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INSTITUŢII COOPERATISTE ÎN JUDEŢUL VÂLCEA, 
ÎN PERIOADA 1940-1948  

GEORGETA GHIONEA 

Perioada 1940-1948 a fost subiectul unor ample lucrări de specialitate, 
care au analizat eliminarea proprietăţii private, politizarea sferei politice, 
îngrădirea libertăţii religioase, subordonarea Bisericii Ortodoxe Române prin 
presiune şi şantaj, reforma agrară din anul 1945, colectivizarea şi 
industrializarea, cultura, cenzura ş.a. Toate aceste teme au fost cercetate de  o 
serie de specialişti români şi nu numai. Cu toate că a fost publicat un număr 
mare de studii şi lucrări, considerăm, totuşi, că despre sistemul bancar şi de 
credit din România, în perioada amintită, nu s-a scris suficient. Există încă 
probleme care se impun a fi cercetate şi valorificate, iar reconstituirea şi 
analizarea unor subiecte de istorie locală – precum cooperaţia din judeţul Vâlcea 
– pot fi în măsură să întregească istoria activităţii bancare a unei regiuni şi chiar 
a unui stat.  

În contextul absenţei lucrărilor de specialitate, am încercat să realizăm, 
pe baza informaţiilor existente în arhive, o prezentare a situaţiei societăţilor 
cooperatiste din judeţ, pentru intervalul de timp mai sus-menţionat. Activitatea 
acestor instituţii s-a bazat pe o serie de principii, a căror trecere în revistă 
prezintă interes şi în etapa actuală. Astfel, prin creditele acordate, societăţile 
cooperative de credit au dorit să vină în sprijinul categoriilor defavorizate: 
funcţionari, meşteşugari, comercianţi şi agricultori. Ele au încercat să acorde, în 
condiţii avantajoase, creditele necesare pentru achiziţionarea de locuinţe, 
pământ, seminţe, unelte agricole, vite etc. Pentru a putea funcţiona legal, 
societăţile trebuiau să îndeplinească câteva condiţii de bază, dintre care ne-au 
reţinut atenţia următoarele: capitalul subscris să fie de minimum 100 de milioane 
de lei pentru cooperativele de credit urbane cu până la 500 de membri, 
majorându-se proporţional cu creşterea numărului acestora; raza lor de activitate 
să fie limitată la un cartier din oraş sau oraşul întreg; băncile populare rurale să 
aibă capitalul social de cinci milioane de lei cu minimum de 500 de asociaţi; 
capitalul vărsat să reprezinte 30% din cel subscris; cooperativele rurale de 
aprovizionare să aibă capitalul social de un milion de lei şi cel puţin 30% din 
numărul capilor de familie din comună; cooperativele forestiere să funcţioneze 
cu capitalul necesar atingerii obiectivelor propuse prin statute; cooperativele de 
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consum urbane să aibă un capital social de 50 de milioane de lei şi cel puţin 500 
de asociaţi1 etc.  

Majoritatea societăţilor cooperatiste de credit din judeţ au fost fondate în 
baza legii băncilor populare săteşti sub coordonarea şi controlul Casei lor 
Centrale, din anul 1903, şi au funcţionat în conformitate cu legea cooperaţiei din 
anul 1935, cu modificările din 23 iunie 1938, 20 ianuarie 1939, 18 octombrie 
1940 şi 22 februarie 19412.  

În perioada studiată (1940-1948), un rol important în controlul 
instituţiilor de credit cooperatist din judeţul Vâlcea l-au avut: Institutul Naţional 
al Cooperaţiei (INCOP), înfiinţat prin Decretul-lege din 23 iunie 1938, care 
îndeplinea funcţiile de îndrumare, control şi propagandă; Consiliul Superior 
Bancar şi Banca Naţională a României, care a activat prin intermediul sucursalei 
din localitate, înfiinţată în anul 1901. Cu atribuţii de control şi îndrumare a fost 
înfiinţată, în anul 1915, şi Federala judeţeană la care au aderat, în timp, atât 
băncile populare din mediul urban şi rural, cât şi cooperativele de desfacere, 
producţie şi consum.  

