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Cuvânt înainte 

Încercăm o incursiune bibliografică în publicistica anilor 1918-1947. Am ”săpat” în arhive pe care nu le-a mai consultat nimeni de ani şi ani…  Se spune că nu trebuie să privim în trecut, ci doar înainte. Dar nici nu putem ignora în totalitate trecutul, pentru că pe trecut ne-am clădit prezentul. Nu putem să nu recunoaştem valoarea eminenţilor economişti ale căror idei sunt atât de prezente şi acum. Iată de ca am pornit la acest drum. În primul rând, pentru a pune în valoare, şi în acest fel, gândirea economică din ţara românească. Un asemenea demers, deloc uşor, credem că este binevenit şi poate că, mai devreme sau mai târziu, va folosi celor ce vor cerceta anumite domenii şi, printr-un singur click contemporan, vor găsi tot ceea ce doresc, structurat pe autori, reviste, ani. În prima etapă, am întocmit o listă, cât mai completă posibil, de reviste economice1, consultând fişierele bibliotecilor mari din Bucureşti; am mers apoi “pe teren”, unde am ales publicaţiile apărute în perioada 1918-1947 (uneori şi 1948, acolo unde am găsit, pentru a surprinde schimbarea de atitudine!). Vechi de un secol, prăfuite, a trebuit să răsfoim cu grijă colecţiile pentru a nu le deteriora şi mai mult. Unele pagini nici nu erau tăiate (sic!), după moda editorială a timpului lor, aşa că le-am tăiat atent cu cutterul.  Am început cu arhiva Academiei de Studii Economice, pentru că una dintre noi a absolvit aici în 1983. În timpul studenţiei nu am consultat aceste reviste. Altul era regimul, altele erau recomandările de lectură… dar numele pe care le-am întâlnit nu ne-au fost necunoscute. Într-un anume fel, profesorii noştri ştiau să strecoare nume care au însemnat mult pentru economia românească, pentru destinele României Mari, între cele două războaie mondiale. Aici, la depozitul de periodice al ASE, am întâlnit oameni cu respect faţă de carte, care ne-au sprijinit atât logistic, cât şi cu toată experienţa lor în domeniu. Le mulţumim că ne-au permis accesul în depozit şi că ne-au încurajat la începutul demersului nostru. Am ales pentru început A.L.A.C.I., Analele 
Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale ”Regele Mihai I” din 
Cluj-Braşov, Analele statistice şi economice / Analele economice şi statistice, 
Buletinul Institutului Economic Românesc, Economia naţională, Independenţa 

                                                           
1 Prezentăm în anexă lista revistelor economice. Revistele marcate sunt cele prelucrate 

informaţional-documentar până acum. 
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economică, Lupta economică, Analele industriei şi comerţului, Correspondance 
économique / Correspondance économique roumaine / Economia română 
(ediţia pentru străinătate) / Corespondenţa economică / Economia română, 
Revista generală de comerţ şi contabilitate, Analele băncilor, Anuarul – 
Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor, Almanahul cooperatorului / Almanahul 
cooperaţiei, Curierul cooperaţiei săteşti din România / Curierul cooperaţiei 
române, Tribuna cooperaţiei ardelene, Economia forestieră, Revista pădurilor. Criteriul de alegere a fost simplul fapt că le-am găsit în formate fizice bune şi în colecţii cât de cât complete. La început nu am avut o strategie definită. Pe parcursul activităţii noastre, ideile au început să curgă, fiecare dintre noi venind cu câte un alt şi constructiv punct de vedere, şi astfel ne-am reorganizat, construindu-ne o metodologie structurată despre ceea ce trebuia făcut. Desigur, în acest sens, ne-au fost de un real folos şi întâlnirile lunare pe care le-am avut cu coordonatorul proiectului, dl prof. Valeriu Ioan-Franc, directorul C.I.D.E., la rândul săusfătuit de Prof. Victor Axenciuc Membru al Academiei Române. Am prelucrat apoi materialul strâns. Colecţiile nu au fost complete, aşa că ne-am continuat parcursul, pentru aceleaşi publicaţii, la Biblioteca Academiei Române*.  Lucrurile au mers mai bine după ce personalul bibliotecii a înţeles de ce solicitam colecţiile complete (a apărut între timp ideea de a face o prezentare fiecărei publicaţii alese, ceea ce nu am avuseserăm în vedere iniţial). La Biblioteca Băncii Naţionale a României nu am găsit decât un număr din ce ne-a interesat pe noi dar valoros cât o victorie, pentru complectarea demersului de cercetare-documentare, iar la Biblioteca 
Centrală Universitară evidenţa informatizată diferă de realitate. A lipsit mult din ceea ce ni se spusese iniţial că există. La Biblioteca Naţională a 
României, am găsit închisă sala de periodice, fiind timpul vacanţelor. Vom reveni, de bună seamă, cercetarea noastră continuând şi în anul care vine.  În prelucrarea materialului strâns am ales două forme de redactare: 
prima prezintă revista respectivă (format, frecvenţă de apariţie, redacţie, rubrici, autorii cu cele mai multe articole publicate etc.), urmată de articolele selectate de noi, pe numere şi ani, în ordine, menţionând la fiecare articol autorul şi paginile unde se regăseşte. Dacă am găsit date despre fondatorii/directorii/redactorii-şefi, am considerat necesar să prezentăm pe scurt anul şi locul naşterii, parcursul profesional-ştiinţific etc. De asemenea, 
                                                           
* În lucrarea noastră arătam şi biblioteca unde am găsit fiecare articol şi unde cititorul 

interesat îl va regăsi – la rându-i. Programul de vacanţă peste vară (de la 8 la 14), 
regulamentul instituţiei (numai trei publicaţii o dată) şi timpul cam lung de aşteptare 
din cauza configuraţiei spaţiului depozitării ne-au încetinit ritmul de lucru. 



 

 

7am menţionat numerele lipsă la fiecare publicaţie. Ordinea în care le prezentăm pe site este:  
 reviste economice generale (alfabetic); 
 reviste economice specializate (industrie, comerţ, contabilitate, bănci, asigurări, cooperaţie, în această ordine); 
 reviste de specialitate cu preocupări economice. Cea de-a doua formă de prezentare a articolelor conţine: autor (nume, prenume) sau *** (pentru cele fără autor), titlul articolului, în Numele revistei, anul, nr., lună, an calendaristic, paginile, locul apariţiei, biblioteca unde le-am găsit, ordonate alfabetic după numele autorului. Pentru o apreciere cât mai corectă asupra conţinutului revistei, am selectat articole de autor, articole fără autor, uneori titluri din rubrici de genul ”cronică”, ”informaţii”, ”ştiri”. Dacă rubricile se repetau pe mai multe numere (de exemplu, ”Produse miniere ale statului”, ”Preţurile produselor miniere şi metalurgice ale statului”, ”Tablou cu societăţi şi bănci autorizate a funcţiona”, ”Schimbul în principalele ţări din lume”, ”Regimul devizelor străine în România”, ”Cărţi şi reviste”/”Cărţi, reviste, dări de seamă”, ”Schimbul monedelor/monezilor”, ”Dispoziţii vamale”, ”Situaţia agricolă a României”, ”Preţul/Preţul en detail al articolelor de primă necesitate” pe diferite luni, ”Târguri”/”Târguri şi expoziţii” ”Lista ataşaţilor comerciali străini pentru România”, ”Debuşeuri”, ”Informaţiuni succinte din diferite ţări”, ”Legi, regula–mente, decizii” din Corespondenţa economică), pentru a nu mări nepermis fişierul de date, respectând însă spiritul publicaţiei/lucrării, am făcut referi–rile de rigoare asupra existenţei rubricării în prezentarea fiecărei reviste. Fiind vorba despre publicistică economică ne-a permis să nu fim foarte selectivi. Titlurile unor articole par insolite, dar reflectă preocupările vremii.  Există şi erori: de numerotare a paginilor fie prin dublare (în 

Independenţa economică, de exemplu, se repetă câteva pagini din nr. 7-8-9/1923 în nr. 10-11-12/1923, revista numărând în continuare paginile de la un număr la altul), fie prin salt (în Economia naţională, între numerele 3-4/1933 şi 5/1933, de exemplu), sau de numerotare a anilor de apariţie (Economia naţională, Revista pădurilor). În cazul acestora din urmă, am pus între paranteze drepte anul corect.  Ortografia anilor 1918-1947 este diferită de cea de azi. Diferenţele privesc în principal1:  a) Substantive comune: 
 forma de genitiv/dativ singular a unor substantive feminine în ”ei” în loc de ”ii” (acţiunei, adunărei, agriculturei, amenajărei, aplicărei, 

                                                           
1 Exemplele sunt extrase din titlurile articolelor. 



 

 

8 asanărei, asigurărei, băncei, bisericei, calităţei, cărnei, chestiunei, coajei, colonizărei, comasărei, concesiunei, conjuncturei, conservărei, consfătuirei, constituirei, contabilităţei, conversiunei, culturei, defrişărei, deprecierei, depresiunei, desvoltărei, direcţiunei, dobânzei, evaziunei, expansiunei, emisiunei, exploatărei, exproprierei, fabricei, făinei, finanţărei, fiscalităţei, fisiologiei, formărei, fotografierei, funcţionărei, funcţiunei, fuziunei, gândirei, graţierei, ieftenirei, îmbunătăţirei, împădurirei, împroprietărirei, încadrărei, încasărei, înfiinţărei, înregistrărei, întocmirei, înţelegerei, înzestrărei, lânei, legei, limitărei, lumei, lunei, maşinei, mărcei, mătăsei, mişcărei, modificărei, muncei, naturei, nomenclaturei, noţiunei, operaţiunei, organizărei, originei, păcei, pădurei, păşunei, pâinei, plăţei, proprietăţei, raţionalizărei, răşinei, rechiziţionărei, reclădirei, refacerei, regiunei, reglementărei, reînnoirei, reorganizărei, revizuirei, sădirei, sărei, scăderei, silviculturei, soartei, socializărei, societăţei, stabilizărei, standardizărei, staţiunei, stărei, şcoalei, technicei, ţărănimei, ţărei, ţinerei, uitărei, unificărei, unirei, uniunei, valorei, valorificărei, vieţei, votărei, vremei);  
 sufixul ”-(ţ)iune” (sing.)/”-(ţ)iuni” (pl.) în loc de ”-(ţ)ie” (sing.)/”-(ţ)ii (pl.)” în nominativ/acuzativ (clasificaţiunea, extracţiunea, circumscripţiuni, experimentaţiuni) sau genitiv/dativ singular păstrând terminaţia ”ei” în loc de ”ii”(achiziţiunei, aplicaţiunei, asociaţiunei, circulaţiunei, comisiunei, consumaţiunei, convenţiunei, cooperaţiunei, exploataţiunei, inflaţiunei, legislaţiunei, ocupaţiunei, oscilaţiunei, populaţiunei, precisiunei, producţiunei, profesiunei, repartiţiunei, situaţiunei, speculaţiunei, sugestiunei) sau pl. (coaliţiunilor, negociaţiunilor); 
 prefixul ”des” în loc de ”dez” (desariparea, desavantajele, desbaterea / desbaterile, desechilibrul /desechilibrului, desmembrarea, desorganizarea, desvoltarea); 
 ”s” în loc de ”z”, intervocalic (analisa, basinul, disolvarea, explosibilelor, isolare, polonesă, resolvarea, silosurile) sau nu (censorii, isvor / isvoare / isvoarele, răsleaţă, sborul, sburătoare, transitul); 
 ”z” în loc de ”s” (amortizmentul / amortizmente, prizma); 
 substantive feminine la plural articulat în ”-ele” în loc de ”-ile” pentru nominativ/acuzativ (boalele, fabricele, maşinele, sarcinele) şi ”-elor” în loc de ”-ilor” pentru genitiv/dativ (fabricelor, păşunelor, regulelor, socotelelor); 
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 substantive feminine sau neutre terminate la nominativ/acuzativ plural articulat în ”ile” în loc de ”ele” (camerile, cauzile, gaterile, indicile, pieţile); 
 substantive neutre la plural articulat în ”-ele” în loc de ”-urile” pentru nominativ/acuzativ (compasele) şi ”-elor” în loc de ”-urilor” pentru genitiv/dativ (bilanţelor) şi invers (pasivurilor); 
 forme arhaice: adause (adaose), autarkie (autarhie), biurou (birou), carpin (carpen), cassa (casa), cek (cec), cutropiri (cotropiri), erarchia (ierarhie), ienuper (ienupăr), inclavele (enclave), centenariu (centener), comerciu (comerţ), comptabilizarea (contabilizarea), massă (masă), mătasă (mătase), metoadele (metodele), monarchie (monarhie), neglijerea (neglijarea), origine (origine), politechnica (politehnica), prezintat (prezentat), rafinerii (rafinării), răsboi / răsboiu / războiu (război), regulamentarea (reglementarea), rendementul (randamentul), sămănăturile (semănăturile), technica (tehnica), ţeranii (ţăranii), vieaţa (viaţa), virimente (viramente); a) substantive proprii: Americei (Americii), Bohemiei (Boemiei), Ceho-Slovacia (Cehoslovacia), Crimeia (Crimeea), Danemarcii (Danemarcei), Dobrogii (Dobrogei), Dunărei (Dunării), Egyptul (Egiptul), Iugo-Slavia / Jugo-Slavia / Jugoslavia / Yugoslavia (Iugoslavia), Ploeşti (Ploieşti), Vienii (Vienei); b) pronume: relativ: cari (pentru care); pronume demonstrativ de identitate (aceaşi, aceiaşi pentru aceeaşi); c) adjective: austriace (austriece), creiată (creată), desmembrată (dezmembrată), desorganizată (dezorganizată), desrobite (dezrobite), eftine (ieftine), erosive (erozive), eşiţi (ieşiţi), hipotecar (ipotecar), interimală (interimară), întregei (întregii), jugoslav / yugoslav (iugoslav), marei (marii), mediteraniene (mediteraneene), noui (noi)/ nouile (noile) / nouei (noii)/ nouii (noii), orthogonale (ortogonale), panhelenic (panelenic), strein (străin), transitoriu (tranzitoriu), vechiu (vechi), zootechnică (zootehnice); d) verbe: constituesc (constituiesc), creiem (creem), desleagă (dezleagă), isbuti (izbuti), trebue (trebuie) / trebuesc (trebuiesc), reese (reiese); e) adverbe: în deosebi (îndeosebi); f) numerale: doui (doi), douăzecişiunulea (douăzeci şi unulea), douăzecişidoilea (douăzeci şi doilea); g) prepoziţii: cătră (către), dela (de la). De menţionat că apar şi formele actuale corecte ale acestor cuvinte prezentate. Nu există o consecvenţă în acest sens. 



 

 

10 Am încercat să păstrăm titlurile articolelor aşa cum au fost scrise, deşi computerul ne corectează automat de multe ori. În privinţa majusculelor, am adoptat pe cât posibil regulile de azi. Lunile anului, de asemenea, sunt scrise după ortografia de acum. Am întâmpinat mari dificultăţi privind numele autorilor:  Pentru autorii cunoscuţi şi foarte cunoscuţi, precum (alfabetic, după nume) Const. C. Bacalbaşa, C.I. Băicoianu, E.M. Brancovici, C. Bungeţianu, Alexandru Cusin, M.D. Drăcea, G. Ionescu-Şişeşti, N. Iorga, V. Jinga, Costin C. Kiriţescu, Gh.N. Leon, V.N. Madgearu, M. Manoilescu, Gr. Mladenatz, Gheron Netta, I. Răducanu, C. Rădulescu-Motru, Pantelimon M. Sitescu, V. Slăvescu, V.N. Stinghe, Gh. Taşcă, I.I. Tatos, T.A. Teodoru, T.A., Gr. L. Trancu-Iaşi, Ion Veverca, am ales cea mai frecventă formă de semnătură (aceasta de mai sus). Pentru alţi autori, de exemplu, P. Drăgănescu-Brateş (care a semnat articole cu P. sau Petre sau Petru Drăgănescu, P. sau Petru Brateş sau P.D.B.) ne-au ajutat însemnările făcute de cercetătorii dinaintea noastră, cu creionul, pe sumarul revistelor consultate.  Unii autori au preferat să semneze doar cu iniţiale. Acolo unde am avut motive pertinente să credem că aparţin unui anumit autor, am preferat numele întreg. De exemplu, despre V.M.I. sau Vim, avem motive să credem că este V.M. Ioachim, un autor foarte prezent în paginile Revistei generale de comerţ şi 
contabilitate (convingerea noastră se bazează pe faptul că unele articole, cu acelaşi titlu, întinse pe mai multe numere au fost semnate şi cu numele întreg, şi cu iniţiale). Unde nu am avut niciun indiciu, am lăsat, fireşte, iniţialele (A.B., A.G., A.I., A.L., A.M., A.N.C., A.S., A.Z., C.D., C.G., D., D.G., G.C., G.C.M., G.D.E., G.L., G.N.B., G.P., Gh.P., H.N., I.I., I.P. Cluj, I.P., I.P.D., I.P.P., I.S., I.T., I.V., L.C., M.F., M.F., M.Şt., M.T., N.B., N.C., N.G., O.N., P., P.A., P.D., P.P., R., R.S.T., S.A., S.C., S.M., S.U., St., St.C., Şt.V., T., U, V.B., V.N., V.N.). Alţii au semnat doar cu numele (de exemplu, Christea, Dină, Filip, Cibianu, Oneşteanu).  În alte cazuri, numele au fost ortografiate şi în limba română, şi în limba franceză. În acest caz am ales numele în limba română (de exemplu, Jordan Demetre sau Iordan Dimitrie sau Iordan Dumitru a devenit (sper, corect) Iordan D., Jean a devenit Ion sau I.), în ideea că nimeni nu caută şi nu va căuta în cercetările sale viitoare un nume românesc ortografiat în altă limbă. În alte cazuri (de exemplu, Nitzu Theodor, Theodorescu D.T.), negăsind şi forma în română, le-am lăsat ca atare. Pentru numele foarte frecvente în limba română (de exemplu, Antonescu, Constantinescu, Cristea, Dan, Demetrescu, Dimitriu, Dumitrescu, Ene, Enescu, Florescu, Georgescu, Gheorghiu, Grigorescu, Iliescu, Ioan, Ionescu, Luca, Manolescu, Marinescu, Mateescu, Mihăilescu, Nicolau, Niculescu, Oprescu, Panaitescu, Petrescu, Popescu, Protopopescu, Rădulescu, Şerbănescu, 



 

 

11Ştefan, Ştefănescu, Tănăsescu, Teodorescu, Vasilescu, Vasiliu, Vasiloiu, Voiculescu), firesc, dacă prenumele sau iniţiala (iniţialele) prenumelui difereau, le-am păstrat ca atare. Dacă numele respectiv apărea şi cu prenume întreg, şi cu iniţiala aceluiaşi prenume, am ales doar numele şi iniţiala prenumelui, pentru o anumită uniformizare (neavând garanţia că este vorba chiar de aceeaşi persoană, dar nici negreşind foarte mult).  Alte exemple: Moldovan Ion şi Moldovan Ion Junior apar în reviste cu numele Moldovanu şi Moldoveanu şi cu prenumele Ioan în diverse combinaţii. În alegerea numelor Moldovan Ion şi Moldovan Ion Junior, ne-am ghidat după frecvenţa apariţiei acestor forme, având în vedere şi conţinutul articolelor. La fel în cazul lui Georgianu Ilie I., care a apărut şi cu numele Georgian, atât în redacţia revistei, cât şi ca autor. Dintre Przemeţchi Z., Przemţchii Z.A., Przemetchii Z., Przemeţchii Z., am ales arbitrar Przemeţchi, Z., având motive să credem că este aceeaşi persoană, dar fără a garanta că acesta este numele corect. În cazul prenumelor de felul Ioan/Ion, Dumitru/Dimitrie, Tudor/Teodor lângă acelaşi nume, dacă nu am avut alte criterii de alegere (cum ar fi frecvenţa de apariţie), am ales iniţiala prenumelui. Revistele care şi-au schimbat titlul în decursul existenţei lor au fost prezentate împreună (de altfel, şi anul de apariţie a mers în continuare). Interesându-ne numai perioada 1918-1947, pentru revistele apărute înainte de anul 1918, am arătat când au apărut, scopul lor (printr-un extras din articolul de debut), fondatorii.  După ce am mers în toate bibliotecile mari din Bucureşti, înclinăm să credem că, pentru fiecare revistă, ultimul număr prezentat de noi este şi ultimul număr de apariţie. Pe măsură ce vom aborda alte publicaţii, ordinea lor de acum (1 octombrie 2016) se va modifica, păstrând aceleaşi criterii. Acestea sunt aspectele pe care am considerat necesar să le facem cunoscute la începutul acestui proiect de durată şi, spunem noi, cu valoare adăugată, perenă, incontestabilă.  Aida Sarchizian Paula Neacşu 
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A.L.A.C.I. 

 Revista A.L.A.C.I. a apărut în anul 1921 pentru scurt timp, sub ”înfăţişarea unui buletin profesional. (…) Fie din motive financiare, fie din cauza numărului restrâns de membri, revista nu-şi mai poate relua apariţia decât tocmai în anul 1930, prin strădania comitetului de atunci şi mai ales prin eforturile permanente ale colegului nostru Victor Scărlătescu, sub a cărei îngrijire apare şi care trecând peste toate piedicile izbuteşte, timp de mai bine de doi ani, să-i asigure regulata apariţie.”1 Ca organ al Asociaţiei Licenţiaţilor Academiilor Comerciale şi Industriale, A.L.A.C.I., ”revistă economico-financiară”, l-a avut ca preşedinte de onoare al asociaţiei din ianuarie până în noiembrie 1930 pe Gh. Taşcă, rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, din comitetul asociaţiei făcând parte iniţial C. Bungeţianu, preşedinte, Cezar Miron, vicepreşedinte, Gh. Huber, Eugen Petrescu, Silviu Bogdan Duică, C. Dobrescu, V. Scărlătescu, P. Drăgănescu-Brateş, Dan Ştefănescu-Griviţa, N. Filipescu, Gh. Alexandrescu, Aurel Precup, Ştefan Tănăsescu, Al. Andreescu, Ath. Saghiaş, Cristu Nicolau, Em. Brancovici, directorul revistei fiind Victor Scărlătescu timp de doi ani. Din aprilie 1930, Cezar Miron devine preşedintele comitetului asociaţiei, iar P. Drăgănescu-Brateş, vicepreşedinte, înlocuit din martie 1931 până în iunie 1932 de C. Greceanu. Din iunie 1930, apar ca membri de onoare C. Bungeţianu şi V. Slăvescu. Din decembrie 1930, I. Răducanu este preşedinte de onoare, funcţie deţinută până în decembrie 1937. Din iulie 1932, membrilor de onoare li se adaugă Cezar Miron, preşedintele comitetului până în aprilie 1933 este N. Penescu şi vicepreşedinte, Gh. Huber. Ca membri de onoare se adaugă, din februarie 1934, G. Moroianu, rectorul Academiei Comerciale din Cluj, înlocuit din decembrie 1935 de I.N. Evian, la rândul lui înlocuit de C. Lacea din 
                                                           
1 Victor Ionescu, ”Revista ALACI”, în A.L.A.C.I., nr. 1-2, ianuarie-februarie 1938, p. 1, București. 



 

 

16mai 1936 şi din aprilie 1937, de Octavian Prie; de asemenea, din septembrie 1934, şi C. Procopie şi V. Madgearu sunt membri de onoare până când se renunţă la aceste titluri, respectiv din ianuarie 1938. Odată cu schimbarea designului copertei, în mai 1933, revista are ca subtitlu ”Revistă de cercetări economice şi sociale, Buletinul Asociaţiei Licenţiaţilor Academiilor Comerciale şi Industriale” şi un comitet de redacţie format din I. Ivănescu, M.A. Lupu, M. Maievschi, delegatul Comitetului A.L.A.C.I. fiind Sterie Ficata, iar comitetul asociaţiei îl are ca preşedinte pe Victor Ionescu şi ca vicepreşedinţi pe Valeriu Oancea şi Al. Tănăsescu. Din mai 1934, subtitlul revistei este ”Revistă lunară de cercetări economice”, comitetul de redacţie este compus din Alexandru Romulus, N. Badea-Buzău numai până în august 1934, Lazăr Ionescu, Mihail Gr. Romaşcanu şi Ion Stan, N. Ionescu-Caracaleanu, secretar de redacţie, şi Constantin Pristăvescu, administrator; din octombrie se adaugă şi Dimitrie Pascu, V.V. Protopopescu, Ioan Al. Roceric; din iunie 1936, subtitlul devine ”Revistă lunară de studii şi cercetări economice” până la sfârşitul apariţiei. Şi comitetul de redacţie va mai suferi modificări: din ianuarie 1936 rămân doar Lazăr Ionescu, Dimitrie Pascu, V.V. Protopopescu, Ioan Al. Roceric, Ion Stan şi Constantin Pristăvescu până în mai 1936, apoi, din iunie 1936, comitetul de redacţie este format din Dimitrie Pascu, Christian Petrescu, Ioan Al. Roceric, cu Christian Dumitrescu, secretar de redacţie, şi Constantin Pristăvescu, administrator, iar din ianuarie 1937, ”apare prin colaborarea tuturor colegilor, sub îngrijirea comitetului A.L.A.C.I., administrator şi Constantin Pristăvescu”. Comitetul A.L.A.C.I. va fi condus de Victor Ionescu ca preşedinte până în octombrie 1943 inclusiv, funcţia de vicepreşedinte ocupând-o, după cei deja menţionaţi, Simion Alexandrescu şi Ion Stan, apoi Christian Petrescu şi Constantin Grama din mai 1942; în perioada noiembrie 1943-martie 1944, preşedinte al comitetului A.L.A.C.I. a devenit Mihail Gr. Romaşcanu, iar Victor Ionescu şi Dumitru Garibaldi, vicepreşedinţi; ultima apariţie, respectiv nr. 1-3, 1946, l-a avut ca preşedinte pe Ioan Tatos şi ca vicepreşedinţi pe Marin Lupu şi Alexandru Sobaru. 



 

 

17Formatul revistei a variat de la ~225-230mmx150-155mm în perioada 1930-1937 la ~225-230mmx185-190mm în perioada 1938-1944, ultima apariţie având numai 207mmx150mm. Deşi revista a mai apărut, comitetul A.L.A.C.I. considera în ianuarie 1930 că, ”dat fiind scopul pe care îl urmăreşte prezenta publicaţie socotim că începem o muncă nouă şi de aceia pornim la drum cu toată hotărârea de a învinge şi a realiza o lucrare temeinică”. Drept urmare şi numerotarea anilor începe cu anul I, 1930.  ”Apariţia revistei A.L.A.C.I. isvoreşte dintr’o’naltă necesitate de a strânge rândurile între licenţiaţii Academiilor Comerciale şi Industriale (…). A.L.A.C.I. nu va fi numai o revistă profesională în care se vor publica lucrările comitetului asociaţiei, demersurile făcute pe lângă diferite instituţiuni pentru apărarea drepturilor colegilor, succesele repurtate de colegi, cereri şi oferte de serviciu pentru licenţiaţi etc.; scopul publicaţiei este mult mai înalt. Astfel A.L.A.C.I. îşi propune să publice, în afară de cele deja relatate: a) articole, studii şi monografii referitoare la cunoaşterea economică şi financiară a României şi raporturile de această natură ale ţărei noastre cu exteriorul. b) informaţiuni comerciale pentru uzul neguţătorilor şi producătorilor români, de care să se poată realmente folosi. c) recenzări ale lucrărilor economice de seamă.”1 Gh. Taşcă, rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti preciza în acelaşi număr de debut: ”Academia de Înalte Studii Comerciale a fost înfiinţată la 1913 şi a fost una dintre creaţiunile cele mai criticate în lumea politică. Ani de zile oameni politici de mare suprafaţă au prigonit această instituţie. 
                                                           
1 Comitetul A.L.A.C.I., ”La lucru”, în A.L.A.C.I., anul I, nr. 1, ianuarie 1930, p. 3-4, București. 



 

 

18 Este fără îndoială că nu ignorărei marelui gol pe care-l umplea această instituţie, în organizarea noastră economică, s’a datorit această prigonire. Ea era pornită numai din pasiunea politică, care animă pe mai toţi bărbaţii noştri de stat şi care face atâta rău ţărei. Cu toată prigonirea, instituţia şi-a urmat drumul şi a creiat împrejurul ei acea strălucită mişcare economică care a caracterizat ţara noastră în greaua epocă dela 1918 la 1928. Academia şi-a sporit prestigiul cu trecerea fiecărui an. Astăzi este fără nici un fel de contestaţie, baza învăţământului economic din ţară. (…) Licenţiaţii Academiei de Înalte Studii Comerciale au un imens rol de îndeplinit.”1 Revista a apărut neîntrerupt din ianuarie 1930 până în martie 1944, cu numere individuale, uneori duble (integral în anii 1931-1932 şi numere duble răzleţe în alţi ani) sau triple (nr. 1-3/1939, 5-7 şi 10-12/1940, 1-3 şi 6-8/1941, 5-7/1942, 3-5 şi 8-10/1943, 1-3/1944). În 15 aprilie 1944, în sâmbăta Paştelui, ”sediul ALACI-ului a fost distrus de loviturile bombardamentului vrăjmaş şi mistuit de foc. (…) S’au prăbuşit ziduri inerte în neputinţa de a înfrunta vremelnicia, au ars lucruri supuse nevolnicii distrugeri, dar sufletul, expresie a voinţei de viaţă şi afirmărilor de luptă nu a fost nimicit. A ars arhiva documentară alacistă, de o deosebită valoare morală, din care se puteau desprinde – mărturie a trecutului şi îndreptar de viitor – ideile după care a fost condusă asociaţia şi crezurile care au dat raţiune acţiunei profesionale alaciste. (…) Alaci-ul se va reface, nu din cenuşa vremurilor cari numai revin şi cari învechesc tot ceace ating, ci din forţa ideii cuceritoare a dreptăţii. Alaciştii privesc mai puţin în trecut şi luptă pentru viitor.”2 Într-adevăr, revista a mai avut o tentativă de apariţie cu nr. 1-3, ianuarie-martie 1946, cu un format micşorat şi puţine pagini. În primul an de apariţie, cuprinsul revistei a fost structurat în ”Partea generală”, ”Partea profesională”, ”Informaţiuni economice”, ”Recenzii”, apoi în ”Articole”, ”Studii” sau ”Studii şi articole”, ”Cronică”, ”Colegiale” sau ”Studii”, ”Idei-doctrină realizări”, ”Actualităţi”, ”Date şi fapte”, ”Buletinul A.L.A.C.I.” sau ”Activitatea A.L.A.C.I.”, ”Însemnări şi recenzii”, ”Revista cărţilor”, ”Revista revistelor”, ”Colţul filialelor” etc. Aşadar, pe lângă articolele pe care le prezentăm, revista a publicat informaţii despre diverse evenimente din viaţa 
                                                           
1 Gh. Tașcă, ”Rolul licențiaților Academiei de Studii Comerciale”, în A.L.A.C.I., anul I, nr. 1, 

ianuarie 1930, p. 4-5, București. 
2 Nicolae Mihăilescu, ”Alaci-ul a fost bombardat”, în A.L.A.C.I., anul XV, nr. 1-3, ianuarie-martie 

1944, p. 1, București. 



