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SCURTĂ PRIVIRE  

ASUPRA ACTIVITĂȚII COMERCIALE CRAIOVENE  

ÎN PRIMUL SFERT DE SECOL XX 

NARCISA MARIA MITU 

Abstract: The first three decades in Craiova were defined by a period of 
urban, architectural, artistic, municipal effervescence, turning it into one of 
the most important urban centres from the South-West of Oltenia. A town 
with commercial sense of purpose, it provides an ongoing attraction for 
merchants, artisans and small industrialists. Records and statistics certify that 
Romanian entrepreneurs represented the majority followed closely by Jews 
and other nationalities as: Armenians, Turks, Czechs, Italians, Bulgarians, 
Greeks, etc. 
In the economic growth of the town within the period referred, can be noticed 
three distinct phases: one of greatness, during which there were set up a 
significant number of firms, with a varying lifespan (until 1916), another 
with significant human and material losses during The First World War 
(1916–1918), followed by a recovery period (1918–1924). 

Key words: Craiova, Dolj county, the first quarter of the XXth century, 
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Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul sec. XX a fost dominat de o 

perioadă a modernizării interne și a construcției naționale, România cunoscând, în 
acest interval de timp fast, transformări spectaculoase din punct de vedere politic, 
economic și social. Primul sfert de secol XX, perioadă care este supusă studiului 
nostru, cuprinde trei mari etape: una, de măreție, în care s-au realizat multe din 
obiectivele cerute de dezvoltare și modernizare (până în anul 1916), alta, de 
pierderi umane și materiale semnificative în timpul Primului Război Mondial 
(1916-1918), urmată de o perioadă de refacere (1918–1924)1. 

Ca toate orașele României, Craiova a făcut pași considerabili spre un 
urbanism modern, în special în perioada în care a fost condusă de „un veritabil 

 
 Cercet şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din 

Craiova, al Academiei Române; e-mail: narcisa_mitu@yahoo.com 
1 Istoria României, vol. VII, tom. II De la independență la Marea Unire (1878–1918)  

(coord. Gheorghe Platon), București, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 31–36; Ioan Scurtu, Gheorghe 
Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX, București, Editura Paideea, 1999, pp. 93–94. 
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vector al programului de modernizare, unul din cei mai dinamici susținători ai 
urbanismului modern, unul din arhitecții programului de dezvoltare a orașelor 
românești” – Nicolae Romanescu2.   

Primele trei decenii din viața orașului au fost caracterizate de o perioadă de 
eferveșcență urbanistică, arhitecturală, artistică şi edilitară, transformându-l în unul 
dintre cele mai importante centre urbane din zona de sud-vest a României. Craiova, 
oraş cu vocaţie preponderent comercială, constituie o atracție permanentă pentru 
comercianți, meșteșugari și mici industriași. Documentele și statisticile atestă 
faptul că întreprinzătorii români erau majoritari, fiind urmați îndeaproape de evrei, 
dar și de diferite naționalități precum: armeni, cehi, turci, italieni, bulgari, greci etc.  

Străzile din centrul orașului: Unirii, Copertari, Lipscani, Buzești, A. I. Cuza, 
Madona Dudu, erau principalele artere, unde activitatea economică era dezvoltată, 
având o reţea comercială constituită din cârciumi, cafenele, depozite, magazine, 
prăvălii etc., aşa cum rezultă din documentele înregistrate în Camera de Comerț și 
Industrie Craiova. De asemenea, aici își desfășurau activitatea și unele fabrici, 
tipografii, ateliere. Nu numai centrul era plin de prăvălii, acestea se întâlnesc în 
număr suficient de mare și în piețe, în zona mediană a orașului dar și spre periferie. 
Comerțul crește și se diversifică: se înmulțesc magazinele, vitrinele devin tot mai 
atrăgătoare, apar magazine generale, după moda Parisului, cuprinzând mărfuri 
felurite și din toate domeniile: alimentară, manufactură, coloniale, galanterii, 
mărunțișuri, băuturi spirtoase etc. 

Sursele studiate menționează magazinul universal „la Steaua de aur a României”, 
deschis la 1 martie 1921, pe strada Copertari, nr. 1, înregistrat sub firma „Nicolae D. 
Rusu, Costică F. Bădescu, Marin F. Bădescu & Co., comerțul cooperativ român, 
societate în comandită simplă”. În incinta acestuia erau comercializate produse de 
manufactură, lipscănie, mărunțișuri, băcănie, coloniale, delicatese, băuturi. În clădire, 
își desfășura activitatea și un birou de agentură și comision3. Produse de manufactură 
erau vândute și de către firma „Voicu și Sgândăreanu” (începând cu anul 1904) în str. 
Madona Dudu (nr. 1–3). La 12 dec. 1912, reînoindu-se asociația, cei doi parteneri au 
adăugat firmei lor emblema „La Luvru”, magazinul fiind mutat în str. Unirii, nr. 75 
(ulterior 35)4. Același domeniu de activitate a fost înscris la Camera de Comerț și de 
proprietarii magazinului „La Astoria” (str. Justiției nr. 22, ulterior str. Cuza Vodă, nr. 

 
2 Luchian Deaconu, Otilia Gherghe, Craiova 1901–1916. Modernizarea: obstacole, capcane și 

ispite, Craiova, Editura Sitech, 2011, p. 8.  
3 „Monitorul Oficial” nr. 143/30 septembrie 1921, p. 5783. (în continuare se va cita: „M.O.”) 

Aportul asociaților la capitalul social este următorul: Nicolae D. Rusu (30.000 de lei), Costică  
F. Bădescu (2.500 de lei) și Marin F. Bădescu (2.500 de lei), în calitate de asociați comanditați, dr. 
Marin Baculescu (20.000 de lei) și Gavril Georgescu (20.000 de lei), în calitate de asociați 
comanditari, un total de 75.000 de lei. 

4 „M.O.”, nr. 205/11 dec. 1912, p. 9549; Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, Dolj, fond 
Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 429/1931, ff. 1–6. Cei doi asociați au depus un 
capital în valoare de 100.000 de lei și se ocupau, împreună, de administrarea magazinului (în 
continuare se va cita: S.J.A.N., Dolj).  
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8), Teodorescu Mihail și Dunăreanu Dumitru, la 10 mai 19235;  de comercianții Chiriță 
Marinescu și Petrescu Marin, administratorii prăvăliei „Păun” (12 mai 1925 – 8 ian. 
1934) din str. Buzești, nr. 116. 

