul ei de rezervă.”85

Ion St. Rasidescu, Deslușire asupra îndrăsneței imitări a Revistei 
Generale de Comerț și Contabilitate. Desminițiri, destăinuiri, justificări, 

Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, București, august 1914
Sursa: BAR

84 Ion St. Rasidescu, Desluşire asupra îndrăsneței imitări a Revistei Generale de Comerț şi Contabilitate. Desminițiri, destăinuiri, justificări, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, București, august 1914, p. 22.
85 Ibidem, p. 23.
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După toată această înfățișare a propriului mod în care s-a desfășurat tentativa de preluare a controlului asupra revistei, Rasidescu a respins motivul grevei pentru neapariția revistei, 
lăsând să se înțeleagă că la mijloc se aflau chiar colegii săi, care s-ar fi înțeles cu concurenții săi în afaceri.

„O explicațiune asupra modului forțat […] că s’a întârziat apariția unui număr din cauza unei greve ivită în atelierele mele, aceasta este zic D-lor cauza vrajbei din Comitetul de redac ție? 
Câtă nerușinare! Când întreaga mea clientelă s’a coasociat în a îngădui să suspende lucrările pentru evitarea consecințelor unor acte de boicot ordinar, să se găsească tocmai D-lor să 
facă notă discordantă? Cum s’ar numi din partea colegilor mei din Comitet acțiunea din partea D-lor ca să profite de o asemenea ocaziune sprea’și putea pune planul în execuțiune, s’au 
temut să o facă atunci în timpul grevei-boicot; – și au amânat planul, fiindu-le teamă. […].

Nu cumva D-nii Lucian Boltuș și Gh. Zamfirescu & Co. aveau vreo legătură cu vreunii din colegii mei patroni tipografi, susținători ai grevei-boicot declarată la mine? Poate fi și aceasta, 
date fiind unele legături ce au cu unii patroni, se prea poate că chiar și ei contribuiau la furnizarea fondurilor de întreținere a acestor uneltiri de grevă-boicot? Totul este posibil în 
lume.”86

Rasidescu se diferenția de gruparea Butculescu și în ceea ce privește viziunea asupra necesității înființării unui Corp al experților contabili, spunând în același articol că aceștia 
aveau nevoie de o organizație în numele căreia să vorbească și că el era împotriva apariției unei astfel de organizații, nefiind unul dintre obiectivele absolvenților școlilor de comerț 
superioare:

„Spre a termina mai am de spus un cuvânt asupra apelului pentru formarea unei asociațiuni a experților contabili. Membrii retrași din Comitetul Revistei Corpului pentru o justificare, ca 
să continue cu apariția unei pseudo reviste, trebuiau să vorbească în numele cuiva. Al Corpului era o încercare îndrăzneață și sfidare. Al absolvenților Şcoalelor de comerț, – s’a găsit mai 
apropiat ca titlu și pentru a produce confuziune – ca fond însă discutabilă, căci în numele cărora din absolvenți? Se pune întrebare, inevitabilă. – Deci trebuia găsită o soluțiune.

Și a amintit campania dusă contră’mi pe baza unei vechi idei, acea a înființărei unei Societăți pe acțiuni cooperative, – pentru ținerea unui birou de expertize contabile, ținerea de con-
tabilitate la mici patroni, meseriași sau negustori care nu-și pot ține un contabil.

Seriozitatea unei asemenea afaceri vorbește dela sine, și de prestigiul ce putea aduce organizării noastre. Corpul contabililor are alte tendinți decât precupețirea, – comercializarea de 
bâlci a aplicațiunii științei contabile. – Ideea am combătut-o și a căzut cu succes, căci dacă am ieșit puțin atinși de prestigiu prin întreprinderea înjghebării societății de comision pusă 
la cale de Absolvenți în mod modest, – căzută din cauza estinderei pentru o speculă mare, ce i s’a dat de către unii avizi de câștiguri și tantieme, – vorbesc de Societatea Orientul, dacă 
Corpul ar fi permis înființarea acestei societăți cooperative, cu spiritul de câștiguri împins la extreme, desigur am fi ieșit compromiși.

D-nii Boltuș și Zamfirescu și oricare din companie, D-lor se pot dădea la orice întreprinderi personale, dar nu în numele Absolvenților sau al Corpului, – fie și cartele de expertize. – Vom 
trăi să vedem și înjghebarea de cartele contabile, de ținere de registre și de expertize sub conducerea d-lui Boltuș, contabilul Casei Băncilor Populare a statului, și patronajul d-lui Butculescu, 
contabilul Casei particulare a M. S. Regelui. Cei ce au nevoe vor găsi antrepriza gata, unele și protector. Dacă și această combatere este una din cauzele urgiei înjghebate în contra-mi, 
nu au decât să o mărturisească.”87

Rasidescu intuia astfel că diferența de opinii în ceea ce privește utilitatea înființării unui Corp al experților contabili a fost principalul motiv al acelui scandal dintre contabili. Astfel, odată 
cu apariția revistei disidente, gruparea Butculescu a lansat un apel către profesioniștii contabili, precizând că este necesar ca aceștia să se unească într-un colegiu care „să ofere publicului 
și justiției toate garanțiile de competență și onorabilitate pentru exercitarea acestei profesii88. În opinia inițiatorilor, apariția unei astfel de organizații era determinată de „mersul general 

86 Ibidem, pp. 25-26.
87 Ibidem, pp. 26-27.
88 Apel către Experții contabili, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate (seria disidentă), anul VII, nr. 7/iulie 1914, p. 161.
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al afacerilor și extinderea întrebuințării Contabilității89. Alte motive indicate de aceștia erau lipsa unei reglementări cu privire la exercitarea acestei profesii  și faptul că cei care au nevoie 
de experți contabili erau nevoiți să apeleze la persoane neîndreptățite pentru realizarea de expertize contabile:

„În al doilea rând, am fost îndemnați a încerca constituirea unui colegiu al Experților-Contabili de faptul că astăzi titlul și profesiunea de expert contabil nu este supusă niciunei 
reglementări; publicul și justiția este nevoită să apeleze la concursul unor experți luați la întâmplare după reclamele ce-și fac sau după influențe de tot felul pe lângă cei în drept.”90

Concluzia inițiatorilor era că acea „stare de lucruri” nu mai putea „dăinui”, fiind contrară „intereselor tuturor”, atât ale contabililor, cât și ale beneficiarilor. De aceea, arătau ei, au propus 
„înființarea, din inițiativă particulară, a unui colegiu”91. Cum nu știau dacă demersul lor avea trecere în rândul contabililor sau dacă erau doritori să se alăture unui Corp al experților 
contabili, ei le-au cerut celor interesați să spună dacă erau „dornici să se înscrie”92.

Apelului lansat i-au răspuns favorabil mai mulți contabili. Astfel, în ianuarie 1915, în paginile revistei disidente apărea o informare că a fost obținută recunoașterea Corpului ca persoană 
juridică, precizându-se că statutul organizației a fost elaborat în baza articolului 137 din Legea meseriilor. Aceștia au mai menționat că reușita lor a fost posibilă datorită principiului care 
i-a călăuzit în cei șapte ani de inițiative, și anume „unirea face putere”, și că în ianuarie 1915 Corpul Experților Contabili avea circa 200 de membri. Au descris înființarea acelui Corp ca fiind 
o evoluție firească a Corpului Absolvenților Școlilor de Comerț, reprezentând trecerea la o nouă etapă a demersurilor inițiate de contabili în ultimele decenii. Inițiatorii au caracterizat 
înființarea Corpului Experților Contabili în 1915 drept „încă un pas înainte”:

„Pășind în al 8-lea an de existență [a revistei], cu conștiința împăcată că ne-am făcut datoria, Comitetul Revistei are deplina satisfacție de a înregistra un pas făcut pentru realizarea 
aspirațiunilor absolvenților școalelor superioare de comerț, prin obținerea recunoașterii ca persoană juridică a «Corpului contabililor din România». În urma inițiativei noastre, un 
număr de peste 200 contabili s’au asociat la ideea ce am emis, de a se organiza un grup de apărare profesională și de ajutorare reciprocă.

Această asociațiune este pentru noi cea mai bună răsplată a străduințelor ce ne-am impus încă dela apariția Revistei, care a avut și are ca singur scop de a fi folositoare absolven ților 
școalelor comerciale, în general, și contabililor, în special. În tot timpul existenței Revistei noastre, ea a fost organul care s’a străduit neîncetat prin gruparea contabililor, acestei forțe a 
economiei noastre naționale, într’un singur mănuchi, grupare care, pe de o parte, trebuia să asigure prestigiul lor, ca factori sociali principali, iar pe de altă parte, să aducă un real folos 
întreprinderilor și instituțiilor în care aceștia își desfășoară activitatea.

În decursul de 7 ani dela apariția Revistei noastre, ne-am călăuzit de principiul «unirea face puterea», principiu dela care a pornit însăși înființarea Revistei noastre, și nu ne-am în-
depărtat niciun moment dela propagarea adevărului cuprins în această deviză. Prin asocierea lor în Corpul Absolvenților Școalelor de Comerț membrii au putut să se cultive și să se 
înalțe prin conferințe, excursiuni, schimbări de idei etc. Acum însă, în mod evolutiv, trebuia să pășim mai departe, în scop de a traduce în fapt ideile și teoriile asociațiilor și a deosebi pe 
cei pregătiți pentru situațiile mai înalte pe care exercitarea profesiunii de contabil, în diferitele ei manifestațiuni, le reclamă, și în urmă de a pune bazele ajutorării reciproce după cerințele 
sociale moderne [sublinieri în original].”93

89 Ibidem.
90 Ibidem, p. 162.
91 Ibidem.
92 Ibidem, p. 163.
93 Încă un pas înainte, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate (seria disidentă), anul VIII, nr. 1/ianuarie 1915, pp. 1-2.
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Din același articol aflăm și care a fost componența structurii de conducere a acelei organizații. Astfel, Corpul Experților Contabili în 1915 era condus de un Consiliu de administrație, al 
cărui președinte era Ulpiu Hodoș, fost profesor la Școala comercială, fost inspector domenial și fost ofițer de stare civilă din București. El era secondat de doi vicepreședinți, unul dintre 
ei fiind Grigore L. Trancu-Iași, iar celălalt, Ion Alexeanu, referent la Curtea de Conturi și profesor de contabilitate la Școala Superioară de Comerț. Din Comitetul de conducere al Corpului 
mai făceau parte, ca membri, Nicolae Butculescu, Chr. D. Staicovici, fost secretar general al Ministerului de Comerț, care era atunci secretar general al Camerei de Comerț din București, 
V. Curțius, directorul contabilității Casei meseriilor, G. Lucian Boltuș, contabil la Creditul județean, comunal și viticol, D. Câmpeanu, șef contabil la Casa Rurală, V. Stănculescu, procurist 
la Banca Agricolă, C. M. Făgărășeanu, șef contabil la Societatea Anonimă Leonida & Co., Gh. Christodorescu, fost profesor și fost secretar al Camerei de Comerț din Constanța, directorul 
Uniunii Sindicatelor Agricole94.

Conform lui Vasile Ioachim, care a fost și el membru în structurile de conducere ale acestei organizații, Corpul Experților Contabili din 1915 a avut următoarele scopuri:

„Să studieze și să elaboreze regulamente speciale în chestiuni privind profesiunea de contabil; Să instituie examene, decernând recompense și titluri; Să-i supună pe membrii săi la un 
control disciplinar, astfel încât să prezinte publicului toate garanțiile necesare; Să dea concursul în toate chestiunile și lucrările de competența membrilor, în diferendele ce li s-ar spune 
în calitate de experți, conciliatori; Să-i îndrumeze pe absolvenții școlilor comerciale către comerț și industrie; Să înființeze Case de economii și împrumut pentru membrii Corpului; Să-i 
plaseze pe membrii săi în funcțiuni corespunzătoare pregătirii lor.”95

Cei care aderau la acest corp erau clasificați în trei categorii, care se vor regăsi apoi și în Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili înființat în 1921. Crearea unui Corp al con-
tabili  lor în 1915 a reprezentat, conform caracterizării inițiatorilor, „încă un pas înainte”, în perioada imediat următoare Corpul militând pentru „desăvârșirea operei”, adică pentru apariția 
unei legi care să fie „clară și hotărâtoare” și „prin care să se fixeze că profesiunea de contabil este rezervată exclusiv acelora admiși în Corpul contabililor, care sunt supuși la măsuri de 
selecțiune și disciplină, pe care acest Corp este chemat să le impună”96. Intrarea României în Primul Război Mondial, în 1916, a amânat pentru o vreme realizarea acestui ultim deziderat. 
După cum vom vedea însă, înaintașii noștri au purces la împlinirea lui imediat ce condițiile au facilitat reluarea inițiativelor și demersurilor pentru apariția unei legi care să reglementeze 
exercita  rea profesiei contabile.

Începute la sfârşitul secolului XIX, inițiativele contabililor pentru crearea unui corp al lor şi reglementarea profesiei de contabil s-au oprit odată ce a început Primul Război Mondial. Războiul 
a fost tragic pentru majoritatea românilor, însă la sfârşitul lui s-a realizat unirea provinciilor româneşti Basarabia, Bucovina şi Transilvania cu România, creându-se România Mare. În contex-
tul acelor vremuri, caracterizate de convulsii sociale – greve şi proteste ale muncitorilor, revolte ale comuniştilor în Basarabia –, dar şi de evenimente de o deosebită importanță pentru istoria 
României – reforma agrară din 1921, încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria ca regi ai României Mari la Alba Iulia, la 15 octombrie 1922, adoptarea Constituției din 1923 – s-a înființat, 
în 1921, Corpul de Contabili Autorizați şi Experți Contabili din România. Nu în ultimul rând, în anul în care a fost înființată instituția noastră, gripa spaniolă circula printre contemporani, 
cau zând un număr de victime mai mare decât cel al soldaților şi civililor morți în timpul conflagrației mondiale.

În această secțiune a lucrării vom relata despre modul în care s-a născut Corpul nostru, inițiativele adoptate de predecesorii noştri. Vom prezenta, totodată, şi biografiile unora dintre înaintaşii 
noştri, Nicolae Butculescu, Spiridon Iacobescu şi Ion Evian, care au deținut, înainte de 23 august 1944, funcția de decan al Corpului. Ne vom opri şi asupra relației dintre contabili şi oamenii de 
afaceri români.

94 Ibidem, p. 3.
95 Vasile Ioachim, op. cit., pp. 21-22.
96 Încă un pas înainte, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate (seria disidentă), anul VIII, nr. 1/ianuarie 1915, pp. 3-4.
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Partea a II-a. Nașterea și afirmarea profesiei

Crearea Corpului Contabililor: demersuri și inițiative postbelice
În 1916, mișcarea pentru apărarea drepturilor contabililor, cristalizată la sfârșitul secolului XIX și începutul veacului XX, era în plin avânt, atingând maximul ei. Marea reușită era crea rea 
unui Corp al experților contabili, membrii acestuia anunțând în paginile revistei următorul obiectiv pentru „desăvârșirea operei”: apariția unei legi care să specifice condițiile de 
exer citare a profesiei de contabil.

În acel an însă, intrarea României în Primul Război Mondial a oprit toate inițiativele. Participarea la război a însemnat un efort uriaș atât din partea statului, cât și a cetățenilor. România 
a ieșit din acel conflict cu o economie și o rețea de transporturi în mare parte distruse ca urmare a luptelor care au avut loc pe teritoriul țării noastre. În același timp, numeroase fabrici 
au fost demontate și mutate în Germania. Din război, statul român a ieșit și cu un deficit considerabil al populației, estimat  la circa 14%. Conform istoricului Bogdan Murgescu, acesta 
a fost depășit doar de cele înregistrate de Serbia și Rusia. Totodată, distrugerile materiale provocate de război au fost estimate la cifra de 31 miliarde lei aur97. Referindu-se la situația 
României, Victor Axenciuc menționa în una dintre lucrările sale că la sfârșitul războiului aceasta „se afla în mare parte ruinată, dezorganizată și epuizată de resurse materiale și umane: 
industria distrusă și descompletată până la 60%; agricultura lipsită de cele mai bune brațe de muncă […], cu o parte din inventarul tehnic ruinat și cu șeptelul redus la jumătate; căile 
ferate dezorganizate și distruse în proporție de 30%”98.

Economistul a oferit și date statistice despre fabricile și instalațiile care au fost demontate și apoi transportate în Germania, precum și despre pierderile înregistrate în alte domenii ale 
economiei: „au fost demontate și expediate din țară fabrici și instalații, în total 57.000 de tone de mașini și metale; s-au scos din țară de asemenea 1.140.000 de tone produse petroliere, 
200.000 de tone lemn (de construcție), 25.000 de tone piei și produse textile, precum și însemnate cantități de alcool, tutun, chimicale etc.; s-au expediat de asemenea peste graniță 
2.162.000 tone cereale, plante oleaginoase, furajere etc., precum și 86.000 vite mari, 106.000 porci, 100.000 oi și capre etc.”99.

În ciuda acelui context nefavorabil, caracterizat și de prezența gripei spaniole, greve și proteste ale muncitorilor, speranțele românilor renășteau. Odată cu ele, contabilii au reluat și ei 
inițiativele oprite în 1916 pentru „desăvârșirea operei”. În mai 1919 a fost inaugurat un Cerc de Studii Comerciale care a avut prima ședință în Palatul Camerei de Comerț și Industrie din 
București. Conferința inaugurală, intitulată „Chestiunea experților contabili în România”, a fost ținută de Petru Drăgănescu-Brateș. În cuprinsul ei, profesorul a explicat ce se înțelegea prin 
termenul „expert contabil”. Potrivit lui Vasile Ioachim, acesta a indicat și posibilele atribuții pe care expertul contabil era chemat să le îndeplinească100.

În următorul an, reprezentanții contabililor au redactat și au difuzat un manifest care urmărea relansarea și reînceperea „mișcării comercialiștilor”. Principalele obiective asumate de 
contabili erau: reformarea învățământului comercial, votarea și adoptarea unui proiect de lege pentru crearea unui Corp al contabililor, numirea în funcții publice care necesitau 
cunoștințe contabile doar a celor care erau „absolvenți” sau „titrați în științe comerciale”, consolidarea legăturilor dintre diferitele grupări ale celor care absolviseră școli comerciale 
și unificarea lor101. Contabilii erau conștienți de existența mai multor mișcări și că realizarea scopului comun cerea unificarea lor într-o singură organizație. „Unirea face putere” a fost 
sloganul grupării Butculescu în 1915. Era momentul pentru o nouă unificare a forțelor tuturor contabililor.

97 Bogdan Murgescu, op. cit., pp. 222-223.
98 Victor Axenciuc, Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă, Editura Fundației „România de Mâine”, București, 1997, p. 222.
99 Ibidem, p. 221.
100 Vasile Ioachim, op. cit., p. 22; Album. 85 de ani…, p. 44.
101 Vasile Ioachim, op. cit., pp. 23-24.
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În același an, Vasile Ioachim și Petru Drăgănescu-Brateș au redactat „un proiect pentru reglementarea profesiunii de expert contabil”, stabilind drept criterii principale în acest sens: 
existența unei pregătiri teoretice, adică absolvirea a cel puțin unei forme de învățământ comercial medii, și a unei experiențe practice de cinci ani. În urma consultărilor cu Nicolae 
Butculescu și atenționați de acesta asupra posibilelor proteste care ar putea apărea din partea acelor contabili formați doar prin practicarea contabilității, proiectul a fost extins la 
„profesiunea de contabil în general”. După definitivarea lui, proiectul a fost înaintat ministrului muncii, Grigore Trancu-Iași, care i l-a trimis pentru examinare lui A. Gusti, director general 
în minister. Potrivit lui Vasile Ioachim, acesta din urmă ar fi făcut un raport total defavorabil. Motivația principală ar fi fost că proiectul îngrădea libertatea muncii. La sugestia lui 
Trancu-Iași, proiectul a fost depus în Parlament. Pentru noua cale aleasă a fost crucial rolul fostului rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale, I. N. Angelescu, care s-a 
ocupat de obținerea semnăturilor necesare pentru depunerea proiectului. Condamnat să zacă prin sertarele Parlamentului, proiectul a ajuns în dezbaterea aleșilor în 1921, ocazie cu 
care au fost ridicate proteste de avocații parlamentari. În opinia lor, proiectul era o „restrângere a libertății muncii”102.