 

 

19asociaţiei, diverse comunicări, informaţii despre activitatea seminariilor Academiei Comerciale, despre congrese din domeniu.  Printre cei mai frecvenţi contributori la conţinutul revistei s-au numărat Ioan Al. Roceric, Gh. Huber, Christian Petrescu, V.V. Protopopescu, N. Tripcovici, V. Scărlătescu, N. Mihăilescu, Stelian Popescu, Victor Ionescu, Const. Făgărăşanu, Ion I. Ghelase, Ion N. Stan, C. Bungeţianu, Ion Th. Nicolau, Dimitrie P. Pascu, Mihail Gr. Romaşcanu, Vasile Turculescu, Virgiliu I. Isopescu, G.Z. Barbu, N. Bădulescu, G. Ianăş, Lazăr Ionescu, Ilie Stoinel, Ion Veverca. Articolele autorilor au ca domenii de interes: doctrinele economice, organizarea profesională a licenţiaţilor Academiilor comerciale şi rolul lor în organizarea economiei naţionale, finanţe şi bănci, reforma bancară, reforma învăţământului economic, rolul târgurilor şi expoziţiilor în dezvoltare, importanţa turismului, salarizarea funcţionarilor publici, criza economică şi stabilizarea monetară, românizarea economiei naţionale, economia de război etc. Mai rar, studiile au vizat şi alte ţări. 
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”Regele Mihai I” din Cluj-Braşov a apărut la Braşov, în două volume, acoperind anii 1939-1940, respectiv 1941-1944, în format de 230mmx160mm. Prof. I. Mateiu scria la 10 mai 1940: ”Publicaţiunea de faţă îşi are geneza într’o hotărâre unanimă, luată anul şcolar trecut de către Consiliul profesoral, în urma iniţiativei Rectorului subsemnat. 

Analele sunt plănuite în concepţia noastră ca o afirmare, pe plan ştiinţific, a celei mai înalte instituţii de cultură economică din Transilvania şi Banat.”1 Având ca precursoare patru volume tipărite cuprinzând conferinţele anuale ale ”Extensiunii Academice”, ”Idei şi curente, teorii şi doctrine cari agită mintea savanţilor de pretutindeni în legătură cu fenomenul economic, aspecte şi tendinţe ale economiei româneşti, mai ales din Transilvania şi Banat, vor fi obiect de studiu şi cercetare în paginile Analelor…”2  Pe lângă studiile semnate de cadrele didactice ale Academiei, în partea a doua, volumul întâi al Analelor continuă publicarea conferinţelor Extensiunii Academice şi, în plus, în partea a treia, lucrările studenţilor. De asemenea, în partea a patra, sunt publicate recenzii ale celor mai importante cărţi româneşti 
                                                           
1 I. Mateiu, ”Cuvânt înainte”, în Analele Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale 

”Regele Mihai I” din Cluj-Brașov, anul I, 1939-1940, p. 1, Brașov. 
2 Ibidem, p. 2. 
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Analele statistice şi economice / 
Analele economice şi statistice  Revista Analele statistice şi 
economice a apărut lunar din ianuarie 1918, iniţial la Iaşi, în format mare (~327mmx243mm), avându-i ca directori pe prof.dr. I.N. Angelescu, Alexandru Cusin şi dr. G.N. Leon. Începând cu nr. 7-8, iulie-august 1918, apare la Bucureşti, sub aceeaşi conducere. I.N. Angelescu1 s-a născut la 16 decembrie 1884, la Piteşti. A fost licenţiat în drept, litere şi filosofie al Universităţii din Bucureşti, obţinându-şi doctoratul în ştiinţe economice la Universitatea din München. A fost conferenţiar universitar începând din 1915, profesor definitiv din 1918 la Catedrele de istoria comerţului şi de ştiinţă şi legislaţie financiară şi rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale în perioada 1924-1929, preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din România (din 1919) şi al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (din 1926). A fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului Naţional Liberal şi a îndeplinit înalte funcţii executive în guvern, de la director adjunct la ministru de finanţe. A murit prematur, la 16 februarie 1930. Alexandru Cusin2 a fost licenţiat în drept şi doctor în ştiinţe economice, titlu obţinut la Leipzig. Gh.N. Leon3 s-a născut la 29 aprilie 1988, la Iaşi. După studiile medii şi superioare absolvite în Iaşi, a frecventat Universitatea din Jena, unde a obţinut titlul de doctor în economie. A fost profesor de finanţe şi statistică la Facultatea de Drept din Cluj, apoi, din 1935 până în 1945, la Facultatea de 

                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_N._Angelescu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, Mihail 

Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE Bucureşti, 2013. 

2 http://www.biblacad.ro/bnr/brmautori.php?aut=c&page=2620&&limit=20. 
3 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Gheorghe_N._Leon. 



 

 

48Drept din Bucureşti. A fost deputat în Parlamentul României din partea PNL şi a deţinut diverse funcţii în aparatul guvernamental. În 1946 este condamnat la închisoare pe viaţă. Se presupune că a murit în 1955, anul când penitenciarul de la Sighet, unde a fost închis, a fost dezafectat.  ”Analele statistice şi economice nu se adresează guvernului sau clasei conducătoare spre a li se cere legi nouă şi regulamente, pentru îmbunătăţirea momentană a vieţii. Asemenea legi, chiar cînd sînt bune, în teorie, şi lipsite de orice interes de clasă, rămân mai totdeauna literă moartă, sau sunt apariţii isolate, pentru că nu pornesc niciodată din cunoaşterea sau înţelegerea adîncă a vieţii naţionale. De astădată trebuie să începem o vajnică muncă de pregătire educativă a masselor, de cercetare minuţioasă a nevoilor lor. Era de reorganisare a vieţii noastre economice şi sociale va progresa numai paralel cu o înnoire reală a spiritelor şi cu o cunoştinţă cât mai întinsă şi mai exactă a situaţiei. În vederea acestui scop revista se adresează specialiştilor şi elementelor active din viaţa economică practică, precum şi tuturor intelectualilor, de la cei mai de jos pănă la cei mai de sus. Resultatul străduinţilor noastre dorim să fie o operă de colaborare vastă, solidă şi fecundă”. Acesta este crezul iniţiatorilor, expus în finalul ”Cuvîntului înnainte” din primul număr al revistei1. Începând cu nr. 4-5, aprilie-mai 1920, revista Analele statistice şi 
economice îl are ca secretar de redacţie pe Nicolae Mănescu, apoi, din ianuarie 1923, revista este condusă de un comitet de direcţie format din I.N. Angelescu, Alexandru Cusin, Ilie I. Georgianu, Gh.N. Leon şi Gh. Taşcă, cărora li se alătură N.N. Stoika din ianuarie 1924, de când revista are titlul şi sumarul traduse în limba franceză, precum şi unele dintre articole.   Gh. Taşcă2 s-a născut la 30 ianuarie 1875 la Bălăbăneşti, jud. Galaţi. După absolvirea Facultăţii de Drept din Bucureşti, obţine doctoratul în drept în 1907 şi în ştiinţe economice în 1910, la Paris. Fondator al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, a fost profesor de economie politică, de istoria doctrinelor economice şi de economie naţională. A fost rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, membru corespondent al Academiei Române din 1925 şi membru titular din decembrie 1936. A fost deputat în Parlamentul României din partea Partidului Conservator, a activat apoi în 
                                                           
1 ”Cuvînt înnainte”, în Analele statistice și economice, anul I, nr. 1, ianuarie 1918, p. 1, Iași. 
2https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Ta%C8%99c%C4%83; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, 

Mihail Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE Bucureşti, 2013. 



 

 

49Partidul Conservator Democrat al lui Take Ionescu, iar după 1918, în cadrul Partidului Naţional Democrat al lui Nicolae Iorga până în 1938. După desfiinţarea şi a acestui partid, s-a înscris în Partidul Naţional Ţărănist.  La 1 august 1950 a fost încarcerat la Sighet, unde a şi murit anul următor, la 12 martie.   Tot din 1920 se generalizează gruparea numerelor câte două, apoi câte trei (din 1930) sau patru. Au fost şi apariţii de cinci numere grupate (8-12, august-decembrie 1941 şi 8-12, august-decembrie 1942) sau şase (1-6, ianuarie-iunie 1932, 7-12, iulie-decembrie 1939, 7-12, iulie-decembrie 1946). Din 1926, revista se reorga–nizează: îşi schimbă denumirea în 
Analele economice şi statistice, iar formatul este mai mic (~240mmx160mm): ”La începutul celui de-al IX-lea an de existenţă al «Analelor», direcţiunea revistei noastre a hotărît apariţia într-un nou format, dînd în acelaşi timp o mai mare deschidere tuturor chestiunilor economice româneşti şi publicîndu-le şi în limba franceză”1. Publicarea sumarului în limba franceză va continua până la sfârşitul anului 1931. I.N. Angelescu, Alexandru Cusin şi Gh. N. Leon figurează pe coperta revistei ca fondatori, începând cu primul număr din anul 1926, pe verso menţionându-se comitetul de redacţie compus din I.N. Angelescu, C. Bungeţianu, Alexandru Cusin, Ernest Ene, Gh.N. Leon, V. Slăvescu, N.N. Stoika, Gh. Taşcă, secretar de redacţie Alex. P. Gane şi director administrativ I. Vinter. Din 1927, se alătură comitetului de redacţie şi Şt. Chicoş. Odată cu nr. 5-6-7, 1930, apar ca directori fondatori doar I.N. Angelescu şi Gh. N. Leon, iar Gh.N. Leon ca director. Din ianuarie 1932, în funcţia de director figurează şi V. Slăvescu până la încheierea apariţiei. 

                                                           
1 Analele economice și statistice, anul IX, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1926, p. 1, București. 



 

 

50 V. Slăvescu1 s-a născut la 5 iunie 1891, în Rucăr, judeţul Argeş. După examenul de bacalaureat susţinut la Liceul ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti în 1911, s-a înscris la Universitatea din Paris, apoi în Germania, la Facultatea de Filosofie din Göttingen, la Universitatea din München şi la Universitatea din Halle, unde a obţinut titlul de doctor în ştiinţe economice în 1914. A fost conferenţiar la Catedra de transporturi şi întreprinderi a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Bucureşti din 1925; în 1938 a fost titularizat profesor la Catedra de monedă, iar după asasinarea lui Virgil Madgearu în 1940, a devenit profesor de economie politică şi economie naţională. În perioada ianuarie-octombrie 1944 a fost rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. A deţinut înalte funcţii guvernamentale ca membru marcant al Partidului Naţional Liberal: ministru de finanţe, ministru al industriei şi comerţului, ministru la înzestrarea armatei. În 1936 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 1939, membru titular. De asemenea, a fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din România. În 1947 a fost exclus din învăţământ. Din 1950 a fost închis la Sighet, fără a fi fost judecat, până la dezafectarea închisorii în 1955. Retras din viaţa publică, şi-a desfăşurat activitatea la Biblioteca Academiei Române şi la Arhivele Statului. A murit la 24 septembrie 1977, lăsând în urmă o bogată activitate ştiinţifică.  Din aprilie 1934, secretar de redacţie este I. Vinter, din aprilie 1936, I. Vinter şi G. Brânzescu, din ianuarie 1939, I. Vintea şi G. Brânzescu. Din 1940, apar în comitetul de redacţie I. Vintea, G. Brânzescu şi Lazăr Ionescu; din ianuarie 1941, comitetul de redacţie este format din G. Brânzescu, Ion Radu Pascal, C. Kiriţescu şi Lazăr Ionescu; din 1942 rămân în comitetul de redacţie doar primii trei, iar din august 1944, Ion Radu Pascal este înlocuit de P.V. Vandora până în aprilie 1946, când Ion Radu Pascal revine. Revista îşi încheie apariţia în decembrie 1946, cu nr. 7-12, iulie-decembrie. Revista conţine ”Articole” (pe care le prezentăm pe ani şi numere), ”Cronica economică”/”Cronica economică şi socială”/”Cronica economică şi financiară” şi ”Recenzii”, ca rubrici permanente, ”Informaţii economice şi financiare”/”Informaţiuni economice, financiare şi sociale”/”Informaţiuni şi fapte sociale, economice, financiare şi statistice” din 1920 până în decembrie 1925, aspecte din activitatea Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, sporadic ”Revista revistelor”, aniversări, necrologuri. 
                                                           
1 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Sl%C4%83vescu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, 

Mihail Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE Bucureşti, 2013. 



 

 

51Au contribuit la conţinutul revistei cu mai mult de zece studii de-a lungul anilor: Gh.N. Leon, I.N. Angelescu, V. Slăvescu, I. Teodorescu, A. Topliceanu, C. Bungeţianu, Ilie I. Georgianu, Şt. Chicoş, Gh. Taşcă, Alexandru Cusin, Nicolae Mănescu, Ştefan A. Ionescu, George Strat, Barbu Solacolu, I. Antohi, Ştefan I. Dumitrescu, A. Galan, P.N. Panaitescu. 
Analele statistice şi economice / Analele economice şi statistice a abordat domenii economice diverse (proprietate, industrie, agricultură, bănci, finanţe şi monedă, asigurări, capital străin, organizarea muncii, comerţ interior şi exterior, bursă, preţuri, transporturi, cooperaţie, politică şi legislaţie economică, doctrine economice) privind în principal România Mare, dar şi alte ţări: Anglia, Statele Unite, Franţa, Germania, Elveţia, Grecia, Estonia, Polonia, Italia, Belgia, Cehoslovacia, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia. 
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Buletinul Institutului 
Economic Românesc 

Institutul Economic Românesc a fost înfiinţat în anul 1921, în sediul Băncii Naţionale a României, având ca membri fondatori şi aderenţi numeroase bănci, societăţi de credit, case de economii, societăţi industriale şi comerciale, comercianţi şi industriaşi, precum şi membri de alte profesiuni. În Comitetul de Direcţiune al Institutului îi regăsim pe Oscar Kiriacescu (preşedinte), fost ministru şi director la Banca Naţională a României, pe L. Mrazek (vicepreşedinte), profesor universitar, directorul Institutului Geologic, pe dr. L. Colescu, director general al Statisticii, şi ing. C. Casassovici, industriaş, ca administratori delegaţi, pe Vintilă Brătianu, fost ministru, ing. Constantin D. Buşilă, profesor la Şcoala Politehnică, R. Halfon, administrator delegat la Uniunea Comercială şi la Banca Chrissoveloni, dr. G. Ionescu-Şişeşti, profesor la Şcoala Superioară de Agricultură şi directorul Casei Obştiilor şi Exploatărilor Agricole din Casa Centrală a Cooperaţiei, ing. Al. Perieţeanu, fost director al Căilor Ferate Române, ca administratori, şi pe dr. Gheron Netta, directorul Institutului. În afara celor menţionaţi, mai fac parte din conducere, în calitate de administratori, cenzori sau cenzori supleanţi: dr. C.I. Băicoianu, director la Banca Naţională a României, dr. C. Bungeţianu, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, dr. Şt. Cerchez, preşedintele Uniunii Industriaşilor, Gh. Cipăianu, dr. G.D. Creangă, dr. Gr. Dumitrescu, ing. T. Eremia, D. Gheorghiu, E.N. Giurgea, V. Goldiş, dr. Dimitrie Gusti, Gh. Lucassievici, Vasile Marcu, Luca P. Niculescu, Chr. Staicovici, Al.N. Ştefănescu, ing. N.P. Ştefănescu, Erhard Wolff, dr. Al. Zaharia, E. Bercovici, Gr. Golescu, N. Şeitan, dr. Ernest Ene, G. Leonte, dr. V. Slăvescu. 
Buletinul Institutului Economic Românesc apare la Bucureşti, lunar, fără întrerupere, din ianuarie 1922 până în decembrie 1943, în format de 220mmx156mm, avându-l ca director în toţi aceşti ani pe dr. Gheron Netta. 



 

 

94 Gheron Netta1 s-a născut la Turnu-Severin, la 22 martie 1891, într-o familie de evrei înstăriţi. În 1912 se înscrie la Universitatea Comercială din Leipzig pe care o absolvă în 1914 cu lucrarea Handelsbeziehungen zwischen 
Leipzig und Ost- und Südosteuropa bis zum Verfall der Warenmesse (Relaţiile 
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1 https:..ro.wikipedia.org.wiki.Gheron_Netta. 
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Economia naţională 

Ziarul Economia naţională a apărut la Bucureşti, ca supliment al Revistei 
sciinţifice în 1873, în format mare (~320mmx228mm), fiind fondat de P.S. Aurelian.  P.S. Aurelian1 s-a născut la Slatina, la 13 decembrie 1833. A urmat cursurile Cole–giului ”Sfântul Sava” din Bucu–reşti, apoi Şcoala Superi–oară de Agronomie din Grignon. A fost profesor la Şcoala de Agricultură, a fost ales membru titular al Academiei Române şi preşe–dinte al acesteia în perioada 1901-1904, deputat, senator, ministru al lucrărilor publice (1877-1878 şi 1887-1888), prim-ministru (2 decem–brie 1896-12 aprilie 1897) şi ministru al educaţiei (1901-1904).  A murit la Bucureşti, la 24 ianuarie 1909.   Din articolul introductiv ”Către cetitori”2, din 1 ianuarie 1885, aflăm istoricul ziarului până la această dată: ”In treĭ anĭ cât a apărut Economia 
naţională, de la 1873-1876; în cincĭ anĭ cât a apărut Economia rurală, până astăᶁĭ, s’a cerut neprecurmat: desvoltarea economică, întemeiarea industrieĭ naţionale. Astăᶁĭ reluând vechiul titlu al ziaruluĭ nostru, vom continua aceiaşĭ propagandă ca şi în trecut. Cestiunile de economie naţională, de agricultură, industrie şi comerciŭ vor face obiectul acestuĭ ziar.” Apărută săptămânal în 1885, revista avea ca subtitlu ”Revista intereselorŭ economice române”.  
                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Petre_S._Aurelian. 
2 P.S. Aurelian, ”Către cetitori”, în Economia națională, anul IX, nr. 1, 1 ianuarie 1885, București. 



 

 

120 Întreruptă din mai 1916 din cauza Primului Război Mondial, îşi va relua apariţia în ianuarie 1919, în format mai mic (~230-235mmx160mm), păstrând titlul, dar având ca subtitlu ”Revistă economică, statistică şi financiară”, ”Apare lunar”, ”Fondator: P.S. Aurelian, director: C.I. Băicoianu, redactor-şef: Victor Slăvescu”. Numerele sunt simple (în cea mai mare parte) sau duble. Au fost şi cinci apariţii cu numere grupate câte trei (10-11-12/1919, 1-2-3/1920, 10-11-12/1930, 6-7-8/1931 şi 8-9-10/1933) şi una cu patru numere grupate (9-10-11-12/1932).  C.I. Băicoianu1 s-a născut în 1871. A absolvit Facultatea de Agronomie Hohenheim din Leipzig, obţinând apoi de doctor în ştiinţe economice şi financiare la München. A fost membru al consiliului de administraţie al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (1919-1929), cenzor la Societatea Naţională de Credit Industrial, director administrator la Banca Naţională a României şi preşedinte al comitetului de direcţie de la Monetăria Statului. A murit în 1945.   V. Slăvescu2 s-a născut la 5 iunie 1891 în Rucăr, judeţul Argeş. După examenul de bacalaureat susţinut la Liceul ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti în 1911, s-a înscris la Universitatea din Paris, apoi în Germania, la Facultatea de Filosofie din Göttingen, la Universitatea din München şi la Universitatea din Halle, unde a obţinut titlul de doctor în ştiinţe economice în 1914. A fost conferenţiar la Catedra de transporturi şi întreprinderi a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Bucureşti din 1925, în 1938 a fost titularizat profesor la Catedra de monedă, iar după asasinarea lui Virgil Madgearu în 1940, a devenit profesor de economie politică şi economie naţională. În perioada ianuarie-octombrie 1944 a fost rectorul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. A deţinut înalte funcţii guvernamentale ca membru marcant al Partidului Naţional Liberal: ministru de finanţe, ministru al industriei şi comerţului, ministru la înzestrarea armatei. În 1936 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 1939, membru titular. De asemenea, a fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din România. În 1947 a fost exclus din învăţământ. Din 1950 a fost închis la Sighet, fără a fi fost judecat, până la dezafectarea închisorii în 1955. Retras din viaţa publică, şi-a desfăşurat activitatea la Biblioteca Academiei Române şi la 
                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_B%C4%83icoianu_(economist). 
2 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Sl%C4%83vescu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, 

Mihail Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE Bucureşti, 2013. 



 

 

121Arhivele Statului. A murit la 24 septembrie 1977, lăsând în urmă o bogată activitate ştiinţifică.  Cu prilejul reapariţiei revistei, C.I. Băicoianu reiterează menirea revistei: ”Probleme vitale de consolidare şi cimentare internă aşteaptă rezolvare, iar această dezlegare nu poate veni decât prin mintea şi braţul nostru.  Convinşi fiind că întreaga noastră organizare politică, naţională şi culturală trebue să se reazăme pe un fundament economic social sănătos, s’a procedat, chiar din timpul celor mai grele încercări la refacerea temeliei noastre agrare prin introducerea principiului exproprierii şi al împroprietăririi unui cât mai mare număr de săteni. Necesitatea înfăptuirei unei largi reforme agrare, generalizată dealtfel şi în provinciile liberate s’a făcut cu atât mai adânc simţită, cu cât întreaga problemă de reorganizare economică trebuea să capete dela început o bază solidă, în legătură cu principalul nostru izvor de avuţie. Ducerea la îndeplinire a unei reforme atât de însemnate a provocat, în mod firesc, transformări de seamă şi în alte domenii de activitate. (…) Alcătuirea unei noui economii naţionale, răzemată pe unitatea naţională, impune dela început necesitatea stabilirii unor raporturi mai strânse, între cele 4 trupuri ale României de mâine, atâta vreme deslipite una de alta, în vederea stabilirii unui tot omogen.” Economia naţională ”înţelege a fi ca şi până acum organul celor mai obiective cercetări, în legătură cu toate problemele ce interesează economia noastră naţională”.1 Victor Slăvescu a fost redactor-şef până în iunie 1923 inclusiv, apoi, din ianuarie 1925 până în ianuarie 1927 inclusiv, redactor-şef a fost G. Cârnu-Munteanu, iar în perioada noiembrie 1940-aprilie 1941, Stelian Jingoiu. În afara acestor perioade, redactorul-şef nu a fost menţionat. C.I. Băicoianu a fost directorul revistei întreaga perioadă 1919-1941. La ultimele trei apariţii, respectiv nr. 1-4, 1941, formatul revistei s-a redus la ~207mmx150mm. Pe lângă articolele pe care la prezentăm, revista a publicat informaţii economice grupate în rubrici precum: ”Cronica politică, economică şi financiară”/”Cronica politică şi socială”/”Cronica politică, socială, financiară şi economică”, ”Ştiri şi fapte”/”Ştiri economice”/”Fapte-idei”, ”Mişcarea economică, socială şi financiară” (cuprinzând dări de seamă, conferinţe, statute), ”Mişcarea culturală”, ”Cronica internă/externă”, bilanţuri ale băncilor 
                                                           
1 C.I. Băicoianu, ”Cuvânt înainte”, în Economia națională, anul XL, nr. 1-2, ianuarie-februarie 

1919. 



 

 

122româneşti, informaţii bancare din ţară şi străinătate. Foarte frecvent revista a publicat recenzii ale lucrărilor economice şi rubrica ”Revista revistelor”. Autorii cei mai prezenţi în paginile revistei au fost, în ordine: C.I. Băicoianu, V. Slăvescu, N. Popescu-Duţă, Mihail Gr. Romaşcanu, C. Tonegaru, Teodosie Al. Ştirbu, arhimandritul Iuliu Scriban, Vladimir Alexandrescu, P. Drăgănescu-Brateş, I.C. Fundăţeanu, Florin Codrescu, I. Max-Popovici, M.I. Mihăilescu, Alexandru S. Penescu, George Stanciu, I.G. Popescu, G. Turneanu.  Studiile publicate au fost ample şi au vizat domenii economice diverse: agricultură (proprietatea, reforma agrară, producţia agricolă vegetală şi animală, mecanizarea agriculturii, criza agrară şi soluţii de depăşire a ei etc.), Banca Naţională a României şi alte bănci, tezaurul public, finanţe şi bănci, monedă şi schimb, asigurări, transporturi (drumuri, căi ferate, necesitatea unei flote comerciale maritime şi fluviale româneşti), comerţ şi turism, industrie (minieră, petroliferă, construcţii de maşini diverse ş.a.), asigurări, cooperaţie de credit, agricolă şi forestieră, demografie, probleme economice specifice provinciilor româneşti, aspecte de interes din ţări precum Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie, Iugoslavia, Suedia, Elveţia, Turcia, Bulgaria. O observaţie privind numerotarea anilor: anul 1935/LXII ar fi trebuit LVI, anul 1936/LXIV ar fi trebuit LVII şi anul 1937/LXIV ar fi trebuit LVIII. De aici eroarea de numerotare se propagă până la sfârşitul apariţiei. O altă observaţie priveşte numerotarea paginilor: un salt de la p. 76 (sfârşitul nr. 3-4/1933) la p. 311 (începutul nr. 5/1933).  
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Independenţa economică 

Revista Independenţa economică a apărut iniţial la Iaşi, în 1918, apoi, începând cu nr. 32-33 din 1 decembrie 1918, la Bucureşti, avându-i ca directori pe V.N. Madgearu şi I. Răducanu. 
 V.N. Madgearu1 s-a născut la Galaţi, la 14 decembrie 1887. A obţinut titlul de doctor în ştiinţe economice şi financiare la Universitatea din Leipzig în 1911. După alte studii economice şi practică bancară la Londra în perioada 1911-1916, îşi începe cariera didactică la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, ca profesor la Catedra de studiul întreprinderilor şi transporturilor, apoi la cea de economie naţională în 1925 şi la cea de economie politică în 1935. Împreună cu Ion Răducanu şi Victor Slăvescu, organizează Şcoala de Cooperaţie în 1919, iar în 1937, împreună cu I. Răducanu, Gr. Mladenatz şi V. Slăvescu, Şcoala Superioară de Tehnică şi Practică Comercială. A fost secretar general al Partidului Ţărănesc (1921-1924), al Partidul Naţional Ţărănesc, a deţinut importante funcţii în aparatul guvernamental (în Ministerul Industriei şi Comerţului, în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, în Ministerul Finanţelor). În 1940, la 27 noiembrie, a fost asasinat în Pădurea Snagov de un comando de legionari. Post-mortem, a fost ales membru al Academiei Române.  

 I. Răducanu2 s-a născut la Brăila, în 1884. 
                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Madgearu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, Mihail 

Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE Bucureşti, 2013. 

2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Madgearu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, Mihail 
Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE Bucureşti, 2013. 



 

 

159După studii liceale la Bucureşti, a urmat cursurile Academiei Comerciale din Graz, Facultatea de Filosofie, secţia de ştiinţe sociale la Berlin şi cursurile Şcolii Cooperatiste din Darmstadt. A obţinut titlul de doctor în filosofie, ştiinţe economice şi financiare la Universitatea din Berlin în 1905. Şi-a început cariera didactică în 1911 la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, la Catedra de economie politică, apoi la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti din 1915, devenind profesor definitiv la Catedra de ştiinţă şi legislaţie financiară. A fost rectorul acestei instituţii în perioada 1931-1940. Membru marcant al Partidului Naţional Ţărănesc, în anii 1929-1931, a fost ministru al muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale, al finanţelor şi al lucrărilor publice şi comunicaţiilor. În martie 1936 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. Pensionat ”din oficiu” în 1947, a fost arestat în 1950 şi întemniţat la Sighet, fiind condamnat la 20 de ani de temniţă grea. A murit (probabil) în 1964. La început a avut o apariţie bilunară (34 de numere în primul an, 24 de numere în 1919), în format mare (~310x227). Din ianuarie 1920 apare lunar până la sfârşitul anului 1924, apoi trimestrial (patru numere pe an) până în 1933, în anii 1927 şi 1928 având ca subtitlu ”Revistă trimestrială de studii economice”. Din 1922 şi formatul se micşorează (~272x221), iar din 1925 ajunge la 240x170, format care se va menţine aproximativ la fel până la sfârşitul apariţiei revistei. Din ianuarie 1934 ”apare la 15 ale fiecărei luni” până în 15 august, păstrând apariţia lunară (cu 12 numere pe an individuale sau nu) până în decembrie 1937. Din ianuarie 1938 are o apariţie bisemestrială (şase numere pe an) până în ianuarie 1945, când îşi reia apariţia trimestrială. Tot din ianuarie 1938 are ca 



 

 

160subtitlu ”Revistă de studii economice şi sociale”. Îşi încheie apariţia cu nr. 1-3, ianuarie-martie 1948. V.N. Madgearu şi I. Răducanu figurează ca directori ai revistei până în decembrie 1924, apoi ca fondatori până la sfârşitul anului 1946. Din iulie 1947 cei doi fondatori nu mai figurează pe copertă, apărând ca director al revistei numai Gr. Mladenatz, iar ca secretar de redacţie, A.E. Popa.  Gr. Mladenatz1 s-a născut la 5 februarie 1891, la Drobeta-Turnu-Severin. A absolvit cursurile Academiei Comerciale din Berlin, iar în 1926 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe economice şi financiare al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Sociale al Universităţii din Köln. A fost, pe rând, conferenţiar (din 1929), profesor agregat (din 1932) şi profesor titular la Catedra de studiul cooperaţiei (din 1936 până în 1951, când a fost pensionat) de la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti. În 1948-1949 a fost rectorul Academiei, iar în perioada 1948-1858 a fost membru corespondent şi colaborator al Institutului de Cercetări Economice al Academiei. Teoretician în dreptul cooperatist, a ocupat funcţii înalte în instituţiile de profil (preşedinte al Centralei Cooperativelor de Import-Export, director general al Institutului Naţional al Cooperaţiei, preşedinte al Oficiului Naţional al Cooperaţiei Române). A murit la Bucureşti, la 26 octombrie 1958.  
                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Madgearu; Maria Mureşan, Corneliu Olaru, Mihail 

Opriţescu, Elita universitară din Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale 
(1913-1940), Colecţia ASE 100, Editura ASE Bucureşti, 2013. 