Produse de manufactură și lipscănie se găseau și în prăvălia din str. Unirii (nr. 
74), a comercianților Begomil Anghelof și Tudor Vădeanu (înființată la 1 oct. 1910). 
Imobilul în care aceștia își desfășurau comerțul aparținea cetățeanului Nicola Staicu. În 
această tovărășie, Bogomil depunea un capital social de 10.000 de lei7. Aceeași 
categorie de mărfuri conținea și magazinul „La Papagal” din str. Lipscani, nr. 18 
(comercianți Iordăchescu Gogu și Victor N. Sgândăreanu) (3 mai 1919 – 1 oct. 1932)8. 
Pe aceeași stradă (la nr. 66), se afla prăvălia „La snopii de grâu”, unde I. Criveanu și 
Oprea Nicolăescu au vândut aproape un sfert de secol produse de manufactură și 
scurteicărie (31 mai 1910 – 1 ian. 1934)9, iar firma socială David Calef &Marin 
Dumitrescu oferea spre vânzare, începând cu 26 octombrie 1919, obiecte de 
manufactură, galanterie și marchitănie. Capitalul social, 50.000 de lei, a aparținut în 
toatalitate asociatului David Calef, care se angaja să-l suplimenteze cu noi sume, în caz 
de nevoie. Coasociatul său aducea, ca aport social, munca și priceperea sa. Pentru 
început, beneficiul a fost distribuit astfel: 70% revenea lui Calef și numai 30% lui 
Demetrescu. În anul 1923, fiind nevoie de suplimentarea fondurilor financiare, David 
Calef investește suma de 650.000 de lei. Acesta este si momentul când se schimbă și 
procentul din beneficiu: 60%, respectiv 40%10. 

Firma „D. S. Fortunescu Fii” (str. Unirii nr. 65) a oferit locuitorilor urbei o 
gamă variată de produse: coloniale, delicatese, băuturi spirtoase ( în perioada 1 iul. 
1919–1940) și cereale, lemne (1919–1948). În contul firmei era înregistrat și 
domeniul exploatarea pădurilor (1919–1949). În 1940, se renunță la comerțul cu 
băuturi, delicatese și coloniale, acesta fiind preluat de Socicietatea „Fructul 
Românesc”, al cărei termen de identificare era emblema „Vissol” și la comerțul cu 
lemne de foc, la 5 febr. 194011. 

Un magazin de coloniale și băuturi spirtuoase, pentru care a fost alocat un 
capital de 31.383 de lei (4 sept. 1910), a fost înregistrat și pe str. Madona-Dudu, nr. 
71, și aparținea firmei sociale „Elena D. Iorgovici, Antonie M. Iorgovici și George 
D. Iorgovici”12. 

 
5 S.J.A.N., Dolj, dosar nr. 82/1931, ff. 3, 7. 
6 Ibidem, dosar nr. 85/1931, ff. 1, 6. 
7 „M.O.”, nr. 170/2 nov. 1910, p.7006. 
8 S.J.A.N., Dolj, fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 72/1931, ff. 1–5. La 

deschiderea activității comerciale, capitalul depus de cei doi comercianți a fost în valoare de 74.725 
de lei. 

9 Ibidem, dosar nr. 334/1931, ff. 1, 6. 
10„M.O.”, nr. 119/3 iunie 1924, p. 6111. 
11 S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 266/1931, ff. 1–2, 22, 

47. Firma este o continuare a celei înființate la 1866 (f. 1).  
12 „M.O.”, nr. 147/3 oct. 1910, p. 6038. Capitalul era distribuit astel: Elena – 10.000 de lei; 

Antonie – 11.703 lei și George – 9.680 de lei. 
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Publicul cititor își putea procura cărțile prin intermediul librăriilor „Lumina” 
și „Doina Olteniei”, dar și de la cele deținute de evreii Benvenisti, Lazăr, Samitca. 
Librăria „Lumina” a luat naștere la 14 mai 1910, la inițiativa unor oameni de 
cultură din Craiova, directori de bancă, primari sau viitori primari ai orașului, 
inspectori școlari, precum: C. Neamțu, Emanuel Tătărescu, C. Negrescu, 
Spulbereanu S., I. Popescu, Georgescu Alecu, Marinescu C. Murgași. Și-a 
desfășurat activitatea pe str. Unirii, la nr. 52. După treizeci de ani de activitate, 
întregul fond este preluat de Cooperativa „Lumina Olteniei” a Corpului Didactic 
Dolj13. Concurență îi făcea, începând cu 1 mai 1914, librăria „Doina Olteniei”, 
aflată pe aceeași stradă, la nr. 94, aparținând întreprinzătorilor Marin B. Albulescu 
și Iosef Hussar. Această librărie se distingea de cea precedentă prin faptul că, 
alături de obiectele de librărie și papetărie, erau comercializate și „note și 
instrumente musicale”. Capitalul, în valoare de 2.500 de lei, aparținea asociatului 
Marin B. Albulescu; în schimb, Iosef Hussar aducea ca aport munca sa, 
revenindu-i, totodată, și resposabilitatea de a administra magazinul și a păstra 
evidența registrelor14. 

În domeniul fotografiei, în orașul Craiova, s-au remarcat I.  Mencer și Mihail 
Andrei. Cei doi asociați și-au deschis un atelier fotografic pe str. Justiției, la nr. 24, 
la 23 aprilie 1914. În această asociere, contribuția lui M. Andrei consta în 
ustensilele fotografice și mobilierul necesar funcționării optime a atelierului, 
evaluate la 3.000 de lei, sumă ce urma să i se ramburseze într-o perioadă de trei 
ani15. 