Opoziția lor era însă izvorâtă dintr-un conflict nemărturisit dintre contabili și alte profesii. În absența unei reglementări a celor care aveau dreptul să realizeze expertize contabile, chiar 
și avocații puteau să fie împuterniciți de tribunalele comerciale cu efectuarea lor103. Opoziția lor a reprezentat ultimul obstacol pe care contabilii au fost nevoiți să-l depășească pentru 
apariția legii de reglementare a exercitării profesiei contabile. Proiectul a trecut cu unele mici modificări și cu sprijinul lui D. R. Ioanițescu, președintele Comisiei Muncii, unde acesta a 
fost dezbătut104.

Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili
După o luptă de circa două decenii, contabilii au reușit împlinirea unora dintre principalele obiective asumate: legiferarea profesiei lor și reglementarea dreptului de exercitare a 
profesiilor de contabil și expert contabil și de realizare a expertizelor contabile. Prin articolul 1 al Legii cu nr. 3.063 din 13 iulie 1921 se stipula înființarea în România a unui „Corp de 
Contabili Autorizați și Experți-Contabili” care avea caracter de persoană juridică. Următoarele articole ale legii indicau cine avea dreptul să exercite profesiunile de contabil auto rizat 
și de expert contabil, instituțiile care erau obligate să respecte prevederile legii și criteriile pentru a accede la această profesie. Astfel, în întreprinderile comerciale, industriale și finan-
ciare care aveau un capital social de minimum 500.000 lei, profesiile de expert contabil și contabil autorizat puteau fi exercitate doar de acele persoane care erau membre ale Corpului 
recent înființat. Definiția contabilului stabilită prin lege era aceea de „persoană care înregistrează operațiunile comerciale după principiile contabilității”, fiind realizată, totodată, și o 
diferen țiere între contabilii propriu-ziși și „țiitorii de registre”. Ultimii nu erau obligați să se înscrie în această instituție pentru a-și exercita profesia.

Prin lege au fost stabilite și principalele criterii pe care trebuia să le îndeplinească o persoană care dorea să devină membru al Corpului și care voia să exercite profesia de contabil 
autorizat sau de expert contabil în companiile mai sus menționate. Criteriile puneau accentul pe pregătirea de specialitate, cerându-se ca aspiranții să dețină „titlul unei academii de 
înalte studii comerciale din țară sau  străinătate, sau titlul unei școli superioare de comerț, sau unei școli de comerț (cursul seral)”, să se bucure de drepturile civile și „să nu fi suferit nicio 
condamnare de natură infamantă”105.

Funcționarea Corpului era reglementată de următorul capitol al legii. Astfel, începând cu apariția actului normativ, urma să se creeze pe lângă fiecare tribunal județean câte o secție a 
Corpului care avea „caracter de persoană morală”, iar pe lângă Curtea de Apel din București avea să funcționeze un „Consiliu superior al Corpului”.

„Tabloul” membrilor dintr-o regiune era afișat la începutul fiecărui an pe lângă tribunalul de care aparținea, firmele având posibilitatea să aleagă dintre aceștia persoanele de care aveau 
nevoie în activitatea lor. Membrii Corpului erau clasificați în trei categorii, în funcție de nivelul studiilor, de vechimea și experiența lor. Trecerea în categoria experților contabili era posibilă 
doar după doi ani de la intrarea în Corp și dacă în acel timp membrii făcuseră practică „pe lângă o întreprindere ale cărei operațiuni se înregistrează după regulile contabilității”:

102 Ibidem, pp. 24-25.
103 Dragoș Zelinschi, art. cit., p. 387.
104 Vasile Ioachim, op. cit., p. 25.
105 Legea nr. 3.063/13 iulie 1921, publicată în Monitorul Oficial nr. 80/15 iulie 1921, p. 2991.
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„Tabloul va cuprinde trei categorii de membri:

Contabilii stagiari – sunt acei cari în posesia titlurilor de mai sus fac practică de contabilitate timp de doi ani dela înscrierea în Corp pe lângă o întreprindere ale cărei operațiuni se 
înregistrează după regulile contabilității;

Contabilii autorizați – sunt acei cari vor dovedi consiliului secției respective îndeplinirea celor doi ani de practică;

Experții-contabili – sunt acei cari în urma unei practici de cinci ani dela înscrierea în Corp și a dovezilor ce vor da li se va recunoaște această calitate de Consiliul superior al Corpului, 
după avizul motivat al secției respective.”106

Obțineau de drept statutul de experți contabili profesorii de contabilitate care aveau examenul de capacitate dat107. Conducerea Corpului îi revenea unui Consiliu superior, format din 
președintele Camerei de Comerț din București, rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale sau delegatul său, un director al Băncii Naționale a României, directorul 
Școlii Superioare de Comerț, președintele Corpului Absolvenților Școlilor Superioare de Comerț, președintele secției București și trei membri aleși de secția București a Corpului și câte 
un reprezentant al secțiilor din cele opt regiuni istorice ale României (Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania, Banat, Bucovina și Basarabia). La nivel local, Corpul Contabi-
li lor era condus de un consiliu format din șapte-nouă membri, în rândul cărora intra de drept directorul Băncii Naționale din regiune108. Legea prevedea și o derogare: puteau deveni 
membri ai Corpului pentru următorii doi ani și acei contabili care nu aveau titlurile cerute, dacă exercitaseră „profesiunea de contabil în mod mulțumitor” timp de cinci ani109.

Această prevedere și legea în sine au fost caracterizate de unii contabili ca fiind „destul de permisive”, deoarece pentru accederea în Corp nu era instituită obligativitatea susținerii unui 
examen prin care să fie certificate cunoștințele acestora. „În entuziasmul de la început, mulți au intrat în Corp fără a avea un minim de cunoștințe necesare.”110

Modul în care aveau loc primirile în Corp în primii ani, fără susținerea unui examen și verificarea cunoștințelor deținute de aspiranți, a fost subiectul mai multor discuții în ședințele 
organizației în acea perioadă. Referindu-se la primirile de membri în Corp, Ștefan V. Țenov, avocat și expert contabil, menționa cu privire la valul de înscrieri în organizație că în 1921 
doar cei care nu au vrut nu s-au înscris, iar printre cei care au devenit membri s-au numărat „mulți cu studii neisprăvite, cu câțiva ani de practică birocratică”, persoane care de-a lungul 
activității lor deprinseseră „câteva îndrumări empirice de înregistrări contabile”111.

Opiniile lui au fost completate și de către unul dintre autorii legii, Vasile Ioachim. El recunoștea că forma legii reprezenta un compromis, descris drept o „combinație cam originală”, ei, 
autorii proiectului legislativ, fiind „nevoiți” să-i accepte în Corp pe majoritatea contabililor practicieni. El a admis însă că și printre aceștia existau diferențe notabile, împărțindu-i în două 
categorii: prima era formată din cei care din punctul de vedere al științei contabile nu erau cu nimic mai prejos decât absolvenții școlilor de comerț, iar a doua, din cei care au rămas 
sclavii cifrelor: „De altfel, legea noastră, trebuie să o recunoaștem, este o combinație cam originală, care poate da rezultate bune dacă fiecare își înțelege rostul, locul ce-l ocupă în Corp, 
și din contră poate opri în loc dezvoltarea profesiunii dacă ne lăsăm luați de curentul prejudecăților și de așa-zisul vânt democrat. Așa cum este legea noastră din 1921, când prea puțini 
au contribuit cu părerile lor, este un compromis între proiectul inițial al «Cercului de Studii Comerciale» elaborat de colegul Drăgănescu și subsemnatul, după care se reglementa numai 
profesiunea de expert contabil, și principiul pus de D-l Decan, care susținea legiferarea generală a profesiunei de contabil – ceea ce era greu să obținem atunci, după cum este greu și 
acum – mulțumindu-ne cu introducerea unei categorii noi, de «contabil autorizat» – denumire pe care am inventat-o ca să putem odată trece legea, contra căreia ni se opunea și atunci 
principiul libertății muncii garantat de constituție. Prin aceasta însă am fost nevoiți să introducem în Corp, cu sau fără examen, cu sau fără recomandații, aproape pe toți contabilii practicieni, 
dintre cari unii pot sta alături de cei mai buni diplomați ai Şcoalei de Comerț, însă alții au rămas sclavii cifrelor [subliniere în original]”112.

106 Ibidem.
107 Ibidem.
108 Ibidem.
109 Ibidem, p. 2992.
110 Album. 85 de ani…, p. 56.
111 Ștefan V. Țenov, Cultura contabilului, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate, anul XXII, nr. 9/septembrie 1934.
112 Vasile M. Ioachim, Instituția experților contabili în străinătate, ianuarie 1927, în Revista Generală de Comerț și Contabilitate, anul XV, p. 137.
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Funcționarea propriu-zisă a Corpului a fost definitivată printr-un „regulament special”, prin care au fost dezvoltate mai multe prevederi ale legii. Spre exemplu, a fost detaliat ce înțele-
gea legiuitorul prin „condamnare de natură infamantă”. În articolul 5 al regulamentului se arăta că nu se puteau înscrie în Corp cei care fuseseră condamnați pentru crime sau pentru 
delictele de fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere, mărturie mincinoasă, atentat la bunele moravuri, delapidare de bani publici, luare de mită, spargere de sigilii, sustragere de acte, 
violare de secret profesional. De asemenea, cel care voia să fie primit în Corp nu trebuia să fie un „falit nereabilitat”113. Alte prevederi ale regulamentului precizau condițiile în care se 

putea constitui o secțiune locală a Corpului – fiind necesari minimum 10 membri, atribuțiile și organizarea Consiliului superior, taxele 
care trebuiau plătite pentru primirea în Corp, drepturile și obligațiile experților contabili și contabililor autorizați114.

Contabilii în România interbelică
Ecourile legate de înființarea Corpului nu au întârziat să apară. Ziarele de profil ale contabililor sau cele economice au semnalat 
reușita. În unele cazuri au făcut și o scurtă trecere în revistă a încercărilor de organizare ale predecesorilor, fiind evidențiate și cauzele 
pentru insuccesul de până atunci. Au fost indicate cauze care țineau atât de împrejurările epocii, cât și de „nepăsarea noastră”. 
Spre exemplu, Revista economică menționa în paginile sale că legea și Corpul corespundeau unor „vechi și ardente necesități a 
funcționarilor comerciali de toate categoriile”. Aceasta a subliniat și rolul instituției care s-a aflat la originea acestui succes, și anume 
Corpul Absolvenților Şcoalelor Superioare de Comerț din Bucureşti.

Periodicul a mai publicat și un apel al secției Sibiu prin care membrii ei cereau ca toți funcționarii comerciali titrați, indiferent de 
categorie, neam sau religie, să se înscrie în Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili, care, așa cum se sublinia în acel apel, 
„preciza”, mai mult cu sensul de a apăra, drepturile lor profesionale115.

Pasajul redat este relevant pentru a înțelege spiritul care a animat organizația încă de la început. Încă de la înființare, instituția a fost 
gândită pentru toți contabilii, fără a exista diferențieri în funcție de categoria socială, apartenența etnică sau religioasă a membrilor. 
Principalul criteriu care a contat, și contează și în zilele noastre, a fost cel al competenței profesionale, certificată atât prin absolvirea 
unor studii de specialitate, prin experiență, cât și prin continua perfecționare în domeniu. Astfel, contabilul nu este doar un „meșter al 
cifrelor”, ci o persoană preocupată permanent de dezvoltarea orizontului ei cultural și informațional.

Primul semnal lansat de ziarele de profil a fost un apel la unitate transmis tuturor contabililor. 

Odată cu apariția legii, următoarea perioadă a fost consacrată organizării Corpului. La 6 noiembrie 1921, după apariția Regulamentului 
de organizare al Corpului, a avut loc prima ședință a conducerii acestuia, la care au participat reprezentanți ai Băncii Naționale a 
României, ai Camerei de Comerț, ai Corpului Absolvenților Școlilor Comerciale Superioare, delegați ai Corpului și ministrul Grigore 
Trancu-Iași. Scopul întrunirii l-a reprezentat chiar alegerea Consiliului superior al Corpului, în urma votului fiind stabilită următoarea 
conducere:  „D. N. Butculescu ca Președinte cu titlul de Decan al Corpului, d. Gh. Leonte ca Secretar General și D-nii Dem. Constantinescu 
și P. Drăgănescu ca membri în Delegația Permanentă. Se numește ca director D. V. M. Ioachim”116.

113 Proiect de regulament pentru aplicarea legii de organizare a Corpului de Contabili Autorizați și de Experți Contabili, în Monitorul Oficial nr. 163/22 octombrie 1921, p. 6792.
114 Ibidem, passim.
115 Revista economică, nr. 36/10 septembrie 1921.
116 SMBAN, fond Corpul Experților Contabili din România, dosar 1/1921-1933, ff. 1-1v.
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În următoarea perioadă, principala atribuție exercitată de Consiliul superior a fost înființarea secțiilor locale. În acel demers, un ajutor 
important a fost dat de filialele din țară ale Corpului Absolvenților Școlilor Comerciale Superioare și de agențiile județene ale Băncii 
Naționale a României. La 9 aprilie 1922, dată la care a avut loc cea de-a doua ședință a Consiliului superior, fuseseră înființate secții în 
42 de județe. Cea mai numeroasă secție era cea din Ilfov, unde se înscriseseră deja aproximativ 300 de membri117.

Datele ulterioare referitoare la evoluția Corpului arată că în 1926 acesta avea 56 de secții și 6.565 de membri, dintre care 1.932 de 
experți contabili, 4.076 de contabili autorizați și 557 de contabili stagiari. După patru ani, existau 62 de secții județene care aveau 
11.130 de membri: 2.302 experți contabili, 7.468 de contabili autorizați și 1.360 de contabili stagiari. 118

Într-un raport prezentat de Vasile Ioachim la cel de-al cincilea congres al Corpului, desfășurat în 1931, au fost  indicate unele dintre 
„sforțările” organizației pentru „afirmarea și demnitatea” profesiei contabile. Drept principale realizări au fost menționate aplicarea, 
în administrația publică, a contabilității în partidă dublă, controlarea societăților pe acțiuni, a regiilor pe acțiuni și a întreprinderilor 
economice de interes public de către un membru al Corpului, construirea unui sediu pentru organizație, crearea unei case de eco-
nomii și credit, organizarea de conferințe și a unor cursuri de seară pentru contabili. Marea realizare a fost considerată însă solidari-
tatea care a fost instituită în aplicarea contabilității. De asemenea, a fost indicată drept o împlinire în primul deceniu de activitate și 
stabilirea unor „legături strânse” cu organizațiile similare din străinătate119.

„Perioada de vârf”, însă,  a fost anul 1939, an în care Corpul avea în toată țara 70 de secțiuni, în care erau înscriși 15.000 de membri120. 
După acel an a urmat o perioadă de regres, cauzată și de pierderile teritoriale din vara lui 1940, dar și de intrarea în vigoare a legilor 
rasiale121.

Crearea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili nu a însemnat și dispariția disputelor dintre contabili, acestea persis tând 
încă o perioadă. Principalele neînțelegeri erau legate de „mijloacele” alese de lideri pentru realizarea obiectivelor și aspirațiilor acestei 
profesii. În afară de Corp, creat prin lege și care era o organizație la nivel național ce grupa experții contabili și contabilii autorizați, 
s-au înființat și alte asociații adresate uneia dintre cele două categorii. În funcție de grupa în care intrau, contabilii au optat și pentru 
acțiuni pe linia lor pentru realizarea altor obiective.

În 1923 a fost creată Asociația Contabililor. Dacă este să dăm crezare documentelor epocii, în special celor polițienești, în acea organizație s-au înscris în mare parte contabili de ori-
gine etnică evreiască. Potrivit rapoartelor redactate de Siguranță, care urmărea majoritatea organizațiilor și asociațiilor care existau atunci în România, contabilii din această asociație au 
„propus ca mijloace de luptă” organizarea unor demonstrații de stradă. Instituția polițienească indică în rapoartele sale existența unor neînțelegeri, arătând faptul că astfel de propuneri 
veneau din partea contabililor de origine evreiască, menționându-se că acestea ar fi fost respinse de cei de origine românească122.

Prima ședință a Corpului – II
Sursa: SMBAN, fond CECCAR, dosar 1/1921-1933

117 Ibidem, ff. 3-3v.
118 Album. 85 de ani…, p. 56.
119 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (ACNSAS), fond Documentar, dosar D 12797, ff. 54-55.
120 Album. 85 de ani…, p. 56.
121 Ibidem, passim.
122 ACNSAS, fond Documentar, dosar D 12797, ff. 30-31.
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Ideea relevată de rapoartele Siguranței cu privire la existența unor dispute între contabili ca urmare a grupului etnic din care 
fă ceau parte este însă confecționată, neexistând controverse legate de originea etnică a acestora. Existența unei dispute este 
contrazisă de statutele de organizare ale acestor asociații. De altfel, în unele structuri locale ale Corpului, proporția evreilor era 
superioară celei a românilor. Spre exemplu, în secția Ilfov a Corpului, numărul evreilor depășea 50%123.

În afară de Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili și Asociația Contabililor, experții contabili și-au înființat și ei 
propria asociație. Aceasta avea personalitate juridică distinctă, având însă un scop comun cu cel al organizației care funcționa 
la nivel național. Asociația Experților Contabili din România avea drept obiectiv declarat „promovarea și apărarea intereselor 
profesio nale ale experților contabili din România”. În acest sens, promova „raporturi de conclucrare cu «Corpul de Contabili 
Autorizați și Experți Contabili din România» în cadrul general al țelului său și îndeosebi al preocupărilor profesionale ale 
experților contabili”124. De altfel, definiția expertului contabil era cea din legea din 1921125.

Nu doar aceste asociații s-au aflat în atenția Siguranței, ci și Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili. Motivul era unul 
simplu: fiind o grupare numeroasă, organizată ierarhic și condusă de personalități din lumea economică, se putea transforma 
într-o „organizație politică”126.

Cel puțin aceasta era una dintre teme  ri-
le reprezentanților instituției polițienești. 
Din acest motiv, întrunirile și congresele 
Cor  pului erau monitorizate de angajații 
Siguranței. Din punct de vedere penal, 
acele rapoarte au fost utilizate în pe-
ri oa da comu nis tă de către Securitate 
împotriva contabililor și a reprezentan ților aces tora, că pătând o nuanță incriminatorie.

Diversele asociații ale contabililor au transmis în acea epocă mai multe apeluri la solidaritate. Ne-
mul țumirea lor era cauzată de condițiile de muncă, apreciindu-se că profesioniștii contabili erau 
desconsiderați, nu aveau siguranța zilei de mâine, dar și că autoritățile preferau să lucreze cu experți 
contabili străini. 

La fel ca toate organizațiile și instituțiile din România interbelică, nici Corpul de Contabili Autorizați 
și Experți Contabili nu a putut rămâne neatins de cursul istoriei. Odată cu intrarea în vigoare a legilor 
rasiale, contabilii de origine etnică evreiască au fost excluși din Corp. Potrivit lui Vasile Ioachim, în 

Telegramă a Siguranței despre Congresul de la Constanța, 1929
Sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar 12797

123 Ibidem, passim.
124 Ibidem, f. 3d.
125 Ibidem, f. 3d verso.
126 ACNSAS, fond Documentar, dosar D 12797, f. 30.

Telegrama trimisă de congresiști regelui Carol al II-lea  
Sursa: ACNSAS, fond Documentar, dosar 12797
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1938 au avut loc ultimele alegeri libere desfășurate de organizație pentru 
desemnarea conducerii, căci din 1940 conducerea, atât la nivel central, cât 
și local, a fost preluată de comisii interimare. Fiind numite de Guvern, ele se 
schimbau de fiecare dată când se producea o remaniere a Consi  liu lui de 
Miniștri. În unele cazuri, modificarea componenței lor a avut loc „chiar odată 
cu schimbarea Ministerului Muncii, care făcea aceste schimbări”127. 