 

 

161Din ianuarie 1925, revista are un comitet de redacţie compus din V.N. Madgearu, M. Manoilescu, G. Mantu, Gr. Mladenatz, Aureliu Ion Popescu, I. Răducanu, Savel Rădulescu, Şt. Stănescu, D.I. Suchianu. Odată cu nr. 1, ianuarie 1929, comitetul de redacţie este înlocuit de ”Gruparea revistei”, formată din G. Caranfil, Eugen Demetrescu, Ernest Ene, V.N. Madgearu, M. Manoilescu, Gr. Mladenatz, Aureliu Ion Popescu, I. Răducanu, Savel Rădulescu, Şt. Stănescu, Costin Stoicescu, D.I. Suchianu, Gh. Zane; din anul următor, acestora li se adaugă şi G. Mantu şi I.I. Tatos până la sfârşitul anului 1933. Ca redactor în această perioadă figurează Eugen Demetrescu. În perioada 1934-februarie 1938, nu mai apare comitetul de redacţie, doar cei doi fondatori. Din martie 1938, directori ai revistei sunt Gr. Mladenatz şi I.I. Tatos până în iunie 1947, iar secretar de redacţie este A.E. Popa din iulie-octombrie 1939 până în 1948. Până în august 1944, comitetul de redacţie nu mai este menţionat. Începând cu nr. 5-6, septembrie-decembrie 1944, din comitetul de redacţie fac parte Gr. Mladenatz, I. Răducanu, Şt. Stănescu, I.I. Tatos, Gh. Zane, din 1946 apare şi Eugen Demetrescu. Pentru ultimele două apariţii, respectiv numerele 3-4, iulie-decembrie 1947 şi 1-3, ianuarie-martie 1948, nu mai apare comitetul de redacţie. Au contribuit în mod deosebit la conţinutul revistei: Gr. Mladenatz, I.I. Tatos, V.N. Madgearu, I. Răducanu, Ion Veverca, Aurel E. Popa, M. Popa-Vereş, V. Slăvescu, T. Cristureanu, Eugen Demetrescu, Aureliu Ion Popescu, D.I. Suchianu, Al. Hallunga, I. Tutuc, A. Topliceanu, N. Ghiulea şi alţii. Articolele de autor au abordat importante probleme de teorie şi doctrină economică, învăţământ, organizare bancară şi de asigurări, politică financiară şi de credit, reforma agrară şi organizarea cooperaţiei agricole şi de credit, politica industrială şi comercială a României, probleme de geopolitică.  În afara rubricilor de ”Articole”, ”Studii”, ”Cronică” (cronică economică, cronică politico-socială, cronică financiară) sau ”Comentarii”, pe care le 



 

 

162prezentăm în detaliu, pe numere şi ani, în continuare, revista mai conţine rubrici precum ”Idei şi fapte”, ”Comentarii, fapte, observaţii”, ”Buletinul ideilor”, ”Buletinul ideilor şi faptelor”, ”Recenzii” sau ”Cărţi noi”, ”Revista revistelor”, ”Bibliografie”.  
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Lupta economică 

Revista Lupta economică a apărut în aprilie 1907, la Bucureşti, cu titlul ”La lutte économique”, în format mare, de ~320mmx235mm, având în funcţia de director pe Const. C. Bacalbaşa. În articolul de debut, ”Menirea noastră”1, se prezintă situaţia economică a ţării în epocă şi intenţiile revistei: ”…dacă am suferit multe pagube pe terenul economic, dacă nu toate convenţiunile comerciale ce am încheiat ne au fost complet favorabile, dacă nu toate întreprinderile ne-au fost spre folos, dacă am fost exploataţi cu concesiunea Strusberg şi dacă nu putem înlezni creşterea avuţiei naţionale cu singure forţele noastre, cauza unică este că ţara n’a fost îndestul de pregătită pentru noua viaţă economică. Erorile trecutului să ne deschidă ochii, erorile trecute să ne împedice de a cădea în erori viitoare. Să facem, de azi înainte, mai puţină politică, dar mai multă economie politică, să părăsim preocupările meschine de până astăzi spre a privi în faţă problemele cele mari şi vitale. Să nu uităm că avem o chestie ţărănească de rezolvat şi că rezolvarea acestei probleme este cerută, cu stăruinţă chiar şi cu violenţă de către 5 milioane de muncitori. Să nu uităm că la oraşe se înmulţeşte treptat şi în fiecare an numărul celor cari aşteaptă totul dela dărnicia Statului, dar pentru cari statul nu va mai putea fi darnic. Să nu uităm că, pe când oamenii noştri de Stat au luptat ca să dea ţărei un aşezământ modern, din punctul de vedere politic, România a rămas fără şosele, apoi râurile n’au fost puse la îndemâna comerţului, drumurile de fer, or sunt neîndestulătoare or nu corespund menirei lor economice, negoţul a fost despreţuit, bogăţiile naturale ale pământului n’au fost exploatate iar, în 
                                                           
1 Const. C. Bacalbașa,”Menirea noastră”, în La lutte économique, anul I, nr. 1, aprilie 1907, 

București. 



 

 

193scurgere de o jumătate de veac, tineretul a fost crescut pentru toate, afară de munca pe tărâmul economic. (…) 
Lupta economică va îndemna pe Români să muncească spre a se îmbogăţi pe dânşii şi a îmbogăţi ţara. (…) In relaţiunile noastre cu streinii cei cinstiţi, cari ne arată cum să participăm la marea concurenţă universală, să fim de bună credinţă şi să rămânem oameni civilizaţi. Spre a fi cât mai repede de sine stătători să învăţăm şi să muncim. Pentru toate îndemnurile în această direcţie Lupta economică va fi o tribună.”  Const.C. Bacalbaşa1 s-a născut la Brăila, la 21 august 1856. A fost ziarist, memorialist şi om politic. În afara revistei Lupta 

economică, a mai fondat ziarele cotidiene Ţara, Patriotul, Românimea şi revista umoristică Ghiţă Berbecul. A fost membru fondator al Societăţii Presei şi al Sindicatului Ziariştilor, preşedinte al Sindicatului Ziariştilor. Este cunoscut mai ales pentru cele patru volume despre Bucureştii de altădată (1927-1932), apoi 
1001 feluri de măncări (1934), Capitala sub ocupaţia duşmanului (1921), 
Dictatura gastronomică. 1501 feluri de măncări (1935). A murit la 5 februarie 1935, la Bucureşti.   În 1916, ca şi alte publicaţii, şi-a întrerupt apariţia. A reapărut în septembrie 1921, în format de ~288mmx200mm, având ca subtitlu ”Revistă comercială, industrială şi financiară”, cu Const.C. Bacalbaşa fondator şi T.A. Teodoru, director.  Cu această ocazie, cedând atât proprietatea, cât şi conducerea revistei lui T.A. Teodoru, Const.C. Bacalbaşa îşi reafirma crezul iniţial: ”Condiţiile ţărei s’au schimbat fundamental de la 1915: avem din toate punctele de vedere, o altă Românie, dar ceea ce se cere, mai presus de toate, Românilor de astăzi, este să muncească. (…) Negreşit cu ajutorul streinilor cari ne iubesc fiindcă nici un popor nu se mai poate sustrage astăzi înrîurirei solidarităţei universale, dar în rândul d’întâiu prin sforţările noastre muncitoare.”2 T.A. Teodoru răspunde în ”Cuvânt înainte”3: ”…La începutul acestei noui vieţi economice se impune grija de a îndruma energiile şi iniţiativa individuală, 
                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Bacalba%C8%99a. 
2 Const. C. Bacalbașa, ”O lămurire”, în Lupta economică, anul XI, nr. 1, 25 septembrie 1921, p. 1, 

București. 
3 T.A. Teodoru, ”Cuvânt înainte”, în Lupta economică, anul XI, nr. 1, 25 septembrie 1921, p. 2, 



 

 

194de a intensifica munca colectivă a tuturor straturilor după o mentalitate corespunzătoare vremii, de a trăi şi prospera printr’un organism viu, condus de o conştiinţă unitară. (…) Literatura noastră economică destul de plăpândă are mai mult ca oricând nevoie de sprijinul şi contribuţia publicaţiilor. De aceia socotim că venim la vreme, făcând să reapară Lupta economică, al cărui trecut poate fi o chezăşie de ceeace nădăjduim să facem în viitor.  (…) vom încerca să studiem cât mai amănunţit, procesele necesare intensificării producţiei noastre agricole şi industriale; intensificării comerţului interior, desvoltării exportului, într’un cuvânt condiţiunile generale în care viaţa noastră economică şi socială va trebui să se desfăşoare în viitor.  In special ne vom ocupa de problemele vitale ale celor două artere de avuţie naţională: negoţul şi industria.” Revista a apărut de trei ori pe lună, cu numere simple sau duble (cu excepţia nr. 29-34, august-septembrie, 10 octombrie 1922, grupând şase numere, şi a nr. 36-38, 5 decembrie 1922, grupând trei numere). Ultimul număr al revistei pe care l-am găsit a fost nr. 10, 11 aprilie 1923. Au scris în paginile revistei: T.A. Teodoru, C.D. Verea, Const.C. Bacalbaşa, N. Iorga, S. Muncel, I. Constanţiu, N. Weisengrün, D.P. Niculescu, V.M. Costin, Tem. Alexandrescu, M.P. Florescu. Articolele de autor sunt în general critice, de o pagină sau două, abordând subiecte precum criza provocată de război, regimul cerealelor, politica bancară, modificarea Codului comercial, problema preţurilor şi specula, problema locuinţelor şi a chiriilor, risipa banului public şi birocraţia, libertatea comerţului, reforma impozitelor, încurajarea industriei naţionale şi creditul industrial. În afara acestor articole, pe care le prezentăm în continuare, revista conţine informaţii despre congrese, expoziţii, declaraţii ale oficialilor vremii, ”Fapte economice şi sociale” interne şi externe, ”Cronica financiară şi economică”, ”Mişcarea profesională”, ”Însemnări statistice”, informaţii despre activitatea Sfatului Negustoresc, oferte, recenzii, necrologuri.   
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Analele industriei şi 
comerţului 

 Revista Analele industriei şi 
comerţului a apărut la Bucureşti în perioada decembrie 1936-iunie 1940, în format mare (320mmx230mm), având ca prim-redactor pe Florin Manoliu pe toată durata apariţiei revistei, ca administrator sau director pe S.V. Lupescu, iar ca secretari de redacţie pe Gr. Melidoneanu în perioada februarie 1937-ianuarie 1938 şi pe Petre Ţincu în perioada februarie 1938-martie 1938. Făcând o critică a revistelor economice şi a realităţilor epocii, autorii ”Punctului nostru de vedere” precizează: ”Cronicarismul revistelor noastre de specialitate economică, ne dă posibilitatea să observăm toată mediocritatea măsurilor pe care Statul, ca dictator economic, le ia constrâns de evenimente. Aceste măsuri dictate de autoritatea Statului, venite fără vre-un plan de ansamblu, constituesc o economie aplicată a unei politici à courte vue, neavând nimic comun cu o preocupare de bază, nimic pornit dintr’o doctrină economic sănătoasă şi compatibilă cu specificul şi spiritul actual al creaţiunei economice româneşti. Trăim cu adevărat în plin haos şi mai cu seamă în plină mediocritate şi sărăcime de idei şi aceasta se întâmplă tocmai când aiurea pulsează atâta viaţă, atâta creaţiune, atâta voinţă de înfăptuire nouă social economică. În faţa acestor realităţi, ne-am hotărât a creia o revistă a căror coloane să fie puse în slujba acelei credinţe care ar lupta pentru o doctrină românească a unei economii româneşti, contribuind prin aceasta la făurirea unui ideal economic, la un suflu de viaţă nouă social-economică. Voim o ideologie care să se potrivească cu aşezările social economice şi posibilităţile de evoluţie a acestor aşezări, conjugate cu specificul necesităţilor economiei noastre naţionale. Voim o credinţă a noastră, voim să ignorăm tot ce înseamnă importaţiune doctrinară şi lipsă de originalitate, să punem sfârşit tuturor 



 

 

207adaptărilor legislative din străinătate în ţara noastră. Voim un sfârşit tuturor acestor importaţiuni, cerem mai mult curaj şi mai multă încredere în noi înşine, ne dorim mai multă mândrie. Voim mai multă muncă, mai multă originalitate în ceeace facem şi spirit pur românesc. Dorim apoi, mai presus de orice, un principiu a cărui binefaceri economia noastră naţională nu le-a cunoscut aproape de loc, dorim: stabilitate.”1  Din ianuarie 1938, adoptă subtitlul ”Revistă de economie politică şi finanţe” până la sfârşitul apariţiei. În afara articolelor şi studiilor pe care le prezentăm în continuare, revista a publicat informaţii utile în rubrici aproape permanente cum sunt: ”Cronica economică”, ”Cronica metalurgică”, ”Cronica textilă”, ”Import-export”, ”Informaţiuni” din diverse domenii, ”Investiţii industriale”, ”Instrucţiuni şi circulări oficiale”, legi, regulamente, avize, ”Problemele zilei”, ”Note-comentarii” din ţară şi din străinănate etc.  Principalii autori ai articolelor publicate au fost: C. Armaşu, Gr. Melidoneanu, Al. Popescu-Sil, Ioan Al. Roceric, Plutarc Cotaru, Florin Manoliu, Paul Horia Suciu, Gr.L. Trancu-Iaşi, C. Teodorescu, Gh.N. Leon, V.V. Protopopescu, Ion Veverca, Ovidiu Al. Vlădescu. Domeniile avute în vedere sunt industria naţională (produse metalurgice, petrol, textile, zahăr etc.) în conjunctura vremii, comerţul exterior al României în contextul acordurilor internaţionale, creditul şi băncile, ”românizarea” economiei şi ocrotirea muncii naţionale, puterea de cumpărare. Spre sfârşitul anului 1939 şi în 1940, atenţia s-a îndreptat spre economia de război.  
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 Iorga, N., ”Între «economic» şi «politic»”, p. 1. 
 Manoilescu, M., ”Autarhia spirituală şi economică a Europei Răsăritene”, p. 3-7. 
 Scărlătescu, V., ”Camerile de comerţ şi comerţul internaţional”, p. 7-8. 
 Ardavanu, N.R., ”Primele valutare”, p. 8-9. 
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1 ”Punctul nostru de vedere”, în Analele industriei și comerțului, anul I, nr. 1, decembrie 1936, 

p. 2, București. 
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Economia română 

Prin Decretul-lege nr. 856 din 22 mai 1919, semnat de regele Ferdinand şi de ministrul industriei şi comerţului Al. Constantinescu, ia naştere revista 
Correspondance économique, ”Organe/Bulletin officiel du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Direction Génerale du Commerce” (din 1940, ”Bulletin officiel du Ministère de l’Economie Nationale”), prin schimbarea titlului publicaţiei oficiale a Ministerului Industriei şi Comerţului din Foaia de 
informaţiuni comerciale, începând cu data de 1 aprilie 1919.1 Având ca director pe I.N. Angelescu şi redactor-şef pe C. Bungeţianu, revista va funcţiona în această formulă până în martie 1920, când în funcţia de director apare Şt. Chicoş, iar I.N. Angelescu apare ca fondator până în martie 1921, după care se renunţă la înscrierea funcţiilor deţinute în cadrul revistei. Cu apariţie lunară (cu numere simple, duble sau triple), în format de ~265mmx200-205mm, a numărat anii de apariţie diferit de alte reviste: anul I: mai 1919-aprilie 1920, cu numerele 1-12; anul II, mai 1920-martie 1921, cu numerele 13-20; anul III: mai 1921-mai 1922, cu numerele 1-12; anul IV: iunie 1922-martie 1923, cu numerele 13-22; anul V: aprilie-decembrie 1923, cu numerele 1-9. 
                                                           
1 ”Décret-loi changeant le titre de l’ancienne publication officielle du Ministère de l’Industrie et 

du Commerce”, în Correspondance économique, anul I, nr. 2, iunie 1919, p. 1, București. 



 

 

217De la începutul anului 1924, îşi schimbă atât designul copertei, cât şi titlul în 
Correspondance économique 
roumaine. Va apărea la două luni în perioada ianuarie 1924-decembrie 1931, apoi trimestrial (cu numere simple sau duble) în perioada ianuarie 1932-iunie 1942, când hotărăşte schimbarea titlului revistei în 
Economia română (ediţia pentru străinătate) şi a formatului acesteia la 300-320mmx230mm. În continuare, îşi va păstra apariţia trimestrială, cu numere simple sau grupate, până la sfârşitul anului 1945 (două apariţii în 1943 (cu nr. 1-2 şi 3-4) şi câte o apariţie în 1944 şi 1945 (cu nr. 1-4). Obiectivele revistei erau ambiţioase la acea dată: ”En sa qualité d’organe de documentation et d’information, elle tend à élargir et approfondir son ancienne sphère d’action, de gagner en dynamisme et de resserrer les liens économiques du pays avec l’étranger. Nous sommes fermement convaincus que sous ce nouvel aspect, que nous tâcherons d’améliorer du point de vue technique et culturel en faisant usage de l’allemand, de l’italien et du français, afin de répandre autant que possible les idées et les réalisations économiques roumaines, l’organe de notre Département remplira l’office de boussole dans ce secteur de toute 



 

 

218première importance, présente et future, qu’est l’économie roumaine.”1 
Economia română (ediţia pentru străinătate) l-a avut ca redactor-şef pe I.Gr. Oprişan. Fiind o revistă adresată străinătăţii, în anii I-II, mai 1919-martie 1921, articolele au fost grupate în limba franceză/franceză şi engleză şi limba română, cele în română fiind grupate în informaţii comerciale, industriale, financiare, statistice, economice (cu referire în principal la situaţia externă), înscrieri de firme, informaţii diverse, cataloage, bibliografie, cereri şi oferte, firme publicate, după care se renunţă la limba română, sumarul apărând numai în limba franceză până în decembrie 1923 (din aprilie 1921, apare şi ”Ediţia românească a Buletinului oficial al Direcţiunei Generale a Comerţului din Ministerul de Industrie şi Comerţ”, cu titlul Corespondenţa economică). Din ianuarie 1924 are sumar în franceză şi engleză şi unele texte juxtapuse, de asemenea, în limbile franceză şi engleză, până la nr. 3 din 1940 inclusiv, după care limba engleză este înlocuită cu limba germană până în iunie 1942. În perioada iulie 1942-decembrie 1943, va apărea cu sumar în trei limbi: germană, italiană şi franceză, în ultimii doi ani de apariţie revenindu-se la franceză-engleză. Articolele pe care le prezentăm în continuarea acestei prezentări se referă la bogăţiile României Mari (miniere, petrol, gaz metan, sare, păduri, cereale şi plante tehnice, animale, fructe etc.), la industria naţională (metalurgică, petrolieră, sticlă şi ceramică, vopsele, materiale de construcţii, pielărie şi textile, industria lemnului şi hârtiei, industria alimentară etc.), la transporturi (pe căi ferate, pe Dunăre), la exporturile României de diferite produse şi regimul de export şi import, preţuri şi taxe vamale, balanţa comercială a României, finanţe şi buget, capital românesc şi străin şi societăţi pe acţiuni, instituţii de credit, bursă, asigurări, datorie publică şi privată, rolul Casei Autonome a Monopolurilor Statului, al 
                                                           
1 ”Vorwort”, în Economia română, anul XXIV, nr. 1, iulie-septembrie 1942, p. 1, București. 



 

 

219Camerelor de Comerţ şi Industrie, al Camerelor Agricole, reforma agrară şi consecinţele ei, reforma financiară, legi şi regulamente comerciale, convenţii, tratate şi acorduri comerciale şi de plăţi cu ţări europene, dar şi de pe alte continente, statistici comerciale. Principalii autori prezenţi în paginile revistei sunt: C. Bungeţianu, I. Teodorescu, I.N. Angelescu, Liliana Georgescu, N. Arcadian, George Cumpănaşu, Eugen Hesselmann, I.Gr. Oprişan, I. Arapu, P. Harnagea, George Ioaniţiu, A. Şeibulescu, , R. Ţăruşanu. În afara acestor articole de autor, revista a publicat rubrici de ”Informations”/”Informations diverses”, ”Bibliographie”, foarte rar necrologuri; ca rubrici permanente, apar, din august 1923: ”La situation agricole en Roumanie” pe diferite luni; din noiembrie 1923, ”Le régime des devises”; odată cu nr. 2, martie-aprilie 1925, ”Banque Nationale de Roumanie (situation sommaire)”/”Situation sommaire de la Banque Nationale de Roumanie” la diferite date. Este o revistă specializată pe comerţ exterior, scopul ei principal (al ediţiei în limba franceză – uneori şi engleză sau, mai târziu, germană) fiind promovarea României şi a intereselor ei comerciale pe pieţele externe. Revenind acum la ediţia în limba română, Corespondenţa economică, ea apare după doi ani, respectiv în aprilie 1921. Necesitatea revistei în limba română este prezentată în expunerea succintă de motive a deciziei care a stabilit modalitatea de apariţie: ”Având în vedere utilitatea ce prezintă pentru economia naţională publicarea unei reviste economice oficiale, prin care să se aducă la cunoştinţă atât cercurilor comerciale şi industriale din ţară, cât şi a celor din străinătate, legile, regulamentele şi dispoziţiunile oficiale cu caracter economic, cererile şi ofertele de mărfuri din ţară şi străinătate, rapoartele consulilor, ataşaţilor şi agenţilor noştri comerciali în străinătate, etc.; 



 

 

220 Având în vedere că utilitatea acestei reviste este cu atât mai vădită cu cât ea va putea să apară mai des, aşa ca materialul informativ de tot felul să fie servit la timp publicului interesat şi în orice caz înainte ca aceste informaţiuni să-şi piardă interesul lor de actualitate; Având în vedere că aşa cum apare azi publicaţiunea oficială 
Correspondance économique, deşi cu un conţinut foarte bogat, totuşi la intervale prea mari, (…) Decidem Art. 1. – Cu începere dela 1 aprilie 1921, publicaţiunea oficială a Direcţiunei Generale a Comerţului, va apare în două ediţiuni şi cu supliment şi anume: 

 O ediţie în limba română, intitulată Corespondenţa economică, săptămânal, sau când nu e posibil, cel puţin la 2 săptămâni, fără copertă, cu 6-16 pagini numărul, pe două coloane, cu conţinutul restrâns şi rezumat, în care se va suprima cu desăvârşire orice studiu şi în care se va grupa pe cât e posibil materialul informativ, cam sub următoarele rubrici:  
 Partea oficială 
 Legi, regulamente, dispoziţiuni, convenţiuni şi tratate. Comunicări (înştiinţări). Informaţiuni economice: 
 din ţară (rapoarte ale inspectorilor comerciali şi industriali, camere de comerţ, etc.) 
 din străinătate (rapoarte ale ataşaţilor, agenţilor, consulilor, etc.) 
 Partea neoficială 
 Cereri şi oferte: 
 din ţară. 
 din străinătate.”1  Împărţirea explicită în ”Partea oficială” şi ”Partea neoficială” a apărut doar în primul număr. În continuare revista a publicat rapoarte şi comunicări economice mai ample din diverse ţări (pe care le prezentăm în continuare), ca rubrici mai mult sau mai puţin permanente figurând ”Cereri şi oferte din străinătate”, ”Lista ataşaţilor şi agenţilor noştri comerciali”, ”Informaţii/Informaţiuni economice din ţară şi din străinătate” (parte dintre ele le prezentăm), ”Aprobări de cereri pentru diferite societăţi şi bănci”, ”Produse miniere ale statului”, ”Preţurile produselor miniere şi metalurgice ale statului”, ”Tablou cu societăţi şi bănci autorizate a funcţiona”, ”Schimbul în principalele ţări din lume”, ”Regimul devizelor străine în România”, ”Cărţi şi 

                                                           
1 ”Aparițiunea publicațiunii oficiale a Direcțiunii Generale a Comerțului. Deciziune”, în 

Corespondența economică, anul III, nr. 1, 20 aprilie 1921, p. 1, București. 



 

 

221reviste”/”Cărţi, reviste, dări de seamă”, ”Schimbul monedelor/monezilor”, ”Dispoziţii vamale”, ”Situaţia agricolă a României”, ”Preţul/Preţul en detail al articolelor de primă necesitate” pe diferite luni, ”Târguri”/”Târguri şi expoziţii”, ”Lista ataşaţilor comerciali străini pentru România”, ”Debuşeuri”, ”Informaţiuni succinte din diferite ţări”, ”Legi, regulamente, decizii” de la Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii, Ministerul Armatei, Ministerul Comuni–caţiilor, Ministerul de Justiţie, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi Asigurărilor Sociale, Ministerul Instrucţiunii Publice, Ministerul de Interne, ”Informaţii din ţară”, ”Preţul metalelor”, ”Preţuri pe pieţele străine”, ”Cereri şi oferte”.  Ca şi ediţia franceză, a numărat anii de apariţie diferit de alte reviste: a început cu anul III, cu numerele 1 (20 aprilie 1921)-24-25 (1 şi 15 aprilie 1922); anul IV, cu numerele 1, 2, 3, 4 (mai-iunie 1922)-23-24 (1 şi 15 aprilie 1923); anul V, cu numerele 1-2 (1-15 mai 1923)-15-16 (1-15 decembrie 1923). Din anul VI (1924), atât ediţia franceză, cât şi cea română numără anii de apariţie pe an calendaristic şi nu în funcţie de luna de debut a revistei. Cu apariţie bilunară (niciodată săptămânal, cum s-a intenţionat), revista a avut numere individuale numai în primele şapte luni (numerele 1-11), apoi numerele au fost grupate câte două (în marea majoritate), trei şi chiar patru până la sfârşitul anului 1924. Din ianuarie 1925 apare lunar, cu numere individuale în cea mai mare parte până în august 1942, după care recurge din nou la gruparea numerelor câte două, trei, patru sau şase (nr. 4-9, aprilie-septembrie 1944). Cât timp s-a numit 
Corespondenţa economică nu a menţionat niciun comitet de redacţie. Odată cu schimbarea titlului în Economia română, apare în format de 270mm x200mm, având în funcţia de director pe N. Popescu-Arcadian, în cea de prim-redactor pe I.Gr. Oprişan, iar ca administrator pe Aspasia Niculescu. Această echipă de conducere se păstreză până în iulie 1942. Din august 1942, apar doar 



 

 

222prim-redactorul I.Gr. Oprişan şi administratorul Aspasia Niculescu până în decembrie 1946. În ultimul an, 1947, prim-redactor este Ionel Neamţu până în august, apoi Mircea Oprişan pentru nr. 9-10, septembrie-octombrie 1947. Nr. 11-12 nu mai menţionează comitetul de redacţie. Intenţia colectivului redacţional la momentul schimbării titlului revistei este prezentată în ”Către cetitorii noştri”: ”Începând cu acest număr, intrăm într-o nouă perioadă a publicaţiei noastre care nu atinge linia continuităţii ei, ci o îndreaptă numai pe un făgaş mai cuprinzător. Schimbările operate privesc atât latura tehnică, cât şi structura şi ordonarea materialului. Am schimbat titlul revistei, în sensul cuprinsului ei. Vom introduce un material mai ales şi mai bogat – din care nu va lipsi conjunctura – cu articole substanţiale, cronici variate şi informaţiuni cerute de nevoile comerţului intern. (…) În felul acesta sperăm să servim cercurilor interesate o publicaţie ce corespunde necesităţii vremurilor ce trăim şi care să fie un buletin de informaţie vie, actuală, cu o prezentare mai amplă a faptelor şi ideilor economice, de aiurea şi dela noi.”1  Şi subtitlul revistei s-a modificat de-a lungul timpului, în funcţie de reorganizările suferite de ministerul de resort: ”Ediţia românească a Buletinului oficial al Direcţiunei Generale a Studiilor şi Legiferării economice din Ministerul de Industrie şi Comerţ”, ”Buletinul Ministerului Industriei şi Comerţului publicat de Direcţiunea Infomaţiunilor, Publicaţiunilor şi Propagandei Economice din Direcţiunea generală a Studiilor şi Legiferării Economice”, ”Buletinul Ministerului Industriei şi Comerţului publicat de Serviciul Publicaţiunilor şi Infomaţiunilor din Direcţiunea Generală a Comerţului”, ”Buletinul Ministerului de Industrie şi Comerţ publicat de Direcţiunea Generală a Comerţului, Serviciul Publicaţiunilor şi Infomaţiunilor Economice”, ”Buletinul Ministerului de Industrie şi Comerţ, publicat de Direcţiunea Comerţului şi Institutul Naţional de Export”, ”Buletinul Ministerului Economiei Naţionale publicat de Direcţiunea organizării şi Încurajării Exportului”, ”Buletinul Ministerului Economiei Naţionale publicat de Direcţiunea Organizaţiilor profesionale ale Comerţului şi Industriei”, ”Buletinul Ministerului Economiei Naţionale publicat de Oficiul de Studii Bucureşti”. Articolele de autor au început să apară din august 1924 şi au privit rolul şi importanţa târgurilor şi expoziţiilor internaţionale în dezvoltarea 
                                                           
1 ”Către cetitorii noștri”, în Economia română, anul XXIV, nr. 1, iunie 1942, p. 1, București. 