Banca Federală „Cozia”, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, a fost înfiinţată la 
30 octombrie 1915. Actul constitutiv şi statutele sale au suferit mai multe 
modificări. Cea care ne-a reţinut atenţia a fost aceea din 12 iunie 1940, când 
adunarea generală a decis înfiinţarea unei secţii economice pe lângă Federală, 
având drept scop: valorificare, producţie, consum, arendare, exploatare de 
păduri, înfiinţare de depozite de lemne pentru foc şi cherestea etc. Din 
documente de arhivă aflăm că iniţiativa înfiinţării acestei secţii a fost primită 
bine, în contextul în care: „Negustorii au devenit speculanţii articolelor 
alimentare, pe seama consumatorilor, care sunt la discreţia lor”3 etc. Ca urmare a 
extinderii cadrului de operaţiuni bancare şi economice, la data de 28 mai 1942, 
Adunarea generală a instituţiei a decis schimbarea denumirii, din Banca Federală 
„Cozia”, în Federala Cozia.  

La data menţionată, 28 mai 1942, conducerea administrativă era 
considerată bună de către organele de control ale Băncii Naţionale a României, 
fiind alcătuită din elemente active, dintre care unele făcuseră parte şi din 
consiliile anterioare. Componenţa consiliului era următoarea: Aurel D. Hanciu, 
preşedinte ales, reprezentantul Cooperativei „Bradul” din Râmnicu Vâlcea;   
Nic. V. Panaitescu, preşedinte ales, reprezentantul Băncii populare „Florizel” din 
Orleşti; Pr. I. D. Cumpănaşu, membru ales, reprezenta Banca populară „Isvoare” 
din Grădiştea; Nicolae Paşoi Marinescu, membru ales, învăţător din Stoeneşti; 
Mihail Roşianu, membru ales, învăţător, reprezenta Banca populară „Tărâia” din 
                                                      

1 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Olt, fond Banca Populară Sprijinul, dosar 
109/1947-1948, f.n. (în continuare se va cita: S.J.A.N.). 

2 Petre Strihan, Constantin Lehaci, Gheorghe Ioviţu, Lege pentru organizarea 
cooperaţiei, Bucureşti, 1942, p. 3. 

3 S.J.A.N. Vâlcea, fond Banca Naţională a României Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar 
126/1940, f. 263. 
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Mateeşti; Ion Sava, medicul veterinar al judeţului şi Gh. Turcanu-Botez, inginer 
agronom, şeful serviciului agricol Vâlcea, ambii membri de drept. 

Raza de activitate a Federalei se întindea şi la câteva comune limitrofe 
judeţului Vâlcea, respectiv din Argeş (Bercioiu, Bratia, Racoviţa şi Ibsăşeşti). 
Societatea a fost afiliată şi a participat la capitalul următoarelor unităţi 
cooperative: Institutul Naţional al Cooperaţiei, Federaţia Naţională de Librărie 
şi Cooperativa de Asigurări „Vulturul”. 

Activitatea bancară a Federalei, între anii 1940-1945, a fost mai mult 
staţionară „din cauza stării de războiu, care a făcut ca oamenii să lipsească din 
comune”4. În data de 31 decembrie 1941, Federala „Cozia” avea afiliate: 131 de 
bănci populare, cu un capital social subscris de 3.115.000 de lei; nouă 
cooperative de consum, cu un capital social subscris de 165.000 de lei şi două 
cooperative forestiere, cu un capital social subscris de 25.000 de lei5. După 
originea etnică a unităţilor, acestea erau societăţi româneşti în proporţie de 
100%, iar după profesiune, situaţia portofoliului era următoarea: agricultori – 
6.596.800 de lei; viticultori – 2.000.000 de lei; funcţionari – 1.100.000 de lei; 
comercianţi – 220.000 de lei; meseriaşi – 480.000 de lei; diverse profesiuni – 
840.000 de lei.  