Peisajul urban a fost îmbogățit în primul deceniu al sec. XX, cu farmacia 
„Aurora”, a fraților G. si N. Paraschivescu, farmaciști de profesie (1 aprilie 1910)16, 
și „Drogheria medicală A. Petculescu și C. Cercel” (str. Unirii, nr. 79). Cei doi 
parteneri au preluat, la 27 oct. 1909, marfa și accesoriile de la Matilda C.R. Iliescu. 
Funcția de dirigite al drogheriei i-a revenit lui Petculescu, în timp ce Cercel se ocupa 
de treburile de birou17. După 14 ani, componența asociației înregistrează modificări, 
droghistului Al. Petculescu alăturându-i-se N.P. Stănculescu și P. Georgescu, ca 
asociați comanditari, aceștia având răspundere limitată. Firma este înregistrată la  
26 oct. 1925 sub numele „Al. Petculescu și Comp.” societate în comandită simplă18. 
La 15 mai 1931, Alexandru Petculescu s-a asociat cu „Parfumeria Beryllon” în 
vederea exploatării drogheriei Alex. Petculescu. Conform actului de asociație, firma 
va purta numele „Drogheria Petculescu & Co. SINC”, cu sediul în str. Kogălniceanu. 

 
13 S.J.A.N. Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 403/1931, ff. 1–2. 
14 „M.O.”, nr. 109/14 aug. 1914, p. 5713. 
15 Ibidem, p. 5712. 
16 Idem, nr. 59/17 iunie 1910, p. 2561. 
17 Idem, nr. 270/4 martie 1910, p. 10736. 
18 Idem, nr. 58/11 mart. 1926, p. 3264. Dacă în 1909, capitalul social a fost 53.308,76 de lei, în 

anul 1925, acesta ajungea la cifra de 450.000 de lei (Al. Petculescu – 150.000 de lei, N.P. Stănculescu 
– 100.000 de lei și P. Georgescu – 200.000 de lei). Semnătura îi aparținea lui Petculescu. 
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Contractul a fost semnat pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelugire, și 
cu un capital în valoare de 100.000 de lei (10.000 de lei A. Petculescu și 90.000 de 
lei parfumeria Beryllon). În cadrul companiei, Alexandru Petculescu era director 
tehnic, iar partenerii săi se ocupau cu administrarea comercială și financiară. Potrivit 
aceleiași înțelegeri, semnătura socială o aveau cel puțin doi dintre asociați. 
Parfumeria Beryllon își rezerva dreptul de a ceda oricui drepturile sale19. 

Industria parfumurilor a fost reprezentată de fabrica de parfum a lui Ioan 
Pefca, cunoscută sub numele „Florica” (str. Știrbey Vodă, nr. 46) și care exista pe 
piață încă din 1898. În perioada respectivă, era înregistrată ca „Fabrica de salamură 
pentru grâu”20. În anul 1916, aceasta a beneficiat de prevederile legii pentru 
încurajarea industriei naționale, fiind scutită de vamă pentru instalația necesară 
prelucrării parfumului și lărgirea fabricii, de impozit și având reducere de transport 
pe CFR21. La 30 oct. 1920, fabrica trece în administrarea „Parfumeriei Dalila S.A.” 
care preia întregul fond de comerț, tot activul si pasivul firmei Ioan Pefca, rețetele 
preparatelor și toate mărcile de comerț sub care fuseseră exploatate produsele, toate 
drepturile și datoriile anterioare datei de 5 septembrie 1920. Fondatorii firmei,  
C.N. Popp, col. Toplicescu, maior Ciuceanu, Ștefan Pleșoianu, C. Pictorian, Banca 
României Craiova, prin I. Nedeianu, și Ioan Pefca au depus, pentru buna 
funcționare a firmei, un capital în valoare de 250.000 de lei. Scopul noii societății a 
fost: „exploatarea industriei produselor de parfumerie, extracțiuni și distilațiuni de 
uleiuri esențiale din flori naturale, fabricațiunea de parfumuri sintetice, 
fabricațiunea de produse chimice și specialități farmaceutice, fabricațiunea de 
uleiuri vegetale, in, cinepă, floarea soarelui, rapiță, etc., și orice alte produse 
înrudite ca aceste industrii, pe cari societatea le va socoti profitabile”. De 
asemenea, se ocupa și cu comercializarea parfumurilor, uleiurilor vegetale și a 
celorlalte produse obținute în fabrică22. Din consiliul de administrație făceau parte: 
C.N. Popp, col. C. Toplicescu, maior V. Ciuceanu, C. Demetrescu-Negrea,  
C. Pictorian, I. Nedeianu și I. Pefca. Funcția de director al fabricii i-a fost atribuită 
lui I. Pefca, de profesie chimist23.  

 
19 Idem, nr. 128 din 5 iunie 1931, p. 7188. 
20Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, Documente economice privind 

Circumscripția Camerei de Comerț și Industrie Dolj (1865–1949), Craiova, Editura Universitaria, 
2015, p. 148. În perioada respectivă, Ioan Pefca era în asociație cu Petrino, firma fiind înregistrată sub 
numele „Petrino & Pefca”. Sediul era stabilit în str. Sf. Gheorghe Nou, nr. 29. 

21 „M.O.”, nr. 50/5 iunie 1916, p. 2276. Durata societății este de cinci ani și firma era angajată 
de semnăturile celor doi asociați. S-a prevăzut că, în cazul decesului asociatului comandidat, 
societatea se desființează. 

22 Idem, nr. 285/30 mart. 1921, pp. 12777–12779. C.N. Popp – 40.000 de lei, col. Toplicescu, 
maior Ciuceanu, Ștefan Pleșoianu, C. Pictorian – câte 10.000 de lei și Banca României Craiova, prin 
I. Nedeianu, – 53.500 de lei și Ioan Pefca – 116.511 lei în natură și bani. 

23 „Voința națională”, nr. 3794/24 aug. 1897, p. 3. Ioan Pefca a lucrat ca preparator chimist în 
laboratorul de chimie al Școlii Militare din Craiova și este cel care a realizat pesticidul „Saramura de 
murat semințe de grâu”, marca „Florica”.  
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Comerțul cu pește a fost prestat de Sindicatul Pescarilor din Dolj, Societate 
cooperativă pe acțiuni care avea înregistrat ca obiect de activitate la Camera de 
Comerț: comerțul de pescărie și exploatări de bălți, comerț realizat în Piața 
Marșeu, la plațul 197 (21 febr. 1922 – 31 mart. 1940)24.  