Situația Corpului s-a înrăutățit în perioada celui de-Al Doilea Război Mon -
dial: „pentru profesia contabilă în general a reprezentat începutul de cli-
nului”128.

Războiul a însemnat și pierderea secțiilor care funcționau în teritoriile ce-
date, Basarabia și Bucovina de Nord. Cu toate că nu avem informații despre 
ce s-a întâmplat în epoca respectivă cu membrii Corpului din acele ținuturi, 
probabil aceștia au împărtășit aceeași soartă ca românii basarabeni. Cu 
siguranță, unii dintre ei au fost victime ale represiunii sovietice și poate chiar 
deportați în lagărele de pe teritoriul URSS.

Oamenii: Nicolae Butculescu, Spiridon Iacobescu, Ion Evian, Vasile Ioachim
Înființarea Corpului și activitatea sa din perioada interbelică sunt strâns legate de personalitatea celor care s-au implicat, încă de la începutul secolului XX, în mișcarea de recunoaștere a 
profesiei contabile, legiferarea ei și valorizarea contabilului în societatea românească. Dintre toți cei care au făcut parte din acea mișcare, am ales să ne oprim asupra biografiei celor trei 
decani ai Corpului din perioada interbelică, Nicolae Butculescu, Spiridon Iacobescu și Ion Evian, precum și asupra lui Vasile Ioachim, care a fost mulți ani director și secretar al organizației 
profesionale.

nicolae Butculescu

În volumul său memorialistic, Dimitrie Hagi Theodoraky remarca faptul că situația oamenilor de afaceri români a început să se schimbe atunci când reprezentanții boierimii autoh  tone 
„au îmbrățișat cauza dreaptă a negustorilor români”. Unul dintre exemplele pe care le-a oferit a fost C. A. Rosetti. Potrivit memorialistului, prin intrarea în tagma negustorească, acesta 
a călcat în picioare conveniențele sociale ale vremii. Și-a deschis inițial o librărie și apoi o tipografie, fiind ales și staroste al negustorilor în 1866129.

Un proces similar a avut loc și în cazul profesiei noastre odată ce, pe lângă fiii de țărani și comercianți, au ales să se dedice contabilității și membrii unor familii boierești. Beneficiind de o 
educație aleasă și de un înalt statut în societate, ei au avut posibilitatea să inițieze o mișcare pentru interesele profesiei în care au intrat. Un exemplu în acest sens este cel al lui Nicolae 

Contabili participanți la Congresul al IV-lea, Constanța, 1929
Sursa: Arhiva CECCAR

127 Vasile Ioachim, op. cit., pp. 62-63.
128 Album. 85 de ani…, p. 72. 
129 Dimitrie Hagi Theodoraky, op. cit., p. 15.

Telegrama trimisă de congresiști 
profesorului Nicolae Iorga

Sursa: ACNSAS, fond Documentar, 
dosar 12797
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Butculescu, care în 1921 a fost ales decan – funcție similară celei de președinte – al Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili. Intrarea sa în mișcarea pentru drepturile profesiei 
noastre a avut loc spre sfârșitul secolului XIX.

Butculeștii sunt o familie veche de boieri români de origine din Teleorman, numele lor provenind de la porecla pe care a avut-o unul dintre înaintași, Ion Butculescu, care era proprieta-
rul unei trăsuri (butcă). De-a lungul veacurilor, membrii familiei Butculescu au deținut diferite dem nități în Țara Românească. Originile familiei au fost documentate până în anul 1565, 

întemeietorul ei numindu-se Mihai Roșu, cunoscut și ca Roșiorul. Acesta a fost căpitan în armata lui Mihai Viteazul, care l-a și recompensat 
pentru faptele lui de arme, după cum aflăm din lucrarea Familiile boiereşti din Moldova şi Țara Românească:

„La anul 1599, Mihai Viteazu, fugărind pe Turci, recrutează ostași cari pe vremuri se numeau Roșii, și i-a urmărit până la Vidin, unde i-a bătut 
la 1599. La întoarcere recompensă pe ostași, făcând danie Căpitanului Mihail Roșu 600 stânjeni pe malul răului Vedea ca să-și facă casă, și 
le dădu lui, precum și altor 50 de Roșii și o moșie care se cheamă Roșiori. Această danie făcută printr’un hrisov fu întărită printr’un pecetluit 
pe care îl dădu fiecăruia spre a le asigura posesiunea și cari hrisoave se găsesc și azi la unii membri ai familiei Butculescu. […] Numele 
Butculescu începe de la Ion M. Roșioru, zis și Butculescu, care a fost poreclit astfel fiindcă probabil pe atunci era singurul care avea trăsură 
(butcă)”130.

Nicolae Butculescu s-a născut în 1867, fiind fiul paharnicului Nicolae Butculescu. Căsătorit cu Irina Pherekyde, a avut mai mulți copii, printre 
care Elena, Nicolae, Ana, Maria și Mihai131. Soția lui a fost una dintre doamnele de onoare ale reginei Maria, fiind recunoscută în epocă și 
pentru activitățile ei filantropice. A fost, de asemenea,  și unul dintre fondatorii Societății pentru Protecția Animalelor132.

Cu toate că a fost o personalitate a vremii sale, biografia lui Nicolae Butculescu prezintă mai multe date contradictorii atât cu privire la anul și 
locul nașterii, cât și la studiile sale. Unii dintre autori menționează că s-ar fi născut în București, în timp ce alții dau ca loc al nașterii Câmpulung 
Muscel. Date diferite există și în privința studiilor. Lucian Predescu, autorul monumentalei lucrări Enciclopedia României, menționează că ar fi 
studiat la Academia Comercială din București, care a fost însă înființată abia în 1913, și la Înaltul Institut de Comerț din Belgia133. Este posibil 
să se fi referit însă la Școala Comercială din București, al cărei absolvent a fost.

Alte surse arată, în schimb, că ar fi urmat liceul Louis le Grand din Paris, iar apoi Facultatea de Drept din București. Se mai menționează că 
a fost membru al Corpului Diplomatic din Ministerul Afacerilor Străine. În această calitate, ar fi participat la mai multe misiuni diplomatice. 
Era mare moșier, având moșii în județele Teleorman și Buzău. Printre proprietățile sale se număra și „o frumoasă exploatare de păcură”. A fost 
membru și în consiliile de administrație ale mai multor companii industriale și financiare. Înainte de Primul Război Mondial a fost deputat 
din partea conservatorilor, ales în Colegiul de Teleorman134.

Nicolae Butculescu
Sursa: Monografia Școalei Comerciale Superioare 
No. 1 de Băeți București. 70 de ani de la înființare 
(1864-1934), București, Tipografia „Astoria”, 1935, 
Digibuc/Dacoromanica

130 Dimitrie C. Butculescu, Din istoria neamului Butculescu, în Mihai Dim. Sturdza (coord.), Familiile boiereşti din Moldova şi Țara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. I, Editura Simetria, București, 2004, 
p. 627.

131 Mihai Dim. Sturdza (coord.), op. cit., p. 633.
132 ***, Irina Vlăducă Marghiloman, accesibil online la https://www.povesticublazon.ro/irina-vladuca-marghiloman-video/ [ianuarie 2021].
133 Lucian Predescu, Enciclopedia României. Material românesc. Oameni şi înfăptuiri, Editura Saeculum Vestala, București, 1999, p. 147.
134 Mihai Dim. Sturdza (coord.), op. cit., pp. 633-634.

https://www.povesticublazon.ro/irina-vladuca-marghiloman-video/
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Theodor Cornel, autorul „Dicționarului Figurilor Contimporane din România”, l-a caracterizat astfel: „Dotat cu o educațiune alesă, și având și o 
rutină rafinată și de mult bun simț, D. N. Butculescu este un fin cunoscător al frumosului, al artei. Interiorul caselor d-sale din str. C. A. Rosetti 
este un adevărat muzeu, în care fiecare colț este o dovadă de gust și estetică.”135

O altă funcție importantă deținută de Nicolae Butculescu a fost cea de administrator al Casei Regale/Domeniilor Regale, fiind, totodată, 
apropiat de regina Maria. Relația sa cu regina l-a adus în dizgrația regelui Carol al II-lea. De altfel, în perioada exilului său, Carol Caraiman, 
numele pe care îl folosea viitorul rege, și-a notat în propriul jurnal numele susținătorilor și dușmanilor lui. În categoria celor din urmă se afla 
și regina Maria, mama acestuia. Astfel, după Restaurația din 8 iunie 1930, regele Carol al II-lea s-a ocupat de cei pe care îi percepea drept 

dușmani personali, plasând-o pe regina Maria sub supraveghere, iar în personalul ei au fost nu-
miți doar oameni care îi erau fideli monarhului. Acesta era informat cu privire la orice conversație 
pe care augusta sa mamă o avea cu prietenii și colaboratorii ei. Regele se temea ca nu cumva 
Maria să fie atrasă de adversarii lui într-un complot. De aceea, a ales să o marginalizeze treptat, iar 
odată cu ea au fost îndepărtați și cei care erau percepuți drept apropiați și sfetnici ai ei136. Despre 
acest aspect, într-o notă întocmită de Siguranță se menționează că Nicolae Butculescu ar fi fost 
„îndepărtat din serviciu pentru atitudinea sa contra Majestății Sale Regele Carol al II-lea”, fără a se 
oferi însă informații suplimentare137.

Nicolae Butculescu a avut și o strălucită activitate didactică. Sub îndrumarea lui s-au format ge-
nerații întregi de contabili la Școala Superioară de Comerț din București. În 1928, la împlinirea a 
60 de ani, el a fost sărbătorit în cadrul unei ședințe festive pe care Corpul de Contabili Autorizați și 
Experți Contabili a organizat-o în cinstea sa. Cu prilejul ei, lui Nicolae Butculescu i-a fost înmânată 
de către președintele de onoare al Corpului, profesorul și ministrul Trancu-Iași, o medalie creată 
special. Tot atunci, Ilie Mecu, șeful promoției de la Școala Superioară de Comerț din București, 
a donat în numele promoției pe care o reprezenta o bibliotecă formată din mobilier și cărți de 
specialitate în valoare de 50.000 lei, hotărându-se, cu acea ocazie, ca biblioteca să poarte numele lui Nicolae Butculescu138.

De altfel, unul dintre scopurile asumate de conducerea Corpului din acea perioadă l-a reprezentat crearea unei biblioteci destinate atât mem-
brilor organizației noastre, cât și funcționarilor comerciali. Decanul a propus inclusiv organizarea unor conferințe cu subiecte inspirate din 
comerț pentru instruirea micilor negustori139. Potrivit procesului-verbal al ședinței, după încheierea întrunirii Consiliului superior al Corpului, a 
urmat o agapă la restaurantul Europa140.

Regele Carol al II-lea 
Sursa: https://commons.wikimedia.org

Regina Maria
Sursa: https://commons.wikimedia.org

135 Apud Mihai Dim. Sturdza (coord.), op. cit., p. 634.
136 Lilly Marcou, Regele trădat. Carol al II-lea al României, Editura Corint, București, 2003, pp. 202, 206, 225-226; Guy Gauthier, Missy. Regina României, Editura Humanitas, București, 2000, pp. 320-322; Diana Mandache (editor), 

Regina Maria a României. Capitole târzii din viața mea. Memorii redescoperite, Editura Allfa, București, 2011, p. X.
137 ACNSAS, fond Documentar, dosar 12797, f. 115.
138 SMBAN, fond Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, dosar 1/1921-1933, f. 159.
139 Ibidem, f. 57.
140 Ibidem, f. 159.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Regele_Carol_al_II-lea_al_Romaniei.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Queen_Mary_of_Romania_2.jpg/770px-Queen_Mary_of_Romania_2.jpg


33

sPiridon iacoBescu

Profesorul universitar Spiridon Iacobescu s-a născut la 1 septembrie 1877 în București, într-o familie care a fost catalogată de comuniști ca fiind una de moșieri. Investigațiile realizate de 
Securitate în perioada în care era supravegheat ca urmare a activității sale de dinainte de cel de-Al Doilea Război Mondial și a clasei sociale din care făcea parte arătau că a fost  posesorul 
unei averi impresionante. Conform referatului care i-a fost întocmit, era proprietarul a 90 de hectare de pădure în Râmnicu Sărat și al unui imobil în București, naționalizat în 1948. Era 
și acționar la Fabrica de Ciment Turda, Banca de Credit și Banca de Scont. Autorii documentului, ofițeri ai temutei Securități, s-au oprit și asupra comportamentului său din perioada 
interbelică. Profesorul a fost caracterizat ca având un „trecut dubios”, „atitudini și manifestări fățișe contra partidului și regimului nostru”141 (n.a. – comunist). Totodată, ofițerii Securității 
l-au descris astfel:

„La domiciliu este cunoscut ca element care în orice împrejurare scoate în evidență persoana sa de mare profesor, regimurile burgheze și viața de atunci, având atitudini și manifestări 
fățișe contra Partidului și regimului nostru. Deasemeni, este cunoscut că întreține legături cu o serie de elemente exploatatoare și reacționare.”142

Informațiile prezentate mai sus arată că profesorul a fost supravegheat și urmărit de Securitate, lăsând să se întrevadă și personalitatea acestuia. Cine a fost, însă, Spiridon Iacobescu? 
Asemenea multora dintre contemporanii săi cu posibilități materiale, Spiridon Iacobescu a urmat studiile universitare în Franța, absolvind în 
1923 Academia Comercială din Paris. Un an mai târziu a revenit în țară, fiind încă de atunci cadru universitar al actualei Academii de Studii 
Economice din București, unde a predat până în 1947, an în care a fost scos la pensie. Timp de trei ani a avut o pensie de stat. În 1950 însă, 
statul comunist i-a suspendat pensia ca o consecință a clasei sociale din care făcea parte. La fel ca mulți dintre cei care au fost marginalizați 
de regimul comunist, rămas fără nicio sursă de venit, profesorul Iacobescu s-a întreținut din vânzarea unor obiecte personale în târgurile de 
vechituri din București și din ajutorul primit de la fiica sa143.

Înainte de a fi supravegheat de Securitate, profesorul Iacobescu s-a aflat și în vizorul structurilor polițienești de dinainte de 23 august 1944. 
Rapoartele acestor structuri ne permit astăzi să avem o imagine a modului în care era perceput, evidențiindu-se mai multe trăsături de 
caracter. Dintre numeroasele documente identificate, am ales să prezentăm în această lucrare două. În 1941, Serviciul Special de Informații 
îl descria astfel pe cel de-al doilea președinte al Corpului:

„Spiridon Iacobescu

Originar din Buzău, în vârstă de 60 ani, domiciliat în Str. General Broșteanu nr. 27, profesor universitar, pensionat pe data de 1 septembrie 
1947, cu o pensie de 12.000 lei lunar, este proprietarul imobilului în care locuiește, posedând din succesiunea defuncților săi părinți o moșie 
și cca. 12 pogoane vie la Buzău, evaluate la aproximativ 3 milioane lei.

Numitul s’a acomodat cu orice regim politic neținând seama de originile etnice ale diferitelor persoane cu care venea în contact, fiind în tre-
cut membru consilier în câteva societăți anonime cu capital evreesc, ca «Confecția» și «Sanachimica». În prezent este membru consilier la 
Banca Creditul Românesc din Str. Constantin Mile nr. 22, ai cărei principali acționari sunt frații N. și Alex. Penescu. Pe timpul cât N. Penescu a fost 
președinte al Camerei de Comerț din Capitală, Iacobescu a avut misiuni în diverse comisii, fapt de pe urma căruia a realizat importante beneficii. 

Față de regimul legionar își manifestă nemulțumiri, deoarece a fost pensionat de către reprezentanții acestui regim. Prof. Iacobescu este 
cunoscut ca o persoană înstărită și, deși materialist, totuși nu se pretează la combinațiuni ce ar putea leza reputația sa. [sublinieri în original]”144

141 ACNSAS, fond Informativ, dosar 494333, ff. 1-2, 5.
142 Ibidem, f. 5.
143 Ibidem, f. 130.
144 Ibidem, f. 127.

Profesorul Spiridon Iacobescu 
Sursa: https://cig.ase.ro
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Documentul Securității, pe care îl redăm în continuare, completează informațiile precedente, oferind 
alte date despre activitatea profesorului Iacobescu atât în anii interbelici, cât și în timpul regimului co-
munist.

„Ministerul Afacerilor Interne

– 253 –

10 iunie 1960

Strict Secret 

Notă

Cuprinzând materialul studiat la arhivă cu privire la Iacobescu Spiridon

Din materialul studiat la arhivă cu privire la Iacobescu Spiridon au rezultat următoarele: Este născut 
la 1 noiembrie 1877 în Ploiești, fiul lui Iacob și Maria, fost profesor universitar, căsătorit, are un copil, 
domiciliază în Str. General Ernest Broșteanu nr. 27 în calitate de proprietar (în prezent nu se cunoaște 
dacă mai este proprietar sau nu).

În anul 1923 a absolvit Academia Comercială din Paris, după care se întoarce în țară și lucrează la 
Academia Comercială până în anul 1947, când este scos la pensie. Din anul 1951 i se retrage pensia 
de oarece în trecut a posedat mai multe hectare de pădure, fiind caracterizat fost moșier. De la această 
dată se întreține din banii obținuți prin vânzarea diferitelor obiecte casnice și mai este ajutat și de fiica 
sa, anume Lucia, care este profesoară la o școală din București.

Înainte de 23 August 1944, Iacobescu Spiridon a publicat în revista «Informațiuni 03» o serie de articole 
cu caracter naționalist-șovin, antisovietice. Această revistă era editată în acest scop. Iacobescu Spiridon a fost membru al PNȚ Maniu, a simpatizat PNL Brătianu și a fost colaborator al 
fostului general Averescu. De asemenea, a scris diferite articole la diferite gazete ale PNȚ.

Iacobescu Spiridon a făcut parte din Consiliul de administrație al «Uzinelor Metalurgice Titan- Nădrag-Călan» S.A.R. în calitate de Cenzor. De asemenea, Iacobescu Spiridon a făcut parte 
din Consiliul Superior al Corpului Contabililor. Din partea Curții Regale avea anumite favoruri. Deținea o carte de vizită în care figura ca profesor și vice-rector la Academia de Comerț.

La Arhiva Regiunii București, este cunoscut dintr-un dosar individual ce conține memorii și studii scrise de sus-numitul cu privire la organizarea economică a fostelor județe din țara 
noastră. Acestea au fost înaintate în anul 1941 lui Antonescu pentru aprobare.

Iacobescu Spiridon este cunoscut cu manifestări ostile regimului democrat popular determinate de poziția lui socială din trecut. Ascultă împreună cu soția sa știrile posturilor de radio 
imperialiste. Aceste știri le comentează lansând diferite zvonuri alarmiste. Din unele caracterizări ale unor persoane rezultă că Iacobescu Spiridon este un element îngâmfat, precaut și 
foarte ascuns. Este semnalat că toată ziua stă în casă și scrie la mașină (nu s-a putut afla ce scrie). Face dese deplasări la țară în comuna Vespești, Breza – Buzău [Vispești, Breaza] unde a 
avut moșia și se presupune că acolo poartă discuții dușmănoase la adresa regimului nostru democrat popular.”145

Raport de investigații al Securității despre profesorul Spiridon Iacobescu 
Sursa: ACNSAS,  Informativ, dosar 494333

145 Ibidem, ff. 138-139.
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ion evian

În primul an de existență a regimului comunist, 1948, un binevoitor a semnalat structurilor polițienești existența într-o casă particulară a unui „material subversiv”: „În pod, într-un cufăr, 
are divers material subversiv și o mulțime de caricaturi, care înfățișează pe tov. Stalin, sub diverse aspecte”. Ca exemple de materiale cu caracter subversiv au fost indicate mai multe 
numere din revista umoristică „Păcală”, apărute în anii 1942-1943146. Este lesne de închipuit că, odată informați, reprezentanții instituției care veghea la respectarea siguranței și purității 
ideologice a regimului au descins în casa celui reclamat pentru efectuarea de percheziții și identificarea corpurilor delicte. Numele celui demascat era Ion Evian, profesor, decan al 
Corpului.