 

 

223comerţului exterior şi participarea României la acestea, concurenţa, situaţia economică şi comerţul exterior al diferitelor ţări, producţia lor agricolă şi industrială, posibilităţile de export ale României pe diferite pieţe, conferinţe şi congrese internaţionale din domeniu, traficul comercial între state. În cea mai mare parte au fost rapoarte şi studii ale ataşaţilor şi agenţilor noştri comerciali în diferite ţări. Autorii cu cele mai multe articole publicate au fost: Nicolae Mănescu, I. Antohi, C. Bălăcescu, V. Dăscălescu, Const. Narti, Victor Geormăneanu, Eugen Porn, G. Gheorghiu, I.Gr. Oprişan, Gr.I. Ghiaţă, A.D. Carabella, Ioan Al. Roceric, I. Neamţu, V. Stătescu, V.V. Protopopescu, Condrea Scalat, Virgiliu Ciulli, George Tudorică. Revista a avut şi un supliment intitulat Firme comerciale şi societăţi, în care au fost publicate hotărârile de înfiinţare a societăţilor comerciale româneşti. 
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Revista generală de comerţ şi 
contabilitate 

Revista generală de comerţ şi 
contabilitate a apărut în ianuarie 1908, la Bucureşti, ca organ al ”Uniunii Absolvenţilor Şcoalelor Comerciale”. Pe copertă sunt înscrise domeniile de care se ocupă: ”Comerţ, Bancă, Schimb, Uzanţe comerciale, Monogra-fiile pieţelor, Buletine şi note de plată, Chestiuni vamale şi de transport, Merceologie, Învăţământ comercial, Jurisprudenţă comercială, Expertize, Bibliografii şi Revista lucrărilor speciale de comerţ, etc.” Comitetul de redacţie a fost compus din I.St. Rasidescu, G. Lucian Boltuş, Ulpiu Hodoş, N. Butculescu, Al.G. Spirescu, G.M. Eftimiu, I. Gheorghiu, Otto Herbst, V.I. Stănculescu, Isac Rosen, Th. Sersea, I.C. Negrescu şi G. Plopeanu. Cu o frecvenţă lunară de apariţie, ”…Revista generală de comerţ şi 

contabilitate a înscris în programul său de activitate caracterizarea ştiinţei moderne cu privire la învăţământul comercial, la operaţiunile de bancă şi de schimb, contabilitate, finanţe şi economie politică etc., corespunzând astfel unei necesităţi de mult simţită. A exclus însă, cu desăvârşire, din coloanele sale politica propriu zisă precum şi orice fel de polemici atingând persoana cuiva. In schimb, ea se înfăţişează publicului ca organ exclusiv al contabililor din România, cărora la va aduce servicii reale; în acelaş timp lor le incumbă greaua îndatorire de a contribui ca, prin modul cum revista va expune şi trata numeroasele 



 

 

336 şi variatele chestiuni ce ţin de principiile enunţate mai sus, să devină cea dintâiu tribună pregătitoare unei viitoare «Academii de comerţ».”1 Ca şi alte reviste, şi-a întrerupt activitatea în timpul Primului Război Mondial, reapărând în ianuarie 1921, în format de ~227mmx153mm, format păstrat până în 1946, când se reduce la 220mmx150mm, apoi, în 1947, la 200mmx145mm. Membrii fostului comitet de redacţie din 1908 sunt menţionaţi ca fondatori ai revistei, noul comitet fiind format din N. Butculescu – preşedinte, V.M. Ioachim şi N. Arghir – vicepreşedinţi, T.A. Teodoru – secretar general, E. Staia – secretar, M.Gr. Popescu, I. Enăchescu, P. Drăgănescu-Brateş, G.M. Leonte, Al. Sorescu, St. Morărescu, I. Petrescu, Alex. Vasilescu, I.C. Negrescu, S.M. Blumenfeld – membri, directorul revistei fiind P. Drăgănescu-Brateş. Lor li se alătură un mare număr de colaboratori. Începând cu nr. 2, februarie 1921, comitetul revistei este compus din: N. Arghir, N. Butculescu, S.M. Blumenfeld, P. Drăgănescu-Brateş, I. Enăchescu, V.M. Ioachim, G.M. Leonte, St. Morărescu, I.C. Negrescu, T.A. Teodoru şi Alex. Vasilescu; la numărul următor, în locul lui St. Morărescu, apar Aurel Marinescu şi M. Munteanu; din februarie 1922, reapar Al. Sorescu şi St. Morărescu. În 1924 apar în comitetul de redacţie şi N.K. Constantinescu, A. Galan, Gr. Mladenatz, din septembrie 1926, nu mai apare G.M. Leonte, din decembrie 1927 apare şi T. Necşa, iar din mai 1929 apare şi Gh. Ianculescu. Comitetul se va păstra în această componenţă până în iunie 1933, când numărul membrilor se reduce la nouă, respectiv: N. Butculescu, D. Bobină, S.M. Blumenfeld, P. Drăgănescu-Brateş, V.M. Ioachim, Gh. Ianculescu, I.C. Negrescu şi Teodor Nitzu, Stelian Popescu fiind o perioadă secretar de redacţie. Din iunie 1934 nu mai apare comitetul revistei, ci doar Comitetul Bucureşti al Corpului Absolvenţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ. În 1946, pentru primele două apariţii, secretar de redacţie a fost Corneliu Coca, apoi M. Jingoiu, până la sfârşitul apariţiei revistei. În toată această perioadă, P. Drăgănescu-Brateş a îndeplinit funcţia de director. 
                                                           
1 Revista generală de comerț și contabilitate, anul I, nr. 1, 31 ianuarie 1908, p. 1, București. 



 

 

337Coperta a fost simplă la început, apoi, din 1928, a apărut cu caduceul (actualul simbol al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România), purtat de un atlet în mâna stângă, cu dreapta susţinând din 1929 globul pământesc pe care scrie ”comerţ şi contabilitate”. În ultimii doi ani, coperta a redevenit simplă. Importanţa revistei în viaţa economică a ţării este relevată în ”Rostul nostru”1: ”Soarta absolventului, or unde ar fi el plasat, este legată strâns de aceia a producătorului şi comerciantului. Prin contabilitate şi prin cunoaşterea secretului producţiunei şi consumaţiunei bunurilor, el este cu siguranţă busola afacerilor fără de care nimănui nu-i mai este îngăduit a naviga pe marea nemărginită a operaţiunilor comerciale şi industriale. Acei oameni de afaceri cari, din verice motive, cred că se pot dispensa de colaborarea absolventului şcoalei de comerţ astăzi, sunt inamicii propriei lor cauze.” Intenţia revistei a fost aceea de a milita pentru cultură şi pentru pregătire permanentă în domeniu: ”Dar, pentru a fi la înălţimea chemărei sale, şi absolventului şcoalei de comerţ, de orice grad ar fi el, nu-i este îngăduit a socoti că, odată eşit de pe băncile şcoalei, cultura nu mai are nici un rost pentru el şi că numai prin practică se poate ajunge la orice. În orice direcţiune a activităţii omeneşti, omul care nu se cultivă tot timpul vieţei sale, mărginindu-se numai la învăţăturile căpătate în şcoală, unde nu se face alceva decât se pregăteşte mijloacele generale de dobândire a cunoştinţelor, acel om poate fi sigur de nereuşită în cariera ce şi-a ales. Cultura cât mai departe posibilă în ogorul tras de şcoală, pentru cei ce îmbrăţişează cariera afacerilor, iată rostul nostru principal.” Articolele publicate de Revista generală de comerţ şi contabilitate sunt în principal articole de specialitate. O perioadă, respectiv din ianuarie 1922 până în martie 1925, au fost grupate în rubrici: ”Partea comercială, economică şi financiară”, ”Partea contabilă şi tehnică”, ”Partea specială a (sau rezervată) Corpului”, ”Recenzii-bibliografie”/”Informaţiuni-bibliografii”/”Partea infor–mativă”; ulterior s-a renunţat la această grupare. În afara articolelor de specialitate, revista a publicat dări de seamă, legi, memorii, convocări, cereri de înscriere, anunţuri, serbări, jurisprudenţe, necrologuri, diverse informaţii de la Consiliul Superior al Corpului Absolvenţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ, de la Corpul Contabililor Experţi şi Autorizaţi, de la Asociaţia Experţilor Contabili, de la Cercul de Studii Comerciale din Chişinău, reclame. 
                                                           
1 ”Rostul nostru”, în Revista generală de comerț și contabilitate, anul X, nr. 1, ianuarie 1921, 

p. 1-2, București. 



 

 

338 Cu unele excepţii (nr. 7-8-9/1921, 11-12/1921 ş.a.) revista a apărut în fiecare lună până în 1942 inclusiv. În 1943 a avut cinci apariţii (respectiv nr. 1-2-3, 4-5, 6-7-8, 9-10, 11-12), în 1944-1946 câte patru apariţii cu numere grupate câte două, trei sau patru, ultimul număr găsit fiind 1-2-3, ianuarie-februarie-martie 1947. Principalii contributori la conţinutul revistei au fost V.M. Ioachim şi P. Drăgănescu-Brateş, apoi Al. Tănăsescu, Al. Sorescu, Gh. Ianculescu, Constantin Igrişan, M.D. Wechsler, N. Butculescu, Aureliu Marinescu, M.I. Mihăilescu, Gr.L. Trancu-Iaşi, A. Galan, S.M. Blumenfeld, I.C. Negrescu, V.N. Mateescu, Sp. Iacobescu, Andrei I. Gheorghiu, N. Arghir, N.K. Constantinescu, Ion I. Ghelase, M. Şipoş, Ioan Tăcutu, Ion I. Mărculescu, Popescu Stelian, Vasile A. Marinescu, Zwiebel Samuel, C.G. Demetrescu, Clement Mitru, Oscar Schwartz, Teodosie Al. Ştirbu. Ca publicaţie de specialitate, Revista generală de comerţ şi contabilitate a tratat, în primul rând, subiecte specifice domeniului ei: principii contabile, bilanţ, conturi diverse, buget, inventar, registre, metode şi tehnici contabile folosite (în administraţie, bănci, asigurări, bursă, întreprinderi industriale, agricole, forestiere, în comerţ, în cooperaţie etc.), evaluare, control, expertiză, monografii contabile de întreprindere, probleme de contabilitate cu rezolvarea lor, pregătirea şi recunoaşterea personalului de specialitate – contabili, contabili autorizaţi, experţi contabili –, raţionalizarea, mecanizarea şi maşinizarea contabilităţii, congrese naţionale şi internaţionale de contabilitate, aspecte din istoria contabilităţii în România, contabilitatea în antichitate, bibliografii contabile. 
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Analele băncilor 

Revista Analele băncilor a apărut în iulie 1919, la Bucureşti, avându-i ca directori pe Pant. M. Sitescu şi P. Drăgănescu. Titlul complet iniţial este ”Analele Băncilor – Les Annales des Banques – The Banks’ Annals – Revistă Lunară pentru Finanţe şi Comerţul de Bancă”. Ulterior, din aprilie 1920, s-a renunţat la titlul în engleză, traducându-se în franceză şi subtitlul. Din ianuarie 1920, pe copertă apare ca director fondator doar Pant. M. Sitescu, ”Şeful Serviciului de Control al Burselor, Băncilor, Societăţilor de Asigurare şi Valutei Naţionale din Ministerul de Industrie şi Comerţ”.  Pant. M. Sitescu1 s-a născut la 17 iulie 1889 la Pociovaliştea, judeţul Gorj. A urmat Şcoala Superioară de Comerţ la Craiova şi apoi Şcoala Comercială din Berlin. A fost director al Băncii Ţării Româneşti. Dintre lucrările sale: Die 
Kreditbanken Rumaniens (Craiova, 1915); Mijloacele de exploatare ale 
marilor Bănci comerciale din România în 
legătură cu războiul european (1916); 
Banca Timişoara (Bucureşti, 1930).  Din 1922, revista are şi un comitet de redacţie compus din Ioan D. Protopopescu, administrator delegat şi director general al Băncii Franco-Române, C. Moteanu, subdirector al Băncii Generale a României, Dan Athanasescu, subdirector al 
                                                           
1 http://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/personalitati/S/sitescu%20pantelimon.pdf. 



 

 

403Băncii Generale a României, Ernest Ene, subdirector al Băncii Generale a României, N.N. Stoika, fost director al comerţului, agent oficial de schimb şi efecte de pe lângă Bursa din Bucureşti, Constant Georgescu, doctor în ştiinţe economice şi financiare, şi Romulus Angelescu, subdirector al Băncii Generale a României. Din martie 1923, acestora li se alătură şi C. Bungeţianu. Din 1924, comitetul de redacţie este înlocuit de colaboratori: Traian Alexandrescu, Romulus Angelescu, Dan Athanasescu, C. Bungeţianu, B. Dan, Ernest Ene, Constant Georgescu, Sp. Iacobescu, C. Moteanu, Gr. Mladenatz, Liviu Nasta, Ioan D. Protopopescu, V. Slăvescu, Al. Sorescu, A. Ştefănescu-Galaţi, N.N. Stoika, redactor şef fiind Ion Călugăru în perioada mai-decembrie 1924, apoi Lazăr Iliescu până la sfârşitul anului 1929, Const. Al. Pandele în perioada ianuarie 1930-iunie 1932, George I. Ciorogaru în perioada iulie-decembrie 1934, apoi Plutarc Cotaru până în februarie 1938. Din ianuarie 1935, comitetul de redacţie este compus din Victor Bădulescu, Plutarc Cotaru, Mircea Durma, Al. Neagu, Pant. M. Sitescu. Numărul colaboratorilor a crescut de-a lungul timpului. Celor deja menţionaţi li s-au adăugat: Şt. Chicoş, Al Halunga, N. Iorga, M. Manoilescu, I. Teodorescu, Mircea Vulcănescu, C. Argetoianu, V. Madgearu şi alţii.   Din aprilie 1920, sumarul este şi în franceză, iar începând cu ianuarie 1921, articolele apar pe două coloane, bilingv, română şi franceză, mai rar germană. Din 1930, titlul apare şi în limba germană până la finalul apariţiei reviste, respectiv decembrie 1938. Formatul revistei a variat de la 225mmx155mm în 1919 la ~247mmx183mm din 1924.  
 În articolul de debut al revistei, ”Rostul nostru”1, se arată: ”Lipsa de literatură specială şi progresul cu drept cuvânt mare, ce s’a realizat de către instituţiunile de bancă, acestea ocupând gradul cel mai înalt de dezvoltare economică în România, ne-a îndemnat la întreprinderea 

                                                           
1 ”Rostul nostru”, în Analele băncilor, anul I, nr. 1, iulie 1919, p. 5-6, București. 



 

 

404 unei publicaţiuni serioase şi bine studiată asupra finanţelor şi băncilor. (…)  După toate datele statistice publicate, băncile formează blocul cel mai principal, atât în ceeace priveşte capitalul investit şi de exploatare cât şi numărul lor şi folosul extrem de mare, ce ele au adus în viaţa economică a ţărei, distrugând cămătăria ruşinoasă de mai înainte şi aşezând prin muncă şi încredere în clientela lor creditul pe baze avantajoase. Avem în România Mare fără exageraţie peste o mie de firme de bancă şi bancheri, care îndeplinesc un rol mare în economia ţărei. Această grandioasă organizaţie de credit este lipsită cu totul de un organ propriu şi de specialitate, care să studieze fenomenele existenţei lor şi dezvoltarea lor. (…) Din aceste considerente, ne-am luat angajamentul de a apare noi, nădăjduind, graţie tinerilor noştri economişti şi specialişti în materie de bancă să punem baza unei literaturi sănătoase de specialitate (…), nelăsându-ne atraşi de nici o patimă politică (…)”. Revista a apărut lunar, cu numere simple sau duble (numai trei apariţii au grupat trei numere, respectiv 8-10/1920, 1-3/1921 şi 5-7/1921). Este o revistă dedicată specialiştilor în finanţe şi bănci, studiile de autor tratând probleme specifice: principii în practica bancară, rolul băncilor în dezvoltarea economică, capitalul românesc şi străin în România, probleme financiare şi valutare, creditul şi politica monetară, stabilizarea leului, situaţia Băncii Naţionale a României şi a altor bănci româneşti, politica bancară, analiza crizelor etc. Autorii cu cele mai multe articole publicate de-a lungul anilor au fost: Pantelimon M. Sitescu, Lazăr Iliescu, I.D. Protopopescu, Liviu P. Nasta, Const.Al. Pandele, D. Rottman, George I. Ciorogaru, C. Moteanu, Victor Cornea, P.N. Panaitescu, N.N. Stoika, Horia Bobancu, Gr.T. Coandă, A. Topliceanu. Parcurgând fie şi numai după sumar conţinutul, constatăm că revista 
Analele băncilor şi-a atins ”rostul”: în afara articolelor pe care le prezentăm selectiv, revista conţine rubrici, permanente sau nu, cu o mare cantitate de informaţii de specialitate despre băncile româneşti şi străine: Banca Naţională a României, băncile mari de emisiune, prospecte despre bănci diverse, bilanţuri ale băncilor, rata de scont a băncilor de emisiune, despre Bursa din Bucureşti, cota Bursei, cursul schimbului, bonurile de tezaur, piaţa principalelor acţiuni şi efecte, fondări şi sporiri de capital la societăţi pe acţiuni, ”Buletinul societăţilor anonime din România”, ”Informaţii financiare şi bancare” separate în bănci şi societăţi, ”Cronica financiară mondială”, ”Cronica economică a României”, ”Economie şi finanţe mondiale”, diferite reglementări de interes bancar, rapoarte şi comunicări, monografii bancare, conferinţe, convocări, decizii ale Consiliului Superior Bancar, prospecte de emisiune, recenzii, bibliografie-literatură bancară, reclame ale băncilor.  
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Anuarul – Asociaţia pentru 
Ştiinţa Asigurărilor 

Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor a publicat la Bucureşti, anual, în perioada 1930-1941, Anuarul, în format de 230mmx160mm, mai puţin anii 1939-1940, când atât formatul  s-a micşorat (205mmx150mm), cât şi numărul de pagini. Comitetul Asociaţiei pentru Ştiinţa Asigurărilor, format din Ion Lapedatu, preşedinte, M. Sanielevici, secretar general, Octav Onicescu, preşedintele Secţiei matematice, Em. Brancovici, preşedintele Secţiei economico-juridice a asigurărilor private, I. Moldovan, preşedintele Secţiei economico-juridice a asigurărilor sociale, şi alţi membri, cenzori şi cenzori supleanţi, a asigurat apariţia Anuarului de-a lungul vremii. Octav Onicescu, în ”Cuvânt înainte” la primul număr, motiva astfel necesitatea apariţiei Anuarului: ”Cel dintâi rost al Asociaţiei este punerea împreună a celor câţiva technicieni ai noştri, care în diferitele ramuri ale asigurărilor, fie în acele pur ştiinţifice, fie în acele practice sau juridice, cultivă, unii din ei cu strălucire, această ştiinţă a lumii moderne. (…) Asigurările şi progresul lor technic ca şi convingerea masselor despre rostul lor au însă trebuinţă, ca ori şi ce technică, de cercetări şi elaborări ştiinţifice făcute nu numaidecât sub imperiul necesităţii practice şi a aplicaţiei imediate.  Era deci nevoie să existe un organism care să sprijine şi să îmboldească această activitate ştiinţifică pe noile drumuri pe care ştiinţa asigurărilor merge vertiginos, să ajute pe acei tineri care găsesc interes în studiul asigurărilor şi să le dea prilejul şi mediul favorabil valorificării lor. (…) Printre formele activităţii noastre o publicaţie este lucrul de căpetenie. (…) Cel care lucrează teoretic sau practic pentru progresul asigurărilor din România, contribue la pregătirea unei vieţi sănătoase a economiei noastre naţionale. (…) 



 

 

427Asigurările sprijinite pe reciprocitatea şi solidaritatea dintre feluritele elemente economice garantează pe fiecare dintre ele de pierderile pe care întâmplarea i le poate aduce, realizând astfel o solidarizare strânsă, factor ideal şi superior al unităţii economice naţionale. (…) Societăţile de asigurări nu se bucură la noi de protecţia la care marele lor rol social le dă dreptul şi nu au nici obligaţiile pe care acelaş mare rol le impune. Un lucru trebuie să domine şi technica şi organizarea şi legislaţia asigurărilor. Riscurile pe care asigurările le pot împlini sunt numai acele legate de întâmplare. Asigurările sunt deci legate de statistică şi de calculul probabilităţilor, sunt obligate să se conforme imperativelor lor (…). Asigurările sunt obligatoriu purtătoare de ştiinţă. Sunt o instituţie de elită.”1 Ca publicaţie de specialitate, Anuarul a abordat în principal studii despre asigurări: organizarea, legislaţia şi jurisprudenţa asigurărilor sociale şi private, analiza riscurilor, modalităţi de calcul şi statistici, Corpul Actuarilor. În ultimii doi ani, 1940-1941, a prezentat doar statistici privind asigurările private în România şi legi şi regulamente aplicabile în domeniu. Principalii autori ai Anuarului au fost: Emil Livezeanu, M. Sanielevici, Ştefan Goliger, G. Mihoc, George Grigorov, A. Schwefelberg, I. Critz. 
 
Anuarul – Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor  Anuarul 1929 (Asociaţia pentru Ştiinţa Asigurărilor), 1930  
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1 Octav Onicescu, ”Cuvânt înainte”, în Anuarul 1929 – Asociația pentru Știința Asigurărilor, 
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Almanahul 
cooperatorului / 

Almanahul cooperaţiei 

Almanahul cooperatorului a apărut la Bucureşti, în anul 1930, ca publicaţie anuală de popularizare a mişcării cooperative de către Oficiul Naţional al Cooperaţiei Române. Nu a avut un comitet de redacţie sau un conducător menţionat pe copertă. În prefaţa la anul I, Gr. Mladenatz arăta importanţa mişcării cooperative pentru România: ”Mişcarea cooperativă numără acum în ţara noastră, cam un milion şi jumătate de aderenţi. Dacă ţinem seamă că aceştia sunt deobiceiu capi de familie, cari adică au o gospodărie ale cărei nevoi cată să fie satisfăcute în chip mai convenabil cu ajutorul cooperativei, numărul celor interesaţi în bunul mers al mişcării, poate fi socotit la câteva milioane. Din punctul acesta de vedere, – al nu-mărului cooperatorilor, – suntem socotiţi printre ţările cele mai «cooperatizate» din lume. (…) Fireşte: cooperaţia este o acţiune de massă. În cooperaţie trebuie să fim mulţi. Dar e nevoie în acelaş timp să fim şi buni: buni cooperatori. (…) De aceea trebue să facem toate sforţările pentru a ne pătrunde de învăţăturile cooperatiste. (…) Oficiul Naţional al Cooperaţiei 



 

 

434 Române se străduieşte să organizeze o acţiune sistematică pentru realizarea acestui punct însemnat din programul său de lucru. In afară de cercuri culturale, de şcoli şi cursuri pentru cooperatori, de placate şi filme, etc., s’a pus la cale publicarea unei «Biblioteci Cooperatiste», în trei serii, din care cea mai importantă este seria broşurilor de popularizare.”1 În format de ~230mmx160mm, Almanahul 
cooperatorului a apărut până în 1934 inclusiv, publicând articole de interes privind principiile cooperaţiei, importanţa cooperaţiei în România şi în lume, exemple de cooperative şi bănci populare, cooperatori de frunte, legislaţie cooperatistă, foarte multe sfaturi utile pentru cooperatori, calendarul bâlciurilor din România, tabloul taxelor de timbru şi tariful poştal, calendarul sărbătorilor legale şi religioase, poezii, reclame. Printre autori: T.C. Ionescu-Paşcani, I.D. Tocilă, N.O. Popovici-Lupa, Luca Paul, V. Lovinescu-Rădăşeni, M. Pienescu, I.I. Tatos, Sergiu Victor Cujbă, Virgil Niculescu, Gr. Mladenatz, C. Săndulescu, arhimandrit Iuliu Scriban, A. Sfinţescu, G. Tomescu. Din aceeaşi categorie de publicaţii face parte şi Almanahul cooperaţiei. În primul ”Almanach”, apărut în 1930, Editura Cooperativa ”Banca de Credit Mărunt” Bucureşti arăta că: ”Lupta mişcării cooperative nu este numai o luptă dârză pe tărâm economic, ea se 

                                                           
1 Gr. Mladenatz, ”Prefață”, în Almanahul cooperatorului, anul I, 1930, p. 3, București. 



 

 

435desfăşoară în ţară şi pe cuprinsul tuturor continentelor şi pe tărâm cultural, tinzând paralel cu ridicarea bunei stări economice la răspândirea cât mai adânc înlăuntrul masselor populare a culturii, cu tot ce are ea mai înălţător. (…) Nădăjduim că am încredinţat cititorilor o lucrare în stil frumos, care să placă minţii ca şi ochiului, o lucrare care să prezinte civilizat şi convingător ideile renovatoare, de  călăuză a cooperaţiei.”1 Următoarele apariţii pe care le-am găsit (din anii 1942, 1947 şi 1948) au fost editate de Oficiul/Institutul Naţional al Cooperaţiei. Ca şi Almanahul 
cooperatorului, a publicat, în afara articolelor pe care le prezentăm în continuare pentru ”culoarea” lor, povestiri cu tâlc, versuri, snoave, fabule, strigături, evenimente, calendare şi sărbători, sfaturi pentru cooperatori, articole de popularizare a ştiinţei.  

                                                           
1 ***, ”Cuvânt înainte”, în Almanachul cooperației 1930, p. 1, București. 
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Curierul cooperaţiei 
săteşti din România / 
Curierul cooperaţiei 

române 

Revista Curierul cooperaţiei săteşti 
din România este continuatoarea 
Curierului băncilor populare săteşti1, apărut la Teişani, judeţul Prahova, în 

noiembrie 1903, sub îngrijirea învăţătorului Dumitru Brezeanu, conducătorul Băncii Populare ”Teleajănul”. După primele zece numere apărute sub conducerea acestuia, în anul 1904, odată cu apariţia Legii cooperaţiei şi înfiinţarea Casei Centrale a Băncilor Populare, Curierului 
băncilor populare devine organul oficial al cooperaţiei şi apare la Bucureşti până în 1916, când, din cauza războiului, îşi întrerupe activitatea. Din anul 1921, revista reapare sub un nume nou, Curierul cooperaţiei 
săteşti din România, ”pentru a îmbrăţişa activitatea tuturor felurilor de societăţi cooperative dela sate”2, ca organ al Casei Centrale a Cooperaţiei şi 
                                                           
1 ”Către cetitori”, în Curierul cooperației române, anul XXIX, nr. 1-3, octombrie-decembrie 1938, 

p. 1-2, București.  
2 ”Deslușiri”, în Curierul cooperației sătești din România, anul XIV, nr. 1, ianuarie 1921, 

București. 



 

 

450Împroprietărirei, pe pagina 1, în antet, menţionându-se ”Fost Curierul băncilor 
populare” până la sfârşitul anului 1923. Coperta este simplă în primele două apariţii (ianuarie-februarie 1921), în format de ~236mmx160mm, apoi, până în iunie 1929, devine mult mai sugestivă, înfăţişând doi ţărani, unul cu sapa, celălalt cu o carte unde desluşim: ”Economia este temelia progresului. Prin muncă la economie”, copertă semnată de pictorul G. Chirovici.  Din articolul ”Ce este cooperaţia?”1, pe care-l reproducem mai jos, deducem principiile călăuzitoare ale cooperaţiei: ”Cooperaţia este: Când toţi agonisesc şi nimeni nu risipeşte, Când toţi se ajută şi nimeni nu se răsleţeşte, Când toţi lucrează şi nimeni nu stinghereşte, Când toţi vând împreună şi nimeni nu precupeţeşte, Când toţi chibzuiesc şi nimeni nu bârfeşte, Când toţi conduc şi nimeni nu domneşte, Când toţi ascultă şi nimeni nu robeşte, Când toţi împlinesc şi nimeni nu se tânguieşte. Cooperaţia este pilda vie a domniei poporului, izvorâtă de la popor şi exercitată prin popor. Bolşevicii să ia aminte…” (Virgil Niculescu) ”Contopindu-se între timp cooperaţia orăşenească cu cea sătească, titlul nu mai corespundea realităţii şi atunci, în 1929 (iulie, n.n.), îşi schimbă din nou numele”2, în Curierul cooperaţiei române, având ca subtitlu ”organ al Oficiului Naţional al Cooperaţiei Române pentru îndrumarea societăţilor cooperative” până în decembrie 1932, apoi ”organ pentru îndrumarea 
                                                           
1 Virgil Niculescu, ”Ce este cooperația”, în Curierul cooperației sătești din România, anul XIV, nr. 

10-11, octombrie-noiembrie 1921, p. 221, București. 
2 ”Către cetitori”, în Curierul cooperației române, anul XXIX, nr. 1-3, octombrie-decembrie 1938, 

p. 2, București. 