Din cele 131 de bănci populare, dintr-un raport realizat de Banca 
Românească, aflăm că numai 55 de instituţii se găseau în activitate. Restul erau: 

  
ca şi inexistente, fie că conducătorii sunt comercianţi, fie că se 
desinteresează de activitatea băncilor. Preoţii care figurau în Consilii 
au fost obligaţi a demisiona de curând, iar ceilalţi membri din Consiliu 
aşteaptă să fie înlocuiţi cu legionari. Efectele acestei desorganizări 
economice se resimt şi mai pronunţat în această plină sărăcie din cauza 
slabei producţii pomicole, viticole şi agricole6. 

 
În vederea distribuirii creditului către societăţile cooperatiste, Banca 

Naţională a României a luat iniţiativa de a cerceta şi verifica, prin organele 
proprii, situaţia cooperativelor de orice grad şi categorie care se bucură – direct 
sau indirect – de mijloacele de credit de la BNR. Decizia a fost luată deoarece:  

 
experienţa trecutului ne îndreptăţeşte a pune o frână avântului unor 
elemente străine şi neserioase, cari activează în viaţa economică a 
satelor şi cari dau naştere, mai târziu, cunoscutelor portofolii lichidate 
pe seama Statului7.  

 
                                                      

4 Ibidem, f. 2. 
5 Ibidem, f. 1. 
6 Idem, fond Banca Românească, dosar 13/1940, ff. 360-368. 
7 Idem, fond Banca Naţională a României Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar 98/1948,       

f. 134. 
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Evaluarea instituţiilor s-a realizat pe baza datelor furnizate de acestea şi 
verificate de către Federală. Statisticile realizate trebuiau să cuprindă informaţii 
referitoare la felul comerţului practicat, cu indicarea principalelor specialităţi, 
seriozitatea şi onestitatea firmei, modul cum îşi îndeplineau angajamentele, 
organizarea internă şi conducerea unităţii8 etc.  

Ca atare, în intervalul 1940-1941, din reţeaua băncilor populare 
examinate de către Banca Naţională a României, 137 au fost instituţii de credit 
afiliate Băncii Federale „Cozia”. Dintre acestea, 36 erau declarate unităţi bune, 
24 erau unităţi slabe, iar 77 au fost unităţi mediocre. Din punctul de vedere al 
conducerii unităţilor anchetate, acestea  prezentau următoarea situaţie: 38 au fost 
conduse bine, 56 au avut conducere slabă, iar 43 erau conduse mediocru9 (a se 
vedea Anexa 1). La aceeaşi dată, erau anchetate: cinci obşti de arendare de 
pământ10, 13 cooperative forestiere11, şase cooperative de aprovizionare12, 13 
cooperative de consum13 şi două cooperative de producţie14.  

În lumina acestor date, putem afirma că mişcarea cooperatistă era destul 
de puternică în judeţ, atât prin prisma numărului de unităţi, cât şi prin vechimea 
lor, multe dintre ele fiind înfiinţate de peste 40 de ani15, însă erau slab 
administrate din cauza imposibilităţii recrutării unui personal pregătit pentru 
funcţionarea lor.  

La 31 decembrie 1945, Federala Cozia grupa un număr de 258 de 
unităţi afiliate, dintre care 139 erau bănci populare, iar 119 erau cooperative de 
consum, aprovizionare sau producţie, numărul membrilor fiind de 46.198 de 
persoane. În ceea ce priveşte repartiţia acestor societăţi, pe o suprafaţă de 4.081 
de km2, la o populaţie de 300.000 de locuitori, graficul mişcării cooperative, în 
data de 31 decembrie 1945, era următorul16: 

 
 
 
 

                                                      
8 S.J.A.N. Olt, fond Sucursala Băncii Naţionale a României, Agenţia Slatina, dosar 

173/1938-1939, f. 15. 
9 S.J.A.N. Vâlcea, Banca Naţională a României, Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar 

98/1948, ff. 63-68. 
10 Situaţia obştilor de arendare de pământ a fost următoarea: două erau mediocre, două   

–  slabe, una – bună. 
11 Situaţia cooperativelor forestiere a fost următoarea: patru erau mediocre, patru            