Profesorul Ion Evian a fost caracterizat de unii dintre cercetătorii care s-au oprit asupra istoriei organismului profesional drept unul dintre „titanii” școlii de contabilitate românești care 
s-au afirmat în perioada interbelică147. Înainte de prezentarea interacțiunii sale cu Securitatea comunistă sunt esențiale câteva date biografice.

Ion Evian s-a născut la 4 aprilie 1890 în București, părinții lui fiind Nicolae și Eliza. După absolvirea Colegiului „Gheorghe Lazăr” din Capitală, 
a urmat facultatea la Leipzig, în anii 1909-1914, unde și-a susținut doctoratul având ca temă „Situația vamală din România și posibilitățile 
reformei acesteia”148. Reîntors în țară, a început o carieră universitară în Cluj, fiind profesor la Academia Comercială din orașul transilvănean 
între 1922 și 1943. Din 1943 a fost profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București. În paralel cu activitatea 
didactică a fost și membru în consiliile de administrație ale mai multor societăți, printre care Buhuși, Oficiul de Lână, Solagra, și decan al 
Corpului între 1944 și 1945149. În 1947 a fost comprimat din funcția de profesor, cu drept de pensie însă150.

În nota informativă menționată mai sus, în afară de semnalarea existenței unui material subversiv, au fost indicate și informații despre 
atitudinea profesorului Evian față de regimul comunist.

„Notă informativă

Ion Evian, fost profesor universitar, azi pensionat, domiciliat în Str. Ion Frimu nr. 35, etajele III și IV, are în dormitorul dela etajul III, după 
soba de teracotă, camuflat între ziare, un pistol, pentru care nu posedă autorizație. Are aparat de radio, pe care îl întrebuințează în mod 
clandestin, exchivându-se dela plata abonamentului.

În pod, într’un cufăr, are divers material subversiv și o mulțime de caricaturi, care înfățișează pe tov. Stalin, sub diferite aspecte. În locuință, 
la ambele etaje, posedă material subversiv și broșuri scrise în limba română și germană.

Susnumitul profesor, împreună cu familia sa, compusă din 5 persoane, ocupă la ambele etaje opt camere, plus dependințe.”151

O analiză a documentului relevă următoarele aspecte: minuțioasa descriere a obiectelor deținute, a modului în care erau folosite și a 
locurilor în care erau păstrate arată că autorul ei nu putea fi decât un intim al familiei Evian sau o persoană care avea acces în casa acesteia. 
Pornind de la informațiile semnalate, un ofițer de Securitate a dispus exploatarea lor, iar un altul a ordonat să fie realizate „investigații cât 
mai discrete, descindere în caz afirmativ, măsuri”.

Profesorul Ion Evian  
Sursa: https://cig.ase.ro

146 ACNSAS, fond Penal, dosar P 74820, vol. 2, f. 1.
147 Adriana Tiron Tudor, Alexandra Muțiu, art. cit., p. 190.
148 Daniela Artemisa Calu, op. cit., p. 20.
149 ACNSAS, fond Penal, dosar P 74820, vol. 2, f. 9.
150 Ibidem, f. 9v.
151 Ibidem, f. 1.
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Actele și procesele-verbale întocmite cu ocazia perchezițiilor ne arată urmările acelei note informative. La 17 decembrie 1948, o echipă 
mixtă a Securității și Miliției a descins în casa lui Evian, unde a găsit majoritatea „corpurilor delicte” indicate de informator în sesizarea 
sa. Concluzia ofițerilor a fost următoarea: acestea se aflau de câțiva ani în posesia profesorului, nefiind folosite de acesta. Interogată și 
soția lui, Viorica Socec, a arătat că revistele incriminate ar fi fost aduse de o sinistrată, care a lucrat ca femeie de serviciu la ei și pe care 
familia a găzduit-o un timp și cu care, în acel an, s-ar fi aflat în relații de dușmănie.

Audiată și aceasta din urmă, a oferit date suplimentare despre obiectele identificate în timpul percheziției, menționând și motivul 
dușmăniei  pe care aceasta o avea față de familia profesorului Evian: i s-a cerut să evacueze camera care îi fusese pusă la dispoziție pe 
perioada prestării serviciilor, lucru pe care a refuzat să-l facă deoarece nu avea unde să se mute152.

După efectuarea percheziției, profesorul a fost ridicat de Securitate în vederea unei prime anchete. Cu acea ocazie, el și-a prezentat 
într-o declarație propriul punct de vedere, recunoscând existența obiectelor semnalate în nota informativă:

„Recunosc că la percheziția efectuată la domiciliul meu în ziua de 17 decembrie 1948 s’a găsit în masa de noapte de la patul meu 
revolverul marca Walter calibru 6,35 mm, seria 611.185. De asemenea și un număr de reviste umoristice («Păcală» și altele) aflate într’o 
ladă în podul imobilului folosit nu numai de familia mea, ci și de alți chiriași. Revolverul Walter îl posed din anul 1943, pentru care am 
obținut chiar în acel an autorizația de port armă dela comenduirea Pieții București. Am prelungit valabilitatea acestei autorizații în 
fiecare din anii următori 1944-1947, până în primăvara anului 1948.

La începutul anului 1948, în urma unui comunicat al Prefecturii Poliției Municipiului București privitor la permisele de purtat armă, 
am înaintat Prefecturii o cerere la care am anexat vechiul permis spre a mi se elibera un nou permis pentru aceeași armă de mai sus. 
Cererea am depus-o la Biroul Permiselor de Port Armă în ziua de 11 februarie 1948, comunicându-mi-se că a fost înregistrată la nr. 66 
litera E (inițiala numelui meu de familie). Aceasta-mi este declarația pe care o dau, o susțin și o semnez propriu.”153

După încheierea anchetei, procurorul militar a dispus trimiterea în judecată a profesorului Ion Evian pentru „delictul de deținere ile-
gală de armă” și „delictul de deținere de publicațiuni interzise”, respingând apărarea invocată de profesor și familia sa, și anume că 
respectivele reviste ar fi fost puse în pod de către fosta lor servitoare cu scopul de a le face rău. Prin ordinul de trimitere în judecată s-a dispus ca profesorul să fie judecat în stare de 
libertate154. Procesul a avut loc la Tribunalul Militar București, Ion Evian fiind condamnat, la 14 martie 1949, să plătească o amendă corecțională de 10.000 lei pentru ambele delicte 
pentru care fusese trimis în judecată155. Completul de judecată și-a motivat decizia astfel:

„Având în vedere că elementele constitutive ale infracțiunii de deținere ilegală de armă sunt întrunite întrucât numitul a deținut la domiciliul său un pistol «Walter» calibrul 6,45 mm fără 
vre’o formă legală întrucât permisul îi expirase și fusese reținut de autorități ca unul ce nu mai îndeplinea condițiunile de reînnoire. Există și intențiunea delictuoasă, întrucât nemaiavând 
permis știa că nu are voie a ține arma la domiciliu.

Declarația profesorului Ion Evian
Sursa: ACNSAS, fond Penal, dosar P 74820, vol. I

152 Ibidem, vol. I, f. 8.
153 Ibidem, f. 4.
154 Ibidem, ff. 13-14.
155 Ibidem, f. 29.
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Având în vedere că și elementele infracțiunii de deținere de publicațiuni interzise sunt pe deplin întrunite întrucât a deținut la domiciliul său publicațiuni interzise declarate ilicit în 
scopul de a fi distribuite: cazul în speță a deținut 21 reviste «Păcală», ce conțin elemente cu caracter subversiv. Există și în acest caz intenția delictuoasă, întrucât știa că asemenea re viste 
au caracter subversiv și că nu avea voie să le păstreze la domiciliul său.

Că astfel fiind, atât în fapt, cât și în drept s’a stabilit în mod categoric culpabilitatea inculpatului atât în ce privește faptul de deținere ilegală de armă, cât și de deținere de publicațiuni 
ce i se impută și ca atare instanța urmează a-i aplica textele de lege respective.”156

În termenul legal, Ion Evian a depus recurs la sentința primită, noul proces judecându-se la Curtea Militară de Casație și Justiție. Noua instanță a admis recursul, retrimițând procesul 
pentru rejudecare la același tribunal157. Sentința în noul proces a fost dată la 16 martie 1950, Ion Evian fiind declarat de această dată neculpabil. Totodată, s-a constatat inexistența faptelor, 

profesorul fiind achitat: „Achită de orice penalitate pe Evian Ion pentru delictul de deținere ilegală de armă, constatându-se inexistența 
faptului, și-l achită pentru delictul de deținere de publicațiuni interzise, lipsind intenția delictuoasă.”158

Informațiile culese de Daniela Artemisa Calu de la fiul fostului decan al Corpului Contabililor, Nicolae Evian, ne arată și care a fost traseul 
profesional al acestuia după acea interacțiune cu Securitatea, încheiată într-un mod fericit pentru profesorul de economie și contabilitate. 
În 1952 a fost numit director la întreprinderea „23 August”, pentru ca în 1960 să fie din nou reținut de structurile polițienești ale regimului 
comunist pentru faptul că în 1948 „ar fi cumpărat și vândut monezi de aur”. Anchetat timp de o săptămână, a fost eliberat. În 1961, în urma 
unei boli cumplite, profesorul Ion Evian a murit159.

vasile ioachim

Dintre personalitățile Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili din perioada interbelică, Vasile Ioachim este singurul ale cărui 
memorii au fost publicate, permițându-le celor interesați de istoria profesiei contabile să analizeze o mărturie de primă mână despre eforturile 
contabililor din acei ani.

Vasile Ioachim s-a născut la 22 decembrie 1891 în Ploiești. După ce a terminat Școala Superioară de Comerț în 1909, a fost contabil la o 
firmă de pielărie din localitatea natală. Din dorința de a se perfecționa în știința contabilă și cum în România nu exista învățământ superior 
de specialitate, a urmat studii superioare în Germania. Revenit în țară în 1912, s-a angajat la nou-formatul Birou de informații al Camerei de 
Comerț și Industrie din București160. Încă din perioada studiilor în țară, fiind preocupat de istoria contabilității și de modul în care aceasta 
era practicată, a început să publice în revistele de profil, fiind remarcat de  Ion Șt. Rasidescu și Nicolae Butculescu, care l-au cooptat în 
echipa editorială a publicației Revista Generală de Comerț şi Contabilitate. A făcut parte din conducerea acestui periodic până la dispariția 
sa, în 1947161. Totodată, începând cu primul deceniu al secolului XX, s-a implicat și el în mișcarea pentru apărarea și promovarea drepturilor 
contabililor, precum și în demersurile pentru înființarea unui corp profesional al acestora162.

156 Ibidem, f. 31v.
157 Ibidem, f. 46.
158 Ibidem, f. 53.
159 Daniela Artemisa Calu, op. cit., p. 20.
160 Vasile Ioachim, op. cit., pp. 13, 18.
161 Ibidem, p. 90.
162 Ibidem, p. 20.

Vasile Ioachim 
Sursa: https://cig.ase.ro
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După încheierea Primului Război Mondial și în contextul reluării inițiativelor pentru crearea Corpului Contabililor, a fost unul dintre cei care au redactat proiectul de formare a organismului 
profesional. De altfel, în perioada interbelică, s-a aflat tot timpul în structurile de conducere ale Corpului, ocupând funcția de director. A fost, totodată, unul dintre principalii animatori 
ai cercurilor de studii care au funcționat sub egida instituției163.

În perioada interbelică a fost și șef al Serviciului de contabilitate la societatea cu capital englez „Steaua Română”, fiind, totodată, și expert contabil al faimoasei companii austriece „Julius 
Meinl”, care în acei ani avea o sucursală în România. Funcțiile îndeplinite l-au adus în atenția Securității, fiind, însă,  scos din rândul „elementelor suspecte”, în urma unei investigații164. Pe 
lângă activitatea profesională, Vasile Ioachim s-a mai remarcat și drept unul dintre contabilii care s-au oprit asupra studierii științifice a contabilității, publicând atât studii despre istoria 
acestui domeniu, cât și lucrări de contabilitate, precum Bilanțul şi fluctuațiile monetare (1928), Curs de comerț şi contabilitate, cu aplicații speciale la industrie (1932), Manual de verificări şi 
expertize contabile (1947)165.

Contabilii și oamenii de afaceri români. Istoria unei relații
Contabilii și oamenii de afaceri români împărtășesc unele caracteristici. La început, ambele categorii erau privite cu condescendență de 
reprezentanții elitei. Ascensiunea lor a fost facilitată atât de schimbarea percepției asupra lor de către cei din elita societății, cât și ca urmare a 
evenimentelor politice care le-au deschis comercianților și negustorilor români noi posibilități. După 1829, an în care comerțul românesc s-a 
reorientat spre vest, totul a început să se schimbe pentru întreprinzătorii din acea epocă, așa cum a remarcat și Nicolae Angelescu, autorul 
mai multor lucrări despre negustorii români din secolul XIX.

„După pacea de la Adrianopole și după deschiderea Dunărei pentru comerțul european, după avântul enorm de mare ce luase viața româ-
nească în raport cu vremurile dinainte de 1829, totul trebuia să se schimbe, să caute alte căi nouă, mai practice, mai lesnicioase. Unul din cei 
care au contribuit ca negoțul român să scape cât mai curând de tirania misiților de a patra și de a cincea mână a fost și Nicolae Hagi Stoica 
(tatăl).”166

Acea schimbare a avut consecințe și pentru contabilitate. Astfel, în acele condiții, odată cu reorientarea comerțului spre Vest și dezvoltarea 
lui, oamenii de afaceri au început să apeleze la persoane care să le țină evidența socotelilor și chiar să corespondeze cu partenerii lor de 
afaceri. Printre acei negustori, afirmați în acea perioadă și care au folosit în activitățile lor antreprenoriale contabili, se regăsesc două figuri 
legendare din istoria afacerilor din România: Tudor Hagi Tudorache și Nicolae Hagi Stoica.

Tudor Tudoran, născut în 1768, în Curtea de Argeș, în familia unui țăran înstărit, care și-a orientat fiul spre o carieră de negustor, a devenit unul 
dintre personajele emblematice ale comerțului acelor vremuri. Pentru a deprinde tainele acestei profesii, el a intrat ca ucenic la unul dintre 
cei mai mari jupâni din vremea sa, Tudorache Hagi, pe „care l’a servit toată viața cu pricepere și cu devotament”. Acesta, neavând urmași, 
i-a lăsat atât averea, cât și afacerea lui de lipscănie din Hanul Sfântul Gheorghe. I-a cerut însă să-i poarte numele167. Tudor Hagi Tudorache, 
cum avea să fie cunoscut de atunci, a dat o nouă amploare comerțului moștenit de la părintele său adoptiv. Una dintre primele măsuri luate 
a fost să-și angajeze un contabil care să se ocupe de „socotelile” comerțului său și să corespondeze cu negustorii și comercianții străini, el 
necunoscând carte.

163 Ibidem, p. 91. 
164 ACNSAS, fond Informativ, dosar I 401966, ff. 16-17.
165 Constantin G. Demetrescu, op. cit., pp. 322-323.
166 Nicolae I. Angelescu, Negustorii de odinioară. Nicolae Hagi Stoica, Institutul de Arte Grafice „Luceafărul” S.A., București, 1929, p. 7.
167 Idem, Negustorii de odinioară. Tudor Hagi Tudorache, Institutul de Arte Grafice „Luceafărul” S.A., București, 1930, f. 3.

Tudor Hagi Tudorache
Sursa: Nicolae I. Angelescu, Negustorii de 
odinioară. Tudor Hagi Tudorache, Institutul de 
Arte Grafice „Luceafărul” S.A., București, 1930
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„Întors de la Ierusalim, el căută să dea o nouă înfățișare comerțului său. Neștiind carte – abia știa să se iscălească –, dar având o inteligență 
deosebită, el înțelese că trebuie să dea o utilizare banilor mulți ce îi moștenise și atunci căută să comande, prin oamenii de afaceri din Viena 
și Lipsca, care veneau în Principatele Dunărene, mari cantități de mărfuri și astfel transformă prăvălia de detaliu a lui Jupân Tudorache într’o 
mare prăvălie de engros. La început își luă un priceput grămătic [contabil] care știa nemțește, ca să-i poarte socotelile și corespondența, iar 
mai târziu, își angajă un comisionar la Viena, pentru mărfurile ce aducea «dinnăuntru».”168

Tudor Hagi Tudorache este o figură de legendă a comerțului românesc din secolul XIX, fiind descris ca posesorul unei memorii extraordi-
nare, care știa pe dinafară pe toți negustorii cu care colabora și cât îi datorau, „sumă pe care întotdeauna grămăticul, după ce consulta re-
gistrele, o găsea exactă”169.

Sub bagheta lui s-au format unii dintre cei mai de seamă negustori și comercianți de la jumătatea secolului XIX, printre care Ion Eliad 
Românul, Bănică Ioan, Costache Paulescu170. Pasajul citat mai sus are o importanță aparte, deoarece arată că începând cu anul 1829 unii dintre 
oamenii de afaceri români au început să țină registre contabile, în care apăreau însemnări despre mersul afacerilor pe care le conduceau. 
Relevant este și faptul că, în unele cazuri, aceste registre erau ținute de contabili.

Pe parcursul câtorva decenii se constată o schimbare a gradului de instruire a comercianților și negustorilor, apărând nu doar unii care cu-
noșteau „cele patru operațiuni aritmetice”, ci și persoane care cunoșteau contabilitatea dublă. Unul dintre ei a fost Nicolae Hagi Stoica, născut 
în 1818 la Pitești, fiul neguțătorului de abale Petre Daciu și nepotul unui negustor bogat din nordul Macedoniei. În acei ani, neexistând școli 
în care viitorii întreprinzători să deprindă tainele comerțului, modalitatea uzuală de învățare a negoțului o reprezenta ucenicia pe lângă un 
comerciant cunoscut din epocă. Astfel, la 18 ani, Nicolae a intrat ucenic la negustorul Ștefan Hagi Stoica din Hanul Sfântul Gheorghe din 
București, cu a cărui fiică s-a și căsătorit ulterior, după aceea purtându-i și numele.

Citându-l pe Ionescu Gion, autorul unui necrolog despre Nicolae Hagi Stoica, publicat în 1900, Nicolae Angelescu a menționat în studiul pe 
care i l-a dedicat că acesta era un om învățat, care cunoștea limba greacă și contabilitatea în partidă dublă, „lucru rar pe acele vremuri”171. În 
necrologul său, Ionescu Gion spunea:

„La vârsta de 18 ani, în anul 1836, isprăvise cartea, pentru ca să intre «la stăpân» în București. Tatăl său îl pusese să învețe mai mult decât i se 
cerea, pe acele vremuri, unui negustor. Știa grecește și, ca știință comercială rarissimă în vremurile acelea la Pitești și în alte orașe, știa și «Socotelile negoțului» și «doppia scriptura». La 
București, Nicolae Hagi Stoica (tatăl) învață limba germană, iar mai târziu, în repețitele-i călătorii comerciale prin Franța, prin Italia și prin Anglia, limbile franceză și italiană.”172

Începând cu epoca lui Alexandru Ioan Cuza, oamenii de afaceri români au conștientizat și importanța asocierii lor în organizații profesionale, care să le reprezinte drepturile și interesele, 
proces care s-a derulat după câteva decenii și în ceea ce privește profesia contabilă. În 1864 ei au înființat Camera de Comerț și Industrie din București. Odată cu apariția școlilor de 
comerț și ajungerea la maturitate a primelor generații de contabili, spre sfârșitul secolului XIX, primele inițiative ale contabililor au urmărit crearea unui Corp al contabililor pe lângă 
camerele de comerț. Scopul contabililor era ca „acest deziderat să fie obținut odată cu legea care avea să servească la reorganizarea Camerelor de Comerț”. Astfel, în acea perioadă con-
tabilii au mizat pe concursul camerelor de comerț și industrie din București, Galați și Brăila pentru ca „acestea să facă demersurile necesare pentru ca Ministerul de Industrie și Co merț 
să creeze pe cale de regulament un Corp al Experților Contabili pe lângă Camerele de Comerț”173.