În Craiova, își desfășurau activitatea, în perioada respectivă, și birourile de 
agentură și commission, înființate de firmele sociale „Iorgu Papadopol &Co” (str. 
Lascăr Catargiu, nr. 4), fondată în nov. 1911 de administratorii Nicolae  
P. Stănculescu și Iorgu Papadopol25, și „George N. Turbure&Co”, creată la  
1 ian. 191226. 

Firma „Ionescu&Comp”, înființată la 9 august 1922, se ocupa cu comerțul 
lemnelor de foc și al articolelor accesorii. Depozitul era închiriat de la Societatea 
„Industriala” Craiova, cu sediul în str. Știrbei Vodă, nr. 2427. 

O categorie de localuri, care se dezvoltă mult în această perioadă și care se 
găsește pe toate străzile și ulicioarele orașului, este reprezentată de bodegile, 
cârciumile sau localurile de aperitive. Dacă restaurantele de lux erau frecventate de 
elita orașului, cele de categoria a doua de negustori, în special, birturile, erau 
vizitate cu regularitate de oameni de categoria a treia, în mod deosebit la sfârșit de 
săptămână, băuturile spirtoase și vinurile fiind la mare căutare.  

În acest domeniu, în primul sfert de secol XX, au activat comercianții Petre 
Cătănescu și Constantin Șovei, în bld. Anastasie Stolojan, la nr. 12 (deschis la  
23 nov. 1910). Localul în care își desfășurau activitatea era unul cu chirie pentru 
care plăteau 1.000 de lei. Beneficiul era de 70% pentru Șovei, care depusese cea 
mai mare parte din capitalul social (2.000 de lei)28. În aceeași sferă de activitate se 
mai înscriu și Ion Turmei și Constantin Vasile (1 iulie 1910 – 1 iul. 1912)29;  
N. Hristodulo și Nicolae P. Stănculescu, pe str. Lascăr Catargiu, nr. 2 (începând cu 
1 oct. 1909)30. Pe str. Sf. Gheorghe-Nou funcționa, din 26 oct. 1909, asociația 
dintre Ștefan Constantinescu, comerciant de băuturi spirtoase, și Barbu  
M. Lungianu. Aportul celor doi asociați în această afacere reunea experiența, 
mărfurile în „băuturi, băcănie, edecuri etc., 400 de lei și brevetul de băuturi 
spirtuoase”, cât și suma de 3.000 de lei ai lui Ștefan Constantinescu, cu 
cunoștințele de antreprenor ale asociatului B. Lungianu. Contractul încheiat între 
cei doi parteneri stipula că: mărfurile pentru prăvălie, precum vinuri, rachiuri, 
tutun, se vor cumpăra cu bani sau polițe; licența și patenta vor fi înregistrate pe 
numele societății; atribuțiile personalului prăvăliei erau stabilite de Lungianu, care 

 
24 S.J.A.N., Dolj, fond Camera de Comerț și Industrei Craiova, dosar nr. 411/1931, ff. 1, 13. 
25 „M.O.”, nr. 199/9 dec. 1911, p. 9127. Domeniul de activitate înregistrat a fost: birou de 

agentură și comision, incasso și consignație. 
26 Idem, nr. 37/19 mai 1912, Supliment, p. 1841. 
27 Idem, nr. 147/6 oct. 1922, p. 6743. Asociați erau: Nicu Ionescu, Ghiță Ionescu și Nicolae 

Ionescu, comercianți din Craiova. 
28 Idem, nr. 196/2 dec. 1910, p. 7996. Capitalul social depus a fost de 3.000 de lei. 
29 Idem, nr. 131/14 sept. 1910, p. 5414. 
30 Idem, nr. 42/26 mai 1910, p. 1858. 
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deținea și dreptul de semnătură care angaja valabil firma. În ceea ce privește 
venitul net, acesta era atribuit astfel: 25% – Constantinescu și 75% – Lunghian31.   

O altă asociere s-a realizat pe data de 1 aprilie 1910, între St. Niculescu, care 
desfășurase anterior comerț cu băuturi spirtoase în nume personal, pe strada Sf. 
Arhanghel, la nr. 1, și Costică T. Păunescu. Sediul noii afaceri a fost stabilit în str. 
Sirenelor, nr. 56, la domiciliul asociatului Păunescu, care aducea un capital social 
în valoare de 3.000 de lei și cunoștințele necesare în conducerea afacerii. În 
schimb, partenerul său deținea brevetul de licență. Contractul prevedea ca marfa să 
fie cumpărată cu cash de către Păunescu. Firma socială era înregistrată sub numele 
„St. Niculescu & Costică T. Păunescu”, având ca domeniu de activitate, comerțul 
de băuturi spirtoase cu amănuntul și altele, în general32. În aceeași perioadă, au 
 mai fost înregistrate pentru același domeniu de activitate firmele sociale:  
C. Constantinescu & Marin S. Vâlsănescu Papa, str. Justiției, nr. 40 (cu un capital 
în valoare de 10.000 de lei)33; Dincă Stoenescu & Co SINC, str. Madona-Dudu, nr. 
13 (constituită la 13 oct. 1921). Acționarii, Dincă Stoenescu, Andrei I. Popescu, 
ambii comercianți din Craiova, Dumitru I. Stoenescu, negustor din comuna Leu, 
jud. Romanați, Ilie Ștefănescu, comerciant din comuna Coșovenii-de-Sus, jud. 
Dolj, și Pascu D. Măglașu, din Craiova, s-au ocupat cu comerțul de „băuturi 
spirtoase, în special, și orice alte afaceri comerciale în general”. Fondul societății a 
fost în valoare de 500.000 de lei34. 