 

 

451societăţilor cooperative” până în decembrie 1940 şi ”revistă de studii şi îndrumare” ulterior. Coperta redevine simplă o perioadă, apoi înfăţişează un grup de oameni care susţin un glob imens, pe soclul căruia este scris ”Unirea face puterea. Toţi pentru unul şi unul pentru toţi”, iar în fundal, o fabrică şi ogoare cultivate.  A apărut lunar până în august 1935 (cu numere simple sau duble, foarte rar triple); şi-a întrerupt apariţia în perioada septembrie 1935-septembrie 1938; din octombrie 1938 până în octombrie 1940 a apărut trimestrial, iar din ianuarie 1941 apare din nou lunar, cu numere simple sau grupate, anul 1946 grupând într-o singură apariţie 12 numere. Din octombrie 1938 redactor responsabil este A. Sfinţescu până în martie 1944, apoi I. Romoşian până la sfârşitul apariţiei, respectiv nr. 1-6, ianuarie-iunie 1947; în restul anilor nu se menţionează redactorul sau colectivul de redacţie. Formatul s-a redus la ~227mmx150mm, apoi la 210mmx150mm şi la 200mmx140mm în 1947.  Principalii autori care au publicat în paginile revistei sunt: T.C. Ionescu-Paşcani, Luca Paul, Gr. Mladenatz, Virgil Niculescu, C.G. Gâdei, M. Pienescu, A. Galan, V. Totomianz, V.I. Vasiloiu, Ioan C. Vasiliu, V. Ghenzul, I. Răducanu, Sergiu-Victor Cujbă, A. Sfinţescu, Mihail Georgescu, D.A. Ioan, G. Minescu, P. Bucur, V. Drafta, Eugen Vâlceanu etc. 
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Tribuna cooperaţiei ardelene 

Tribuna cooperaţiei ardelene a apărut la Cluj, timp de numai doi ani, respectiv din mai 1930 până în aprilie 1932 inclusiv, sub redacţia prof.dr. Victor Jinga, ca ”Revistă lunară a Uniunei de Cooperative «Ardealul» Cluj”, în format de 233mmx157mm. Numerele au fost simple sau duble. Victor Jinga1 s-a născut la Satulung-Săcele, judeţul Braşov, la 17 februarie/2 martie 1901. A urmat Şcoala Comercială Superioară la Braşov şi Galaţi, apoi cursurile Institutului de Ştiinţe Economice din Veneţia, unde a obţinut şi doctoratul în ştiinţe economice şi financiare. A mai studiat la Grenoble, Geneva şi Graz. În 1935 a fost titularizat la Catedra de economie politică a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Cluj, unde a predat ”Introducere în economia politică”, ”Istoria doctrinelor economice” şi ”Metodologia cercetării economice”. A fost preşedintele Uniunii de Cooperative ”Ardealul”. După cedarea Ardealului de Nord, s-a refugiat împreună cu Academia la Braşov, îndeplinind funcţia de rector al instituţiei din 1942 până în 1945. A fost înlăturat din învăţământ în 1947, apoi întemniţat în perioada 1949-1963. Din 1965 a revenit la activitatea de cercetare, fiind angajat la Institutul de Cercetări Economice al Academiei Române. Pentru cartea Probleme 
fundamentale ale Transilvaniei a primit, în anul 1945, Premiul Academiei. A murit la 1 iulie 1990. 

  ”Noi aici vrem să scriem despre cooperaţie în general şi în special despre cooperaţia ardelenească. O publicaţie cu asemenea preocupări nu mai apare în Ardeal; cu atât mai mult deci ne socotim îndreptăţiţi să înfăţişăm de aici şi în special pentru lumea de aici problemele mari ale cooperaţiei sortită a avea un rol deosebit de însemnat în ridicarea morală, socială şi economică a satelor şi oraşelor noastre. Această revistă apare din iniţiativa şi cu sprijinul Uniunei de cooperative «Ardealul». Utilitatea revistei confirmă întrucâtva rostul însuşi al Uniunei care 
                                                           
1 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Victor_Jinga. 



 

 

494trebue să aibă cât mai multe mijloace proprii de propagandă şi îndrumare; revista aparţine deci mişcării cooperative din Ardeal.  (…) în provinciile de curând alipite, gradul de propăşire şi împrejurările deosebite de desvoltare ale cooperaţiei impun cercetări speciale cari se integrează în mişcarea generală fără însă a se confunda. Urmărim, apoi, prin această revistă, să oferim cooperatorilor ardeleni o tribună a lor, să stârnim interesul şi dragostea pentru împărtăşirea în scris a gândurilor, să determinăm o frământare rodnică de gânduri şi să înlesnim circulaţia ideilor cooperatiste. (…) În această revistă, pe lângă studiile generale vom da preferinţă cercetărilor şi informaţiunilor asupra cooperaţiei din Ardeal; vom face şi popularizare, fără însă a abate studiile şi cercetările din făgaşul lor ştiinţific şi aprofundat.”1 În afara articolelor şi studiilor pe care le prezentăm în continuare, revista a avut rubrici speciale de ”Constatări şi îndrumări”/”Îndrumări”, ”Bilanţuri de bănci populare”, ”Bilanţuri de societăţi cooperative”, ”Dela Uniunea «Ardealul»”, ”Cronica: ştiri din ţară şi streinătate”, ”Recenzii”. Principalii colaboratori ai revistei au fost: V. Jinga, Gh. Dragoş, Gh. Brânduş, Gh. Cioc, A.G. Gociman, D. Cartianu, Graţian C. Mărcuş. 
Tribuna cooperaţiei ardelene a fost o revistă de popularizare a beneficiilor cooperaţiei, sub toate formele sale (de credit, agricolă, meşteşugărească, forestieră etc.), în ridicarea economică a locuitorilor din Ardeal, a militat pentru educarea în spirit cooperatist (prin cursuri, cercuri cooperatiste şi cooperative şcolare), a prezentat specificul cooperaţiei din Ardeal, cu exemple de cooperative româneşti, maghiare sau săseşti. 

 
Tribuna cooperaţiei ardelene anul I, nr. 1, mai 1930 

 Jinga, V., ”Triumful cooperaţiei”, p. 3-5. 
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 Cartianu, D., ”Lipsa contabililor specialişti în cooperaţia din nord-vestul Transilvaniei”, p. 25-27. 
 Mărcuş, Graţian C., ”Dobânzile datorite”, p. 27-30. 

                                                           
1”Rostul nostru”, în Tribuna cooperației ardelene, anul I, nr. 1, mai 1930, p. 1-2, Cluj. 
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Economia forestieră 

Apărută în ianuarie 1919, la Bucureşti, ca revistă a Cercului de Studii Forestiere, Economia forestieră este o revistă lunară, avându-i ca secretari de redacţie pe V.N. Stinghe şi M.D. Drăcea. La bunul mers al apariţiei revistei au contribuit şi G. Turneanu, secretarul Cercului de Studii şi M.P. Florescu, casier. ”Gândul nostru1 «Cercul de studii forestiere» şi revista sa «Economia forestieră» vor procura – celor ce-i urmăresc activitatea – posibilitatea să se ţie la curent cu ceiace e nou în ştiinţă şi cu ceiace e de actualitate în viaţa profesională. Căci a se instrui e cea dintâi datorie a sufletelor distinse.  Şi cei ce posed capitalul de experienţă şi observaţiuni, din care se pot instrui şi alţii, sunt datori să-l pună larg la dispoziţia tutulor, să-l răspândească cât mai mult. Se schimbă ideile, se înavuţesc cunoştinţele. Aşa se nasc îndemnurile folositoare. Viaţa e mişcare şi schimbul de idei aduce progres. «Cercul de studii forestiere» şi revista sa vor fi mijlocul binevenit pentru acest schimb de idei”.  Odată cu nr. 7-8, iulie-august 1920, pe coperta revistei se menţionează că apare ”Sub îngrijirea Comitetului de redacţie compus din d-nii M.D. Drăcea, V.N. Stinghe şi G. Turneanu, Administrator al revistei Dem I. Robănescu”. Ultimul număr găsit a fost nr. 6-9, iunie-septembrie 1921. Revista a apărut în format de 230mmx160mm, cu numere simple sau grupate câte două sau trei. A publicat studii ample privind piaţa lemnului şi rezerva de lemn a României, exploatarea raţională a pădurilor, regenerarea şi ocrotirea lor, politica forestieră naţională, cooperaţia în domeniu, învăţământul silvic de toate gradele. 
                                                           
1 ”Scopul revistei”, în Economia forestieră, anul I, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1919, p. 1, 

București. 



 

 

500 În afara articolelor pe care le prezentăm pe ani şi numere, revista cuprinde rubrici de ”Informaţiuni”/”Informaţii”/ ”Partea informativă”, ”Literatură străină”, ”Recenzii”, ”Cărţi noui”, ”Revista revistelor”, ”Bibliografii forestiere”, ”Licitaţii de păduri”, ”Diverse”. Principalii autori care au publicat în paginile revistei au fost: M.D. Drăcea, V.N. Stinghe, G. Turneanu, M.P. Florescu, T.C. Ionescu-Paşcani, P.A. Grunau, autori pe care-i vom regăsi şi în paginile Revistei pădurilor, cu care va fuziona din anul 1922.   
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Economia forestieră 
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Revista pădurilor 

Revista pădurilor este una dintre cele mai vechi publicaţii ştiinţifice din România. Apărută în 1886, ca revista a Societăţii ”Progresul Silvic”, cu sediul în Bucureşti, i-a avut ca promotori pe C.F. Robescu, primul preşedinte executiv, şi pe I. Câmpineanu, I. Kalinderu, D. Sturza şi A. Stolojan, preşedinţi de onoare ai societăţii. Societatea ”Progresul Silvic” a funcţionat până în anul 1948, când a fost desfiinţată de forţele politice comuniste instalate la conducerea ţării1, dar Revista 
pădurilor a continuat să apară până în zilele noastre. Redăm integral, cu ortografia vremii, ”Scopul revistei”, prezentat în nr. 1 din 1886: ”Mult timp s’a contestat şi la noĭ în România, importanţa ce pot avea pădurile din puntul de vedere agricol, climacteric şi chiar din puntul de vedere al industrieĭ naţionale şi comerciuluĭ în general. Graţie progresuluĭ realisat de câţĭ-va anĭ, în tóte ramurile activităţeĭ nóstre naţionale, şi maĭ cu sémă graţie sciinţeĭ care începe a pătrunde în tóte stratele societăţeĭ, cestiunea pădurilor începe şi dênsa a’şĭ lua un loc în solicitudinea nóstră de tot ce atinge progresul economic al patrieĭ. Protecţiunea pădurilor în contra devastărilor inconsciente, a făcut un pas înainte, cam slab, dară totuşĭ se manifestă prin apărarea pădurilor de la munte. Sperăm că va veni rêndul şi celor de la câmp. Pentru cultura raţională saŭ esploataţiunea sciinţifică a pădurilor statuluĭ, carĭ trebue să serve de model particularilor, s’aŭ făcut încercărĭ laudabile prin rĕspândirea sciinţeĭ silvice, saŭ prin instruirea agenţilor silvicĭ în şcolĭ speciale. (…) Pe atarĭ baze culte, se va putea desvolta cu înlesnire administraţiunea silvică. Fructele ce ne va da, vor proba că o bună gospodărie silvică, instituită chiar cu sacrificiĭ băneştĭ la început, nu va întârᶁia a proba chiar şi celor maĭ scepticĭ, că era indispensabile. 
                                                           
1 http://progresulsilvic.ro/istoric. 



 

 

506 Pentru desvoltarea acestor factorĭ ai prosperităţeĭ pădurilor nóstre, pentru rĕspândirea ideilor practice de cultură a pădurilor a fost creată revista 
pădurilor. Vom fi fericiţĭ dacă o mică parte a scopuluĭ ce ne am propus, împreună cu colaboratorii acesteĭ reviste, va fi atinsă; însă pentru aceasta, concursul celor ce se intereséză de acest avut naţional, ne este indispensabil.”1  ”In urma întrunireĭ maĭ multor silvicultorĭ şi amicĭ aĭ silvicultureĭ naţionale, s’a constituit societatea «Progresul silvic» ale căreia statute aŭ fost date în cercetarea uneĭ comisiunĭ speciale. (…) S’a proclamat apoĭ de aceaşĭ adunare preşedinţĭ de onóre, d-niĭ I. Câmpineanu, I. Kalinderu, D. Sturza şi A. Stolojan. Prin concursul maĭ multor membrĭ şi în special al d-luĭ I. Kalinderu administratorul Domeniuluĭ Coróneĭ şi preşedintele de onóre al societăţeĭ, consiliul central de administraţie, scóte astă-ᶁĭ primul numĕr al revisteĭ (…). Revista va eşi o-dată pe lună, cu timpul póte şi maĭ des.”2 

  C.F. Robescu3 s-a născut la Râmnicu-Sărat în anul 1839.  A absolvit Şcoala Normală de Ape şi Păduri, la Paris luându-şi licenţa în ştiinţele naturii. Împreună cu P.S. Aurelian, a înfiinţat Revista sciinţifică în care a publicat articole de silvicultură. A fost unul dintre fondatorii Şcolii Speciale de Silvicultură din Bucureşti. A fost primar al Bucureştiului (1896-1899 şi 1902-1904), vicepreşedinte al Senatului, membru corespondent al Academiei Române din 1871. A murit la 23 septembrie 1920.   I. Kalinderu4 s-a născut la Bucureşti, la 28 decembrie 1840.  După studii liceale la Bucureşti, a urmat Facultatea de Drept din Paris, unde şi-a luat doctoratul. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1887 şi membru titular în 1893, ocupând funcţii de vicepreşedinte (1895–1898; 1901–1904), preşedinte (1904–1907) şi preşedinte al Secţiei de ştiinţe istorice (1895–1898; 1907–1910). A fost consilier al regelui Carol I, administrator al Domeniilor Coroanei, membru al Curţii de Casaţie de la Haga. A murit la 11 decembrie 1913.  
                                                           
1 C.F. Robescu, ”Scopul revistei”, în Revista pădurilor, anul I, nr. 1, 1986, p. 1-2, București. 
2 Idem, p. 2. 
3 ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_F._Robescu. 
4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Kalinderu. 



 

 

507”Odată cu declararea războiului în vara anului 1916, ca şi alte publicaţii ştiinţifice româneşti «Revista Pădurilor» a fost nevoită să-şi înceteze publicaţiile, neîntrerupte timp de treizeci de ani. (…) E natural însă ca, odată cu realizarea victoriei Neamului şi cu reluarea stărei normale, «Revista Pădurilor» să-şi reia viaţa. Şi credem că acum, cu atât mai mult când România s’a întregit politiceşte, e nevoie să se întregească şi economiceşte. Un efect dureros al războiului este şi distrugerea a o parte însemnată a domeniului forestier. «Revista Pădurilor», ca tribună cu caracter oficial al intereselor forestiere ale României Mari, îşi propune între alte studii sciinţifice să arate şi mijloacele de refacere a pădurilor”.1   Aşadar, revista îşi reia activitatea în anul 1919, ”sub îngrijirea provizorie a dlor N. Iacobescu, profesor la Şcoala Superioară de Silvicultură, şi M.P. Florescu, inginer silvic în Administraţia Centrală a Casei Pădurilor”, în format de 230mmx155mm, cu două apariţii, nr. 1-6, ianuarie-iunie, respectiv nr. 7-12, iulie-decembrie 1919, având ca subtitlu ”Organul Societăţei «Progresul Silvic»”. Odată cu nr. 4-6, aprilie-iunie 1920, apare ”sub îngrijirea comitetului de redacţie compus din dnii M. Tănăsescu, N. Iacobescu şi C. Opran, secretar de redacţie M.P. Florescu”, iar din iulie 1921, ”sub conducerea comitetului de redacţie sub preşedinţia dlui Petre Antonescu”, din comitetul de redacţie făcând parte M.D. Drăcea, M.P. Florescu, I. Guguianu, N. Iacobescu, Z. Przemeţchi, D. Robănescu, V.N. Stinghe, I. Timoc, G. Turneanu.  Petre Antonescu s-a născut la 18 noiembrie 1858. Diplomat al Institutului Central de Agricultură şi Silvicultură de la Herăstrău în anul 1878, diplomat al Şcolii Naţionale de Ape şi Păduri de la Nancy, a devenit profesor de silvicultură şi amenajament la Şcoala Specială de Silvicultură de la Brăneşti din 1898, apoi la Şcoala Politehnică din Bucureşti până în 1933, când s-a pensionat. A fost director al Şcolii Speciale de Silvicultură de la Brăneşti (1912-1918) şi decan al Secţiei silvice de la Şcoala Politehnică din Bucureşti (1924-1930).  A fost ”adevăratul autor al Codului silvic român”2, a susţinut importanţa europeană a pădurilor virgine Letea şi Caraorman şi a introdus în ţara noastră conceptul de ”monument natural” (1908). În programul de activitate forestieră din anul 1915 a cerut: ”votarea neapărată a unei legi prin care să se treacă la 
                                                           
1 ”Avis-program”, în Revista pădurilor, anul XXXI, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1919, p. 1, București. 
2 Revista pădurilor, anul XLV, nr. 11, noiembrie 1933, p. 676. 



 

 

508inventarierea şi apărarea contra distrugerii a tuturor monumentelor naturale (...) să se rezerve o parte din pădurile virgine spre a păstra posterităţii aspectul lor caracteristic (...) care în curând vor deveni o raritate”1, militând în întreaga sa activitate pentru protecţia şi conservarea rezervaţiilor naturale. A murit în anul 1935.  M.D. Drăcea2 s-a născut la 14 octombrie 1885.  A fost profesor la Facultatea de Silvicultură a Politehnicii din Bucureşti, a înfiinţat Casa Autonomă a Pădurilor Statului în 1930 şi Institutul de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră în 1933, fiind directorul acestuia timp de 15 ani. A primit importante distincţii: membru al Academiei de Agricultură (1944), membru fondator al Academiei de Ştiinţe (1935), membru corespondent al Societăţii Forestiere Finlandeze. A promovat tratamentul regenerărilor progresive pentru pădurile de stejari, realizarea perdelelor forestiere de protecţie, precum şi necesitatea împăduririi ţinuturilor secetoase, conceptele de silvicultură ecologică şi conştiinţă forestieră. A elaborat în 1942 primul tratat de silvicultură românească. După război, a fost înlăturat din toate funcţiile didactice, ştiinţifice şi manageriale deţinute. Abia după 1991, opera sa de excepţie în domeniu a fost reconsiderată, fiind ales membru post-mortem al Academiei Române în anul 2010. A murit la 14 iunie 1958.  V.N. Stinghe3 s-a născut la Bucureşti, la 18 decembrie 1885. După absolvirea cursurilor Şcolii de Silvicultură de la Brăneşti (1903-1908), a intrat în Serviciul Silvic al Statului, apoi, din 1911, şi-a început cariera didactică, iniţial ca asistent la Şcoala de Silvicultură. După obţinerea licenţei în drept în 1912, urmează Facultatea de Silvicultură de la Şcoala Politehnică din Zürich, absolvind-o cu titlul de diplomat. A fost profesor de ştiinţe silvice generale, dendrometrie şi amenajarea pădurilor. O perioadă a fost decan al Facultăţii de Silvicultură. A fost membru fondator al Institutului de Cercetări Forestiere (1933), alături de M.D. Drăcea. C. Chiriţă, C.C. Georgescu, Gr. Eliescu, I. Popescu-Zeletin, N. Rucăreanu D. Drâmbă, M. Petcuţ, V. Sabău, D. Sburlan, I. Demetrescu, At. Haralamb, N. Ghelmeziu, V. Dinu, T. 
                                                           
1http://www.agerpres.ro/economie/2015/07/13/natura-si-biodiversitate-romania-si-ariile-sale-

naturale-protejate-12-08-12; 
http://www.bucovina-forestiera.ro/arhiva/1994/2(2)/constituirii-unei-noi-rezervatii-forestiere
-de-protectie.pdf. 

2http://www.romania-actualitati.ro/marin_dracea_un_vizionar_al_silviculturii_romanesti-7803
5. 

3 Iuliu Pop, Ilie Mănescu, ”Profesorul Vintilă N. Stinghe la 70 de ani”, în Revista pădurilor, nr. 4, 
1956, București. 



 

 

509Bălănică, Tr. Ionescu-Heroiu, G. Toma, S. Paşcovschi, E. Vintilă, M. Badea, M. Ene, A. Rădulescu, A. Constantinescu, mulţi dintre aceştia scriind frecvent în paginile Revistei pădurilor. A murit în 1990.  După fuziunea cu revista Economia forestieră, din ianuarie 1922, titlul revistei va fi ”Revista pădurilor prin unificare cu (apoi unificată cu) Economia 
forestieră, organul Societăţei «Progresul Silvic»” până la sfârşitul anului 1926, când revine la titlul iniţial. Din ianuarie 1927 se modifică şi componenţa comitetului de redacţie: M.D. Drăcea, V.N. Stinghe, P. Ioan, M. Tănăsescu, G. Turneanu, secretar de redacţie M. Ştefănescu-Suhăţeanu (până în ianuarie 1930, când este înlocuit de A. Ionescu până în martie 1934 inclusiv). Din 1928, V.N. Stinghe devine redactor-şef, funcţie pe care o va păstra până în septembrie 1944. De-a lungul anilor, componenţa comitetului de redacţie a mai suferit modificări: din iunie 1929, după moartea lui M. Tănăsescu, apare M. Rădulescu, apoi, din mai 1930, D.A. Sburlan. Din aprilie 1940, din comitetul de redacţie fac parte Gr. Eliescu, Ilie C. Demetrescu, D.A. Sburlan şi N. Ghelmeziu până în septembrie 1944, apoi G.I. Ionescu şi G. Pană îl înlocuiesc pe N. Ghelmeziu, redactor-şef fiind în această perioadă C.C. Georgescu şi redactor responsabil At. Haralamb până în iunie 1945. Din iulie 1945, redactor-şef devine Gr. Eliescu până în decembrie 1947.  Gr. Eliescu1 s-a născut la Bucureşti la 25 ianuarie 1898. A absolvit Facultatea de Ştiinţe la Bucureşti, apoi a urmat cursuri la München. A fost doctor docent în ştiinţe biologice şi membru corespondent al Academiei Române din anul 1948. A fost creatorul şcolii entomologice de silvicultură din România şi profesor universitar de entomologie, zoologie şi protecţia pădurilor la Catedra de botanică şi zoologie forestieră a Facultăţii de silvicultură a Politehnicii Bucureşti (până în 1953), apoi la Facultatea de silvicultură din Institutul Politehnic Braşov (1953-1958). A fost ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România începând cu 21 decembrie 1935. A murit în Bucureşti la 26 august 1975. 
                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Eliescu. 



 

 

510 Tot din iulie 1945, revista publică şi un supliment profesional al cărui redactor responsabil este Tr. Vişan, supliment ce conţine convocări, dări de seamă, statute, procese-verbale, cronica profesională, ”publicaţiuni”, editoriale, poşta redacţiei, necrologuri, ştiri diverse. Suplimentul a apărut până în septembrie 1947.  Din 1927, nr. 9-10, septembrie-octombrie, revista publică sumarul şi în limba franceză, iar unele articole de interes au rezumate în franceză sau (şi) germană, practică păstrată până în 1948. Din ianuarie 1931, sumarul apare şi în germană, iar în 1948 apare în cinci limbi: română, franceză, germană, engleză şi rusă. Din ianuarie 1948, din comitetul de redacţie fac parte Ilie C. Dumitrescu, N.Şt. Dumitrescu, Gr. Eliescu, At. Haralamb, G. Ionescu, D.A. Sburlan, Tr. Vişan, secretari de redacţie fiind N.Şt. Dumitrescu şi At. Haralamb, iar din iulie apare numai At. Haralamb ca secretar de redacţie. Tot de la începutul anului 1948, formatul revistei se măreşte de la ~245(240)mmx165(155)mm la ~290mmx205mm, având ca supratitlu ”Revistele tehnice AGIR”. Şi designul copertei a diferit de-a lungul timpului.  At. Haralamb1 s-a născut la 15 februarie 1903. Şi-a susţinut teza de doctorat la Universitatea din Grenoble, a fost profesor de tehnica culturilor silvice (1948-1959) şi decan al Facultăţii de Silvicultură, membru şi secretar al Comisiei pentru protecţia monumentelor naturii din România, membru al Secţiei de silvicultură a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din România. S-a numărat printre fondatorii Institutului de Cercetări Silvice, unde şi-a desfăşurat o mare parte a activităţii sale ştiinţifice privind cultura speciilor forestiere indigene şi exotice. A murit la 26 mai 1973.  În afara articolelor cu conţinut economic şi a celor de specialitate din domeniul silviculturii (pe acestea din urmă le prezentăm selectiv, pentru o impresie cât mai corectă despre preocupările şi importanţa acordată studiilor ştiinţifice din domeniul forestier de Corpul Silvicultorilor în anii interbelici, chiar dacă nu fac obiectul cercetării noastre, respectiv gândirea economică în publicistica economică din perioada 1918-1948!), Revista 

                                                           
1 Revista pădurilor, nr. 8, 1973. 
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pădurilor mai conţine diferite informaţii, recenzii, bibliografie din domeniu. Din 1927, cuprinsul revistei este împărţit în unele dintre următoarele rubrici: ”Studii”, ”Silvicultura în străinătate”, ”Cronica forestieră”, ”Comerţul lemnului”, ”Juridice”, ”Păreri şi impresii”, ”Societatea «Progresul Silvic»”, ”Vânătoreşti”, ”Propuneri”, ”Revista revistelor”, ”Fapte şi însemnări”/”Fapte şi discuţiuni”/”Fapte şi comentarii”, ”Material documentar silvic”, ”Referate” etc. Din 1931, unele rubrici dispar, apar altele precum: ”Pagini mercuriale”, ”Documentări-comentarii”, ”Excursii”, apoi ”Problemele zilei”, ”Cronica internă”, ”Cronica externă”, ”Piscicultură”, ”Vânătoare-pescuit”. Dacă în primul an postbelic a avut doar două apariţii, cum am arătat, în anul următor patru apariţii (cu numerele 1-3, 4-6, 7-9, 10-12), iar în 1921, cinci (cu numerele 1-3, 4, 5-6, 7-8-9, 10-11-12), din 1922 apare aproape în fiecare lună (rar sau foarte rar, cu numere duble) până în decembrie 1942, după care predomină numerele duble (1942-1943) sau triple (1944-1947). Din ianuarie 1948 apare bilunar, renunţându-se la gruparea numerelor câte două. Ca o observaţie, numerotarea anilor este eronată începând cu anul 1946 (ar fi trebuit anul 58 în loc de 61!) Contribuţii substanţiale la conţinutul publicaţiei au avut: M.P. Florescu, Petre Antonescu, Horia Manole, D.A. Sburlan, I.C. Demetrescu, At. Haralamb, C.C. Georgescu, I. Florescu, Ion Moldovan Junior, P. Ioan, Andrei I. Ionescu, Gh.I. Ionescu, M. Rădulescu, Otto Witting, V. Cotta, Andrei Mălăescu, I. Lungu, I. Rătan, Vasile Vasiliu, G.P. Antonescu, Const. D. Chiriţă, P. Grunau, Gh. Agapie, M.D. Drăcea, D. Drâmbă, I. Dumitrescu. Ca publicaţie dedicată domeniului forestier, Revista pădurilor l-a tratat atât din punct de vedere economic, abordând aspecte de organizare şi politică economică, reforma agrară şi consecinţele ei asupra domeniului, exploatarea şi valorificarea pădurilor, dar şi refacerea şi conservarea lor, creditul forestier, cooperaţia, industrializarea şi valorificarea produselor (traverse, lemn de foc, de construcţii, substanţe tanante, răşini, furnir, mătase artificială), asigurări, piaţa lemnului, cât şi al specialităţii stricte (studii botanice şi entomologice, combaterea dăunătorilor, împăduriri, comasări, lucrări de combatere a eroziunii şi alunecărilor de teren, păduri de protecţie, vânătoare şi pescuit, măsurători şi calcule specifice silviculturii, principii de amenajare, protecţia monumentelor naturale, studii dedicate diferitelor specii de stejar, salcâm, molid, pin, brad, ulm, scumpie, cer, plop, fag etc., terminologie silvică). Ca revistă a unei asociaţii profesionale, a militat permanent pentru perfecţionarea organizării profesionale a personalului silvic, pentru reforma învăţământului silvic mediu şi superior, pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu. De asemenea, a publicat studii privind domeniul forestier din alte ţări (Franţa, Germania, Turcia, Finlanda, Belgia, Italia, Rusia, Bulgaria, Canada, Polonia, 



 

 

512Suedia), precum şi aspecte relevante de la congresele naţionale şi internaţionale.   



 

 

513

Revista pădurilor  anul XXXI, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1919 
 Florescu, M.P., ”Corpul Silvic şi războiul”, p. 8-10. 
 Ionescu-Zane, Dem, ”Silvicultura în România Mare”, p. 13-18. 
 Antonescu, Petre, ”Pădurile sub ocupaţie”, p. 19-30. 
 Georgescu, C.P., ”Memoriu rezumativ de circumstanţele nefavorabile de funcţionare a Corpului Silvic”, p. 32-43. 
 Săulescu, N., ”Noui isvoare de venituri pentru stat”, p. 43-44. 
 Ştefănescu-Gună, G., ”Propuneri pentru efectuarea împroprietărirei ţăranilor”, p. 45-49. 
 Iacobescu, N., ”Contribuţiuni la studiul repartiţiunei esenţelor forestiere în România”, p. 49-65. 
 Popescu, Gr., ”Chestiuni cadastrale. Comasări”, p. 66-76. anul XXXI, nr. 7-12, iulie-decembrie 1919 
 Florescu, M.P., ”Adevărata reformă a învăţământului agricol superior”, p. 136-145. 
 Iacobescu, N., ”Necesitatea unei şcoale medii de conductori silvici”, p. 146-163. 
 Clain, Daniil, ”Necesitatea rechiziţionărei pădurilor particulare”, p. 168-170. 
 Haşeganu, I., ”Garduri vii defensive”, p. 170-174. 
 Axente, C.S., ”Măsuri de bună gospodărire sătească”, p. 174-177. 
 Guguianu, I., ”Regiunea a 4-a sub ocupaţie străină”, p. 177-184. 
 Georgescu, C.P., ”Asupra devizului pentru exploatările în regie din regiunea Iaşi pe 1919-1920”, p. 184-199. 
 Popescu-Sinaia, C., ”Exploatările făcute în timpul ocupaţiei în câteva păduri din judeţul Dâmboviţa”, p. 204-206. 
 Florescu, I., ”În chestia meşelicurilor”, p. 206-209. 
 Agapie, Gh., ”Însămânţări sau plantaţiuni?”, p. 209-211. 
 Georgescu, C.C., ”Practica şi ştiinţa silvică (studiu critic)”, p. 212-214. 
 Iacobescu, N., ”Contribuţiuni la studiul repartiţiunei esenţelor forestiere în România”, p. 215-228. 
 Otin, Petre, ”Chestia împăduririi munţilor”, p. 228-234. anul XXXII, nr. 1-3, ianuarie-martie 1920 
 Florescu, M.P., ”Bazele reformei învăţământului tehnic superior”, p. 1-13. 
 Antonescu, Petre, ”În chestiunea exproprierei”, p. 14-28. 
 Axente, C.S., ”Chestia colonizărei în Dobrogea Nouă”, p. 28-34. 