168 Ibidem, f. 4.
169 Ibidem.
170 Ibidem, f. 5.
171 Nicolae I. Angelescu, Negustorii de odinioară. Nicolae Hagi Stoica, Institutul de Arte Grafice „Luceafărul” S.A., București, 1929, pp. 3-4.
172 Ionescu Gion, Nicolae Hagi Stoica, apud Nicolae I. Angelescu, Negustorii de odinioară. Nicolae Hagi Stoica, p. 7.
173 Album. 85 de ani…, p. 41.

Nicolae Hagi Stoica 
Sursa: Nicolae I. Angelescu, Negustorii de 

odinioară. Nicolae Hagi Stoica, Institutul de  
Arte Grafice „Luceafărul” S.A., București, 1929
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Odată cu înființarea Corpului în 1921, în Consiliul superior al acestuia a intrat și un reprezentant al Camerei de Co merț și 
Industrie. Apariția organismului profesional a adus și noi obligații pentru comercianți. Ei erau anunțați prin Almanahul 
Argus despre îndatoririle lor conform legii de organizare a Corpului Contabililor Autorizați și Experților Contabili174.

Un alt aspect important a fost introducerea obligativității ca la societățile cu un capital social de 5 milioane lei cel puțin 
unul dintre cenzori să fie expert contabil, iar registrele întreprinderilor cu un capital social de minimum 500.000 lei să 
fie semnate de un contabil autorizat. Doar astfel puteau primi „viza de încheiere a registrelor din partea tribunalelor”175.

Contabilii și Banca Națională a României
Într-o epocă în care contabilii nu erau apreciați îndeajuns, iar funcțiile care necesitau cunoștințe de contabilitate erau 

ocupate de persoane din alte domenii, fără a avea pregătirea unui con ta-
bil, una dintre puținele instituții care a acordat credit profesiei noastre a fost 
Banca Națională a României. Creată în 1880, a fost, după cum menționează 
în memoriile sale Grigore T. Coandă, „singurul debușeu de desfacere a pro-
duselor Școalelor Comerciale” spre care se îndreptau absolvenții școlilor 
comerciale, care puteau astfel să-și exercite profesia de contabil.

De altfel, unii dintre cei mai cunoscuți profesori de contabilitate din seco-
lul XIX au fost și directori în această instituție. În rândurile acestei lucrări 
am menționat deja cazul profesorului Theodor Ștefănescu, care, chiar în 1880, a fost numit director al băncii. În cele ce urmează ne vom opri 
asupra contribuției profesorului de contabilitate la organizarea instituției în perioada ei de început.

Theodor Ștefănescu a fost trimis de guvernatorul BNR, Ion Câmpineanu, la Paris pentru a studia modul în care funcționa Banca Franței, atât 
la nivel central, cât și la nivel de sucursale. La revenirea în țară, acesta a întocmit un raport despre banca franceză, fiind apoi desemnat cu 
organizarea serviciilor și sucursalelor Băncii Naționale. După cum aflăm din lucrarea lui Dumitru Furnică, el „a supravegheat de aproape” acel 
proces. Tot el a fost și unul dintre cei care s-au ocupat de recrutarea angajaților băncii176.

De-a lungul anilor, când Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili se afla la început de drum, fiind lipsit și de posibilități materiale, 
contabilii au găsit sprijin în această instituție, care a sponsorizat unele dintre acțiunile organizației profesionale, precum participarea la 
congresele internaționale. Desigur, nu întotdeauna, având în vedere dificultățile prin care au trecut în anumiți ani toate instituțiile din România. 
De asemenea, în 1921, unele dintre sucursalele locale ale Corpului au fost create cu ajutorul directorilor de agenții177. Totodată, în legea de 
creare a Corpului se menționa că în Consiliul superior al organizației era membru de drept și un reprezentant al Băncii Naționale. În perioada 
interbelică, unul dintre reprezentanții băncii a fost Petru Drăgănescu-Brateș, de profesie contabil și director al sucursalei BNR din Galați178.

Ion Câmpineanu, guvernator al BNR 
Sursa: https://commons.wikimedia.org

Banca Națională a României în anii 1920
Sursa: https://commons.wikimedia.org

174 Almanahul Argus pe 1923, p. 110.
175 Legea nr. 3.063/13 iulie 1921, publicată în Monitorul Oficial nr. 80/15 iulie 1921, p. 2992.
176 D. Z. Furnică, op. cit., p. XLII.
177 Arhiva Băncii Naționale a României, fond Secretariat, dosar 16/1933-1934, f. 437.
178 Idem, dosar 21/1932-1937, f. 104.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Ion_I._C%C3%A2mpineanu.jpg/640px-Ion_I._C%C3%A2mpineanu.jpg
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Petru Drăgănescu-Brateș este un alt exponent de frunte al breslei noastre din perioada interbelică. După terminarea studiilor comerciale în România, 
el a fost beneficiarul unei burse acordate de Academia Română din fondul Iosif Niculescu. Datorită acelei burse a putut urma cursuri economice 
la Universitatea din Leipzig, unde a obținut licența în 1909. Potrivit propriilor sale declarații, a fost apoi student la Facultatea de Economie Politică a 
Universității din Londra. În 1915 s-a înscris la doctorat la Universitatea din Berna. Din cauza Primului Război Mondial, a fost nevoit să întrerupă stu diile 
doctorale, obținând însă doctoratul în economie în 1930, care i-a fost conferit de Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București.

Timp de trei decenii a fost și funcționar al Băncii Naționale a României, unde a lucrat între 1907 și 1937. În afară de acestea, a fost membru a mai 
multe asociații din acea epocă, precum Amicii Americii și Societatea Regală de Geografie, și al unor instituții românești destinate mediului de 
afaceri. A fost președinte de onoare al Bursei de Mărfuri din Galați. În cadrul Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili  a fost președinte al 
secțiilor din Galați și Brăila, iar între 1923 și 1937 a fost secretar general al Consiliului superior al Corpului179.

Contabili și întreprinzători de succes: Dumitru Mociorniță,  
Max Aușnit, Francisc von Neuman și Vahram Sukyas
Dumitru Mociorniță, Max Aușnit și Francisc von Neuman sunt unii dintre cei mai cunoscuți oameni de 
afaceri din România interbelică. Toți trei au fost de profesie contabili. Vom prezenta, în continuare, infor-
mații succinte despre aceștia.

Biografia lui Dumitru Mociorniță este învăluită în legendă, fiind descrisă într-o astfel de notă în majoritatea 
studiilor și articolelor publicate. Născut la 5 august 1885 în comuna Țintea, județul Prahova, a urmat Școala Superioară de Comerț din București 
(1905) și apoi Școala Superioară de Comerț și Industrie din Paris (L’École Supérieure de Commerce de Paris et d’Industrie). În perioada pelerinajului 
său în străinătate, a lucrat ca muncitor în Paris și Hamburg. Reîntors în România înainte de Primul Război Mondial, s-a angajat la „Întreprinderile 
Grigorescu Alexandrescu”. S-a căsătorit cu fata industriașului, Margareta, ajungând director al acestor fabrici. După război, însă, s-a despărțit de 
socrul său, fondându-și propria companie. Dumitru Mociorniță a fost un vizionar al epocii sale. A direcționat producția companiei fondate în 
1925 spre nevoile de înzestrare ale statului, al cărui furnizor a devenit, investind, în același timp, în achiziționarea utilajului cel mai modern pentru 
acea perioadă. Astfel, el a putut onora comenzile primite mult mai repede decât concurenții săi. Folosea pentru popularizarea produselor sale 
„mijloace moderne de propagandă”, printre care „reclama prin publicitate, afișaj, radio, expoziții”. De altfel, reclamele la produsele sale puteau fi 
văzute în principalele cotidiene ale vremii. În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, timp în care a fost unul dintre principalii furnizori ai 
armatei, avea o cifră de afaceri impresionantă, de 5 miliarde de lei, și un beneficiu net pe măsură, de 1 miliard de lei.

Ascensiunea sa, precum și a afacerii pe care o conducea a înregistrat un regres după 23 august 1944, odată cu venirea la putere a comuniș  tilor. 
Sfârșitul său a fost unul tragic. De la copilul sărac, plecat la studii în străinătate, care a cunoscut gloria în perioada interbelică, a ajuns în perioada 
comunistă să trăiască în condiții mizere într-o pivniță, fiind paralizat. În acei ani, Securitatea a venit să-l aresteze. Văzând însă starea în care se 
afla, neputând astfel constitui un pericol pentru regim, i-a „permis” să-și trăiască ultimii ani de viață în acele condiții. I-a arestat în schimb pe cei 
trei fii ai săi180.

Petru Drăgănescu-Brateș
Sursa: www.ceccarbusinessmagazine.ro

179 Petru Drăgănescu-Brateș, Memoriu de activitate, Imprimeriile Independența, București, 1937, pp. 3-4, 7-9.
180 Dumitru Lăcătușu, Ucenicul antreprenor, în revista Forbes, iulie 2019, pp. 116-121.

Dumitru Mociorniță
Sursa: Monografia Școalei Comerciale 
Superioare No. 1 de Băeți București. 70 de 
ani de la înființare (1864-1934), București, 
Tipografia „Astoria”, 1935, Digibuc/
Dacoromanica

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/public/store/imagini/articole/2016/04/5-6/istoria-de-langa-noi-leacuri-contra-uitarii-v-casa-corpului-a234.png


42

Max Aușnit este și el unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri români. El a fost prezentat adesea în opoziție cu un alt indus-
triaș din acea perioadă, Nicolae Malaxa, cu care a făcut o vreme echipă în anii interbelici. Cei doi au sfârșit însă ca inamici. Născut la 
14 fe bruarie 1888 la Galați, în familia industriașului evreu Osias Aușnit, a urmat cursurile Academiei Comerciale din Viena. Înainte de 
revenirea în România și intrarea lui în afaceri, alături de tatăl și fratele său, a făcut stagii de perfecționare în Franța, Germania și Anglia, 
în timpul cărora a stabilit relații de colaborare cu industriași din aceste state, în special cu cei din Anglia, și cu care a colaborat după 
Primul Război Mondial.

În ceea ce privește practicarea contabilității, într-un document emis de structurile polițienești interbelice se arată că a introdus în afa-
cerea familiei sale contabilitatea în partidă dublă, pe care o cunoștea din timpul facultății sau din perioada stagiilor de perfecționare 
în străinătate. În timpul regelui Carol al II-lea, a ajuns unul dintre cei mai influenți sfătuitori ai acestuia, intrând și ieșind de la palatul 
regal ca la el acasă, după cum se menționează într-un material de arhivă. Totuși, relația sa cu regele Carol s-a încheiat, el fiind arestat 
și condamnat pentru modul în care administrase uzinele din Reșița, al căror administrator delegat a fost.

Cu privire la arestarea lui au fost emise mai multe ipoteze, cel mai frecvent vehiculată 
fiind dorința lui Malaxa și a regelui Carol al II-lea de a intra în posesia acțiunilor lui de la 
Re șița. Documentele de arhivă arată însă că la mijloc s-ar fi aflat și o intrigă amoroasă, ai 
cărei protagoniști au fost monarhul român și soția lui Aușnit. Cu acordul soțului ei, aceasta a 
devenit consiliera financiară a regelui, care, așa cum aflăm dintr-un document, s-ar fi amo-
rezat de ea. Aflând de acea aparentă idilă, Elena Lupescu a pus la cale arestarea lui Max 
Aușnit și îndepărtarea soției acestuia din anturajul regelui Carol. Nu știm însă dacă informația 
despre o astfel de idilă este reală sau este doar unul dintre numeroasele zvonuri care au cir-
culat despre industriașul român și familia sa. Cert este că acesta a căzut din grațiile monarhului, fiind trimis după gratii și condamnat la 6 ani de 
închisoare. În perioada lui Ion Antonescu, între reprezentanții acestuia și cei ai lui Max Aușnit au avut loc mai multe tratative în vederea eliberării 
industriașului.

După 23 august 1944, în noul context politic al epocii, Max Aușnit și-a recuperat o bună parte dintre proprietățile ce-i fuseseră confiscate în 
perioada anterioară, însă doar pentru scurt timp. Asemenea unor alți industriași ai vremii care au sesizat direcția spre care evolua România, el 
a plecat în Occident, unde a rămas până la sfârșitul vieții. Fiind prevăzător, o parte dintre afacerile sale se aflau în Vest încă dinainte de acel an, 
ceea ce i-a permis să înceapă o nouă carieră în afaceri. Cu toate acestea, nu a mai ajuns niciodată la nivelul de dinainte de prăbușirea lui, în 
1939181.

Francisc von Neuman este un alt contabil care s-a afirmat în afaceri înainte de 23 august 1944, fiind, totodată, un nume de legendă în Arad, 
unde s-a născut la 16 octombrie 1910. Absolvent al Școlii Speciale de Textile din Anglia, a urmat apoi cursurile Școlii Comerciale din Hamburg. 
Întors în țară după ce a făcut practică în mai multe fabrici din străinătate, a lucrat în companiile familiei sale, unde, așa cum a menționat într-o 
declarație din 26 aprilie 1947, a putut învăța „contabilitatea și organizarea unei întreprinderi”. Astfel, începând cu 1935 a fost inclus în consiliile 
de administrație ale companiilor deținute de familia sa, printre care și Industria Textilă Arădeană, pe care le-a condus până la intrarea în 

Francisc von Neuman
Sursa: ACNSAS, fond Informativ, dosar I 
743929, vol. 3

Max Aușnit și logodnica lui, Leonora Brooke
Sursa: https://commons.wikimedia.org

181 ACNSAS, SIE, dosar 6859, passim; Dumitru Lăcătușu, Familia Auşnit, în revista Forbes, martie 2020, pp. 118-123.
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vigoare a legilor rasiale. El fiind de origine evreiască,  la conducerea acestora au fost instalați cunoscuți de-ai săi, etnici români. El a rămas 
însă tehnician în aceste companii, poziție din care exercita același control asupra proprietăților familiei sale. La fel ca alți industriași ai 
perioadei, conștientizând vremurile nefavorabile care se abăteau asupra afaceriștilor români, și-a înstrăinat o parte dintre acțiuni, acestea 
fiind vândute unei companii americane. În fapt, firma era controlată tot de familia Neuman, ceea ce i-a permis lui Francisc von Neuman 
să reintre în posesia lor după 23 august 1944. Din perioada studiilor în Anglia, Francisc s-a întors cu o mare pasiune: fotbalul. În orașul său 
natal, a sprijinit încă de la început, inclusiv financiar, înființarea actualei echipe de fotbal UTA (pe atunci ITA, numită astfel după numele 
uneia dintre întreprinderile sale: Industria Textilă Arădeană). Pasiunea sa a fost atât de mare, încât gazonul stadionului din Arad a fost adus 
cu un avion din Anglia. Francisc era și un înfocat suporter al echipei Arsenal, motiv pentru care stadionul echipei arădene a fost construit 
după modelul arenei „tunarilor” din Londra, Highbury.

Cum vremurile prea puțin favorabile mediului de afaceri din România au continuat și după acea dată, el fiind chiar reținut de autorită țile 
comuniste pentru presupuse activități de spionaj în favoarea anglo-americanilor, în 1948 a fugit din țară, stabilindu-se în cele din urmă 
la New York182.

Dacă cei trei industriași ale căror medalioane biografice le-am prezentat mai sus sunt cunoscuți în România, nu același lucru se poate 
afirma despre Vahram Sukyas, care a fost unul dintre primii întreprinzători în domeniul cinematografic din România. S-a născut la 
27 ia nuarie 1897 în Ismit, Turcia, fiind de profesie contabil și unul dintre supraviețuitorii genocidului armean din 1915. În 1924 a venit în 
România, fiind urmat și de alți membri ai familiei sale. După doi ani, mai precis în 1926, a creat, împreună cu fratele său, Melik, venit din 
America, „Astoria Film”, companie care în documentele create de Securitate este descrisă drept „reprezentanța caselor de film americane 
pentru România (Metro-Goldwyn-Mayer, Pathé International Corp din New York)”.

Conform documentului, frații Sukyas mai aveau sucursale în Londra și Atena și „rude bogate în America”, totodată precizându-se: „ei înșiși 
în București trecând printre oamenii cu situație materială de invidiat”183. Din altul reiese că în urma „afacerilor cu filme anglo-americane 
au realizat o avere fantastică”184. După 1948, a emigrat în Turcia, iar de acolo a ajuns în Italia, unde și-a deschis o afacere în comerțul cu 
bijuterii185. 

În istoria României, 23 august 1944 a reprezentat un moment crucial. Marchează şi data la care a început procesul de comunizare a României după modelul sovietic. Pentru Corpul de Con ta bili 
Autorizați şi Experți Contabili, deznodământul acelui proces a fost desființarea. În partea care urmează vom prezenta şi vom analiza schimbările aduse profesiei contabile de contextul politic.

Ne vom opri şi asupra relației dintre contabili şi Securitate, evidențiind câteva dintre motivele pentru care unii dintre predecesorii noştri au ajuns în atenția principalei instituții de forță a 
regimului comunist.

Cercetările efectuate în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ne-au dezvăluit mai multe poveşti necunoscute ale unor contabili din comunism. Dintre acestea, am 
ales să v-o împărtăşim pe cea a expertului contabil Constantin Ionescu, un caz atipic.

Vahram Sukyas
Sursa: ACNSAS, fond Informativ, dosar I 263227

182 Dumitru Lăcătușu, Cu afacerile în sânge, în revista Forbes, septembrie 2019, pp. 122-127; Mihaela Vizental, Economia Aradului în perioada interbelică. Studiu de caz: Întreprinderile Neuman (lucrare de doctorat), Timișoara, 
Universitatea de Vest, 2011, passim.

183 ACNSAS, fond Informativ, dosar I 263227, ff. 12-14.
184 Ibidem, f. 2.
185 Informații comunicate de nepotul de soră al lui Vahram Sukyas.
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Partea a III-a. Contabilii în comunism
Contabilii și organismul profesional împărtășesc același destin cu cel al instituțiilor și românilor după 23 august 1944, dată la care Partidul Comunist din România (ulterior PCR/PMR) a 
ajuns la putere, cu sprijinul larg al sovieticilor. După o perioadă de tranziție, în care au acaparat întreaga putere în statul român, comuniștii au impus la nivel național instituții, practici și 
mentalități de inspirație sovietică186.

Desființarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili
Descurajarea liberei inițiative și impunerea treptată a economiei dirijate au avut consecințe nefaste și asupra contabililor. O primă măsură luată de comuniști a constat în crearea 
unui Consiliu permanent al normării contabilității, iar rolul de coordonare a contabilității a fost preluat de Ministerul de Finanțe. Odată cu naționalizarea din iunie 1948, existența unei 
organizații independente a contabililor devenea imposibilă187.

Mutarea decisivă în acest sens a avut loc în 1951, an în care Corpul a fost desființat, iar întregul patrimoniu al instituției a fost preluat de Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicie  ni lor 
(ASIT). Pentru doi ani, asociația a avut în componența ei și o secție de „evidență contabilă”188. Potrivit lui Vasile Ioachim, în perioada premergătoare desființării Corpului, conducerea aces-

tuia a avut mai multe discuții cu cea a ASIT. Scopul tratativelor îl reprezenta recunoașterea contabililor ca tehnicieni. 
Fostul director al Corpului a expus într-un memoriu mai multe posibilități pentru existența, într-o formă sau alta, a 
organismului profesional. El era de pă rere că menținerea Corpului era „utilă și pe viitor”, argumentând că „înscrierea 
în ASIT a contabililor era o chestiune dis cutabilă și că, în orice caz, această înscriere nu înseamnă recunoașterea 
tehnicității în materie de salarizare pentru contabili”189.