Antreprenorii români au fost implicați și în industria locală. Dintre fabricile și 
ateliere existente în Craiova, în primele două decenii ale sec. XX menționăm: 

1. Fabrica de ciocolată „Ciocolata Popescu”– constituită la 25 ianuarie 1910, 
la inițiativa unui grup de proprietari și comercianți din Craiova și Băilești:  
I.C. Carianopol, Păun Rădulescu, C.R. Geblescu, Cleopatra și N. Ghilțu; M. Segal, 
Th. Dobrescu, Al. Codrescu, I.S. Drăgulescu, Elie D. Săndulescu, Nicolae Eliad,  
I. Samitca, I.S. Spirtaru, G. Andronescu, căpitan Eugen Periețeanu, Al.S. Popescu, 
căpitanul Iota Mina, av. M. Constantineanu, M. Dumitrescu, Ioan Dumitrescu,  
C. A. Firulescu, D.N. Dianu, N.B. Rioșanu, N.P. Guran, prof. Al.R. Popilian,  
I. Rareș, Ion D. Iureș. Scopul fondatorilor a fost fabricarea ciocolatei și a 
derivatelor ei. Firma a fost administrată de un consiliu de administrație, unde  
C.R. Geblescu era președinte și N.P. Guran – vicepreședinte. Noua societate prelua 
activul și pasivul fostei fabrici de ciocolată „Al.S. Popescu”, fostă societate în 
comandită. Fabrica își desfășura activitatea în str. Horezu, la nr. 335. 

2. Fabrica de salam și mezeluri „Frații Cumpănașu & Comp.”, societate în 
comandită simplă, cu sediul în str. Sf. Gheorghe Nou, la nr. 32 - înființată la 12 ian. 
1921. Obiectul de activitate înregistrat era: creșterea, îngrășarea și 

 
31 Idem, nr. 228/12 ian. 1910, p. 8949. 
32 Idem, nr. 22/29 april. 1910, p. 1013. 
33 Idem, nr. 147/3 oct. 1910, pp. 6037–6038. 
34 Idem, nr. 172/2 nov. 1921, p. 7299. 
35 Idem, nr.  250/9 (22) febr. 1910, pp. 9824–9825; Idem, nr. 165/23 oct. 1913, pp. 6034–6935. 
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comercializarea de vite și râmători, fabricarea de salam, mezeluri și conserve de 
carne și, în general, industrializarea si comercializarea cărnii, a derivatelor și 
accesoriilor acestei industrii. În anul 1922, au deschis un magazin și în București, 
str. Calea Grivitei nr. 102, administrat de Iosef Emil. În atribuțiile sale intrau: 
conservarea mărfurilor și realizarea comenzilor către fabrică, încasarea și 
efectuarea vărsămintelor de bani rezultați din vânzarile zilnice, angajarea și 
concedierea personalului din magazin36. Societatea era administrată de Nae 
Cumpănașu. Funcția de director tehnic aparținea lui Andrei Cumpănașu, iar cea de 
director commercial, revenea lui Gheorghe Tudor. 

În anul 1923, firma a contractat un împrumut în valoare de 10.000.000 de lei, 
de la Banca Națională. Nereușind să-și achite datoria, în 1927, i-a fost scoasă la 
licitație averea imobilă37. 

Capitalul social, în valoare de 2.000.000 de lei, era vărsat de: familia 
Cumpănașu, care aducea, ca aport, fabrica lor de mezeluri, împreună cu tot ce se 
găsea în cele trei sucursale din Craiova, evaluată la suma de 1.000.000 de lei, și 
Banca Comerțului, depunea 1.000.000 de lei în numerar. În schimb, asociatul 
Gheorghe Tudor contribuia cu munca si cunoștințele sale de specialist38. 

3. „Atelierele moderne pentru prelucrarea lemnului N. Miertoiu & C. Goga 
S.A” SINC (str. Calomfirescu, nr. 30), au avut o activitate de peste două decenii  

 
36 Idem, nr. 125/12 iunie 1924, p. 6485. 
37 Idem, nr. 64/22 martie 1927, pp. 3758–3759. Asociați au fost: Nae I. Cumpănașu, Andrei 

Cumpănașu, Constantin I. Cumpănașu, Gheorghe I. Cumpănașu și Gheorghe Tudor, toți industriași 
din Craiova, ca asociați comanditați, și Banca Comerțului S.A. din Craiova, ca asociat comanditar. 
Averea imobilă a firmei era constituită din: 2 bucăți teren arabil, în întindere de 2 ha fiecare, 2 ha 
pământ loc de casă și grădină cu pomi roditori, plantație de viță americană pe o întindere de circa 2,5 
pogoane, învecinate la răsärit cu șoseaua Craiova – Vâlcea; o casă din cărămidă acoperită cu tinichea, 
având o prăvălie, trei camere, bucătărie, pivniță, sală deschisă și sală ca geamlâc și la fațadă un 
șopron deschis; o casă de bârne ruinată, acoperită cu tinichea veche; o remiză, un pătul de lănteți pe 
picioare de zid (cca 7 m), un pătul de nuiele, distrus, o remiză de blane, o fântână cu roată de fier, 
proprietatea lui Nae Cumpănașu, aflate pe teritoriul comunei Motoci, satul Urechești, Dolj; moșia 
Gaia, numită și Blebea, situată pe teritoriul comunei Balota, jud. Dolj, în suprafață de cca 158 de ha, 
împreună cu conacul, livezile, săliștele și tufărișul, o casă din căramidă, cu trei camere la parter, patru 
camere, antreu și o sală deschisă, la etaj, un chioșc distrus, uzat; un grajd din paiente cu pământ (7 m), 
remiză pentru trăsuri și unelte agricole; o magazie de blane degradată, o magazie de blane ca depozit 
de cereale, un pătul de 20 m, un graj de zid, o casă lucrată în paiantă, acoperită cu stuf amestecat cu 
paie, având 8 camere și un local de moară, fântană din beton; un imobil în Craiova, str. Sf. 
Gheorghe-Nou, nr. 52, locuit de Nae Cumpănașu, compus din local de casă, grădină de zarzavaturi și 
grădina cu pomi roditori și neroditori; un imobil în str. Sf. Gheorghe Nou, la nr. 38; un imobil în 
strada Sf. Gheorghe Nou, nr. 32 ce reprezenta fabrica de salam și mezeluri Frații Cumpănașu & Co, 
compusă din toate construcțiile, atelierele, cuptoarele, casele de locuit, birouri, dependințe, etc., cum 
și din toate mașinile, motoarele, ustensilele necesare etc., și terenul aferent; imobilul din str. Sf. 
Gheorghe-Nou nr. 17, format din două corpuri de case, din cărămidă; imobilul din str. Colonel 
Logadi, fostă Lumei; loc viran împrejmuit cu ulucă, 496 m, proprietatea lui Andrei Cumpănașu; 
cureaua de moșie de pe teritoriul cătunului Urechești, pendinte de comuna Motoci, stăpânită de Nae 
Cumpănașu. 