–  slabe, trei – bune, două se aflau în lichidare. 
12 Situaţia cooperativelor de aprovizionare a fost următoarea: două erau slabe, trei          

–  bune, una se afla în proces de lichidare. 
13 Situaţia cooperativelor de consum s-a prezentat astfel: cinci erau mediocre, patru        

–  slabe, trei – bune, una nu funcţiona. 
14 Situaţia cooperativelor de producţie a fost următoarea: una era mediocră şi una era 

bună. 
15 Ibidem, dosar 126/1940, f. 3. 
16 Ibidem. 
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Tabelul 1 
 

Graficul mişcării cooperative, la 31 decembrie 1945, în judeţul Vâlcea 
 

Nr. 
crt. 

Cooperative Oraş Sat Total Număr 
de 

membri 

Capital 
social vărsat/ 

mii de lei 
  1. Bănci populare 11 128 139 138.994 8.023 
  2. Cooperative de 

consum 
2 1 3 596 2.795 

  3. Cooperative de 
aprovizionare 

3 74 77 16.618 191.286 

  4. Cooperative 
forestiere 

3 18 21 2.829 19.810 

  5. Lăptării - - - - - 
  6. Cooperative 

viticole 
2 - 2 845 6.192 

  7. Obşti de 
cumpărare 

- 9 9 693 8.778 

  8. Obşti de arendare 1 1 2 45 1.417 
  9. Diverse 1 4 5 752 130 
10. Total 23 235 258 46.198 369.402 

 
Pentru cooperaţia din judeţul Vâlcea, în perioada 1940-1945, din sursele 

verificate am putut desprinde următoarele concluzii: instituţiile au fost conturate 
pe necesităţile şi îndeletnicirile sătenilor şi a existat un număr mai mare de bănci 
populare, decât cooperative de aprovizionare, producţie şi consum. După anul 
1945, cea mai mare parte a cooperativelor s-au dovedit neviabile, motiv pentru 
care Institutul Naţional al Cooperaţiei a decis lichidarea lor. Astfel, în intervalul 
1945-1947, în judeţul Vâlcea, au fost desfiinţate un număr de 56 de cooperative 
(24 de bănci populare şi 32 de cooperative de aprovizionare, forestiere şi de 
consum). 

În vederea revigorării cooperaţiei vâlcene, după 1945, organele de 
control ale BNR au solicitat administraţiei Federalei Cozia: o atentă îndrumare a 
unităţilor de gradul I din raza sa de activitate; supravegherea gestionarilor şi a 
modului cum aceştia administrează depozitele; înfiinţarea de cooperative de 
producţie specifice regiunii: fabrici de cherestea, instalaţii de ţesături, fabrici de 
unt şi brânzeturi, cooperative pentru colectarea fructelor şi a vinurilor17 etc. 
Rezultatul s-a văzut în scurt timp, Institutul Naţional al Cooperaţiei dând 
aprobare pentru constituirea de noi societăţi necesare aprovizionării populaţiei. 

                                                      
17 Ibidem, f. 17. 
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În consecinţă, în judeţul Vâlcea au fost înfiinţate, după anul 1945, un 
număr de 23 de cooperative, după cum se poate vedea din tabelul următor: 

 
Tabelul 2 

 
Cooperative înfiinţate după anul 1945, în judeţul Vâlcea 

 
Nr. 
crt. 

Cooperativa Sediul cooperativei Anii de 
funcţionare 

  1. Ajutorul Călineşti-Proieni 1945-1948 
  2. Cuza Vodă Milostea 1945-1949 
  3. Înălţarea Olăneşti-Sat 1945-1949 
  4. Lespezile Ionaşcului Dobriceni 1945-1950 
  5. Muncitorul Jiblea 1945-1948 
  6. Ogorul Cârstăneşti 1945-1948 
  7. Ţăranilor Horezu 1945-1948 
  8. Unirea Guşoieni 1945-1948 
  9. Unirea Păuşeşti-Măglaşi 1945-1948 
10. Solidaritatea Râmnicu Vâlcea 1945-1950 
11. Luncavăţul Oteşani 1946 
12. Aninoasa Bercioiu 1946-1948 
13. Luncavăţul Şirineasa 1946-1948 
14. Podgoriile Mitrofani 1946-1948 
15. Înflorirea Fometeşti 1946-1947 
16. Mihai Viteazul Creţeni 1946-1951 
17. Băile Olăneşti Băile Olăneşti 1946-1951 
18. Măgura Slătioara 1946-1953 
19. Albina  Budeşti 1947-1949 
20. Albina Ciuteşti 1947-1949 
21. Unirea Nemoiu 1947-1950 
22. Livadia Olăneşti 1947-1950 
23. Cheia Cheia 1948-1949 