Apreciind că în condițiile politice, sociale și economice ale epocii existența Corpului nu mai putea fi asigurată, Vasile 
Ioachim a avansat și o altă soluție. El era de părere ca, înainte de desființarea Corpului sau în același timp cu aceasta, 
să se creeze o „Asociație științifică a contabililor” având ca model chiar ASIT. Ioachim mai susține că ambele sale 
soluții au fost respinse, conducerea Corpului fiind de părere că scopurile contabililor puteau fi realizate mai bine în 
cadrul ASIT. În consecință, în urma tratativelor care au avut loc între cele două organizații, în cadrul ASIT s-a înființat 
o Secție de evidență contabilă, a cărei existență  a fost scurtă190.

Ultimele zile din existența Corpului au fost consemnate în diferite procese-verbale. În ședința din 23 martie 1951, 
conducerea Corpului, numit atunci Corpul Contabililor și Funcționarilor Cooperatori, i-a informat pe cei prezenți de 
publicarea Decretului Prezidiului Marii Adunări Naționale privind desființarea organizației și preluarea patrimoniului 
său de către Asociația Științifică a Tehnicienilor din RPR, creându-se, cu acea ocazie, o Comisie de lichidare care avea 
scopul „să supravegheze și să urmărească predarea întregului patrimoniu al fostului Corp al Contabililor și Func țio-
narilor Cooperatori și al secțiunilor sale către AST de către gestionarii respectivi”191.

Intrarea trupelor sovietice în București
Sursa: Fototeca online a comunismului românesc

186 Dennis Deletant, România sub regimul comunist, Fundația Academia Civică, București, 2012, passim.
187 Album. 85 de ani…, p. 75.
188 Vasile Ioachim, op. cit., p. 72.
189 Ibidem, p. 73.
190 Ibidem, pp. 73-75.
191 SMBAN, fond Corpul Experților Contabili din România, dosar 7/1937-1951, f. 19.
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Singurii dintre membrii Corpului care au mai putut să-și exercite profesia au fost experții contabili. În 1957, prin Decretul nr. 434 au fost reglementate condițiile efectuării experti ze lor 
contabile și au fost indicate condițiile prin care putea fi obținut titlul de expert contabil. Prin actul normativ publicat în Buletinul Oficial nr. 24/14 septembrie 1957 s-a stabilit că cei 
care obțineau calitatea de expert contabil, în urma unui examen, primeau carnete emise de Ministerul de Finanțe. Aceștia aveau să fie înscriși ca experți contabili pe lângă Comitetele 
executive ale Sfaturilor Populare. Experții contabili erau asimilați „liber-profesioniștilor din sectorul socialist”192.

Printre cei care au figurat pe astfel de liste ale experților contabili se număra și Vasile Ioachim. În memoriile sale a lăsat să se înțeleagă că în 1961 a fost „șters” de pe aceste liste din cauză 
că nu îndeplinea condițiile ideologice și profesionale prevăzute de lege. Memorialistul a mai relatat că în 1969, cel mai probabil în contextul destinderii ideologice, a apărut pentru scurt 
timp ideea înființării unei asociații a economiștilor, în aceasta urmând să intre și contabilii cu studii economice193. Așa cum a menționat Vasile Ioachim, modelul ar fi fost organizațiile 
similare care existau în alte state socialiste.

„Ideea înființării unei asociații a fost reluată mai târziu (1969), cu ocazia sărbătoririi unei serii la 33 de ani de la absolvirea Academiei de Înalte Studii Comerciale, azi Academia de Studii 
Economice. S-a propus înființarea unei asociații a economiștilor, din care urmau să facă parte contabilii cu studii economice. Ideea a fost îmbrățișată și susținută și de vicepreședin tele 
Consiliului de Miniștri, domnul Gheorghe Rădulescu, fost student în seria care organizase sărbătorirea.”194

În următorul deceniu însă, condițiile de exercitare a expertizei contabile au fost modificate. Astfel, în 1971, a fost înființat un Serviciu central pentru expertize în structura Ministerului de 
Finanțe pentru „coordonarea, controlul și îndrumarea activității de expertiză contabilă”. La nivelul fiecărei administrații financiare județene, inclusiv cea a municipiului București, au fost 
create tot în acel an „birouri locale pentru expertize contabile”. Calitatea de expert contabil era atribuită de Ministerul de Finanțe după ce aspirantul trecea un examen. Cel care dorea 
să îmbrățișeze o astfel de carieră trebuia să îndeplinească mai multe condiții, printre care studii superioare de specialitate, să fie angajat al unei organizații socialiste, să aibă minimum 
5 ani de experiență financiară contabilă sau în munca de cercetare științifică ori în învățământ și să se „bucure” de „o reputație neștirbită”. În cazuri excepționale, expertizele contabile 
puteau fi făcute și de „specialiști de înaltă calificare”, categorie în care intrau „membri ai unei academii, profesori sau conferențiari din învățământul superior, doctori docenți în științe sau 
doctori – care nu figurează în evidențele birourilor pentru expertize contabile”195.

Riscurile unei meserii: Demascarea unui expert contabil (Ioan Nicolau)
Chemat la Securitate, David Barhad, casier la Uzinele Farmaceutice Române (UFAROM), declara în 1949 anchetatorului de Securitate: „Dl. Zissu mi-a cerut să dau o declarație scrisă de 
de nunțare a d-lui Nicolau, susținând că dl. Nicolau este un reacționar care trebuie demascat și că în caz contrariu mă va disprețui”. I-a mai indicat ofițerului că l-a denunțat pe acest 
Nicolau de frică, temându-se că altfel își va pierde serviciul. Nu-și permitea să rămână fără niciun mijloc de existență. David Barhad era cel care își întreținea familia, având o soție bolnavă, 
un copil de 5 ani și o mamă bătrână. Cel pe care îl caracterizase ca reacționar era expertul contabil Ioan Nicolau, delegat pentru realizarea unei expertize contabile la întreprinderea 
naționalizată UFAROM196.

Declarațiile lui Barhad și ale celorlalți colegi ai săi au fost sintetizate de Centrala Industrială Chimico-Farmaceutică și trimise organizației din București a Partidului Muncitoresc Român. 
În adresă erau descrise „manifestările dușmănoase” ale expertului contabil și măsurile luate împotriva sa: convocarea unei plenare la care au participat salariații Centralei și excluderea 
contabilului.

192 Album. 85 de ani…, p. 120; DJVAN fond Sfatul Popular raion Drăgășani, dosar 6/1958, ff. 1-2.
193 Vasile Ioachim, op. cit., p. 77.
194 Ibidem, p. 85.
195 Decret nr. 79 din 16 martie 1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică, accesibil online la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/274 [iulie 2021].
196 ACNSAS, fond Penal, dosar P 75638, vol. 1, f. 38.
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„București, 26 noiembrie 1948

Către

Organizația Capitalei a Partidului Muncitoresc Român

Secția Cadre

La data de 23 Sept. a.c. a fost angajat la centrală, în cadrul serviciului ad-tiv financiar, ca dispatcher, 
Nicolau Ioan, expert contabil, domiciliat în București, Str. Temișana nr. 2, având misiunea de a verifica în-
tre prinderile din punct de vedere financiar.

Numitul a mai fost funcționar la Banca Națională din Galați, la Banca Belgiană din București (1922-1931), la 
Distribuția și în ultimul timp la CEC, de unde a fost comprimat pentru că instituția și-a restrâns activitatea. 
Din punct de vedere profesional era bine pregătit, referințele fiind bune. Din punct de vedere politic nu 
era verificat. Este înscris la PNP, circa 31. Din atitudinea sa în decursul timpului cât a funcționat la Centrală 
nu a apărut nicio atitudine dușmănoasă față de regimul nostru de democrație populară.

În ziua de 22 Noiembrie a fost trimis la întreprinderea UFAROM pentru verificarea gestiunii. Cu această 
ocazie a avut o discuție cu tov. Costea, directorul întreprinderii, în cursul căreia s’a manifestat dușmănos 
față de regim, prin cuvinte batjocoritoare, care au uimit și revoltat pe cei prezenți. Printre altele a spus, așa 
cum rezultă din declarația tov. Costea: «Ceiace face conducerea (țării) este numai banditism, căci o clică 
de câțiva oameni conduc totul, iar muncitorii o duc mai rău decât pe timpul sclaviei». Casierului Barhad 
David i-a declarat că «e păcat că nu se găsește cineva care să tragă un glonte în Ana Pauker și în Bodnăraș, 
căci ei sunt capul răutăților». În felul acesta a debitat o serie întreagă de calomnii la adresa guvernului și 
a regimului, de o deosebită gravitate.

În urma acestora a fost convocată imediat o plenară cu toți salariații Centralei, în fața cărora a fost demascată atitudinea acestui dușman de clasă, fiind imediat exclus din întreprindere. 
Vă rugăm să luați în cercetare această chestiune și a dispune în consecință. Se anexează declarațiile tov. Costea, Stoleru, Barhad și Tătaru.”197

Din lectura adresei reiese că autorii ei au uzat de unele dintre cele mai comune acuzații care puteau fi aduse în epocă unei persoane. Obișnuiți cu retorica regimului, ei au mers până 
la a menționa că Ioan Nicolau ar fi incitat la acte teroriste împotriva unor lideri comuniști, acuzații care, în acei ani, puteau cu siguranță pecetlui soarta unei persoane. Adresa Centralei 
a ajuns în cele din urmă la Securitatea Capitalei, care, după o primă investigație a învinuirilor și acuzațiilor ce erau puse în seama lui Ioan Nicolau, a dispus reținerea și anchetarea lui. 
Prin referatul din 7 ianuarie 1949, s-a propus trimiterea sa în justiție198. Ancheta însă nu a urmat cursul firesc al cercetărilor penale din acea epocă. Din contră chiar, anchetatorii de 
Securitate, cunoscuți pentru zelul cu care smulgeau confesiunile unui cercetat, au ajuns la o concluzie diferită. În urma interogării mai multor semnatari ai delațiunilor, au sesizat unele 
neconcordanțe în mărturiile lor. În același timp, învinuitul refuza cu obstinație să-și recunoască vinovăția, afirmând în timpul anchetei sale că nu doar că nu era vinovat, ci că totul era 
orchestrat împotriva sa de conducerea Centralei din răzbunare. El menționa că „toate aceste acuzații i-au fost aduse din răzbunare”199.

Una dintre declarațiile lui David Barhad
Sursa: ACNSAS, fond Penal, 75638, vol. 1

197 Ibidem, vol. 4, f. 292.
198 Ibidem, f. 294. 
199 Ibidem, vol. 1, f. 229.
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Pentru a-și proba nevinovăția a redactat mai multe memorii, indicând în acestea și neregulile sesizate de el în perioada în care realiza expertiza contabilă. A mai susținut că toate acele 
învinuiri aveau ca unic scop acoperirea neregulilor săvârșite de reprezentanții întreprinderii, ceea ce i-a determinat pe ofițeri să-i recheme la audieri pe martorii acuzării. Pentru aceștia, 
reconvocarea lor pare să fi cauzat un șoc psihologic, dându-și seama că toată intriga țesută de ei se afla în pericolul de a fi demascată. Trecuți prin alte interogatorii și inclusiv prin unele 
în care au fost nevoiți să se confrunte cu Ioan Nicolau, ei au retractat acuzațiile inițiale și au început să arate cum s-au născut acele acuzații.

Un rol-cheie în această turnură l-a avut același Barhad. El a declarat că totul a pornit de la faptul că după încheierea expertizei 
contabile, superiorii săi au încercat să-l convingă pe contabil să-și schimbe unele dintre rezoluțiile negative cu privire la controlul 
efectuat. Cum planul lor nu a reușit, ei au pus la cale un altul prin care acesta să fie prezentat drept un „reacționar”, un „dușman 
al poporului”. Erau acuzații la modă în acei ani și trecutul expertului contabil putea fi folosit în sprijinul acestui demers. Totodată, 
pentru a-i convinge pe acei subalterni care aveau unele dubii, ei le-au menționat că era o datorie a lor ca membrii de partid să-i 
demaște pe „dușmanii poporului” și că nu dădea bine să te pui rău cu Centrala. Oamenii se aflau la cheremul acestora, fiindu-le 
practic transmis că un refuz de a semna delațiunile ar fi putut însemna concedierea lor din serviciu sau și mai rău. În acele condiții, 
ei au acceptat, preluând justificările și învinuirile confecționate de superiorii lor200. Totul a început să se destrame atunci când 
acuzatul nu a acceptat însă să joace partitura care îi fusese desemnată. Odată schimbat macazul, și demascatorii fiind demascați 
la rândul lor, ei nu doar că au recunoscut toată meschinăria, ci au și arătat discuțiile cu superiorii lor.

Declarația lui Barhad este relevantă în acest sens.

„Când m-am prezentat la Centrală după ce dl. Nicolau care în realitate na adus injurii la adresa guvernului. Când m-am prezentat la 
Centrală după ce dl. Nicolau începuse controlul și raportându-mi că dl. Nicolau susține că dl. Zissu i-a cerut să schimbe rezolu țiile 
ce nu-i conveneau din expertizele d-lui Nicolau. […]. La început am ezitat și în urma insistențelor d-lui Zissu am depus declarația 
chiar în mâna d-lui Zissu. Și ei [ceilalți angajați] au ezitat la fel ca și mine de a da declarațiile: dar dl. Pop a invitat foarte multe, 
căutând să le demonstrez[e] că dl. Nicolau este un reacționar și că este în interesul Centralei. Deci să nu puie rău cu Centrală. 
Atunci ei au dat declarațiile.

Când am fost a doua oară la Securitate, am fost și i-am spus d-lui Zissu și m’a învățat să nu fiu o babă plouată și să mențin ace leași 
declarații. Eu i-am spus: D-le Zissu poate dl. Nicolau nu e reacționar? Dl. Zissu mi-a răspuns că d-lui e convins de acest lucru și a 
căutat să mă convingă și pe mine. Eu crezând că este așa cum m’a convins dl. Zissu deoarece nu-l cunoscusem pe dl. Nicolau până 
atunci, am susținut aceleași declarații și la Securitate.

Când am primit ordinele de arestare, disperat că-mi pierd pâinea m’am dus la dl. Zissu care m’a încredințat din nou să n’am nicio 
grijă și să susțin mereu același declarații, așa cum învățase. Din nenorocirea mea am luat în considerare sfaturile tendențioase ale 
d-lui Zissu și n’am avut norocul să fiu lămurit de nimeni. Acum îmi dau seama că am comis o mare greșeală și îmi dau seama că 
aceasta se datorește faptului că n’am cunoscut învățăturile frumoase și reale ale PMR.”201

200 Ibidem, ff. 32-33.
201 Ibidem, ff. 38-39.

Declarația lui Ioan (Ion) Nicolau – extras
Sursa: ACNSAS, fond Penal, 75638, vol. 1
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Odată lămurit tot cazul, anchetatorii l-au trimis pe contabil în justiție, menționând însă că acuzațiile erau „calomnioase și dăunătoare” și că nu era culpabil. Prin referatul întocmit, ei au 
mai cerut ca procurorul Tribunalului Militar „să treacă la verificarea gestiunii de la fosta întreprindere UFAROM pentru stabilirea neregulilor” de care erau vinovați „principalii acuzatori” ai 
contabilului202. În procesul lui Ioan Nicolau, sentința a fost dată la 17 octombrie 1950. Inclusiv procurorul militar a „cerut achitarea rezultând suficient că este vorba de o răzbunare contra 
inculpatului” și că existau „destule dovezi de nevinovăție”, expertul contabil fiind găsit neculpabil și achitat de toate învinuirile aduse, după cum reiese din motivarea sentinței.

„Inculpatul în calitate de inspector cu delegațiune din partea Centralei Oficiului de a verifica gestiunea fabricii de medicamente UFAROM din punct de vedere contabil, în ziua de 
22 no iembrie 1948 a făcut această verificare, găsind nereguli, situație ce nu a convenit fostului patron Herman Stern, Kestenband Costea fost Director al Întreprinderi, David Barchard 
contabil și Stoleru Iancu casier. Toți aceștia văzând că sunt descoperiți astfel în actele săvârșite ilegal de către ei și descoperite la verificare de inculpat, l-au denunțat pe acesta că ar fi 
făcut afirmațiuni mincinoase [și] tendențioase contra membrilor guvernului, ce constituia instigare publică, ceiace a dus la trimiterea inculpatului în judecată pentru acest fapt.

Ulterior însă dispunându-se cercetări suplimentare, deoarece se observa o contrarietate între martori, organele Securității cercetând din noua cauza a[u] constata[t] următoarele: în-
vinuirile aduse inculpatului sunt imaginare și pornite cu scopul de a-l îndepărta de la verificarea pe care o începuse și unde constatase anumite nereguli în gestiunea numiților martori.

Că în adevăr din probleme administrate în cauză în fața organelor anchetatoare de către inculpat, să constatat reaua credință a martorilor acuzarei, fapt pentru care prin ordinul de 
trimitere în judecată nr. 548/1949 au fost ei trimiși în judecată pentru ce mincinos au afirmat că inculpatul ar fi spus.

Văzând și că după aceia dosarul a fost trimis de Securitate la instanțele civile cari prin sentința no. 296/1950 a[u] pronunțat condamnarea acestora pentru mărturie mincinoasă și 
denunțare calomnioasă. Că așa fiind numai este niciun dubiu asupra faptului că martorii acuzării cointeresați a opri verificarea conștiincioasă a inculpatului în scriptele fabricii condusă 
de numiții, au declarat mincinos contra lui, pentru un fapt de care Tribunalul în unanimitate de voturi nici nu-l poate găsi culpabil, fiind inexistent și numai imaginar.”203

Securitatea și contabilii
După 1948, odată cu înființarea Securității, în România nu a existat categorie socioprofesională care să nu fie supravegheată de principala instituție de forță a regimului comunist. În 
această secțiune a lucrării, vom încerca să prezentăm și să analizăm principalele motive pentru care experții contabili au ajuns să fie urmăriți de Securitate, iar în unele cazuri chiar 
condamnați la diferite pedepse privative de libertate. Selecția dosarelor am făcut-o în funcție de profesia specificată în inventarele existente la sala de studiu a Consiliului Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității, selectând însă doar acele dosare în care profesia celui cercetat de Securitate era indicată ca expert contabil. În urma parcurgerii lor, am identificat 
un număr de 13 foști experți contabili care au fost judecați și condamnați în perioada comunistă. Numărul contabililor care au fost însă urmăriți este mult mai mare.

Analiza dosarelor care le-au fost create acestora indică următoarele motive pentru care au fost supravegheați, reținuți de Securitate și, în unele cazuri, chiar condamnați: deținere 
ilegală de manifeste, tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, uneltire, răspândire de zvonuri alarmiste, apartenență la organizații politice interbelice sau instigare publică. În cele ce 
urmează, vom dezvolta aceste motive prin prezentarea unor cazuri identificate în arhivă.

Gheorghe Ilioiu, născut la 2 noiembrie 1909, în Stoenești, Argeș, a fost arestat la 16 august 1952 pentru activitatea sa politică din trecut. După 23 august 1944, s-a înscris în PNL 
Tătărescu, participând din partea acelei organizații politice la alegerile din 1946. Alte informații existente în dosarele sale indică însă faptul că ar fi făcut și politică socialistă, fiind membru 
sau simpatizant al Partidului Social Democrat Independent – Titel Petrescu. Cum, în cazul său, nu existau suficiente materiale care să probeze activitatea lui „dușmănoasă” împotriva 
regimului pentru a fi condamnat, la 10 septembrie 1952 a fost „ridicat” de Securitate și internat printr-o decizie a MAI (Securității) într-o unitate de muncă pentru 60 de luni. A fost însă 
eliberat în 1954204.