38 „M.O.”, nr. 242/5 febr. 1921, p. 10472. 
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(1 ian. 1920 – 31 martie 1941). Scopul celor doi asociați a fost acela de a înființa și 
conduce împreună ateliere moderne cu secții de tâmplărie, de mobilă, construcții, 
sculptură, strungărie, vopsitorie și tapițerie etc. în cadrul cărora se îndeletniceau 
cu prelucrarea mecanică și artistică a lemnului (mobile și tâmplărie pentru 
construcții de artă). Pe lângă capitalul social, în valoare de 50.000 de lei, depus în 
mod egal de cei doi parteneri, N. Miertoiu a pus în slujba firmei și imobilul din str. 
Calomfirescu, cunoscut sub numele de fabrica de tâmplărie „frații Zvenger pentru 
exercitarea și dezvoltarea întreprinderii comerciale și naționale”. În cadrul firmei 
lucrau între 20–28 de lucrători și ucenici39. 

4. În cadrul „Atelierului de dogărie R. Cauc et Comp.” asociații, Ștefan 
Nițeanu, Gogu Lascu și Radian Cauc, se ocupau cu achiziționarea, confecționarea 
și vânzarea obiectelor „de dogărie și de orice altă natură, fie că vor fi lucrate din 
material brut în atelierul propriu, fie aduse lucrate gata de la alte ateliere”. Sediul a 
fost stabilit în str. Logofăt Tăutu, nr. 440. 

5. Atelierul de tâmplărie, mobilă „Industria lemnului”, Calea București,  
nr. 28, care avea ca președinte pe Cernătescu Avram și vicepreședinte, pe  
I. Diaconescu41. 

6. „Asociația mecanicilor români – Ghergan & Popescu”. Mecanicii 
craioveni, Constantin Ghergan și Dumitru A. Popescu au constituit asociația care 
se ocupa cu „vânzarea pe cont propriu și în commision și reparațiuni de mașini 
agricole și industriale”. Firma era înregistrată cu sediul în str. Călărași, nr. 2 și 
funcționa cu un capital social de 8.500 lei, vărsat în mod egal de partenerii de 
afacere42. 

7. „Tăbăcăria Românească”. A luat ființă la 1 decembrie 1918, la inițiativa 
asociaților Emil Eugeniu Munteanu și Gheorghe I. Popescu. Obiectul de activitate 
înregistrat a fost „exploatarea unei fabrici de tăbăcărie”, cu sediul în str. Unirii, la 
nr. 23 și orice alte afaceri comerciale, industriale etc. Pentru desfacerea produselor 
fabricii, proprietarii au deschis și un magazin în str. Lipscani43. 

8. „Tăbăcăria Alexandu N. Căciulescu și Florea F. Stelian” SINC. A fost 
constituită la 4 februarie 1921 și a avut sediul în str. Gloriei, nr. 7. Domeniul de 
activitate înscris de cei doi asociați a fost „industrie de tăbăcărie și comerțul de 
tăbăcărie” pentru care au investit un capital social în valoare de 91.000 de lei 
(50.000 de lei – Cănciulescu și 41.000 de lei – Florea Stelian). O condiție deosebită 

 
39 S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 421/1931, ff. 1–8.  

N. Miertoiu a fost absolvent al Școlii superioare de Arte și Meserii din Craiova, patron, din 1908, iar 
C. Goga era maestru șef al Școlii superioare de Arte și Meserii din Craiova (1910–1911), profesor și 
director al Școlii de Meserii Târgu Ocna – Băiani (1911–1919) 

40 „M.O.”, 201/14 dec. 1922, p. 9525. Semnătura socială o avea Lascu, și în lipsa acestuia, 
Ștefan Nițeanu. Capitalul, în valoare de 100.000 de lei, a fost depus în mod egal de asociații Nițeanu 
și Lascu, iar Cauc venea cu munca și cunoștințele sale. 

41 S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 332/1931, f. 1. 
42 „M.O.”, nr. 196/2 dec. 1910, p. 7995. 
43 Idem, nr. 233/13(26) ianuarie 1919, p. 4512. 
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a contractului de asociație prevedea ca marfa rezultată din fabrica de tăbăcărie să 
nu poată fi vândută de nici unul dintre asociați decât prin magazinul de pielărie ce 
aparținea asociatului Căciulescu, situat pe str. Lipscani, nr. 47 și 4944. 

9. „Pădurea” S.A., înființată la 5 mai 1920, avea ca obiectiv „comercializarea 
și industrializarea de păduri”. Sediul firmei era în str. I.C. Brătianu, la nr. 1045.   

10. „Industriala” S.A., fondată la 6 febr. 1919, avea trecut la capitolul 
activitate: întreprinderi diverse, dezvoltarea industrială și comerț sub orice formă 
prin extinderea, crearea, finanțarea și exploatarea de fabrici și întreprindere cu 
durată nelimitată. De-a lungul timpului, s-a axat pe exploatarea carierelor de piatră, 
având sucursale deschise în județele Mehedinți (Vârciorova) și Argeș (Jiblea). 
Sediul firmei a fost înregistrat pe străzile Știrbei Vodă (1919) și I.C. Brătianu,  
la nr. 10 (1931)46. 