 

 

514

 Poppov, Th., ”Ostroavele Dunărei”, p. 34-38. 
 Grigorescu, A.E., ”Regulament provizoriu pentru exploatare de căi ferate forestiere”, p. 43-51. 
 Ittu, Mihail, ”Date din terminologia silvică dintre Tisa şi Carpaţi”, p. 57-60. anul XXXII, nr. 4-6, aprilie-iunie 1920 
 ***, ”Extrase din programele de cursuri profesate la Şcoala de Mine din Paris”, p. 78-111. 
 Ionescu, C.I., ”Un răspuns în chestia pădurilor comunale”, p. 112-120.  
 Boldur, Mihai, ”Principii fundamentale în amenajarea pădurilor”, p. 121-136. 
 Florescu, M.P., ”Din revendicările Corpului Silvic”, p. 137-144. 
 Fonai, I., ”Apel pentru înfiinţarea Sindicatului Silvicultorilor în regatul României”, p. 149-154. 
 Florescu, M.P., ”Zig-zaguri forestiere”, p. 172-177. anul XXXII, nr. 7-9, iulie-septembrie 1920 
 Antonescu, Petre, ”Pădurile din România Mare”, p. 185-213. 
 ***, ”Şedinţele adunărei generale ale Societăţei «Progresul Silvic» din zilele de 7, 8 şi 9 mai 1920”, p. 213-268. 
 Florescu, M.P., ”Legea de organizare a Corpului Silvic”, p. 268-274. 
 Florescu, I., ”Scumpia şi industrializarea ei”, p. 274-277. 
 ***, ”Extrase din programele de cursuri profesate la Şcoala de Mine din Paris”, p. 278-299. 
 Ionescu, Andrei I., ”Problema muncei faţă cu munca forestieră”, p. 299-304. 
 Florescu, M.P., ”Desorganizarea silvică automată”, p. 304-310. anul XXXII, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1920 
 Antonescu, Petre, ”Măsuri pentru reglementarea exploataţiunei noastre forestiere”, p. 313-329. 
 Tănăsescu, M., ”Politica noastră forestieră”, p. 329-333. 
 Grigoraş, Teodor, ”Observaţiuni şi învăţăminte trase din lucrările de combaterea insectei Bostrichus typographus executate în campania anului 1920 în pădurile de molift din regiunea a XI-a silvică Piatra Neamţ”, p. 334-365. 
 Zăvoianu, Ion S., ”Memoriu asupra chestiunei vânătoarei în România”, p. 365-373. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii pentru studiul încadrărei inginerilor silvici în România întregită”, p. 373-377. 



 

 

515

 Dumitrescu, I., ”Nevoile învăţământului nostru silvic superior”, p. 377-384. anul XXXIII, nr. 1-3, ianuarie-februarie-martie 1921 
 Orescu, C.Al., ”1921”, p. 1-3. 
 Antonescu, Petre, ”Inundaţiile din 1920”, p. 3-8. 
 Saegin, N., ”Fosta Academie de Mine şi Silvicultură din Schemnitz (Ungaria)”, p. 9-26. 
 Iacobescu, N., ”Studii entomologice şi botanice în pădurile atacate de bostrichizi”, p. 27-65. 
 Zăvoianu, Ion S., ”Casa de Economie a Corpului Silvic”, p. 68-73. 
 Turneanu, G., ”Dezbaterile parlamentare de interes forestier”, p. 76-84. anul XXXIII, nr. 4, aprilie 1921 
 Antonescu, Petre, ”Islazurile comunale şi problema silvico-pastorală la munte în special”, p. 93-112. 
 Ştefănescu, Al., ”Pădurile şi problema forestieră din Basarabia”, p. 113-121. 
 Zăvoianu, Ion S., ”Exploatarea în regie a pădurilor statului”, p. 121-122. 
 ***, ”Chestiunea salariilor”, p. 125-127. anul XXXIII, nr. 5-6, mai-iunie 1921 
 Antonescu, Petre, ”Islazurile comunale şi problema silvico-pastorală la munte în special”, p. 133-161. 
 Antonescu, Petre, ”Exploatarea în regie a pădurilor statului”, p. 161-168. 
 Florescu, M.P., ”Serbarea sădirei arborilor din Ploieşti”, p. 169-176. 
 Clain, Daniil, ”Propăşirea economiei forestiere sub guvernul lui Ion C. Brătianu (1876-1888)”, p. 177-178. 
 ***, ”Politica de stat în chestia lemnului”, p. 178-179. anul XXXIII, nr. 7-8-9, iulie-august-septembrie 1921 
 Antonescu, Petre, ”Combaterea bostrichizilor din pădurea statului Tarcău”, p. 195-211. 
 Timoc, I., ”Reforma agrară pentru Transilvania şi înfiinţarea pădurilor şi păşunilor comunale”, p. 212-215. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Exploatarea pădurilor în regie”, p. 216-227. 
 Florescu, M.P., ”Industria forestieră la o mare răspântie”, p. 228-230. 
 Bellu, Const.C., ”Hibridaţia stejarului este o cauză de degenerare a speciei?”, p. 231-234. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Din primele legături ale Ardealului”, p. 234-236. 
 Antonescu, G.P., ”Din monografia domeniului Gurghiu”, p. 242-245. 
 Prodan, I., ”Împădurirea locurilor sărate şi nisipoase”, p. 246-251. 



 

 

516

 ***, ”Legea de reglementarea cumpărării de păduri”, p. 258-261. anul XXXIII, nr. 10-11-12, octombrie-noiembrie-decembrie 1921 
 Davidescu, N., ”Amenajarea apelor în România pentru navigare, irigare şi energie”, p. 275-284. 
 Antonescu, Petre, ”Estimaţia în fond şi suprafaţă a pădurei de pe moşia Cucii”, p. 285-316. 
 Caragea, N.N., ”Din expoziţia de mostre din Bucureşti”, p. 317-323. 
 Antonescu, G.P., ”Incendierea pădurilor din munţii Gurghiului şi calculul daunelor cauzate”, p. 324-329. 
 ***, ”Instrucţiuni trimise de Administraţia Casei Pădurilor cu privire la extracţiunea şi prepararea liberului de tei din pădurile statului”, p. 330-334. anul XXXIV, nr. 1, ianuarie 1922 
 Turneanu, G., ”Anul forestier 1921”, p. 10-15. 
 Boldur, Mihai, ”Politica forestieră a României dela 1919 până în prezent”, p. 16-20. 
 Florescu, M.p., ”Şcoala superioară de silvicultură dela Şopron”, p. 20-24. 
 Antonescu, G.P., ”Norme pentru întocmirea unui proiect relativ la înfiinţarea unei pepiniere şi pentru împădurirea unui gol de munte”, p. 24-47. anul XXXIV, nr. 2, februarie 1922 
 Antonescu, Petre, ”Pădurile de pe munţii Arif”, p. 53-67. 
 Belinsky, G.D., ”Pădurile moşneneşti din Vrancea”, p. 68-81. 
 Davidescu, N., ”Conservarea pădurilor şi buna lor utilizare”, p. 81-86. 
 Atanasescu, A., ”Trecerea prin Păduri”, p. 87-89. anul XXXIV, nr. 3, martie 1922 
 Antonescu, Petre, ”Reconstituirea domeniului nostru silvic”, p. 103-113. 
 Davidescu, N., ”Conservarea pădurilor şi buna lor utilizare”, p. 114-124. 
 Florescu, M.p., ”Cercetările de laborator şi produsele forestiere”, p. 125-128. anul XXXIV, nr. 4, aprilie 1922 
 Simionescu, I., ”Sălciile”, p. 143-145. 
 Eliescu, Aureliu M., ”Politica noastră forestieră”, p. 146-156. 
 Davidescu, N., ”Conservarea pădurilor şi buna lor utilizare”, p. 156-169. 
 Boldur, Mihai, ”Proect-schelet pentru Codul silvic”, p. 169-191. 



 

 

517anul XXXIV, nr. 5, mai 1922 
 Manoilescu, M., ”Silvicultura şi tehnica”, p. 209-226. 
 Davidescu, N., ”Conservarea pădurilor şi buna lor utilizare”, p. 227-236. 
 Przemeţchi, Z., ”Cultura salcâmului în Ocolul Silvic Tighina”, p. 236-251. anul XXXIV, nr. 6, iunie 1922 
 Georgescu, C.P., ”Priviri generale asupra administraţiei silvice”, p. 285-306. 
 Precup, Victor, ”Pădurile şi reforma agrară în Transilvania”, p. 307-319. 
 Davidescu, N., ”Conservarea pădurilor şi buna lor utilizare”, p. 319-326.  anul XXXIV, nr. 7, iulie 1922 
 Antonescu, Petre, ”Cruţaţi pădurile”, p. 337-350. 
 Timoc, I., ”Stabilirea valorei pădurilor expropriate pe baza legei agrare”, p. 351-355. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Şcoala superioară de mine şi silvicultură din Şemniţ”, p. 355-367. 
 Pavalachi, I., ”Cooperativele forestiere din regiunea Mureşului de Jos”, p. 368-372. 
 Carabella, A.D., ”Islazurile şi pădurile”, p. 372-374. 
 Florescu, M.P., ”Învăţământul silvic superior în Congresul Inginerilor (AGIR) dela Iaşi”, p. 374-376. anul XXXIV, nr. 8, august 1922 
 Florescu, M.P., ”Problema învăţământul silvic”, p. 393-396. 
 Prodan, I., ”O reprivire asupra florei arborescente a Bucureştilor”, p. 397-404. 
 Precup, Victor, ”Împădurirea terenurilor improductive”, p. 404-407. 
 Nistor-Văleanu, I., ”Îmbunătăţirea soartei personalului silvic al statului prin acordare de prime din veniturile ce produc”, p. 407-409. 
 Ioachimescu, A., ”Comasarea pădurilor micilor proprietari şi exploatarea lor prin cooperative”, p. 409-412. 
 Precup, Victor, ”Contribuţii la unificarea Corpului Silvic”, p. 413-424. 
 Florescu, M.P., ”Modificarea legei de organizare a Corpului Silvic”, p. 426-429. 
 Przemeţchi, Z., ”Împădurirea terenurilor neproductive”, p. 432-440. 
 Timoc, I., ”Problema unificărei legilor silvice”, p. 441-455. anul XXXIV, nr. 9, septembrie 1922 



 

 

518

 Antonescu, G.P., ”Chestiuni silvice”, p. 457-469. 
 Antonescu, Petre, ”Îmbunătăţirea regimului apelor prin lucrări de stingerea torenţilor şi de împădurirea bazinelor lor de recepţiune”, p. 470-498. 
 Precup, Victor, ”Îmbunătăţirea regimului apelor prin lucrări de stingerea ravenelor (râpilor) şi împădurirea bazinelor lor de recepţiune”, p. 499-524. 
 Florescu, M.P., ”Intervenţia statului în gestiunea pădurilor particulare”, p. 525-527. 
 Florescu, M.P., ”Necesitatea limitărei întrebuinţării lemnului ca combustibil”, p. 528-530. 
 Florescu, M.P., ”Sporirea producţiei forestiere şi în special a lemnului de lucru”, p. 531-534. anul XXXIV, nr. 10, octombrie 1922 
 Antonescu, Petre, ”Un program de activitate forestieră”, p. 559-570. 
 Răşcanu, A., ”Bucovina din punct de vedere al industriei lemnului”, p. 571-583. 
 Simionescu, I., ”Valea Lotrului”, p. 584-589. 
 Adalbert, Kovatz, ”Pădurile şi gospodăria forestieră din Ocolul Silvic Firiza de Jos”, p. 589-600. 
 Mandache, G., ”Congresul Cooperativelor Forestiere”, p. 601-606. 
 Ittu, Mihail, ”Unele exemple din bogăţia terminologiei silvice”, p. 607-617. anul XXXIV, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1922 
 Ioan, P., ”Punerea în valoare a terenurilor din regiunea inundabilă a Dunării din punct de vedere silvic”, p. 627-639. 
 Ganiţchi, Ion, ”Chestiunea combustibilului în Basarabia”, p. 640-648. 
 Ittu, Mihail, ”Terminologia forestieră”, p. 648-663. 
 Neagu-Negrileşti, Ioan D., ”Observări critice asupra legei silvice”, p. 663-669. 
 Mandache, G., ”Consideraţiuni asupra cooperativelor forestiere”, p. 670-672. anul XXXV, nr. 1, ianuarie 1923 
 Constantinescu, Al., ”1923”, p. 1-2. 
 Turneanu, G., ”Anul forestier 1922”, p. 3-8. 
 Agapie, Gh., ”Exploatarea raţională a pădurilor”, p. 8-17. 
 Antonescu, Petre, ”Terminologia silvică”, p. 17-21. 
 Ioan, P., ”Punerea în valoare a terenurilor din regiunea inundabilă a Dunării din punct de vedere silvic”, p. 22-37. 



 

 

519

 Simionescu, I., ”Distrugerea pădurilor moşneneşti prin incendii şi păşunări”, p. 38-43. 
 Ittu, Mihail, ”Terminologia silvică poporană relativă la industria ţărănească de lemn (văsăritul)”, p. 43-53. 
 Ştefănescu-Gună, G., ”Exproprierea din Basarabia şi pădurile”, p. 54-57. anul XXXV, nr. 2, februarie 1923 
 Antonescu, Petre, ”Pădurile şi constituţiunea”, p. 65-78. 
 Cosăcescu, N., ”Ogarul”, p. 78-80. 
 Marinescu, C., ”Observaţiuni asupra practicei silviculturei şi gospodăriei silvice în ţara noastră”, p. 80-87. 
 Agapie, Gh., ”Exploatarea raţională a pădurilor”, p. 87-99. 
 Neagu-Negrileşti, Ioan D., ”Rolul judecătorului de ocol în alegerea administratorilor obştiilor de moşneni”, p. 100-102. 
 Ioan, P., ”Punerea în valoare a terenurilor din regiunea inundabilă a Dunării din punct de vedere silvic”, p. 102-119. 
 Antonescu, G.P., ”Fabricarea cărbunilor de lemn în ocolul silvic Lăpuşna (Transilvania)”, p. 119-127. 
 Atanasescu, A., ”Creditul forestier”, p. 127-129. 
 Ştefănescu, Al., ”O chestiune de demnitate pentru Corpul Silvic”, p. 130-134. 
 Manole, Horia, ”Reflexiuni asupra taxelor vamale cu privire la exportul lemnului”, p. 135-137. 
 Florescu, I., ”Adnotări entomologice”, p. 137-138.  anul XXXV, nr. 3, martie 1923 
 ***, ”Desbaterile Congresului Inginerilor Silvici din Cernăuţi, august-septembrie 1922”, p. 157-248. anul XXXV, nr. 4, aprilie 1923 
 Antonescu, Petre, ”Legile noastre”, p. 249-252. 
 ***, ”Legea pentru organizarea Casei Pădurilor”, p. 253-268. 
 ***, ”Legea de organizare a Corpului Silvic”, p. 269-286. 
 ***, ”Ante-proect de lege pentru organizarea învăţământului silvic”, p. 287-294. 
 ***, ”Ante-proect de lege pentru Codicele silvic”, p. 295-342. anul XXXV, nr. 5-6, mai-iunie 1923 
 Opran, C., ”Un pas înainte spre normalizare”, p. 345-348. 
 Agapie, Gh., ”Reforma agrară şi problema agro-silvică”, p. 349-357. 
 M.T., ”Dela Congresul de mine”, p. 357-360. 
 Davidescu, N., ”Stingerea torenţilor cu împăduriri şi corecţiuni”, p. 360-365. 



 

 

520

 Antonescu, Petre, ”Congresul Uniunei Generale Forestiere din România”, p. 365-370. 
 Grinţescu, I., ”Asupra oidiumului stejarului şi peritheceele sale”, p. 370-376. 
 Angelescu, I., ”Calculul coordonatelor orthogonale”, p. 377-379. 
 Ciurileanu, D.I., ”Calcularea intersecţiilor fără maşina de calcul cu ajutorul tablelor de valori naturale I. Clouth”, p. 379-382. 
 Agapie, Gh., ”Calculul intersecţiilor prin formule analitice cu ajutorul logaritmilor”, p. 383-387. 
 Guzman, E., ”Promoţia festivă de doctori onorifici la Înalta Şcoală pentru Cultura Solului din Viena”, p. 387-395. 
 ***, ”Confecţionarea traverselor de fag”, p. 396-402. 
 Georgescu, C., ”Corespondenţa din Viena”, p. 402-411. 
 Ionescu, I.C., ”Situaţia uscătoriei de conuri de răşinoase de pe lângă ocolul silvic «Regina Elisabeta» pe anul 1922-1923”, p. 411-413. anul XXXV, nr. 7-8, iulie-august 1923 
 Antonescu, Petre, ”Pădurile din Suedia şi expoziţia din Göteborg”, p. 441-453. 
 Davidescu, N., ”Stingerea torenţilor cu împăduriri şi corecţiuni”, p. 454-466. 
 Agapie, Gh., ”Reforma agrară şi problema agro-silvică”, p. 467-499. 
 Ciurileanu, D.I., ”Memoriu descriptiv al piramidei tachiometrice «Ciurileanu»”, p. 500-506.  anul XXXV, nr. 9, septembrie 1923 
 Florescu, M.P., ”Problema exportului lemnului”, p. 525-536. 
 Papp, Ladislau; Antonescu, Gh.P., ”Transportul lemnelor pe apă şi uscat”, p. 537-606. 
 Ionescu, Andrei I., ”Normele de bază la stabilirea preţurilor lemnului de lucru, construcţii şi de foc în pădurile statului”, p. 607-619. anul XXXV, nr. 10, octombrie 1923 
 Przemeţchi, Z., ”Reîmpădurirea Basarabiei faţă cu legea respectivă de expropriere”, p. 621-636. 
 Agapie, Gh., ”Reîmpădurirea Basarabiei faţă cu legea respectivă de expropriere”, p. 637-643. 
 Goga, I.I., ”Pădurile Basarabiei – completarea lor. Ameliorări pastorale”, p. 652-658. 
 Przemeţchi, Z., ”Repartizarea speciilor forestiere din Basarabia”, p. 659-685. anul XXXV, nr. 11, noiembrie 1923 



 

 

521

 ***, ”Lege de organizare a Corpului Silvic”, p. 694-710. 
 ***, ”Lege de organizare a învăţământului silvic”, p. 711-720. 
 ***, ”Decret-lege relativ la înfiinţarea şi organizarea şcoalelor politechnice din România”, p. 721-735. 
 ***, ”Lege pentru extinderea aplicaţiunii dispoziţiunilor Codului silvic din 1910 şi a legii modificatoare a acestui cod din 16 septembrie 1920 în tot cuprinsul României”, p. 736-767. 
 Tănăsescu-Moşandrei, M., ”Clădirea căminului silvicultorilor”, p. 668-669. 
 Guzman, E., ”Transportul lemnelor pe apă şi pe uscat”, p. 770-792. anul XXXV, nr. 12, decembrie 1923 
 Antonescu, Petre, ”Pădurile şi Consiliul Economic Superior”, p. 805-807. 
 ***, ”Exproprierea pădurilor din Basarabia”, p. 808-815. 
 Simionescu, I., ”Salcâmul”, p. 815-818. 
 Simionescu, I., ”Păstoritul”, p. 818-820. 
 Poppov, Th., ”Combaterea insectelor vătămătoare în Ocolul Silvic Joseni, judeţul Ciuc”, p. 821-854. 
 Ioan, P., ”Stăpânirea terenurilor din regiunea inundabilă”, p. 855-859. 
 Simionescu, I., ”Contribuţiuni la legislaţiunea silvică”, p. 862-872. 
 Lazăr, Horia, ”Contribuţii la modificarea Codului silvic”, p. 872-873. 
 Mantea, Ştefan, ”Contribuţii asupra modificărei Codului silvic”, p. 873-875. 
 Protopopescu, I.Gh., ”Propuneri asupra ante-proectului de lege pentru Codicele silvic”, p. 875-877. anul XXXVI, nr. 1, ianuarie 1924 
 Eliescu, Aureliu M., ”1923”, p. 1-3. 
 Agapie, Gh., ”Articolul 132 din noua Constituţie”, p. 4-17. 
 Simionescu, I., ”Expoziţia agricolă dela Iaşi”, p. 17-21. 
 Antonescu, Petre, ”Statistica forestieră din 1907”, p. 21-29. 
 Ionescu, Gh.I., ”Împăduririle artificiale din Ocolul Silvic Tighina”, p. 29-35. 
 Dumitrescu, Aurel, ”Exploatarea pădurilor”, p. 35-37. 
 ***, ”Al 35-lea Congres al Inginerilor Silvici ţinut la Chişinău”, p. 38-68. 
 Florescu, M.P., ”Exproprierea pădurilor bunurilor private din judeţul Ciuc”, p. 68-80. 
 Fiera, Mihail, ”Proectul de lege pentru crearea şi administrarea pădurilor comunale”, p. 80-81. 



 

 

522

 Ittu, Mihail, ”Numirile poporane ale solurilor, adică a le soiurilor de pământ”, p. 81-85. anul XXXVI, nr. 2, februarie 1924 
 Manole, Horia, ”Comerţul de lemne”, p. 97-99. 
 Agapie, Gh., ”Articolul 132 din noua Constituţie”, p. 100-112. 
 Florescu, M.P., ”Din bogăţia munţilor noştri”, p. 113-124. 
 Ionescu, Gh.I., ”Congresul Corpului Agronomic”, p. 125-126. 
 Nistor-Văleanu, I., ”Măsuri de combaterea incendiilor în păduri”, p. 127-130. 
 Neagu-Negrileşti, Ioan D., ”Care-i domiciliul obştiilor de moşneni?”, p. 131-133. 
 Atanasescu, A., ”Verificarea tarifelor de cubaj”, p. 133-141. 
 Antonescu, G.P., ”Referatul raportorului chestiunilor silvice prezentat la Congresul Inginerilor ţinut la Bucureşti în octombrie 1923”, p. 142-149. 
 ***, ”Congresul Inginerilor Silvici dela Chişinău”, p. 150-179. anul XXXVI, nr. 3, martie 1924 
 Antonescu, Petre, ”Recunoaşterea bine-venită a unui adevăr”, p. 193-195. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Pădurile comunale şi agricultura”, p. 195-200. 
 Ioan, P., ”Formaţiuni aluvionare”, p. 201-206. 
 Manole, Horia, ”Spre dezastrul forestier”, p. 207-209. 
 Moşandrei, G., ”În chestiunea împădurirei Basarabiei”, p. 209-212. 
 Davidescu, N., ”Clima României”, p. 212-216. 
 Manole, Horia, ”Referitor la o părere”, p. 216-218. 
 Ittu, Mihail, ”Nomenclatura română a arborilor şi arbuştilor cu cronologia numirilor”, p. 218-239. 
 Manole, Horia, ”Preţul muncilor pe valea Uzului”, p. 239-240. anul XXXVI, nr. 4, aprilie 1924 
 Opran, C., ”Cinstirea eroilor”, p. 277-287. 
 Antonescu, Petre, ”Principalele cauze cari au provocat ruina pădurilor în teritoriul vremelnic ocupat”, p. 287-303. 
 Teodorescu, D., ”Art. 132 din noua Constituţie şi pădurile instituţiunilor de binefaceri”, p. 304-306. 
 Ciomac, Ion L., ”Problema silvică”, p. 306-311. 
 Ionescu, Gh., ”Pădurea Pusnicul”, p. 313-328. 
 Ioan, Mircea, ”Mătăsarul”, p. 329-332. 
 Ionescu, Aurelian, ”Silvicultura în Japonia”, p. 332-343. 
 Moescu, Mihail, ”Estimaţia coajei de tăbăcit”, p. 343-346. 



 

 

523

 Florescu, I., ”Păsările cântătoare”, p. 346-351. 
 Diaconescu, I., ”Păşunatul în păduri, o greşeală economică – vătămările păşunatului în păduri”, p. 351-359. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţiuni la comerţul şi industria lemnului”, p. 359-362. anul XXXVI, nr. 5, mai 1924 
 Stinghe, V.N., ”Pădurile şi legile noi”, p. 381-387. 
 Fröhlich, Iuliu, ”Pădurile din Transilvania”, p. 388-396. 
 Ionescu, Gh.I., ”Problema pădurilor comunale”, p. 396-404. 
 Antonescu, Petre, ”Lupta pentru apărarea cauzei pădurilor”, p. 405-408. 
 Brebenaru, Iosif, ”Calendarul florilor”, p. 409-430. 
 Antonescu, G.P., ”Incendiile pădurilor din Jugoslavia”, p. 431-438. 
 P.A., ”Instrucţii referitoare la administrarea şi exploatarea păşunilor de munte”, p. 438-469. anul XXXVI, nr. 6, iunie 1924 
 Georgescu, C.P., ”Problema exploatărei întregului masiv forestier al României”, p. 477-494. 
 Florescu, M.P., ”Problema exploatărei întregului masiv forestier al României”, p. 495-513. 
 Diaconescu, I., ”Problema exploatărei întregului masiv forestier al României”, p. 514-522. 
 Ciurileanu, D.I., ”Cadastrul ţărei în legătură cu reforma agrară şi cu problema comasărei pădurilor”, p. 523-530. 
 Macowey, N.C., ”Frumosul şi utilul realizat de păduri”, p. 531-533. 
 Nedici, Gh., ”Importanţa vânătoarei”, p. 537-545. 
 Neagu-Negrileşti, Ioan D., ”Regimul juridic al proprietăţei moşneneşti”, p. 545-550. 
 Manole, Horia, ”Industrializarea fagului”, p. 551-554. 
 Diaconescu, I., ”Cum se pot repara daunele aduse pădurilor prin expropriere”, p. 554-560. anul XXXVI, nr. 7, iulie 1924 
 Voinescu, Benedict, ”Legea învăţământului silvic superior”, p. 577-581. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţiuni la comerţul şi industria lemnului”, p. 581-599. 
 Manole, Horia, ”Lemnul de foc”, p. 599-602. 
 ***, ”Problema pădurilor”, p. 603-607. 
 ***, ”Exproprierea pădurilor”, p. 607-610. 



 

 

524

 Oprescu, Anton, ”Din toponimia Olteniei în legătură cu pădurile”, p. 611-624. 
 Simionescu, I., ”Vâscul”, p. 625-627. 
 Antonescu, Petre, ”Plantaţiunile de stejar dela Piscul Tunari”, p. 627-635. 
 Antonescu, Petre, ”Lupta pentru apărarea pădurilor ţării în timpul ocupaţiunei”, p. 635-638. 
 M.Şt., ”Serbarea zilei sădirei arborilor”, p. 638-642. 
 Dan, Ilie, ”Coloarea lemnului la arborii în picioare”, p. 642-644. 
 Antonescu, Petre, ”Tabelele de valori naturale ale lui Ciurileanu”, p. 644-645. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Păşunatul în păduri, o greşeală economică – vătămările păşunatului în păduri”, p. 646-648. 
 Antonescu, Petre, ”România agricolă în urma răsboiului mondial”, p. 649-656. anul XXXVI, nr. 8, august 1924 
 Grinţescu, I.; Antonescu, G.P., ”Contribuţiuni la studiul laricelui în Carpaţi”, p. 669-678. 
 Antonescu, Petre, ”Lupta pentru apărarea pădurilor ţării”, p. 679-693. 
 Oprescu, Anton, ”Din toponimia Olteniei în legătură cu pădurile”, p. 694-717. 
 Bunescu, C.M., ”Din practica comerţului lemnului”, p. 717-725. 
 Florescu, I., ”Scumpia. Cultura şi industrializarea ei”, p. 726-733. 
 Georgescu, Stelian G., ”Pavilionul administraţiei Casei Pădurilor din expoziţia din Târgul Moşilor”, p. 733-739. 
 Ionescu, Gh., ”Industria şi comerţul lemnului în anul 1923”, p. 739-745. 
 Ionescu, Aurelian, ”Silvicultura în Japonia”, p. 746-754. anul XXXVI, nr. 9, septembrie 1924 
 Szatzmary, F., ”Corecţiunea torenţilor şi a ravenelor, în special a celor din judeţul Caraş-Severin (comunicare)”, p. 777-805. 
 Florescu, M.P., ”Inconvenientele exproprierei râpelor şi terenurilor improductive din regiunea dealurilor şi munţilor pentru islazuri comunale (comunicare)”, p. 806-814. 
 Ivăncianu, V., ”Învăţământul cadastral în România (comunicare)”, p. 815-844. anul XXXVI, nr. 10, octombrie 1924 
 Ioan, P., ”Problema regiunii inundabile a Dunării”, p. 845-866. 
 Manole, Horia, ”Iarăşi plantaţiunile”, p. 866-868. 