  
Din sursele studiate observăm faptul că în perioada 1945-1948, Institutul 

Naţional al Cooperaţiei a dat cu mare discernământ aprobare pentru constituirea 
de noi societăţi cooperative şi a trecut la lichidarea celor care s-au dovedit 
neviabile. După naţionalizarea din anul 1948, în mediul urban s-au înfiinţat 
magazine mixte de stat, iar în mediul rural, cooperative de consum. Acestea au 
asigurat aprovizionarea şi desfacerea cu mărfuri şi, totodată, achiziţionarea de 
produse agricole de la ţărănime. 
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Anexa 1 
 

Situaţia băncilor populare urbane şi rurale din judeţul Vâlcea la 31 decembrie 
194018: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii 

 

Adresa unităţii Capitalul 
social 

vărsat/lei 

Calificarea pe anul 
1940 

situaţia conducerea 
  1. Academia 

Română 
Oteteliş 250.000 bună bună 

  2. Ajutorul Râmnicu Vâlcea 2.665.000 bună bună 
  3. Albina Laloşu 598.000 mediocră mediocră 
  4. Albina Surupatele 231.000 mediocră bună 
  5. Albina Sineşti 461.000 mediocră slabă 
  6. Albina Bodeştilor Bodeşti 645.000 mediocră bună 
  7. Alunul Alunu 313.000 bună slabă 
  8. Aninoasa Glăvile 670.000 mediocră slabă 
  9. Aninoasa Stroeşti 284.000 mediocră slabă 
10. Arnota Regele Carol II 768.000 mediocră bună 
11. Aurora Tomşani 77.000 slabă slabă 
12. Avântul Băile Govora 290.000 slabă slabă 
13. Baba Novac Căzăneşti 302.000 slabă slabă 
14. Băbeni Băbeni Bistriţa 1.066.000 bună mediocră 
15. Bărbătescu Bărbăteşti 370.000 mediocră bună 
16. Bârsanul Drăgăşani 604.000 mediocră slabă 
17. Beica Uşurei 17.000 slabă mediocră 
18. Buna Vestire Mădulari-

Cernişoara 
130.000 bună slabă 

19. Buna Vestire Râmeşti Beica 143.000 mediocră mediocră 
20. Călimăneşti Călimăneşti 1.135.000 bună bună 
21. Căminul 

Învăţătorilor 
Râmnicu Vâlcea 5.551.000 bună bună 

22. Cerbul Lotrului Mălaia 164.000 mediocră bună 
23. Cerna Bătăşani 750.000 mediocră mediocră 
24. Cerna Copăceni 197.000 mediocră slabă 
25. Cernişoara Armăşeşti 303.000 mediocră bună 
26. Cetatea Grădiştea 1.289.000 mediocră slabă 
27. Ciumagi Ciumagi-Dejoiu 288.000 mediocră slabă 
28. Mihail 

Kogălniceanu 
Ocnele Mari 3.056.000 mediocră bună 

29. Credit Popular Făureşti 395.000 mediocră mediocră 
30. Crinul Lăpuşata 288.000 mediocră mediocră 
31. Cuza Vodă Ghioroiu 464.000 mediocră slabă 