202 Ibidem, ff. 223-226.
203 Ibidem, ff. 389.
204 ACNSAS, fond Informativ, dosar I 196831, ff. 6-7, 17, 22.
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Chiar dacă o persoană nu fusese membru al vreunui partid politic, simple simpatii politice puteau conduce la arestarea ei. Acesta a fost 
și ca zul lui Ion Udroiu, născut la 17 februarie 1892 în Târgu Jiu, fiul lui Constantin și al Anei, inclus de comuniști în categoria socială a mic 
burghezilor. În cazul său, un alt motiv pentru care a intrat în vizorul Securității l-a reprezentat și „marea simpatie” de care se bucura în „cer-
cu rile ne gustorilor”. După reținerea lui, instituția a scos la iveală și alte posibile activități dușmănoase, cum ar fi activitatea propagandistică 
pentru PNL Brătianu la alegerile din 1946. A strâns și diferite „mostre de manifestări dușmănoase”. Ele constau în afirmațiile sale privind iminen-
ta izbucnire a unui război între țările occidentale și cele comuniste, precum și proferarea de injurii la adresa unor „conducători de partid”. Toate 
acestea au fost suficient pentru reținerea lui și internarea într-o unitate de muncă pentru șase luni pentru „manifestări dușmănoase”205.

Zvonurile, mai precis discutarea unor informații despre unele dintre politicile adoptate de partidul comunist, au fost motivul reținerii lui 
Gheorghe Samoilă, născut la 8 octombrie 1890 în Cârligi, Romanați, fost contabil la Banca Națională a României, expert contabil pe lângă 
Tribunalul Ilfov, proprietar al revistei economice Tribuna Financiară. La serviciu, a discutat cu colegii săi informațiile care circulau despre 
realizarea unei reforme monetare. Drept urmare, a fost arestat, împreună cu alți colegi de muncă, pentru acele discuții. În procesul verbal 
de încheiere a cercetărilor, Securitatea a concluzionat că era vinovat de „răspândirea de știri false cu caracter tendențios, menite să producă 
perturbări în viața economică a țării, prin crearea unii dezechilibru în circuitul normal al monedei”. A fost propusă internarea lui într-o unitate 
de muncă pentru șase luni206. Ulterior, a fost însă pus în libertate, urmând să fie „prelucrat și ținut sub supraveghere”207.

Nu au lipsit nici cazurile unor contabili care au fost arestați și anchetați de Securitate pentru presupusa lor implicare în mișcarea de rezisten-
ță anticomunistă. Florian Potcoavă, născut la 15 iulie 1909, în Schitu 
Golești, Argeș, avea să fie recrutat de Gheorghe Arsenescu în gruparea 
de luptători anticomuniști pe care o crease după 23 august 1944, 
par   ticipând și la unele discuții. Reținut de Securitate, a fost judecat și 
condamnat la 10 ani de muncă silnică pentru „legături cu banda lui 
Arsenescu”. După eliberarea lui în ianuarie 1960 din penitenciarul Galați, unul dintre locurile în care fusese deținut, 
i-a fost fixat domiciliul obligatoriu pentru 24 de luni208. Florian Potcoavă și-a expus activitatea lui în grupul condus 
de colonelul Gheorghe Arsenescu într-o declarație din 15 mai 1950.

„Declarație

Subsemnatul, Potcoavă Florian, născut la 15 iulie 1909, în comuna Schitu-Golești, jud. Muscel, fiul lui Florian și al 
[lui] Floarea, căsătorit[,] am un copil, de profesie expert contabil gestionar la cooperativa «Muncitorul Minier» din 
C. Lung, cu ultimul domiciliu în comuna Schitu-Golești jud. Muscel.

Din anul 1945 și până în 1947 am funcționat ca șef al Serviciului personalului la Soc. Concordia – Departamentul 
Minier din Schitu Golești jud. Muscel. Serviciul militar satisfăcut în Regimentul 6 Vânători, gradul fruntaș T.R. Ca 
avere posed 4 pogoane teren diferit. În trecut am făcut politică PNL Brătianu, apoi PNL Tătărescu, în prezent fără 
partid.

Gheorghe Samoilă, expert contabil
Sursa: ACNSAS, fond Penal, dosar 79356, vol. 2

Ion Udroiu 
Sursa: ACNSAS, fond Penal, dosar P 111277

205 ACNSAS, fond Penal, dosar 106925, ff. 2-3.
206 ACNSAS, fond Penal, dosar 79356, vol. 1, ff. 7, 24-25, 96.
207 Ibidem, ff. 91-92; ibidem, vol. 2, ff. 39, 153.
208 ACNSAS, fond Informativ, dosar I 202529, vol. 1, ff. 1-3.
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În prima săptămână a lunii august 1948, m’am întâlnit cu Gh. Arsenescu în C. Lung - Muscel, la acesta acasă, spunându-i că vreau să vorbesc 
cu Ion Purnichescu și să mă duc la el. Arsenescu mi-a spus ca să viu a doua zi, urmând ca împreună să urcăm sus la munte unde se găsea 
Purnichescu.

A doua zi seara în jurul orelor 21 m’am prezentat la Arsenescu acasă pentru a pleca. Înainte de plecare, Arsenescu m’a pus să depun jurămân-
tul că nu voiu divulga nimănui locul unde are să mă ducă. După ce am depus acest jurământ am plecat ambii cu direcția muntele Oltenescu, 
unde am găsit pe frații Purnichescu și mai cunoscând acolo pe Banu Constantin, Predoiu Longhin, Hachenselner Gh, Purnichi Ion și încă unul 
al cărui nume nu mi-l amintesc. Ei toți se aflau într’o vale sub cerul liber, afară de frații Purnichescu care aveau cort.

Agățate de un pom am văzut 3 sau 4 arme automate (pistoale militare). Am vorbit cu Ion Purnichescu, căruia i-am spus să vină pentru a lua 
parte la proces și la predarea fabricei. Am stat la ei circa 24 ore, în care timp am discutat următoarele.

Arsenescu spunea următoarele: că în cel mai scurt timp, dând chiar data de 1 septembrie 1948, va începe războiu, să nu ducă nicio grijă că el 
a aranjat ca ei să fie bine înarmați. Li se va face aprovizionarea de către un avion, care va ateriza după indicația lor, recunoscându-i printr’un 
cearceaf alb pe care-l va desfășura.

Asupra mea când m’am dus sus la munte, nu am avut ca bagaj decât o servietă cu mâncare pentru 
mine personal. A doua zi seara am cu coborât cu Arsenescu, frații Purnichescu, Banu Constantin, 
venind în C. Lung și eu am rămas acasă la Arsenescu.

Peste o săptămână, tot în august 1948, am venit dela mine din Schitul Golești la C. Lung. Trecând 
pe la Arsenescu spre a vedea ce face el, adică Arsenescu și Purnichescu, o femee de serviciu mi-a 
spus că nu sunt acasă și au plecat fără să știe unde, de 2 zile. Mi-am dat seama că iarăși au dispărut 
și s’au ascuns pe undeva. Dela această dată și până în prezent nu am mai fost după ei și nici nu i-am mai văzut.

Aceasta îmi este declarația pe care o susțin și semnez propriu.”209

Printre contabili, au mai fost și persoane care au fost arestate și condamnate pentru simpatiile și apartenența lor la mișcarea legionară și, 
in clusiv, persoane care, suspuse unor presiuni uriașe, au fost forțate să devină colaboratori ai Securității. Cu privire la ultimul aspect, vom 
prezenta cazul lui Iosif Oarga.

La 20 februarie 1950, un anume Nychi Ionescu, informator al Securității, a semnalat că Iosif Oarga, fost șef contabil la Banca Agrară, avea 
manifestări ostile împotriva regimului comunist, făcând totodată parte dintr-un anturaj în care exista „o stare de spirit nesănătoasă și de 
neîncredere în regim”. În acel grup, discuta inclusiv posibilitatea începerii unui nou război. Oarga mai era caracterizat drept mâna dreaptă 
a lui Emil Hațeganu, informatorul „mirându-se” cum era posibil ca el să fie angajat la Banca de Stat. A mai subliniat că la acea instituție s-au 
„strecurat foarte multe elemente burgheze și dușmane regimului”210. Consecința acestei note informative este lesne de imaginat. Iosif Oarga 
a fost reținut și internat într-o unitate de muncă pentru șase luni, fiind eliberat la 30 ianuarie 1951211.

Iosif Oarga
Sursa: ACNSAS, fond Penal, dosar P 42348

Florian Potcoavă
Sursa: ACNSAS, fond Penal, dosar P 261, vol. 5

209 ACNSAS, fond Penal, dosar 262, vol. 5, f. 26.
210 ACNSAS, fond Penal, dosar P 42348, f. 9.
211 ACNSAS, fond Penal, dosar P 82634, f. 11.
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Iosif Oarga, născut la 18 ianuarie 1919, în comuna Bucerdea, era absolvent al Academiei Comerciale, fiind înainte de arestare membru PNȚ. În 1956, era planificator financiar la Trustul 
Regional de Construcții și Localuri din Cluj. În acel an, Securitatea și-a propus să-l recruteze pentru a-l plasa pe lângă un cunoscut al său, urmărit de Securitate. Pentru a-l convinge, ofițerii 
și-au propus atât să folosească materiale compromițătoare deținute despre el, eventualele sentimente patriotice ale acestuia, cât și să facă uz de starea lui de spirit212.

„Întrucât materialul ce-l posedăm asupra sa nu este suficient de compromițător, pentru a-l pune în stare de dependență de organele noastre, propun ca această recrutare să se facă 
prin exploatarea sentimentelor patriotice ale candidatului. Astfel că ofițerul ce va conduce acțiunea de recrutare, va trebui să țină cont de faptul că obiectivul este o fire fricoasă, ține 
foarte mult la familie și în special la băiat, duce o viață familiară bună în sensul că câștigă suficient pentru a satisface întrutotul nevoile familiei, trăiește totuși cu impresia că este privit la 
serviciu ca un element ce n-ar prezenta suficientă încredere pe considerentul că a fost arestat, din care cauză îi este teamă ca nu cumva să fie schimbat din funcția ce o deține, etc.”213

În urma întâlnirii cu ofițerii de Securitate, care a durat 5 ore, după cum reiese dintr-un raport redactat la 28 noiembrie 1956, Iosif Oarga a acceptat să colaboreze din frică. Se temea că 
ar putea ajunge din nou în penitenciar, mai ales că întâlnirea lui cu angajații instituției represive a avut loc la puțin timp după revoluția 
maghiară. După acel eveniment, autoritățile comuniste au declanșat un nou val de represiune la nivelul întregii țări214.

Faptul că a acceptat colaborarea din frică este indicat de caracterizările care i-au fost întocmite ulterior de Securitate. Dintr-un astfel de 
document, datat 9 mai 1957, aflăm că până atunci Popescu Valentin, numele conspirativ al lui Iosif Oarga, „n-a furnizat niciun mate rial 
de valoare”. Se mai consemna că acesta arătase „reavoință și nesinceritate” în relația cu Securitatea și că declarase ofițerilor că nu voia 
să facă rău nimănui și că preferă să fie omorât decât să-și trădeze aproapele. Ca urmare a refuzului său de a colabora, a fost exclus din 
rețea.

„În repetate rânduri, a căutat să explice lipsa sa de interes în munca de Securitate prin aceia că el nu a fost obișnuit să facă rău întrucât 
așa l-a învățat doctrina religioasă, din care cauză în ultima instanță, mai bine preferă să fie omorât decât să trădeze pe aproapele său.”215

Studiu de caz. Constantin Ionescu
După 23 august 1944, pe măsură ce regimul comunist se întărea, numeroși români au încercat să fugă în Occident prin partea de vest a 
României. În multe cazuri, au plătit sume considerabile, cedându-și chiar și proprietățile din țară unor lideri comuniști. Nu toți au reușit 
însă. În acei ani, un expert contabil a avut o altă strategie. În loc să fugă în Occident, așa cum făceau majoritatea contemporanilor săi, a 
ales să treacă clandestin granița în Uniunea Sovietică. Povestea lui va fi spusă în această secțiune, cazul său fiind unul inedit.

Constantin Ionescu s-a născut la 22 februarie 1915 în București. Între anii 1942 și 1943 a fost contabil la Direcția Industriei din Gu ver-
nământul Transnistriei. Tot în acea perioadă, s-a căsătorit cu Eugenia Ilea, refugiată din Cluj. Din mariajul lor s-a născut o fată, Lucia. 
Reîntors în România, a lucrat la mai multe instituții, printre care și SAR Telefoane. Ulterior, s-a mutat cu soția în orașul natal al acesteia, 
renunțând la serviciul său din București. Nu după mult timp, cei doi s-au despărțit. Aparent, cauza divorțului ar fi fost, după cum susținea 
Constantin Ionescu, dependența soției de părinți.

Constantin Ionescu
Sursa: ACNSAS, fond I, dosar I 410216

212 ACNSAS, fond Rețea, dosar R 0177076, ff. 2-4
213 Ibidem, ff. 4-5.
214 Ibidem, f. 9.
215 Ibidem, f. 15.



52

Divorțat și fără serviciu, a revenit în București, întreținându-se în următoarea perioadă din vânzarea lucrurilor personale, nu prea numeroase, astfel că și acea sursă de venit s-a 
eva porat. În acele condiții, a început să se gândească la plecarea din România. După 23 august 1944, sovieticii au anunțat că toți cetățenii care erau originari din sta tele aflate 
în componența Uniunii, inclusiv din Basarabia, se puteau repatria. Cum el a lucrat în perioada războiului în acea zonă, a depus o cerere la comisia de repatriere, care a fost însă 
soluționată negativ. După refuz, și-a conceput propriul plan. A ales să treacă granița clandestin în 1949, gândind-se că acolo avea mai mulți cunoscuți și posibilitatea să-și găsească 
un serviciu.

Planurile sale s-au năruit rapid, fiind prins de grăniceri216. Constantin Ionescu și-a relatat întreaga odisee într-o declarație din 14 iunie 1949, dată la scurt timp după arestarea lui, și pe 
care o redăm în continuare.

„Declarație

Subsemnatul Ionescu D. Constantin, de 34 ani, de religie ortodox, născut la 22.II.1915 în București, str. Epicol nr. 35, fiul lui Năstase și Gherghina Ionescu, de profesie mic comerciant 
(precupeț) sunt expert contabil. Licențiat al Academiei Comerciale și Industriale din București. Sunt slt. de rezervă ct. 1937. Am urmat școala de ofițeri rezervă Bacău nr. 2 – în anii 1937-1938. 
Regimentul 36 Infanterie Cernavodă. Sunt divorțat de soția mea Ilea Eugenia din Cluj, str. Păștea nr. 2. Am o fetiță Ionescu Lucia născută la Odesa în 1943. N’am nicio avere. N’am fost 
înscris în niciun partid politic. Am fost înscris la Sindicatul SAR Telefoane și ALACI unde figurez și în prezent. Sunt de profesie expert contabil, cu domiciliul în str. Rosetti nr. 7, Parcul 
Rahova – București. Declar următoarele.

În anii 1942-43, am fost contabil la Direcția Industriei din Ex. Guv. Transnistriei. Am depus examene la Președinția Consiliului de Miniștri București prin 1942, pentru ocuparea posturilor 
economice vacante în Transnistria. M’am căsătorit la Odesa cu Ilea Eugenia, care era refugiată din Cluj și care lucra tot la Direcția Industriei din Odesa. În anul 1943 a venit pe lume fiica 
mea Ionescu Lucia, în orașul Odesa. În decembrie 1943 am plecat la București, fiind repartizat la un depozit de mărfuri aduse din Transnistria, din Calea Călărași 23 București.

Am plecat prin demisie în iulie 1944 și m’am plasat la SAM Cotroceni, contabil. Mă cunoaște Dl. Lagăr Nicolae[,] șeful contabilității[,] și Jegu Marin[,] contabil. Am intrat în serviciu 
în urma anunțului de angajare publicat în ziar. Era director ad-tiv Dl. Cuteș – în prezent comprimat. Am lucrat din august 1944 – martie 1946. În martie 1946 s’a anunțat de către 
SAR Telefoane ținerea unui examen de contabil la care m’am prezentat și eu. Fiind reușit am preferat acest nou post, demisionând de la ASAM. Pe motivul că [la] SAR Telefoane era 
mai bine organizat economatul cu alimente și fiindcă era o întreprindere unde șansele de avansare pentru viitor erau mai favorabile. Mă cunosc d-nii: Georgescu Vladimir, Peligrad 
Romulus și Ene Corneliu.

În luna mai 1947, am demisionat dela SAR Telefoane, pentru a merge la Cluj împreună cu familia mea, pe motivul că salarul era mic[,] ședeam cu chirie și era noroi în cartier. La Cluj unde 
aveau casă părinții soției mele, care exploatau și o cârciumă, am locuit în Strada Pasteur nr. 2.

La Cluj, soția mea fiind dependentă mai mult de părinți[,] au intervenit neînțelegeri familiare, urmarea cărora fiind despărțirea noastră prin divorț în anul 1949. Am stat la Cluj din anul 
1947 1 iunie [până la] 15.IV.1948. Am plecat dela Cluj la București și m’am stabilit în str. Romei nr. 8 – Parcul Rahova – București, la sora mea Ionescu Elena (+).

Serviciu am avut în anul 1948, 2 luni, August-Septembrie, la Centrala Uleiurilor Vegetale din str. Mendelev (Piața Amzei) de unde am plecat prin demisie la Cluj, fiindcă doream să mă 
împac cu familia mea (în Sept. 1948). Nu m’am împăcat și m’am înapoiat la București. Alt serviciu n’am mai putut primi, sau mai bine zis nici poftă de lucru n-am mai avut. Mi-am vândut 
pentru întreținerea mea bunurile mele personale. Pierderea familiei mele a fost pentru mine o grea încercare. Nemaiavând familie, părinți, frați și surori, fiind fără ocupație, m’am gândit 
că ar fi bine să emigrez în altă țară.

216 ACNSAS, fond Penal, dosar 105022, f. 11.
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Am văzut în ziarul Universul un comunicat pentru repatrierea cetățenilor sovietici și m’am prezentat cu o cerere, dar am fost îndrumat să merg la Ambasada URSS din București, unde 
am înaintat o cerere în limba rusă și română. Mi s’a spus că nefiind cetățean sovietic, nu mi se poate îngădui plecarea în Rusia. Atunci m’am hotărât să emigrez ilegal.

Am renunțat la plecarea în URSS și am încercat să trec ilegal frontiera în Bulgaria în iunie 1949. Am mers pe drumul șoseaua Turnu Măgurele, vreo 40-50 km după care m’am oprit și m’am 
gândit la ceea ce fac. Știind că în Bulgaria nu mai cunosc pe nimeni, în cazul când ași fi trecut frontiera, m’am răzgândit pe drum și am renunțat la emigrarea în Bulgaria, cu intenția ca 
să plec tot în URSS Odesa, unde de bine de rău mă cunoaște cineva de la fabrici. 

În dimineața zilei de 10 iunie 1947, am plecat din București, cu personalul în direcția Fălciu, pentru a trece Prutul și a emigra în URSS. Banii de drum i-am procurat din vânzarea unui 
geamantan cu 700 lei.

Drumul Fălciu, l’am ales după o hartă a CFR și l-am găsit mai indicat, fiindcă era mai aproape de granița URSS. Ajuns la Fălciu, am mers în direcția Prutului, pentru a plănui trecerea apei. 
Noaptea de 10 iunie am dormit sub o râpă, iar apoi pe la mijlocul nopții frigul fiind greu de suportat, m’am refugiat într’o colibă părăsită. În după amiaza zilei de 11 iunie 1949, pe la orele 
17 p.m. am fost arestat de grănicerii dela Prut.