 

 

525

 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Refacerea pădurilor de stejar compromise din şesul dunărean al Munteniei”, p. 869-876. 
 Tănăsescu, M., ”Congresul Internaţional al Lemnului de la Lyon”, p. 876-877. 
 Florescu, I., ”Scumpia. Cultura şi industrializarea ei”, p. 878-884. 
 Florescu, M.P., ”Industria şi comerţul lemnului”, p. 884-895. 
 Antonescu, Petre, ”Lupta pentru apărarea pădurilor ţării”, p. 895-897. 
 A.I., ”Pădurile din Japonia”, p. 897-904.  anul XXXVI, nr. 11, noiembrie 1924 
 ***, ”Desbaterile celui de-al 36-lea Congres al Societăţei «Progresul Silvic» dela Timişoara, 14-16 septembrie 1924”, p. 941-988. 
 Antonescu, Petre, ”Lupta pentru apărarea pădurilor ţării în timpul ocupaţiunei”, p. 988-993. 
 Ştefănescu, Al., ”Problema vânătoarei”, p. 993-998. 
 Antonescu, Petre, ”Amenajamentele cu ajutorul fotografierei din aeroplan”, p. 999-1002. 
 Sburlan, D.A., ”Întrebuinţarea lemnului în construcţiuni moderne”, p. 1012-1023. anul XXXVI, nr. 12, decembrie 1924 
 Borza, Al., ”Pădurea-stepa ierboasă. Lupta între aceste două formaţiuni”, p. 1037-1059. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii asupra problemei stejarului în România”, p. 1060-1065. 
 Manole, Horia, ”Dela Congresul din Lyon”, p. 1066-1069. 
 ***, ”Desbaterile celui de-al 36-lea Congres al Societăţei «Progresul Silvic»”, p. 1070-1128. anul XXXVII, nr. 1, ianuarie 1925 
 Tănăsescu-Moşandrei, M., ”Casa noastră”, p. 1-5. 
 Simionescu, I., ”Castanii”, p. 5-8. 
 Antonescu, Petre, ”Plantaţiunile de salcâm şi rentabilitatea lor”, p. 8-18. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii la comerţul şi industria lemnului”, p. 19-27. 
 Mănescu, Nicolae, ”Copie după raportul asupra situaţiei pădurilor şi industriei lemnului în Turcia”, p. 27-35. 
 ***, ”Lege relativ la folosirea de către populaţia rurală a pădurilor statului în Turcia”, p. 35-38. 
 Caragea, N.N., ”Propuneri pentru modificarea regulamentului serviciului silvic exterior”, p. 38-45. 



 

 

526

 Georgescu, C.C., ”Contribuţiuni la studiul metoadelor de combaterea insectelor vătămătoare forestiere”, p. 46-58. 
 Antonescu, Petre, ”O iniţiativă lăudabilă: Ocolul Silvic Lucieni”, p. 58-67. 
 Ciurileanu, D.I., ”Plata măsurătorilor cadastrale”, p. 68-76. 
 Burcel, George, ”Cum s-au tăiat şi se taie pădurile de stejar”, p. 77-80. 
 Florescu, M.P., ”Ni se duc pădurile”, p. 80-81. anul XXXVII, nr. 2, februarie 1925 
 Manole, Horia, ”Întreprinderile forestiere în 1924”, p. 100-103. 
 Ciomac, Ion L., ”Grija noastră pentru păduri”, p. 103-106. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Lipsa materialelor lemnoase în Câmpia Olteniei”, p. 106-115. 
 Florescu, M.P., ”Impozitele asupra pădurilor”, p. 116-131. 
 Florescu, M.P., ”Exportul lemnului”, p. 132-134. 
 Chiriţă, Const.D., ”Geneza şi caracterele solurilor naturale”, p. 135-144. 
 Brebenaru, Iosif, ”Calendarul florilor”, p. 145-171. anul XXXVII, nr. 3, martie 1925 
 Florescu, M.P., ”Problema defrişărei pădurilor dela şes din punct de vedere legal”, p. 193-195. 
 ***, ”Un pericol naţional: eroziunea”, p. 196-197. 
 Ştefănescu-Gună, G., ”Ridicarea în plan a pădurilor”, p. 197-203. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţiuni la problema comerţului şi industriei lemnului în România”, p. 203-218. 
 Mark, E.M., ”Construcţia fabricei de cherestea a Cooperativei Forestiere «Arnota» din Costeşti-Bistriţa (Vâlcea)”, p. 218-224. 
 Neagu-Negrileşti, Ioan D., ”Regimul juridic al proprietăţei moşneneşti”, p. 224-228. 
 Ciurileanu, D.I., ”Racordarea planurilor”, p. 228-235. 
 Fiera, Mihail, ”Aplicarea Legei pădurilor comunale în Dobrogea Nouă”, p. 235-247. 
 Marinescu, I.I., ”Legiuiri silvice. Codul silvic”, p. 248-256. anul XXXVII, nr. 4, aprilie 1925 
 Florescu, M.P., ”Contribuţiuni la problema comerţului şi industriei lemnului în România (exportul)”, p. 290-300. 
 Nicoară, Titus, ”Cultura şi vegetaţia speciilor exotice în parcul şcoalei de brigadieri silvici din Gurghiu”, p. 301-322. 
 Giurgea, Eugeniu N., ”Situaţiunea generală a pădurilor din Basarabia pe anul 1921-1922”, p. 322-326. 



 

 

527

 Brebenaru, Iosif, ”În afară de florile înflorite în luna iunie, în iulie mai înfloresc următoarele”, p. 326-343. 
 Ionescu, Metodiu, ”Serbarea sădirei arborilor la Ocolul Silvic Rădeni, Basarabia”, p. 435-436. 
 Teodorescu, D., ”Pădurile de stejar”, p. 347-349. 
 Florescu, M.P., ”Sporirea taxelor de transport pe CFR cu 30% de la 1 mai şi influenţa industriei forestiere”, p. 330-352. 
 Manole, Horia, ”Problema islazurilor”, p. 355-357. 
 Ciurescu, I. Radu, ”Plantaţiile de salcâm”, p. 357-361. anul XXXVII, nr. 5, mai 1925 
 Antonescu, Petre, ”La Merano. Pădurile din Ardeal şi Tratatul dela Trianon”, p. 381-419. 
 Ciurescu, I. Radu, ”Islazurile comunale”, p. 419-421. 
 Manole, Horia, ”Producţiunea agricolă şi silvică”, p. 422-423. 
 Chiriţoiu, Const.D., ”Geneza şi caracterele solurilor naturale (întinderea lor zonală în România)”, p. 424-440. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţiuni la comerţul şi industria lemnului în România”, p. 441-458. 
 Ioan, P., ”Păşunatul în păduri”, p. 458-463. anul XXXVII, nr. 6, iunie 1925 
 Antonescu, Petre, ”Bunurile Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina”, p. 477-482. 
 Guzman, E., ”Felul bunurilor ce constituesc Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina”, p. 483-513. 
 Antonescu, G.P., ”Plantaţiunile din Ocolul Silvic Lăpuşna în primăvara anului 1925”, p. 513-521. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii la comerţul şi industria lemnului în România”, p. 522-544. 
 Ionescu, Andrei I., ”Sădirea arborilor la Huşi”, p. 545-547. 
 Florescu, M.P., ”Priviri retrospective cu prilejul exproprierei pădurilor persoanelor morale”, p. 548-553. 
 ***, ”Exploatarea şi cultivarea islazurilor comunale”, p. 557-558. 
 Oprescu, Anton, ”Din toponimia Olteniei în legătură cu pădurile”, p. 559-561. anul XXXVII, nr. 7, iulie 1925 
 Drăcea, M.D., ”Evoluţia pădurii germane după epoca glaciară până în prezent”, p. 575-582. 
 Manole, Horia, ”Un pas îndrăzneţ”, p. 582-586. 
 Roşescu, P., ”Date statistice asupra pădurilor austriace”, p. 586-605. 



 

 

528

 Florescu, M.P., ”Este averea Comunităţii de avere averea particulară a grănicerilor ori este ea avere comunală?”, p. 606-636. 
 Oprescu, Anton, ”Din toponimia Olteniei în legătură cu pădurile”, p. 636-644. 
 ***, ”Condiţiunile şi programul cunoştinţelor cerute la examenul de admitere în anul I al Şcolii Politehnice din Bucureşti”, p. 644-655. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii la comerţul şi industria lemnului în România”, p. 659-667. anul XXXVII, nr. 8, august 1925 
 Antonescu, Petre, ”Centenarul şcoalei naţionale de ape şi păduri din Nancy”, p. 679-734. 
 Florescu, M.P., ”Comercializarea şi comasarea pădurilor”, p. 735-750. 
 Ivanovici, C., ”După un an dela aplicarea regulamentului de atribuţiuni”, p. 751-753. 
 Pridie, A., ”Influenţa pădurilor asupra popoarelor din Orient”, p. 754-755. 
 ***, ”Pădurile şi parcul de pe moşia Cezieni”, p. 755-763. 
 ***, ”Cum a înţeles comitetul Comunităţii de avere să apere averea grănicerească”, p. 764-771. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii la comerţul şi industria lemnului în România”, p. 772-782. 
 Rubner, Konrad, ”Evoluţia pădurei germane după epoca glaciară până în prezent”, p. 785-789. anul XXXVII, nr. 9, septembrie 1925 
 Antonescu, Petre, ”Centenarul şcoalei naţionale de ape şi păduri din Nancy”, p. 807-840. 
 Rubner, Konrad, ”Evoluţia pădurei germane după epoca glaciară până în prezent”, p. 840-847. 
 Nicoară, Titus, ”Păstrăvul”, p. 847-855. 
 Antonescu, Petre, ”Silvicultura la marea expoziţie a Basarabiei”, p. 856-858. 
 Florescu, I., ”Industrializarea raţională a materiilor tanante vegetale”, p. 860-863. 
 Cristea, C., ”Exploatările forestiere ale domeniului statului Gurghiu”, p. 863-871. 
 Florescu, M.P., ”Piaţa internaţională a lemnului”, p. 871-878. anul XXXVII, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1925 
 Stinghe, V.N., ”Silvicultura la expoziţia din Chişinău”, p. 919-925. 
 Tănăsescu, M., ”Casa noastră”, p. 926-928. 



 

 

529

 Roşu, D., ”Serbarea sădirii arborilor din Ocolul Silvic Zlatna”, p. 929-933. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii la comerţul şi industria lemnului în România”, p. 933-944. anul XXXVII, nr. 12, decembrie 1925 
 Antonescu, Petre, ”Protejarea monumentelor naturale”, p. 985-1005. 
 Drăcea, M.D., ”Sărbătoarea sădirii arborilor”, p. 1006-1016. 
 Antonescu, Petre, ”Congresul Forestier Internaţional din Grenoble, 1925”, p. 1017-1036. 
 Florescu, M.P., ”Vânătoare regală la Timişoara”, p. 1037-1040. 
 Antonescu, Petre, ”Comerţul exterior al României”, p. 1040-1046. 
 Antonescu, Petre, ”Congresul Internaţional de Silvicultură dela Roma”, p. 1049-1050. anul XXXVIII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1926 
 Turneanu, G., ”Anul forestier”, p. 1-15. 
 Rădulescu, M., ”Transportul lemnului din pădure cu sania în Munţii Alpi”, p. 16-21. 
 ***, ”Despăduririle şi consecinţele lor: torenţii şi inundaţiile”, p. 22-29. 
 Ionescu-Şişeşti, G., ”Inundaţiile şi pădurile”, p. 30-36. 
 Dimonie, M., ”Planul lui Dumnezeu”, p. 37-39. 
 Antonescu, Petre, ”Aplicarea amenajamentului pădurei Breaza”, p. 40-46. 
 Gheorghiu, Ernest C., ”O pază de urşi la Tarcău”, p. 47-53.  
 Florescu, M.P., ”Contribuţii la comerţul şi industria lemnului din România”, p. 54-73. 
 Bungeţianu, C., ”Politica comercială a lemnului în România”, p. 74-78. 
 Ionescu, Andrei I., ”Anul jurisprudenţial forestier”, p. 79-86. anul XXXVIII, nr. 3, martie 1926 
 Antonescu, Petre, ”Învăţământul silvic în România”, p. 101-115. 
 Ioan, P., ”Legiferarea apelor la noi în ţară”, p. 115-133. 
 Dragu, C., ”Proprietarii de păduri şi legislaţia silvică”, p. 134-141. 
 Florescu, M.P., ”Contribuţii la problema exportului lemnului din România”, p. 141-146. 
 Demetrescu, I.C., ”Din statistica pădurilor”, p. 147-150. 
 Ionescu, Andrei I., ”Asupra proectului de lege francez pentru supunerea pădurilor particulare regimului silvic”, p. 151-152. 
 Cristea, C., ”Asigurarea mutuală forestieră (traducere)”, p. 155-160. anul XXXVIII, nr. 4, aprilie 1926 



 

 

530

 Antonescu, Petre, ”Pulverizarea proprietăţei forestiere şi propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor inerente acestei stări”, p. 173-201. 
 Pridie, A., ”Câteva noţiuni privitoare la modul de exploatare a pădurilor de răşinoase”, p. 202-207. 
 Antonescu, Petre, ”Din trecutul pădurilor ţării”, p. 213-231. 
 Ştefanopol, Al., ”Procesele de delicte silvice”, p. 232-234. 
 Teodorescu, Ştefan, ”Contribuţiuni la industrializarea lemnului”, p. 237-242. anul XXXVIII, nr. 5, mai 1926 
 Antonescu, Petre, ”Geografia botanică şi importanţa sa din punctul de vedere silvic”, p. 273-279. 
 Gheorghiu, Ernest C., ”O vânătoare regală de iepuri la Dăbreleni în Romanaţi”, p. 280-288. 
 Ionescu, Andrei I., ”Normalizarea exploatărilor pădurilor”, p. 289-298. 
 Witting, Otto, ”Câteva date din istoria pădurilor comunale din judeţul Braşov”, p. 299-304. 
 Negulescu, Emil G., ”Exploatarea şi debitarea lemnului de către societatea Goetz prin fabrica din Nehoiu de pe valea Buzăului”, p. 304-314. 
 ***, ”Contribuţii la comerţul şi industria lemnului”, p. 314-319. 
 Florescu, M.P., ”Necesitatea revizuirei nomenclaturei şi taxelor vamale forestiere”, p. 320-321. 
 Ioan, P., ”Pădurile din Delta Dunării”, p. 322-328. 
 Przemeţchi, Z., ”Regenerarea şi restaurarea pădurilor”, p. 329-336. 
 Geza, Bogdan K., ”Estimaţia sumară a arborilor din picioare”, p. 337-340. 
 Haralamb, At., ”Combustibilul solid în automobilistică”, p. 341-344. 
 Florescu, M.P., ”Impozitele asupra pădurilor”, p. 345-350. anul XXXVIII, nr. 6-7, iunie-iulie 1926 
 Antonescu, G.P., ”Monografia domeniului Gurghiu”, p. 369-405. 
 Szabo, Andrei, ”Stereo-foto-tachimetrie aeriană”, p. 406-421. 
 Antonescu, Petre, ”Comerţul exterior al României”, p. 422-427. 
 Florescu, I., ”Utilizarea bogăţiilor ţării”, p. 428-433. 
 Florescu, M.P., ”Ziua cooperaţiei şi manifestarea cauzei forestiere”, p. 434-436. 
 Domusci, G., ”Exploatarea în regie a pădurei Gherbovet din Ocolul Silvic Tighina dela 1921-1926”, p. 437-442. 
 Simionescu, I., ”Consideraţiuni generale asupra întocmirei unei statistici forestiere”, p. 443-453. 



 

 

531

 Domusci, G., ”Fabrica de cherestea din Ilva Mică”, p. 454-458. anul XXXVIII, nr. 8-10, august-octombrie 1926 
 Antonescu, G.P., ”Monografia domeniului Gurghiu”, p. 497-582. 
 Popescu, Mircea, ”O problemă de geometrie”, p. 583-589. 
 Florescu, M.P., ”Pulverizarea proprietăţei forestiere şi consecinţele ei asupra producţiunei”, p. 590-594. 
 Manole, Horia, ”Pentru arbori”, p. 595. 
 Hună, M., ”Cultul arborilor”, p. 596. 
 Manole, Horia, ”Cooperativele de păduri”, p. 597-598. 
 Flexor, S.I., ”Lista de plante medicinale şi eterice”, p. 599-604. anul XXXVIII, nr. 11, noiembrie 1926 
 Eliescu, Aureliu M., ”Inaugurarea Casei Societăţei «Progresul Silvic», 1926”, p. 633-663. 
 ***, ”Desbaterile Congresului din 1926”, p. 664-686. 
 Antonescu, G.P., ”Fixarea azotului atmosferic de către masivele forestiere”, p. 687-691. anul XXXVIII, nr. 12, decembrie 1926 
 Vlahuţă, A., ”Pădurile noastre”, p. 726-728. 
 Popescu, Gr., ”Politica agrară şi domenială a guvernului”, p. 729-741. 
 Ioan, P., ”Ford şi silvicultura”, p. 746-754. 
  anul XXXIX, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1927 
 Tănăsescu-Moşandrei, M., ”O nouă îndrumare”, p. 1-3. 
 Turneanu, G., ”Anul forestier 1926”, p. 4-12. 
 Ioan, P., ”Contribuţiuni la studiul nisipurilor sburătoare în România”, p. 13-26. 
 Moşandrei, G.; Niculescu, M.; Petrescu, Ef., ”Silvicultura în străinătate”, p. 27-34. 
 Georgescu, C.C., ”Cronica botanică şi entomologică pe anul 1926”, p. 35-38. 
 Lazăr, Horia, ”Comerţul lemnului”, p. 50-61. anul XXXIX, nr. 3-4, martie-aprilie 1927 
 Ioan, P., ”Contribuţiuni la studiul nisipurilor sburătoare în România”, p. 97-104. 
 Florescu, I., ”Asupra procentului de tanin la frunza de scumpie din Cadrilater”, p. 104-108. 
 Petrescu, V., ”Regenerarea stejarului şi păşunatul”, p. 108-110. 
 Agapie, Gh., ”Calculul intersecţiilor prin formule analitice cu ajutorul logaritmilor”, p. 110-113. 



 

 

532anul XXXIX, nr. 5-6, mai-iunie 1927 
 Prodan, I., ”Şesul dintre Dunăre şi Tisa şi cel dintre Tisa şi ramificaţiunile Carpaţilor”, p. 165-187. 
 Niculescu, Emil, ”Contribuţiuni la întocmirea unor tarife româneşti de cubaj”, p. 188-198. 
 Georgescu, C.C., ”Finlanda forestieră”, p. 199-204. 
 Petrescu, V., ”Lupta contra despăduririlor mondiale”, p. 207-208. 
 Tocuşev, A., ”Metodă practică şi expeditivă pentru parcelarea şi comasarea suprafeţelor”, p. 209-213. 
 Borza, Al., ”Ne trebuie o lege pentru protecţia naturii?”, p. 215-220. anul XXXIX, nr. 7, iulie 1927 
 ***, ”Darea de seamă asupra celui de-al 38-lea Congres al Societăţii «Progresul Silvic», 29-31 mai 1927”, p. 263-404. anul XXXIX, nr. 8, august 1927 
 Grinţescu, George, ”Crearea legală a primei rezervaţiuni a naturii”, p. 405-421. 
 Prodan, I., ”Şesul dintre Dunăre şi Tisa şi cel dintre Tisa şi ramificaţiunile Carpaţilor”, p. 422-430. 
 Petrescu, V., ”Fagii din pădurea Snagovului şi origina lor spontană”, p. 431-439. 
 Ionescu-Bârlad, C.D.; Georgescu, C., ”Combaterea oidiumului în pepiniere”, p. 440-443. 
 Fröhlich, Iuliu, ”Lucrări vechi şi noi despre amenajarea pădurilor”, p. 445-451. 
 Georgescu, C.C., ”Finlanda forestieră”, p. 452-458. 
 Ioan, P., ”Comercializarea pădurilor – Regia”, p. 459-466. anul XXXIX, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1927 
 Prodan, I., ”Şesul dintre Dunăre şi Tisa şi cel dintre Tisa şi ramificaţiunile Carpaţilor”, p. 525-531. 
 Antonescu, Petre, ”Referat asupra regimului apelor în basinul Crişurilor”, p. 532-541. 
 Munteanu, A., ”Pădurile de stejar spre exterminare”, p. 542-547. 
 Sburlan, D.A., ”Pădurile Bulgariei”, p. 548-553. 
 Lăzurianu, Al.L., ”Consideraţiuni generale asupra pădurilor din România”, p. 553-570. 
 Georgescu, C.C.; Profir, Const., ”Asolamentul speciilor în pepiniere”, p. 602-604. anul XXXIX, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1927 



 

 

533

 Teodorescu, C., ”Încercări de uzură a lemnului indigen la suflaiul cu nisip”, p. 641-659. 
 Prodan, I., ”Şesul dintre Dunăre şi Tisa şi cel dintre Tisa şi ramificaţiunile Carpaţilor”, p. 660-690. 
 Kovats, Adalbert, ”Problema păşunilor în judeţul Satu-Mare”, p. 700-707. 
 Antonescu, Petre, ”Italia forestieră”, p. 713-730. anul XL, nr. 1, ianuarie 1928 
 Turneanu, G., ”Anul forestier 1927”, p. 1-5. 
 Ionescu, I.S., ”Proect de tarif general pentru vânzarea (estimaţiunea) produselor forestiere lemnoase”, p. 6-30. 
 Ionescu, Andrei I., ”Observaţiuni asupra atacului de oidium”, p. 31-33. 
 Ionescu, Andrei I., ”Bugetul Casei Pădurilor pe anul 1928”, p. 38-41. 
 Manole, Horia, ”Industria şi comerţul forestier la finele anului 1927”, p. 42-43. 
 Demetrescu, I.C., ”Comerţul de lemn în anul 1927”, p. 70-76. anul XL, nr. 2, februarie 1928 
 Chiriţă, Const.D., ”Elementele constitutive ale solului şi vegetaţia forestieră”, p. 89-106. 
 Sburlan, D.A., ”Gospodăria şi industria forestieră a Poloniei”, p. 123-129. 
 Florescu, M.P., ”Noile taxe vamale”, p. 141-145. anul XL, nr. 3, martie 1928 
 ***, ”Congresul dela Roma”, p. 157-172. 
 Antonescu, Petre, ”Nouile taxe vamale”, p. 173-175. 
 Manole, Horia, ”Taxele vamale”, p. 176-177. 
 Sburlan, D.A., ”Comerţul internaţional al lemnului în 1927”, p. 178-191. anul XL, nr. 4, aprilie 1928 
 Georgescu, C.C., ”Insulele de fag din Dobrogea”, p. 231-242. 
 Nistor-Văleanu, I., ”Stăvilirea devastărilor în pădurile stăpânite în indiviziune”, p. 243-248. 
 Teodorescu, Ştefan, ”Cheresteaua pentru Orient”, p. 249-254. anul XL, nr. 5, mai 1928 
 Drăcea, M.D., ”Câteva însuşiri ale arboretelor regulate după cercetări în arborete de salcâm”, p. 311-327. 
 Ioan, P., ”Cerul”, p. 328-334. 
 Boldur, Mihai, ”După zece ani. Unificarea forestieră”, p. 335-340. 
 Sburlan, D.A., ”Expoziţia şi târgul internaţional din Viena”, p. 341-348. 
 Manole, Horia, ”Impunerea pădurilor”, p. 349-351. 



 

 

534

 Teodorescu, Ştefan, ”Expediţia”, p. 352-358. 
 Florescu, M.P., ”Importante reduceri la taxele de export al lemnului şi derivatelor lui”, p. 358-362. anul XL, nr. 6, iunie 1928 
 ***, ”Adunarea generală a Societăţii «Progresul Silvic». Desbateri”, p. 407-445. 
 Dragu, C., ”Jurisprudenţa română”, p. 449-459. 
 Ionescu, Andrei I., ”Jurisprudenţă franceză”, p. 459-462. 
 Gheorghiu, Ernest C., ”O vânătoare de urşi în munţii Runcului sub Bucegi”, p. 463-465. anul XL, nr. 7, iulie 1928 
 Sburlan, D.A., ”Industria de cherestea şi raţionalizarea ei”, p. 503-521. 
 Chiriţă, Const.D., ”Relaţiuni între aciditatea solului şi vegetaţia forestieră”, p. 522-533. 
 Ivanovici, C., ”Situaţia juridică a embaticurilor petrolifere”, p. 534-538. 
 Dumitrescu, I., ”Impunerea întreprinderilor forestiere”, p. 539-543. anul XL, nr. 8, august 1928 
 Georgescu, C.C., ”Un atac de insecte în pădurea Schitu Frumoasa”, p. 575-584. 
 Sburlan, D.A., ”Industria de cherestea şi raţionalizarea ei”, p. 585-605. 
 Chiriţă, Const.D., ”Relaţiuni între aciditatea solului şi vegetaţia forestieră”, p. 606-613. anul XL, nr. 9, septembrie 1928 
 Petcuţ, M., ”Observaţiuni în legătură cu temperamentul molidului şi consecinţele lor pentru practica sivică”, p. 647-661. 
 Sburlan, D.A., ”Industria de cherestea şi raţionalizarea ei”, p. 662-677. 
 Dumitrescu, I., ”Sortarea calitativă a cherestelei de brad şi molid”, p. 682-686. anul XL, nr. 10, octombrie 1928 
 Drăcea, M.D., ”Pentru Dobrogea noastră”, p. 723-730. 
 Georgescu, C.C., ”Contribuţiuni la studiul pădurii Letea”, p. 731-737. 
 Fiera, Mihail, ”Proprietatea funciară rurală din Dobrogea Nouă şi regimul proprietăţii forestiere”, p. 738-748. 
 Pandrea, M.; Georgescu, C., ”Consideraţiuni în legătură cu exproprierea pădurilor pentru islazuri comunale din judeţul Tulcea”, p. 749-753. 
 Drăcea, M.D., ”Economia forestieră la expoziţia semicentenarului Dobrogii”, p. 754-763. anul XL, nr. 11, noiembrie 1928 
 Grunau, P.A., ”Împăduririle din stepa dobrogeană”, p. 803-810. 



 

 

535

 Sburlan, D.A., ”Industria de cherestea şi raţionalizarea ei”, p. 811-828. 
 Dragu, C., ”Asupra legii pentru amnistierea delictelor silvice”, p. 834-837. 
 Ionescu, Andrei I., ”Legea pentru amnistierea delictelor silvice”, p. 838-841. anul XL, nr. 12, decembrie 1928 
 Paşcovici, N., ”Bradul ca lemn despicabil pentru draniţă”, p. 883-891. 
 Fournaraki, Eug., ”Garanţiile de împădurire”, p. 892-896. 
 Dumitrescu, I., ”Impunerea întreprinderilor forestiere”, p. 897-910. anul XLI, nr. 1, ianuarie 1929 
 Drăcea, M.D.; Stinghe, V., ”Anul forestier 1928”, p. 1-7. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Desfacerea produselor lemnoase în pădurile statului”, p. 8-24. 
 Florescu, M.P., ”Exportul de lemne în 1928 comparativ cu 1927”, p. 25-28. anul XLI, nr. 2, februarie 1929 
 Georgescu, C.C., ”Contribuţiuni la studiul pădurii Letea”, p. 77-87. 
 Dumitrescu, I., ”Comerţul lemnului de cherestea în Orient”, p. 95-100. anul XLI, nr. 3, martie 1929 
 Sburlan, D.A., ”Asupra prezenţei pinului silvestru în Munţii Vrancei”, p. 145-154. 
 Georgescu, C.P., ”Cadastrul şi silvicultura”, p. 155-160. 
 Grunau, P.A., ”Bugetul Casei Pădurilor pe anul 1929”, p. 161-168. anul XLI, nr. 4, aprilie 1929 
 Grunau, P.A., ”Epiblema tedella?”, p. 257-260. 
 Neagu-Negrileşti, Ioan D., ”Noua lege a cooperaţiei şi moşnenii”, p. 261-264. 
 Minescu, G., ”Cooperaţia forestieră în cadrele nouei legi”, p. 264-269. 
 Antonescu, G.P., ”Din străinătate. Cum se face administraţia în Franţa”, p. 269-272. 
 Fröhlich, Iuliu, ”Actualităţi despre silvicultura şi industria lemnului în Austria”, p. 273-281. 
 Dumitrescu, I., ”Comerţul de cherestea din Italia”, p. 282-284. anul XLI, nr. 5, mai 1929 
 ***, ”A 43-a adunare generală a Societăţii «Progresul Silvic». Lucrări”, p. 327-385. 
 Ionescu, Andrei I., ”Exploatarea şi administrarea pădurilor statului pe baze comerciale şi industriale”, p. 386-391. 