                                                      
18 Idem, Banca Naţională a României, Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar 98/1948,            

ff. 63-68. 
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32. Dejoiu Dejoiu-Nisipi 94.000 slabă slabă 
33. Deşteptarea Fârtăţeşti 133.000 mediocră bună 
34. Deşteptarea Stăneşti Cerna 736.000 bună bună 
35. Dobruşa Ştefăneşti 196.000 slabă slabă 
36. Dobriceni Dobriceni 117.000 mediocră mediocră 
37. Doina Buneşti 382.000 mediocră mediocră 
38. Drăganul Drăganul 255.000 mediocră slabă 
39. Dragostea Creţeni 414.000 mediocră bună 
40. Dreptatea Roeşti 328.000 slabă slabă 
41. Drumul lui Traian Voiceşti 213.000 mediocră mediocră 
42. Energia Slătioara 482.000 mediocră bună 
43. Floarea 

Stăneştilor 
Stăneşti Lunca 570.000 mediocră mediocră 

44. Florizel Orleştii de Sus 284.000 mediocră slabă 
45. Gândacul Albinaş Guşoeni 516.000 mediocră bună 
46. Geamănă Dozeşti 380.000 bună bună 
47. General 

Praporgescu 
Foleştii de Sus 132.000 slabă slabă 

48. Glăvile Glăvile 352.000 mediocră slabă 
49. Gloria Băbeni Olteţ 269.000 mediocră mediocră 
50. Govora Govora Sat 198.000 mediocră mediocră 
51. Greceanca Greci 234.000 mediocră slabă 
52. Înălţarea Oteşani 533.000 mediocră slabă 
53. Independenţa Frăţila 205.000 mediocră bună 
54. Înfrăţirea Cârstăneşti 328.000 bună bună 
55. Înfrăţirea Giuleşti 716.000 bună bună 
56. Înfrăţirea Veaca 383.000 mediocră slabă 
57. Înfrăţirea Brădetu Păuşeşti Măglaj 698.000 bună bună 
58. Îngerul Roşiile 537.000 slabă slabă 
59. Învierea  Călineşti 101.000 mediocră slabă 
60. Isvoarele Grădiştea 134.000 mediocră mediocră 
61. Isvorul Rece Isvorul Rece 300.000 mediocră slabă 
62. Isbânda Satelor Mădulari Beica 474.000 mediocră slabă 
63. Isvorul 

Tămăduirii 
Smeurăt 231.000 slabă slabă 

64. Lădeşti Lădeşti 642.000 mediocră mediocră 
65. Lumina Fumureni 203.000 mediocră mediocră 
66. Luncavăţul Dăeşti 273.000 bună bună 
67. Luptătorul Pleşoiu 122.000 slabă slabă 
68. Maica Domnului Rm. Vâlcea 29.000 slabă slabă 
69. Măciuca Măciuca 790.000 bună mediocră 
70. Mihăieşti Mihăieşti 604.000 bună mediocră 
71. Milosteanca Milostea 88.000 slabă slabă 
72. Muncitorul 

Vâlcean 
Râmnicu Vâlcea 118.000 bună bună 
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73. Nădejdea Călina 614.000 bună bună 
74. Naşterea Brezoiu 346.000 mediocră slabă 
75. Olăneşti Olăneşti 794.000 mediocră mediocră 
76. Oltul Căzăneşti 681.000 mediocră mediocră 
77. Olteţul Colteşti 481.000 bună slabă 
78. Olteţul Zătreni 920.000 mediocră slabă 
79. Pădureţul Frânceşti-

Mănăstireni 
179.000 bună bună 

80. Păstorul Vaideeni 496.000 slabă slabă 
81. Pesceana Pesceana 830.000 mediocră mediocră 
82. Pietrari Pietrarii de Jos 123.000 mediocră mediocră 
83. V. Pleşoianu Pârâeni 344.000 mediocră mediocră 
84. Privighetoarea Şuşani 91.000 slabă slabă 
85. Progresul Horez 1.435.000 bună bună 
86. Progresul Amărăşti 1.310.000 mediocră slabă 
87. Prosperitatea Săscioara 824.000 bună mediocră 
88. Prosperarea Stroeşti 642.000 mediocră slabă 
89. Prundul Prundeni 549.000 bună bună 
90. Racovineanca Racoviţa 195.000 bună mediocră 
91. Regele Carol II Broşteni 457.000 bună slabă 
92. Renaşterea  Râmnicu Vâlcea 509.000 bună bună 
93. Renaşterea Marcea 256.000 mediocră mediocră 
94. Renaşterea Obislavu 152.000 slabă slabă 
95. Româneşti Româneşti 146.000 mediocră slabă 
96. Ruina Cămătarilor Voineasa 219.000 slabă slabă 
97. Salvarea Şerbăneşti 245.000 mediocră mediocră 
98. Sărata Pietrarii de Sus 264.000 bună bună 
99. Şasa Tetoiu 579.000 bună slabă 
100. Scundu Scundu 118.000 slabă mediocră 
101. Sf. Constantin şi 