11. Întreprinderea „P. Andreescu Fii” SINC – a debutat în anul 1905, în plan 
industrial, cu „fabrică de forje și foale pentru fierari”, iar, pe plan commercial, 
practica: „comerțul en gros și en detail în comision, fierărie brută și lucrată cu 
articole de branșe, materiale de construcție, birou pentru instalații și reparații de 
orice fel precum și articole și instalații de apă, canal, electricitate, furnituri de 
mașini tehnice, automobile și accesorii, ustensile și mașini agricole și industriale, 
combustibil de orice natură, articole și mașini pentru menaj”. În anul 1940, adaugă 
și activitatea de „import, export de produsele solului și subsolului, brute și lucrate, 
reprezentanța Societății de Asigurare Britania”. Firma avea sediul central în  
str. Lipscani, la nr. 19 și sucursale pe aceeași stradă: la nr. 26, cu emblema „La 
cerbul de aur”, unde practica comerțul articolelor de menaj; la nr. 69, colț cu  
str. Buzești, erau produse de coloniale, fierărie, articole agricole și menaj; în  
str. Kogălniceanu, la nr. 15, mașini agricole și accesorii. În București, pe  
str. Doamnei, nr. 14, a fost deschis un birou de reprezentanțe și comision. Firma a 
fost radiată la 4 dec. 1942, comerțul fiind continuat de doi dintre vechii asociați, 
fără a-i micșora activitate și volumul, și care o vor înregistra pe numele lor47. 

12. „Clădirea” S.A, care, în perioada 17 mai 1920–1949, a avut ca obiectiv 
„cumpărarea și construirea de clădiri pe cont propriu sau pe contul altora precum și 
înlesnirea de construiri de locuințe igienice și economice” (str. Cuza Vodă, nr. 15). 
În august 1943, în proprietatea firmei va intra clădirea Minerva (hotel, restaurant, 
berărie și cafenea), exploatarea acesteia încheindu-se la 27 mart. 1948. Funcția de 
președinte a firmei i-a revenit lui Constantin Neamțu48.  

13. Fabrica de postav „Oltenia” S.A., fostă „Kasper & Herbart”, își are 
începuturile în anul 1879. Se constituia ca firmă individuală Johann Kasper – 

 
44 Idem, nr. 56/15 iunie 1921, p. 2089. 
45 S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 387/1931, f. 1. 
46 Ibidem, dosar nr. 381/1931, ff. 1–2. 
47 Ibidem, dosar nr. 136/1931, ff. 54, 57, 89, 99, 137. 
48 Ibidem, dosar nr. 341/1931, ff. 1–47. 
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fabrică de dimie și pături (str. Doamnei, nr. 74)49. În ianuarie 1911, prin asocierea 
cu Thomas Herbert și George Kasper, ia ființă firma socială „Kasper & Herbart” 
pentru fabricarea și vânzarea de postavuri și articole similare (str. Dimitrie Sturza, 
nr. 106)50. La 30 iunie 1914, devine societate pe acțiuni, acționari fiind: Nicolae și 
Ion C. Mihail, Thomas Herbert, Banca Creditul Oltean, Kasper & Herbert,  
P. Andreescu fii, Isac I. Beligrădeanu fiii, Nicolae Farca, W.I. Theegarthen,  
I. Kasper, Thom. Herbert. Societatea a desfășurat o activitate neîntreruptă timp de 
34 de ani, ea fiind naționalizată în sept. 194851. 

14. Tipografia „Scrisul Românesc” S.A – a desfășurat o activitate 
neîntreruptă timp de 113 de ani (1835–1948)52. A fost fondată în anul 1835, de 
Iosif Legătorul, ca „legătorie de cărți”, și transformată, în 1846, în tipografie, odată  
cu preluarea instalației tipografice a lui Constantin Leca53. Ulterior, a fost 
cunoscută urbei craiovene sub mai multe denumiri: „Iosif Samitca și Iancu Moisi” 
(1846–1863)54, „Th. Macinca & Samitca” (1864–1873)55, „Th. Macinca & Ralian 
Samitca” (1873–1878), „Ralian și Ignat Samitca” (după 1886)56, „I. Samitca și  
D. Bareș”57. Înscrisă, în 1912, ca Institutul de arte grafice „Samitca”58, la 15 iunie 
1922, își schimbă numele în „Scrisul Românesc” S. A.59. De-a lungul timpului, a 
avut sediul în str. Unirii, pe locul unde mai târziu a funcționat Banca Olteniei, și în 
bld. Mihai Bravu, la nr. 4 (1912–1948). Domeniul de activitate înregistrat a fost: 
exploatarea industriei grafice și a ramurilor înrudite (editură). Scopul era: 
„exploatarea artelor grafice, editarea tipărirea și popularizarea cărților cu caracter 
științific, literar didactic; exercitarea comerțului de librărie, papetărie, precum și a 
oricărei ramuri cu caracter industrial sau comercial”60. În 1946, avea 215 angajați, 

 
49 Dinică Ciobotea, Marusia Cîrstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 148. 
50 „M.O.”, nr. 246/6 (19) febr. 1911, p. 10243. 
51 S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 447/1932, ff. 1, 11, 

22. 
52 Ibidem, dosar nr. 345/1921, ff. 1, 415. 
53 D. Fortunescu, Începuturile tipografiei în Craiova, în „Almanahul Graficei Române”, 1926, 

pp. 120–121. Începând cu 1858, Iosif Legătorul se va semna cu numele Samitca. 
54 Ibidem. În 1846, s–a asociat cu Iancu Moisi (Taubmann). În intervalul 1863–1864, a 

funcționat sub administarea lui Iosif Samitca și a fiului său mai mare, Ralian.  
55 Ibidem. Prin asocierea cu prof. Th. Macinca, asociere care a durat până în 1873, când Iosif 

Samitca se retrage și lasă conducerea tipografiei în mâinile fiului său Ralian.  
56 Georgeta Ghionea, The jewish coomunity of Craiova. A brief economic presentation în 

„Journal of Romanian literary studies”, nr. 16/2019, Târgu Mureș, p. 1497. 
57 „M.O.”, nr. 216/31 dec. 1911, p. 9922. 
58Ibidem. Fondatorii Institutul de arte grafice „Samitca” au fost: Ilariu Marian, Mihai Oromulu, 

G.D. Pencioiu, P. Andreescu Fii, Dem. D. Stoenescu, C.C. Gărdescu, Ignat Samitca și Demetru Baraș, 
care aduceau, ca aport social, câte 95.000 de lei și partea lor din activul firmei. 