Intenția mea sau mai bine zis dorința mea a fost să merg la Odesa definitiv, deci să devin cetățean sovietic, prestând serviciu la una din fabricile din Odesa, sau să primesc orce alt serviciu. 
Nu cunosc decât puține cuvinte rusești, dar mi-ași fi dat toată silința, ca să învăț în timpul cel mai scurt limba rusă, poate și în tovărășia unei rusoaice cu care să mă căsătoresc. Aceasta 
este declarația pe care o dau voluntar și pe care o semnez propriu.

Trăiască Republica Populară Română.

Ionescu D. Constantin”217

Trimis în judecată, a fost condamnat la trei ani de închisoare, fiind însă ținut închis un an peste condamnarea primită. În 1954 a cerut din nou să-i fie aprobată emigrarea în URSS. Potrivit 
declarațiilor sale, și acea nouă solicitare i-a fost refuzată, fiind amenințat că va fi împușcat dacă va persista. Din acel an a început un întreg demers petiționar, trimițând scrisori atât 
reprezentanților URSS din România, cât și celor ai Statelor Unite și ai altor țări. Nu în ultimul rând, a trimis mai multe petiții și ministrului afacerilor interne și șef al Securității, Alexandru 
Drăghici. Tonul acestora este unul persiflator, dovedind un curaj care sfida limitele permise. Într-o scrisoare adresată aceluiași Drăghici solicita să fie despăgubit pentru faptul că a fost 
ținut închis un an peste termenul pedepsei la care a fost condamnat.

„Domnule general,

[…]

Prin prezenta cerere vă rog să binevoiți a lua în considerare faptul că pentru încercarea de trecere frontieră în URSS la 11 iunie 1949, am fost condamnat de către Tribunalul Militar Galați 
la 3 ani închisoare corecțională sentință după care am fost trimis la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Eliberarea mea de la Canal a avut loc la 21 mai 1953. Normal trebuia să mă bucur de 
liberat deal 13 iunie 1952.

217 Ibidem, pp. 15-16.
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Domnule general,

nu mă leg de faptul că am fost reținut 11 luni peste termen ci îmi permit să-mi declar anticipat nemulțumirea 
în cazul când subalternii dv nu vă vor prezenta această cerere spre aprobare. […]

Vă rog să binevoiți a aproba și dispune plata celor 11 luni pe care le-am muncit la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră peste termen. […]

Suma pe care o reclam este de lei 4.500 (patru mii cinci sute), sumă cu care voi căuta să trăiesc până ce voi 
primi pașaportul de emigrare în adevărata mea patrie «Statele Unite ale Americii» care se bucură de cel 
mai mare respect din partea mea. […]

În așteptarea rezolvării prezentei cereri, vă doresc să trăiți mulți ani, Domnule General. Trăiască Republica 
Populară Română.”218

Cazul lui este unul ne-
o  bișnuit pentru modul 
în care Securitatea a ales 
să-l gestioneze. În urma 
interceptării primelor sale 
scrisori, Direcția de Securitate a muncipiului București a propus reținerea lui pentru 48 de ore, ur-
mând ca în „funcție de rezultatele obținute” să fie trimis la Serviciul de cercetări penale sau să fie 
in ternat în Spitalul nr. 9 pe „o durată mai lungă”, dacă „se va constata că este alienat mintal”. În ace lași 
timp, era caracterizat drept un „element dușmănos regimului care aduce injurii RPR și URSS prin care 
ame nință conducerea Uniunii Sovietice și cere postul de conducător suprem al ei […] preamărește 
țările capitaliste în frunte cu SUA”219.

Cu toate acestea, el a continuat să trimită scrisori, descriindu-se când fiul lui Stalin, când al generalului 
Eisenhower. Dintr-un referat de clasare a dosarului său la Serviciul „C” aflăm că între 1953 și 1958 „a 
scris și expediat 37 scrisori și 5 cărți poștale”. Rezoluția Securității a fost una surprinzătoare, având în 
vedere modul în care proceda în astfel de cazuri. Aceasta a propus clasarea dosarului care-l privea 
la Serviciul C „pentru luarea acestuia în evidență”220. Din documentele consultate până în prezent nu 
reiese ce s-a întâmplat cu el după 1958. L-a lăsat Securitatea în pace, amuzându-se de scrisorile pe 
care le trimitea?

Carte poștală expediată de Constantin Ionescu Legației Statelor Unite din București 
Sursa: ACNSAS, fond Informativ, dosar I 410216

Carte poștală expediată de Constantin Ionescu Ambasadei Sovietice din București
Sursa: ACNSAS, fond Informativ, dosar I 410216

218 ACNSAS, fond documentar, dosar I 410216, f. 107.
219 Ibidem, f. 2.
220 Ibidem, f. 132.
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Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați. Un nou început
1989 a fost anul în care regimurile comuniste din Europa s-au prăbușit. Singurul stat în care îndepărtarea de la putere a comuniștilor a avut loc în urma unei revoluții sângeroase 
și violente a fost România. Peste 1.000 de persoane au fost ucise, iar cuplul dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu, după ce a fost capturat și judecat, a fost împușcat în ziua de 
Crăciun.

Odată cu înlăturarea comuniștilor, speranțele românilor au renăscut. În același timp, au reapărut și unele dintre organizațiile desființate de regim în anii ’40-’50, printre care și Corpul 
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Fostul președinte al CECCAR, profesorul Marin Toma, a relatat acest episod în volumul său de amintiri. Potrivit acestuia, în 
noiembrie 1990, în timp ce era director general al Direcției Generale de Control și Revizie din Ministerul de Finanțe, a fost unul dintre reprezentanții României la primul Congres al Curților 
de Conturi din Europa, alături de Florin Georgescu. La revenirea din delegație, conform uzanțelor, a întocmit un raport. Acest document conținea două propuneri: înființarea Curții de 
Conturi a României pentru sectorul public și reînființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați pentru sectorul privat221.

Organsimul nostru profesional a apărut inițial „sub un acoperiș comun” cu cel al experților tehnici. Discuțiile purtate atunci cu organizațiile similare din Occident au relevat că cele două 
categorii profesionale – experții contabili și experții tehnici – sunt două grupuri de profesioniști distincte. Astfel, începând din acel an, au început demersurile pentru înființarea unei 
organizații distincte, creându-se cu acea ocazie un comitet de inițiativă pentru realizarea acestui scop222. Un pas în această direcție l-a reprezentat înființarea unei asociații a contabililor 
în 1991, organizație neguvernamentală care și-a asumat ca principală sarcină reînființarea Corpului Experților Contabili după modelul interbelic. În acest scop au fost studiate mai multe 
materiale cu privire la funcționarea lui223.

Odată cu apariția sentinței judecătorești nr. 33/12 octombrie 1991, a început un nou capitol de istorie. Acesta a fost caracterizat de apariția mai multor legi pentru reglemen tarea 
domeniului de activitate al breslei noastre, înființarea filialelor locale, reorientarea noastră spre Europa, reapariția revistei de profil, continua preocupare pentru pregătirea și instruirea 
experților contabili și contabililor autorizați224. În 1994, prin Ordonanța Guvernului nr. 65 din 19 august, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați a de venit persoană juridică 
autonomă de utilitate publică, dobândind „un rol esențial în gestionarea profesiei și în pregătirea profesioniștilor contabili”225.

Primii ani postdecembriști au fost pentru noi unii de tranziție, perioadă în care am trecut de la o economie centralizată la una de piață și de la un sistem contabil de inspirație sovietică 
la cel francez226. În acest demers am fost ajutați de organizațiile occidentale similare. Încă de la început, instituția noastră a fost preocupată de stabilirea unor relații de colaborare cu 
organizațiile similare din Europa, fiind semnate acorduri bilaterale. Am putut beneficia de experiența lor în domeniul expertizei contabile, ceea ce ne-a permis, cu trecerea anilor, să 
recuperăm decalajul față de structurile similare din Occident. De altfel, la 75 de ani de la crearea Corpului în 1921, am revenit în marea familie europeană a experților contabili. În 1996, 
CECCAR a devenit membru al Federației Internaționale a Contabililor și al Federației Experților Contabili Europeni227. 

Detalii despre istoria recentă a Corpului sunt disponibile în albumele aniversare editate de CECCAR, în format electronic pe site-ul 100.ceccar.ro.

221 Marin Toma, Drumuri prin memoria profesiei contabile, Editura CECCAR, București, 2011, p. 37.
222 ***, 1921-2011. CECCAR. 90 de ani de istorie, Editura CECCAR, București, 2011, pp. 25-29.
223 Marin Toma, op. cit., p. 41.
224 ***, 1921-2011. CECCAR. 90 de ani de istorie, Editura CECCAR, București, 2011, pp. 25-29.
225 ***, 1921-2016. CECCAR. 95 de ani de istorie, Editura CECCAR, București, 2016, p. 6.
226 Mara Del Baldo, Adriana Tiron-Tudor, Widad Atena Faragalla, Women’s Role in the Accounting Profession: A Comparative Study between Italy and Romania, Adm. Sci. 2019, p. 10.
227 ***, 1921-2011…, pp. 36-37, 45, 59.

https://100.ceccar.ro/
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Cronologie
1494

Luca Pacioli a publicat tratatul său de contabilitate, introducând termenul de contabilitate în partidă dublă.

1694-1703

În acea perioadă, a fost creat unul dintre primele documente ale profesiei noastre, Catastih de toat‹e› rănduialele căte se vor pune pe ţară şi de chieltuialel‹e› căte se vor chieltui den banii 
ce se vor strânge den ţară după ce s-au pus Şărban vistier mare anume cum vor scrie înainte ghen‹arie› 1 dni leatu 7202, și care reprezintă totodată unul dintre cele mai importante iz voare 
isto rice din epocă despre istoria românilor. Însemnările erau făcute de un grămătic, o veche denumire a contabilului, din vremea lui Constantin Brâncoveanu.

1742

Italia. S-a înființat Colegiul Contabililor.

1829

A fost semnat Tratatul de la Adrianopol, în urma căruia cele două principate românești au dobândit libertatea comerțului, ieșind de sub monopolul turcesc.

1831-1832

Au fost adoptate Regulamente Organice în Țara Românească și Moldova, ocazie cu care au fost legiferate și primele reglementări contabile.

1833

Brașov. Comunitatea religioasă a comercianților români a creat Școala din cetate.

1837

Brașov. A fost publicată Pravila comerțială.

1838-1844

Contabilitatea a început să fie predată în Iași (1838), Brăila (1843) și București (1844).

1842

București. S-a născut Theodor Ștefănescu, contabil și profesor de contabilitate, autor a mai multe lucrări de specialitate. A mai fost și director la Banca Națională a României. Ca dascăl, 
i-a tutoriat pe mulți dintre contabilii care s-au implicat în efortul pentru recunoașterea profesiei noastre și înființarea unui Corp al contabililor. A murit în București la 7 noiembrie 1909.
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1854

Scoția. S-a înființat Societatea contabililor din Edinburgh.

1855 

Scoția. S-a înființat Institutul contabililor și auditorilor din Glasgow.

1858

Au fost înființate primele școli comerciale în Iași și Galați. Au avut însă o existență temporară.

1861

A fost adoptată legea pentru reglementarea contabilității publice. Contabilitatea publică a fost primul domeniu legat de profesia noastră care a fost legiferat.

1864

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866, a fost una reformatoare. În cazul profesiei noastre, în timpul lui au fost înființate școli comerciale cu durata cursurilor de patru ani. Spre 
deosebire de precedentele, aceste școli au fost unele de durată. De pe băncile lor, au ieșit primii contabili profesioniști.

Tot în 1864 s-a creat și Camera de Comerț și Industrie din București. La începutul secolului XIX, unele dintre primele inițiative ale unui Corp al contabililor au avut loc pe lângă această 
instituție. Totodată, după ce a fost creată instituția noastră, un reprezentant al CCI era membru în Consiliul superior al Corpului. De-a lungul anilor, între contabili și camerele de comerț 
a existat o strânsă colaborare, spațiile acestora fiindu-le puse la dispoziție pentru organizarea de conferințe și întruniri.

1865

S-a născut Ion Șt. Rasidescu, președinte al Asociației Absolvenților Școlilor de Comerț între 1907 și 1916. A fost unul dintre editorii Revistei Generale de Comerț și Industrie, publicație 
care a apărut și ca urmare a sprijinului său financiar. Rasidescu a fost și un întreprinzător de succes în industria cărții.

1867

S-a născut Nicolae Butculescu, decanul (președintele) Corpului Contabililor Autorizați și Experților Contabili.

1868

24 ianuarie. S-a născut Grigore T. Coandă, contabil, senator PNL și primar al orașului Pitești.

1874

23 octombrie, Târgu Frumos. S-a născut Grigore Trancu-Iași, președintele de onoare al Corpului Contabililor Autorizați și Experților Contabili, avocat, profesor de contabilitate și ministru 
al muncii. În timpul ministeriatului său au fost adoptate mai multe legi, ca urmare a contextului intern volatil de după război, printre care Legea sindicatelor și Legea conflicte lor 
de muncă. Numele său este legat și de construirea cartierului Vatra Luminoasă. Trancu-Iași a fost un om cu preocupări variate și în diferite domenii. Conferenția despre Eminescu și 
Beethoven, scria catrene, era pasionat de aviație și cremațiune. A fost unul dintre fondatorii crematoriului „Cenușa” din București.
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1877

1 septembrie. S-a născut Spiridon Iacobescu, decan al Corpului între 1940 și 1941, obligat să se retragă în timpul guvernării legionare.

1887

Prin Codul Comercial a fost reglementată contabilitatea privată. Începând din acel an, firmelor le-a fost impusă obligația legală de a ține un registru jurnal, un registru inventar și un 
registru copier.

1888

București. S-a înființat Cercul absolvenților școalelor comerciale și finanțiare.

1891

22 decembrie. S-a născut Vasile Ioachim, director al Corpului Contabililor Autorizați și Experților Contabili în perioada interbelică și unul dintre puținii memorialiști ai profesiei noastre. 
Memoriile sale reprezintă o incursiune în istoria noastră, a contabililor, fiind prezentate informații despre modul în care s-a născut organizația noastră și rolul avut de diferite personalități 
ale vremii.

1898

București. S-a înființat Asociația Absolvenților Școalelor de comerț din țară și străinătate.

1901

Constantin Petrescu, profesor la Școala comercială din Iași, este autorul primului tratat de teorie a contabilității, publicat în țara noastră în 1901.

1908

Asociația Absolvenților Școalelor de comerț din țară și străinătate a transmis Camerei de Comerț și Industrie din București un memoriu prin care a cerut „reglementarea dreptului de a 
face expertize contabile”. În același an s-a înființat și Revista Generală de Comerț și Contabilitate, principala publicație în care au fost discutate și dezbătute aspecte legate de profesia 
contabilă.

1913

București. S-a înființat Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale. Până la apariția acestei instituții de învățământ superior, contabilii care doreau să urmeze o facultate plecau în 
străinătate, unde luau contact cu informațiile și teoriile cele mai noi din domeniu contabilității și pe care, la revenirea în țară, le aplicau în contabilitatea practicată.

1914

A apărut dizidența Butculescu în mișcarea „comercialiștilor”, care a luat inițiativa creării unui Corp al Experților Contabili. Aceasta și-a publicat propria revistă.
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1915

S-a creat Corpul Experților Contabili, care a avut statutul de persoană juridică.

1919

Mai, București. În Palatul Camerei de Comerț și Industrie din București, a fost inaugurat un Cerc de Studii Comerciale. În acel cadru, au fost dezbătute și măsurile ce urmau să fie luate 
în raport cu profesia noastră. Cu acea ocazie, profesorul Petru Drăgănescu-Brateș a conferențiat despre „Chestiunea experților contabili în România”. A fost semnalul pentru reluarea 
inițiativelor de creare a dezideratului împărtășit de contabili, crearea unui Corp al nostru, fiind elaborat și un prim proiect pentru „reglementarea profesiunii de expert contabil”.

1921

13 iulie. În Parlament, a fost adoptată legea pentru înființarea Corpului Contabililor Autorizați și Experților Contabili, fiind o încununare a eforturilor depuse de ultimele decenii de 
generații succesive de contabili. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 80/15 iulie 1921.

6 noiembrie. A avut loc prima întrunire a Consiliului superior al Corpului. Cu acea ocazie, a fost aleasă prin vot și conducerea instituției noastre, formată din Nicolae Butculescu, decan 
(președinte), Gheorghe Leonte, secretar general, Dem Constantinescu și Petru Drăgănescu-Brateș ca membri în Delegația Permanentă. Director a fost numit Vasile M. Ioachim.

1929

A fost un an important pentru istoria noastră. Au fost introduse contabilitatea dublă în administrația publică, anul bugetar și controlul averii funcționarilor publici.

1944

23 august. Ieșirea României din alianța cu Germania nazistă și intrarea în război împotriva acesteia alături de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și URSS. A însemnat și începu tul 
comunizării României, proces care, în cazul nostru, a condus la desființarea Corpului.

1948

11 iunie. A avut loc naționalizarea întreprinderilor.

1951

A fost desființat Corpul Contabililor Autorizați și Experților Contabili. Întregul patrimoniu al instituției noastre a fost preluat de Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor. Pentru 
doi ani, în componența acestei organizații a existat și o secție de „evidență contabilă”.

1957

14 septembrie. În Buletinul Oficial al RPR a fost publicat Decretul nr. 434, prin care au fost stabilite condițiile în care mai puteau fi realizate expertize contabile și indicate criteriile pentru 
obținerea titlului de expert contabil. Calitatea de expert contabil se acorda în urma unui examen, iar posesorii acestora, iar posesorii carnetelor, emise de Ministerul de Finanțe, erau 
înscriși ca experți contabili pe lângă Comitetele executive ale Sfaturilor Populare. Statutul lor era similar cu cel al liber-profesioniștilor.
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1969

S-a discutat posibilitatea constituirii unei asociații a economiștilor, în care urmau să intre și contabilii cu studii economice, neconcretizată însă.

1972

George C. Demetrescu a publicat „Istoria contabilității” din România. Deși volumul poartă amprenta epocii în care a fost scris, fiind evidente anumite concesii ideologice făcute de autor, 
este principala lucrare despre istoria profesiei noastre scrisă până în prezent.

1989

A avut loc Revoluția română din decembrie 1989. Prăbușirea regimului comunist român a condus la reapariția unor organizații politice și profesionale desființate de comuniști. Printre 
acestea s-a numărat și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, care în următoarea perioadă a trecut printr-un proces de reorganizare și căutare a identității și rolului său în 
socie tatea democrată.

1992 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați a început să funcționeze ca instituție distinctă.

1994

19 august. Prin Ordonanța Guvernului nr. 65, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați a devenit persoană juridică autonomă de utilitate publică.

1996

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați a devenit membru al Federației Internaționale a Contabililor și al Federației Experților Contabili Europeni, revenind în marea familie 
a experților contabili după ce timp de 40 de ani existența noastră a fost interzisă de regimul comunist.

Despre autor
Dumitru Lăcătușu, doctor în istorie, a fost cercetător (expert) la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, iar apoi asistent cercetare la Universi-
tatea din București. În 2017 a înființat Centrul de Consultanță Istorică (CCI) (www.consultantaistorica.ro), un centru privat de cercetare, specializat în cercetare și documentare istorică, 
consultanță istorică pentru procese/litigii, documentarea expozițiilor cu subiecte istorice, investigații istorice, întocmirea arborelui genealogic și redactarea istoriilor de familie sau 
personale. Până în prezent, CCI a realizat mai multe proiecte de cercetare istorică, printre care expoziția temporară „Muzeul antreprenoriatului din România”, „Cum se văd 100 de ani 
de istorie”, un proiect destinat persoanelor cu deficiențe de vedere, „Invidia la români”, „Istoria afacerilor din România”, „Compania franco-română de navigație aeriană” în parteneriat cu 
diferite companii și asociații locale. De asemenea, Centrul de Consultanță Istorică a întreprins investigații istorice în arhive în vederea întocmirii de arbori genealogici sau a identificării 
unor persoane dispărute.

http://www.consultantaistorica.ro
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