Elena 
Locusteni 525.000 mediocră slabă 

102. Sf. Dumitru Fişcălia 139.000 mediocră bună 
103. Sf. Ioan 

Botezătorul 
Beneşti 494.000 bună mediocră 

104. Sf. Gheorghe Ioneşti 488.000 mediocră mediocră 
105. Sf. Gheorghe Nemoiu 625.000 mediocră slabă 
106. Sf. Gheorghe Zlătărei 227.000 mediocră mediocră 
107. Sf. Nicolae Bălceşti 158.000 bună bună 
108. Sf. Spiridon Muereştile 568.000 mediocră slabă 
109. Sf. Voevozi Bogdăneşti 223.000 mediocră slabă 
110. Şoimul Genuneni 172.000 bună bună 
111. Speranţa Binelui Suteşti 208.000 mediocră bună 
112. Sporul Măldăreşti 213.000 mediocră slabă 
113. Sporul Otăsăului Păuşeşti Otăsău 233.000 mediocră mediocră 
114. Sprijinul Giuleşti 301.000 mediocră mediocră 
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Bătrâneţilor 
115. Sprijinul 

Plugarilor 
Pietroasa 250.000 bună bună 

116. Stejarul Băeşti 162.000 slabă slabă 
117. Stejarul Berbeşti 145.000 slabă slabă 
118. Ştirbey Vodă Goruneşti 111.000 mediocră mediocră 
119. Stoeneşti Stoeneşti 243.000 mediocră mediocră 
120. Stupina Făureşti 1.083.000 bună bună 
121. Stupina Şirineasa 715.000 mediocră mediocră 
122. Tăria Mateeşti 479.000 mediocră mediocră 
123. Trinitatea Cermegeşti 566.000 mediocră mediocră 
124. Unirea Cheia 147.000 slabă slabă 
125. Unirea Crăpăturile 404.000 slabă slabă 
126. Unirea Foleşti de Sus 157.000 slabă slabă 
127. Unirea Popeşti 180.000 bună bună 
128. Unirea  Turceşti 325.000 mediocră slabă 
129. Văleni Văleni 1.220.000 bună mediocră 
130. Văleanui Români 331.000 bună mediocră 
131. Veritatea Dejoiu Nisipi 117.000 slabă slabă 
132. Victoria Ştirbeşti 186.000 mediocră slabă 
133. Viitorul Slăveşti 474.000 bună bună 
134. T. Vladimirescu  Zăvideni 1.453.000 bună mediocră 
135. Vlădeşti Vlădeşti 241.000 mediocră mediocră 
136. Vulturul Câineni 320.000 mediocră mediocră 
137. Zăvoiul Râmnicu Vâlcea 1.976.000 bună bună 

 
 

CO-OPERATIVE INSTITUTIONS IN VÂLCEA COUNTY (1940-1948) 
 

(Abstract) 
 

It is difficult to make appreciations regarding the number of the co-operative 
institutions from Vâlcea County, for the period 1940-1948, because their registration in 
the statistic data of that epoch was done inadequately. In Vâlcea County, during the 
above mentioned period of time, besides the forms of co-operative association conceived 
especially for credit operations, co-operative institutions were also organized meant to 
stimulate the productive activities, those that were supposed to render valuable and to 
commercialize the agricultural resources. Nonetheless, through the collective farming, 
the state tried to solve the problems related to the qualitative and cheap merchandise 
supplying of the localities. 
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