59 S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 345/1931, f. 3. 
60 „M.O.”, nr. 92/28 iulie 1922, p. 4575. În 1913, Ignat Samitca, directorul institutului de arte 

grafice „Samitca”, a primit medalia „Meritul comercial si industrial” clasa I, (M.O. nr. 247/7 febr. 
1913, p. 11435). 
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din care 5 erau de alte naționalități61. Începând cu 23 martie 1937, a deschis 
sucursală și în București, în Piața Academiei, la nr. 162, iar în august 1941, a fost 
introdusă în registrul importatorilor. La 21 oct. 1936, editura „Scrisul Românesc” a 
editat ziarul „Drum Nou”, având teme de interes cultural, economic și social, 
periodic care va intra în proprietatea firmei63.  

Societatea a fost administrată de un consiliu de administrație, până în 1947, 
când este preluată de Alexandru Niculescu, în calitate de asociat unic64. Funcția de 
președinte a revenit următorilor: C. Neamțu (până în 1935), Emanoil Tătărescu 
(1935–1943), Gh.Gh. Gărdăreanu (1943–1947). Ca directori amintim pe Emanoil 
Tătărăscu (până în 1940, 1943), Virgil Molin (1940–1943); subdirectori,  
Gh. Vasilescu, înlocuit, în 1923, cu V. Molin, L. Samitca, Grigore Sburlea (1943). 
Constantin Fotescu a fost foarte mulți ani casierul societății65. Activitatea 
neîntreruptă, timp de peste 25 de ani, perioadă care a coincis cu „epoca de 
transformare, de renaștere și de prosperitate profesională a societății”, i-a adus lui 
Em. Tătărescu, din partea consiliului de administrație, începând cu iulie 1947, o 
pensie lunară „echivalentă cu cel mai mare salariu ce societatea îl plătește azi sau îl 
va plăti în viitor”66. 

Înființată cu un capital în valoare de 1.500.000 de lei, va ajunge, în 
februarie 1942, la 20.000.000 de lei, un fond de rezervă de 5.204.154,06 lei și 
un fond de rezervă special de 5.000.000 de lei67, și la 500.000.000 de lei în anul 
194768. 

15. „Tiparul Prietenii Științei” S.A., a luat ființă în anul 1926, la inițiativa  
dr. Charles Laugier. Scopul asociaților a fost crearea unui „Institut de arte grafice, 
legătorie de cărți, cartonaje, case de editură, librărie și altele în legătură cu aceste 
întreprinderi”, ulterior, aici fiind tipărite broșuri de popularizare și cărți științifice. 
Cei care s-au alăturat inițiativei dr-lui Laugier au fost: C.M. Giocazan,  
V.G. Sandulian, dr. Enculescu, av. I. Constantinescu, prof. C. Fortunescu,  
V. Fádianu, N. Popescu, dr. F. Maier, dr. P. Mihail, dr. Vasibu, toți din Craiova. În 
acest scop, au depus un capital social în valoare de 1.000.000 lei.  

În vederea bunei funcționări a societății, a fost ales un consiliu de administratie. 
Președinte a fost numit dr. Charles Laugier, iar consilieri: C. Argetoianu, I. Pleșea, 
C.M. Ciocazan, delegatul Societății Prietenii Știintei, și. V.G. Sandulian. 
Administrator general delegat permanent, conform statutului societății, a fost 
desemnat avocatul V.G. Sandulian. Ca cenzori au fost aleși: V. Faceianu,  

 
61S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 345/1931, f. 415. 
62 Ibidem, f. 55. 
63 Ibidem, f. 46. 
64 Ibidem, f. 538. 
65 Ibidem, ff. 59, 66, 116, 239; „M.O.”, nr. 274/3 dec. 1930, p. 15315. 
66 S.J.A.N., Dolj, Fond Camera de Comerț și Industrie Craiova, dosar nr. 345/1931, f. 511. 
67 Ibidem, f. 203. 
68 Ibidem, f. 476. 
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dr. Enculescu și C. Fortunescu, iar censori-supleanți: I. Constantinescu, dr. F. Maier 
și dr. P. Mihail. 

Potrivit actului constitutiv și statutului, din beneficiul net, un procent de 10% 
era folosit pentru constituirea unui „prim fond de amortizare”, iar 5% pentru plata 
unui „prim dividend”. Restul beneficiului se repartiza în modul următor: 10% 
pentru constituirea unui fond de rezervă, 10% pentru consiliul de administratie și 
de censori, 10% pentru adrninistratorul-delegat al consiliul technic, 10% pentru 
funcționarii muncitori, 10% pentru fond cultural; 20%, pentru al doilea dividend, 
10% pentru constituirea unui fond de pensie și ajutor destinat functionarilor și 
muncitorilor și 20% erau puși la dispozitia consiliului de administrație pentru a se 
repartiza după necesitate69. 

În acest material, mi-am propus să prezint câțiva dintre antreprenorii 
români care au dezvoltat afaceri în orașul Craiova, în primul sfert de secol XX, 
așa cum au fost consemnați în documentele de arhivă și în diferite surse edite. 
Aceștia au fost proprietari de prăvălii, magazine universale, librării, ateliere, 
depozite, fabrici, tipografii etc. După Primul Război Mondial, apar tot mai 
multe companii antreprenoriale mari, constituite prin asocierea mai multor 
oameni de afaceri, multe dintre aceste instituții ducând în spate o adevărată 
istorie: Tipografia „Scrisul Românesc” S.A, Fabrica de postav „Oltenia” S.A., 
fostă „Kasper & Herbart”, „Atelierele moderne pentru prelucrarea lemnului  
N. Miertoiu & C. Goga S.A” SINC, P. Andreescu Fii” SINC, Fabrica de salam 
și mezeluri „Frații Cumpănașu & Comp.” etc. 

 
69 „M.O.”, nr. 77/2 aprilie 1926, pp. 5017–5019. Aportul financiar depus de fiecare asociat la 

constituirea capitalului social a fost următorul: dr. Charles Laugier 300.000 de lei; C.M. Ciocazan – 
40.000 de lei, dr. Enculescu – 50.000 de lei, C. Fortunescu – 25.000 de lei, N. Popescu – 40.000 de 
lei, dr. P. Mihail – 35.000 de lei, V. G. Sandulian – 60.000 de lei, I. Constantinescu – 25.000 de lei, 
V. Făcăianu – 40.000 de lei, dr. F. Maier – 60.000 de lei, dr. V. Vasiliu – 25.000 de lei. 