 

 

536

 Dumitrescu, I., ”Exploatarea şi valorificarea pădurilor, privite faţă de diversele forme sub care s-ar putea comercializa bunurile statului”, p. 392-405. 
 Precup, Victor, ”Exploatarea pădurilor statului în funcţie de noua lege pentru organizarea şi administrarea pe baze comerciale a întreprinderilor şi avuţiilor publice”, p. 406-417. 
 Mateescu, N., ”Propuneri pentru o mai bună utilizare a păşunelor din păduri”, p. 417-425. anul XLI, nr. 6, iunie 1929 
 Grunau, P.A., ”Programul de lucru”, p. 431-435. 
 Dumitrescu, I., ”Comerţul de lemn rotund în basinul Tisei din Cehoslovacia”, p. 436-438. anul XLI, nr. 7, iulie 1929 
 Rădulescu, M., ”Observaţiuni din cultura stejarului pedunculat în Câmpia Română”, p. 481-495. 
 Dumitrescu, I., ”Contabilitatea întreprinderilor forestiere”, p. 496-507. 
 ***, ”Regimul proprietăţii particulare forestiere în noua legislaţie silvică a Poloniei”, p. 508-510. anul XLI, nr. 8, august 1929 
 Ionescu, I.S., ”Prelucrarea lemnului prin încovoiere. Date din Basarabia”, p. 561-582. 
 Dumitrescu, I., ”Comerţul de cherestea din ţară”, p. 587-595. anul XLI, nr. 9, septembrie 1929 
 Paşcovici, N., ”Conuri de molid. Date din Bucovina”, p. 633-652. 
 Grunau, P.A., ”Serviciul de control”, p. 653-658. anul XLI, nr. 10, octombrie 1929 
 ***, ”Memoriu asupra condiţiunilor şi organizării administraţiei noastre forestiere”, p. 685-705. 
 Tomae, Ernestin, ”Situaţia pieţei cherestelei în Europa”, p. 711-716. anul XLI, nr. 11, noiembrie 1929 
 ***, ”Memoriu asupra condiţiunilor şi organizării administraţiei noastre forestiere”, p. 759-790. anul XLI, nr. 12, decembrie 1929 
 Witting, Otto, ”Vânatul şi vânătoarea în ţara Bârsei în secolul XVI”, p. 823-838. 
 Grunau, P.A., ”Regia”, p. 839-842. 
 Dragu, C., ”Contribuţiuni la cunoaşterea învăţământului forestier al Franţei”, p. 843-849. anul XLII, nr. 1, ianuarie 1930 



 

 

537

 Drăcea, M.D.; Stinghe, V., ”Anul forestier 1929”, p. 1-10. 
 Ionescu, Aurelian, ”Problema silvică italiană şi opera guvernului fascist, de prof. Aldo Pavari (traducere)”, p. 11-21. 
 Witting, Otto, ”Vânatul şi vânătoarea în ţara Bârsei în secolul XVI”, p. 22-31. 
 A.Z., ”Vânătoarea în pădurile statului”, p. 32-33. 
 Sburlan, D.A., ”Comerţul lemnului, 1929”, p. 34-38. anul XLII, nr. 2, februarie 1930 
 Paşcovici, N., ”Molidul ca lemn de rezonanţă şi claviatură”, p. 85-99. 
 Petö, I., ”Codul silvic iugoslav”, p. 100-111. 
 Ioan, P., ”Personalul Casei Autonome a Pădurilor Statului «nu va putea fi remunerat decât cu salariu şi participări la beneficii în bani»”, p. 112-123. 
 Dumitrescu, I., ”O nouă piaţă pentru lemnul românesc”, p. 124-128. 
 Drăcea, M.D., ”O nouă orientare în industria lemnului”, p. 129-130. 
 Caragea, N.N., ”Exploatările forestiere văzute de nespecialişti”, p. 133-138. anul XLII, nr. 3, martie 1930 
 Sburlan, D.A., ”Pădurile statului şi rezultatul exploatării lor”, p. 193-214. 
 Grunau, P.A., ”Bugetul administraţiei pădurilor pe anul 1930”, p. 215-222. 
 Ivanovici, C., ”Asupra amnistiei şi graţierei”, p. 223-228. 
 Dumitrescu, I., ”Cronica lemnului”, p. 229-232. anul XLII, nr. 4, aprilie 1930 
 Paşcovici, N., ”Molidul ca lemn de rezonanţă şi claviatură”, p. 279-305. 
 Filip, V.C., ”Pădurile composesorale din Bucovina”, p. 306-319. 
 Sburlan, D.A., ”Problema fagului”, p. 320-322. anul XLII, nr. 5, mai 1930 
 ***, ”A 44-a adunare generală a Societăţii «Progresul Silvic». Desbateri”, p. 365-679. anul XLII, nr. 6, iunie 1930 
 Chiriţă, Const.C., ”Cercetări asupra capitalului de substanţe nutritive din humusul forestier”, p. 707-729. 
 Minescu, G., ”Comercializarea produselor forestiere prin cooperaţie”, p. 730-746. anul XLII, nr. 7, iulie 1930 
 Georgescu, C.C., ”Atacul de lăcuste din pădurile Dobrogei de Sud”, p. 799-809. 



 

 

538

 Chiriţă, Const.C., ”Cercetări asupra capitalului de substanţe nutritive din humusul forestier”, p. 810-819. 
 Precup, Victor, ”Tehnica şi organizarea ameliorării terenurilor degradate”, p. 820-836. anul XLII, nr. 8, august 1930 
 Fröhlich, Iuliu, ”Epoca tăerii lemnului. Despre timpul de tăere şi manipularea lemnului de răşinoase”, p. 873-876. 
 Defour, F., ”Despre «Epoca tăerilor» la răşinoase”, p. 877-883. 
 I.P.D., ”Propaganda forestieră”, p. 884-892. anul XLII, nr. 9, septembrie 1930 
 Popescu, Al., ”Plutăritul lemnului în vechiul regat”, p. 965-1005. 
 Ionescu, Andrei I., ”Sugestii pentru statutul special al Casei Autonome a Pădurilor Statului”, p. 1006-1009. 
 Diaconescu, I., ”Pădurea Cotmeana şi posibilităţile ei de cultură şi comercializare”, p. 1009-1020. 
 Antonescu, G.P., ”Fabricarea mătasei artificiale din pasta de lemn”, p. 1021-1027. anul XLII, nr. 10, octombrie 1930 
 Marinescu, I.I., ”Instalaţii pasagere pentru recoltarea seminţelor de molid”, p. 1059-1071. 
 Eliescu, Aureliu M., ”Politică forestieră”, p. 1072-1074. 
 Ghica-Anastase, Ion, ”Garanţia de împădurire”, p. 1074-1076. anul XLII, nr. 11, noiembrie 1930 
 Ionescu, Andrei I., ”Contribuţiuni la studiul culturei şi tehnicei crângurilor compuse în România”, p. 1151-1168. 
 Precup, Victor, ”Tehnica şi organizarea ameliorării terenurilor degradate”, p. 1169-1179. anul XLII, nr. 12, decembrie 1930 
 Creţoiu, P., ”Lichenii din regiunea Munţilor Bucegi”, p. 1243-1255. 
 Ionescu, Andrei I., ”Contribuţiuni la studiul culturei şi tehnicei crângurilor compuse în România”, p. 1256-1282. 
 Lazăr, V., ”Transporturile forestiere”, p. 1283-1288. 
  anul XLIII, nr. 1, ianuarie 1931 
 Stinghe, V.N., ”Anul forestier 1930”, p. 1-7. 
 Ionescu, Gh.I., ”Anul forestier extern pe piaţa lemnului”, p. 8-15. 
 Marcu, O., ”Pădurile Munţilor Bucegi şi distrugătorii lor”, p. 16-22. 
 Sabău, V., ”Rentabilitatea exploatărilor în regie”, p. 23-33. 
 Antonescu, Petre, ”Metodele de amenajament din Franţa”, p. 34-43. 



 

 

539anul XLIII, nr. 2, februarie 1931 
 Chiriţă, Const.D., ”Contribuţii la studiul fizic al solurilor forestiere”, p. 97-123. 
 Antonescu, Petre; Grozescu, D., ”Memoriu asupra lucrărilor Comisiunii regionale a apelor în sesiunea a XIII-a”, p. 124-138. 
 Fröhlich, Iuliu, ”Problema repicajului puieţilor de molift”, p. 139-142. 
 Ittu, Mihail, ”Contribuţiune la istoricul întrebuinţării ferăstrăului de apă în România”, p. 142-147. 
 Ionescu, Gh.I., ”Cronica internaţională a lemnului”, p. 148-150. anul XLIII, nr. 3, martie 1931 
 Marcu, O., ”Contribuţiuni la cunoaşterea biologiei şi a răspândirii câtorva ipidae în România”, p. 193-197. 
 Agapie, Gh., ”Amenajări colective”, p. 198-209. 
 Georgescu, C.C., ”Combaterea lăcustei Isophya în păduri”, p. 210-220. 
 Ionescu, Gh.I., ”Condiţiunile de producţie forestieră în Rusia Sovietică”, p. 221-225. 
 Ionescu, Gh.I., ”Cronica internaţională a lemnului – lunile februarie şi martie 1931”, p. 227-230. anul XLIII, nr. 4, aprilie 1931 
 Ittu, Mihail, ”Începutul plutăritului pe Mureş”, p. 265-276. 
 Chiriţă, Const.D., ”Contribuţii la studiul fizic al solurilor forestiere”, p. 277-306. 
 Manole, Horia, ”Dumpingul forestier”, p. 314-317. 
 Nicolau-Bârlad, Gh., ”Domeniul forestier Adamov”, p. 318-320. 
 Dragu, C., ”Jurisprudenţă la legislaţia silvică”, p. 321-327. anul XLIII, nr. 5, mai 1931 
 Rădulescu, M., ”Regenerarea artificială a pădurilor în legătură cu zonele naturale de vegetaţie ale speciilor în România”, p. 385-402. 
 Creţoiu, P., ”Lichenii din regiunea Munţilor Bucegi”, p. 403-413. 
 Guran, I., ”Legea asigurărilor sociale şi regiile CAPS-ului”, p. 414-419. 
 Ionescu, Gh.I., ”Pădurile în cadrul programului de refacere financiară”, p. 420-425. anul XLIII, nr. 6, iunie 1931 
 Petcuţ, M., ”Încercări în legătură cu problemele de germinaţie a seminţelor”, p. 477-504. 
 Ionescu, Andrei I., ”Darea de seamă a Consiliului Tehnic al Pădurilor”, p. 505-521. 
 Fedorovici, C., ”Observaţiuni şi note în legătură cu fasonarea traverselor”, p. 529-539. 



 

 

540anul XLIII, nr. 7, iulie 1931 
 Ionescu, Andrei I., ”Contribuţiuni la istoricul aplicării crângului compus în pădurile noastre”, p. 581-589. 
 Ştefănescu, Al., ”Relaţiuni între cultura raţională a pădurilor şi exploatarea lor comercială”, p. 590-596. 
 Sburlan, D.A., ”Vagonetele”, p. 597-605. 
 Ionescu, Gh.I., ”Lemnul românesc pe piaţa Orientului”, p. 606-613. anul XLIII, nr. 8, august 1931 
 Ionescu, Gh.I., ”Consumul de lemn al Bucureştilor”, p. 645-678. 
 Grunau, P.A., ”Reflecţiuni asupra dării de seamă a Consiliului Tehnic al Pădurilor pe anul 1930”, p. 679-684. 
 Boldur, Mihai, ”Problema fondului bisericesc din Bucovina”, p. 685-690. 
 Moldovan, Ion, ”Cubajul arboretelor după metoda Zetzsche”, p. 691-698. anul XLIII, nr. 9, septembrie 1931 
 ***, ”Adunarea generală extraordinară a Societăţii «Progresul Silvic» din 27 septembrie 1931”, p. 737-744. 
 Chiriţă, Const.D.; Bălănică, T.; Munteanu, R.D., ”Cercetări asupra condiţiilor de vegetaţie ale stejarului pedunculat în Câmpia Română”, p. 745-770. 
 Ionescu, Gh.I., ”Consumul de lemn al Bucureştilor”, p. 771-782. 
 Georgescu, C.; Ionescu-Bârlad, C., ”Observaţiuni asupra regenerărilor artificiale, în special de molid, în regiunea de munte”, p. 790-797. anul XLIII, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1931 
 Sburlan, D.A., ”Consideraţiuni teoretice şi practice asupra jilipurilor de pământ şi de lemn”, p. 837-852. 
 Chiriţă, Const.D., ”Cercetări asupra condiţiilor de vegetaţie ale stejarului pedunculat în Câmpia Română”, p. 853-878. 
 Chiriţescu, A., ”Comercializarea lemnelor de foc de către CAPS”, p. 879-897. 
 Witting, Otto, ”Un pâlc de tisă în Munţii Făgăraşului”, p. 899-903. 
 Nedelcovici, N., ”Spicuiri din cele văzute în Franţa, Belgia şi Elveţia în anii 1929-1931”, p. 904-914. anul XLIII, nr. 12, decembrie 1931 
 Georgescu, C.C., ”Contribuţiuni la studiul pădurilor dintre Comana şi Dunăre”, p. 965-978. 
 Ioan, P., ”Refacerea domeniului forestier al ţării – sporirea patrimoniului CAPS”, p. 979-995. 



 

 

541

 Grunau, P.A., ”Reflecţiuni asupra dării de seamă a Consiliului Tehnic al Pădurilor pe anul 1930”, p. 996-1001. 
 Harnagea, V.I., ”Memoriu descriptiv al unui proect de compas forestier”, p. 1002-1007. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Rentabilitatea industriei de cherestea în timpurile actuale”, p. 1008-1048. anul XLIV, nr. 1, ianuarie 1932 
 Ionescu, Gh.I., ”Anul forestier 1931”, p. 1-9. 
 Dumitrescu, I., ”Ienuperul – rolul lui în păduri şi păşuni”, p. 10-28. 
 Mathias, Otto, ”Problema impunerilor forestiere în România”, p. 29-36. 
 Vasiliu, Vasile, ”Experienţe în pepiniere asupra acoperirii solului cu carton gudronat”, p. 37-41. 
 G.N.B., ”Cercul de studii forestiere”, p. 42-44. anul XLIV, nr. 2-3, februarie-martie 1932 
 Chiriţescu-Arva, M., ”Pădurea şi problema irigaţiei aeriene în agricultură”, p. 93-128. 
 Agapie, Gh., ”Discuţiune asupra mijloacelor de realizare a raportului susţinut”, p. 129-136. 
 Manole, Horia, ”Rentabilitatea de astăzi a industriei forestiere”, p. 137-139. 
 Gardony, Nagy L., ”Observaţiuni asupra articolului «Cubajul arboretelor după metoda lui Zetzsche»”, p. 141-143. 
 Nedelcovici, N., ”Importanţa înzestrării pădurilor cu o reţea de drumuri împietruite şi mijloacele prin care s-ar putea înfăptui”, p. 144-145. anul XLIV, nr. 4, aprilie 1932 
 Creţoiu, P., ”Contribuţiuni la cunoaşterea florei pădurilor din regiunea Văii Cernei”, p. 199-204. 
 Radu, Petre F., ”Comparaţie între tariful local de cubaj pentru stejarul din pădurea Căscioarele şi tabelele generale ale lui Schwappach pentru aceiaşi specie”, p. 205-214. 
 Guran, I., ”Clasarea butucilor de răşinoase”, p. 223-230. 
 Rădulescu, Anton V., ”În chestiunea uscării ulmului”, p. 231-232. anul XLIV, nr. 5-6, mai-iunie 1932 
 Pop, Emil, ”Date noi cu privire la răspândirea genului Pinus şi Picea în Transilvania”, p. 303-321. 
 Antonescu, Petre; Grozescu, D., ”Situaţia forestieră a României pe anul 1930”, p. 322-339. 
 Comşia, A.M., ”Aspecte forestiere din Canada”, p. 340-347. 



 

 

542

 Vasiliu, Vasile, ”Transportul pueţilor la munte”, p. 348-350. 
 Guran, I., ”Terminologia dendrometrică”, p. 351-352. 
 Manole, Horia, ”Situaţia dificilă a pădurilor”, p. 353-356. anul XLIV, nr. 7, iulie 1932 
 Chiriţă, Const.D.; Bălănică, T.P., ”Importanţa ecologică a subarboretelui în pădurile din Câmpia Română – rolul arbuştilor ca pionieri ai pădurilor în stepă”, p. 439-458. 
 Fonai, I., ”Probleme de reformă silvică”, p. 459-462. 
 Haralamb, At., ”Asupra castanului din Oltenia”, p. 463-469. 
 Fedorovici, C., ”Organizarea comisiilor de ridicări în plan ataşate direcţiilor silvice regionale”, p. 470-475. anul XLIV, nr. 8-9, august-septembrie 1932 
 Georgescu, C.C.; Ionescu-Bârlad, Const.D., ”Asupra staţiunilor de Pinus cembra din Carpaţii României”, p. 531-543. 
 Ştefănescu, Al., ”Cultura şi exploatarea pădurilor în raport cu vânătoarea”, p. 544-550. 
 Cristea, C., ”Politica, amnistierea delictelor silvice şi militarizarea Corpului Silvic”, p. 551-554. 
 Ghervasia, P.C., ”Determinarea volumului arboretelor bazat pe diametrul minim al cioatei”, p. 555-562. anul XLIV, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1932 
 Chiriţă, Const.D.; Munteanu, R.D., ”Problema subarboretelui în arboretele de salcâm – subarboretul de soc”, p. 627-648. 
 Ionescu, Andrei I., ”Darea de seamă a Consiliului Tehnic al Pădurilor pe anul 1931”, p. 649-669. 
 Grunau, P.A., ”Serviciul de cassă”, p. 670-675. 
 Witting, Otto, ”Începuturile dreptului penal silvic în Transilvania”, p. 676-681. 
 Manole, Horia, ”Curăţirile”, p. 682-683. anul XLIV, nr. 12, decembrie 1932 
 Georgescu, C., ”Studiul monografic al fiziologiei salcâmului şi glădiţei”, p. 739-754. 
 Ionescu, Andrei I., ”Darea de seamă a Consiliului Tehnic al Pădurilor pe anul 1931”, p. 755-778. 
 Florescu, M.P., ”Istoricul pădurilor Eforiei Spitalelor Civile din Bucureşti”, p. 779-786. 
 Zeicu, I., ”Evaluările exagerate la pădurile expropriate prin reforma agrară în Transilvania”, p. 787-792. 
 Sburlan, D.A., ”Origina numirilor silvice româneşti”, p. 793-795. 



 

 

543anul XLV, nr. 1, ianuarie 1933 
 ***, ”Anul forestier 1932”, p. 1-11. 
 Filip, V., ”Contribuţiuni la prezentarea impecabilă a produselor fabricelor CAPS-urillor”, p. 12-23. 
 Ionescu, Aurelian, ”Statistica pădurilor”, p. 24-27. 
 Dan, Ilie, ”Creditul silvic ipotecar”, p. 28-31. 
 Grunau, P.A., ”O calamitate care ne ameninţă”, p. 32-37. 
 Popescu-Zeletin, I., ”Consideraţiuni asupra împăduririlor cu salcâm în regiunea Dridu”, p. 38-45. anul XLV, nr. 2-3, februarie-martie 1933 
 Dăscălescu, I.; Popescu-Zeletin, I., ”Studiul erorilor instrumentale la compasele forestiere”, p. 109-124. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Activitatea funcţională administrativă”, p. 125-134. 
 Georgescu, C., ”Note asupra pădurilor de pe valea superioară a Argeşului”, p. 135-146. 
 Fröhlich, Iuliu, ”Refacerea pădurilor noastre din Carpaţi”, p. 147-151. 
 Dulfu, P.P., ”Cele zece porunci ale «raţionalizării»”, p. 152-153. anul XLV, nr. 4, aprilie 1933 
 Chiriţă, Const.D., ”Contribuţii la problema culturii salcâmului pe soluri grele în România”, p. 193-212. 
 Florescu, M.P., ”Pot fi scutite pădurile de cauţiunea de regenerare?”, p. 213-216. 
 Drâmbă, D., ”Congresul Uniunii Internaţionale a Institutelor de Cercetări Forestiere”, p. 217-226. 
 Guran, I., ”Observaţiuni asupra atacului scolytidaelor ulmului”, p. 227-236. 
 Mathias, Otto; Boldur, Mihail, ”Cercetări asupra creşterilor în arborete de molift provenite din plantaţie”, p. 237-245. anul XLV, nr. 5-6, mai-iunie 1933 
 Sburlan, D.A., ”Exhaustoare”, p. 289-309. 
 Antonescu, G.P., ”Asupra staţiunilor de Pinus cembra din Carpaţii României”, p. 310-321. 
 Georgescu, C.C.; Ionescu, Const.D., ”În chestiunea articolului «Asupra staţiunilor de Pinus cembra din Carpaţii României»”, p. 322-329. 
 Mathias, Otto, ”Pinus banksiana lamb. O încercare de cultură în Bucovina”, p. 357-365. 
 Dăscălescu, I.; Popescu-Zeletin, I., ”Compasul forestier cu rulmenţi”, p. 372-375. 



 

 

544anul XLV, nr. 7, iulie 1933 
 Georgescu, C., ”Contribuţiuni la studiul fisiologiei plantulelor”, p. 449-456. 
 Furnarachi, Eug., ”Impozitele la păduri”, p. 457-460. 
 Rubţov, Şt., ”Tipurile de păduri în literatura rusă”, p. 461-477. anul XLV, nr. 8-9, august-septembrie 1933 
 Przemeţchi, Z., ”Glădiţa”, p. 505-522. 
 Manole, Horia, ”Lemnul de fag”, p. 534-542. 
 Guran, I., ”Bazele dendrometriei moderne”, p. 543-546. 
 Năstăsescu, Gh., ”Din literatura forestieră românească”, p. 547-554. anul XLV, nr. 10, octombrie 1933 
 Georgescu, C.C., ”Germinaţia seminţelor de Populus canadiensis”, p. 609-613. 
 Ghervasia, P.C., ”Unităţi economice forestiere şi amenajamente”, p. 614-621. 
 Fröhlich, Iuliu, ”Problema regenerării naturale sau artificiale a pădurilor noastre”, p. 622-627. anul XLV, nr. 11, noiembrie 1933 
 ***, ”Număr dedicat dlui profesor Petre Antonescu”, p. 675-781. anul XLV, nr. 12, decembrie 1933 
 ***, ”Profesorul P.A. Grunau”, p. 785-789. 
 Moldovan, Ion, ”Asupra condiţiilor de licitaţii de păduri”, p. 790-793. 
 Florescu, M.P., ”Situaţia forestieră a pădurilor”, p. 794-798. 
 Mateescu, N., ”Problema păstorească din munţii şi pădurile României”, p. 799-805. 
 Dan, Ilie, ”Problema vânatului în pădurile noastre”, p. 806-813. anul XLVI, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1934 
 Sburlan, D.A.; Ionescu, Gh., ”Anul forestier 1933”, p. 1-12. 
 Grunau, P.A., ”Problema regenerării pădurilor în România”, p. 13-27. 
 Dan, Ilie, ”Pinus banksiana – altă încercare de cultură în Bucovina”, p. 28-33. 
 Teodorescu, Ştefan, ”Metodă de scoaterea lemnului din pădure în Bucovina”, p. 34-38. 
 Manole, Horia, ”Încotro mergem?”, p. 39-43. anul XLVI, nr. 3, martie 1934 
 Witting, Otto, ”Succesiunea esenţelor forestiere în judeţul Braşov”, p. 145-156. 
 Mateescu, N., ”Un strigăt de alarmă”, p. 157-160. 
 Manole, Horia, ”Înviorare?”, p. 161-162. 



 

 

545

 Nicolau-Bârlad, Gh., ”Asupra presei forestiere”, p. 163-170. 
 Antonescu, G.P., ”Valoarea pădurilor ţării”, p. 171-180. anul XLVI, nr. 4, aprilie 1934 
 Haralamb, At.; Creţoiu, P., ”Consideraţiuni asupra Ericaceelor din România”, p. 249-272. 
 Ionescu, Gh.I., ”Problema impozitelor în cazul exploatării în regie a pădurilor statului”, p. 273-281. 
 Bădescu, Gh., ”Pe marginea unui program de lucru în cadrul organizaţiei regimului silvic”, p. 282-291. 
 Popescu, Ion C., ”Pentru ce plantăm?”, p. 292-294. 
 Riha, I., ”Amintiri din România”, p. 295-300. anul XLVI, nr. 5-6, mai-iunie 1934 
 Sburlan, D.A., ”Consideraţiuni asupra procesului tăierii în gater”, p. 365-371. 
 Ionescu, Gh.I., ”Programul lui Roosevelt şi economia forestieră americană”, p. 372-381. 
 Voiculescu, P., ”Criterii pentru fixarea contribuţiei la amenajarea apelor neplutibile”, p. 382-388. 
 Manole, Horia, ”Carpaţii în flăcări”, p. 389-392. 
 Colpacci, Gr., ”Silvicultura la expoziţiile din Chişinău şi Bălţi”, p. 393-403. 
 Cristea, C., ”Valorificarea bogăţiilor ţării şi contribuţii la problema căilor ferate”, p. 404-407. 
 Riha, I., ”Amintiri din România”, p. 408-415. anul XLVI, nr. 7, iulie 1934 
 Georgescu, C., ”Însemnări dendrologice”, p. 495-500. 
 Toma, G.T., ”Aparatul forestier universal al domnului Schramek”, p. 501-508. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Competenţă şi atribuţiune”, p. 511-518. anul XLVI, nr. 8-9, august-septembrie 1934 
 Demetrescu, I.C., ”Bibliografia forestieră internaţională şi problema celei româneşti”, p. 559-579. 
 Witting, Otto, ”Consideraţiuni asupra evoluţiei dreptului de vânătoare în Ardeal”, p. 580-588. 
 Rădulescu, Anton V., ”De ce mor ulmii?”, p. 589-592. 
 Iliescu, Ioan V., ”Plantarea nisipurilor dela Hanu-Conachi”, p. 593-599. 
 Ionescu, Aurelian, ”Câteva date statistice noui”, p. 600-603. 
 Haralamb, At., ”Societăţi şcolare forestiere”, p. 604-613. anul XLVI, nr. 10, octombrie 1934 



 

 

546

 Ciurileanu, D.I., ”Perfecţionări ale măsurătorilor prin metoda drumuirii”, p. 679-693. 
 Petö, I., ”Un nou arbore subspontan în flora noastră”, p. 694-696. 
 Dragu, C., ”Întreprinderea de stat CAPS”, p. 697-701. 
 Guran, I., ”Codul forestier sovietic”, p. 702-706. anul XLVI, nr. 11, noiembrie 1934 
 Chiriţă, Const.D., ”Ameliorarea condiţiilor staţionale ale culturii forestiere prin lucrări de mobilizare superficială a solului”, p. 789-812. 
 Lungu, I., ”Randamentul cantitativ la fabricarea cherestelei”, p. 813-820. 
 Petö, I., ”Musca columbacă”, p. 826-832. 
 Vasilescu, Gr., ”Lucrările de împădurire executate de CAPS în 1933”, p. 833-834. 
 anul XLVI, nr. 12, decembrie 1934 
 Przemeţchi, Z., ”Quercus pedunculata var. tardiflora şi problema selecţiei seminţelor”, p. 869-877. 
 Georgescu, C., ”Însemnări dendrologice”, p. 878-888. 
 Sabău, V., ”Posibilităţi de colaborare pe terenul silvic în cadrul Micei Antante Economice”, p. 892-899. 
 Georgescu, C.C., ”Un caz interesant de tumoare la brad”, p. 900-902. anul XLVII, nr. 1, ianuarie 1935 
 Sburlan, D.A.; Ionescu, Gh.I., ”Anul forestier 1934”, p. 3-15. 
 Ioan, P., ”Pădurile şi cooperaţia”, p. 16-26. 
 Botezat, E., ”Cultul pădurii şi rezervaţiunile naturale”, p. 27-38. 
 Haralamb, At., ”Constituirea unei comisiuni pentru intensificarea acţiunii de împădurire”, p. 39-43. anul XLVII, nr. 2, februarie 1935 
 Cernescu, T., ”Însuşirile fizice şi mecanice ale lemnului de stejar din judeţul Timiş-Torontal”, p. 75-90. 
 Rădulescu, M., ”Din cultura stejarului în România”, p. 93-106. 
 Cristea, C., ”Ofensiva şi renaşterea forestieră în America”, p. 122. anul XLVII, nr. 3, martie 1935 
 Ioan, P., ”Contribuţiuni la legea de organizare a Corpului Silvic”, p. 163-173. 
 Sabău, V., ”Aspecte din gospodăria pădurilor statului în lumina statisticei”, p. 174-184. 
 Dan, Ilie, ”Evoluţia regenerării unui arboret de răşinoase ca o consecinţă a aplicării amenajamentului”, p. 185-193. 
 Zeicu, I., ”Economia forestieră a Ardealului”, p. 206-209. 



 

 

547anul XLVII, nr. 4, aprilie 1935 
 Toma, G.T., ”Despre unele metode puţin aplicate pentru cubajul arboretelor”, p. 239-256. 
 Popescu, C., ”Interpretări asupra dispoziţiunilor legale în ceea ce priveşte administrarea pădurilor composesorale”, p. 257-262. 
 Widiniwski, Th., ”Mijloacele de transport ale şefului de ocol”, p. 263-271. 
 Filip, V., ”Exportul de lemnărie prin portul Constanţa”, p. 272-278. 
 Nedelcovici, N., ”Congresul Internaţional de Silvicultură şi Carbon Carburant dela Bruxelles”, p. 285-286. anul XLVII, nr. 5, mai 1935 
 Paşcovschi, S., ”Vegetaţia arborescentă a judeţului R. Sărat”, p. 323-334. 
 Sburlan, D.A., ”Transportul lemnelor de foc pe canale de apă în pădurile Uzinelor Reşiţa”, p. 335-358. 
 Witting, Otto, ”Legea de vânătoare germană din 1934”, p. 359-365. 
 Paşcovici, N., ”Plopul tremurător ca materie primă pentru confecţionarea pălăriilor”, p. 366-375. 
 Cristea, C., ”Protecţia naturii şi turismul”, p. 381-383. anul XLVII, nr. 6, iunie 1935 
 Mălăescu, Andrei, ”Mijloacele de transport ale şefului de ocol”, p. 457-460. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Nevoia şi posibilitatea de popularizare a cunoştinţelor despre economia forestieră”, p. 461-468. 
 Ionescu, Aurelian, ”Câteva date statistice noui”, p. 469-474. 
 Cristea, C., ”Distrugerea solului”, p. 484-486. anul XLVII, nr. 7-8, iulie-august 1935 
 Demetrescu, I.C., ”Consideraţiuni asupra economiei forestiere germane sub cel de-al III-lea Imperiu”, p. 518-526. 
 Sabău, V., ”Pe marginea anchetei «statistice» forestiere”, p. 527-541. 
 Constantinescu, N., ”Stejarul în zona nisipurilor zburătoare din Oltenia”, p. 542-544. 
 Bălănică, T., ”Cariera de silvicultor”, p. 545-549. 
 Cristea, C., ”Industrializarea betonului armat”, p. 566-569. anul XLVII, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1935 
 Dinu, V., ”Schimburile noastre comerciale cu Franţa”, p. 631-642. 
 Demetrescu, I.C., ”Consideraţiuni asupra economiei forestiere germane sub cel de-al III-lea Imperiu”, p. 643-656. 



 

 

548

 Vasilescu, Gr., ”Lucrările de împădurire executate de CAPS în anul 1934”, p. 657-659. anul XLVII, nr. 11, noiembrie 1935 
 Sburlan, D.A., ”Întrebuinţarea lemnului în construcţia străzilor”, p. 739-761. 
 Eliescu, Gr., ”Observaţiuni relative la legea pentru protecţia plantelor”, p. 762-772. 
 Nedelcovici, N., ”Congresul Internaţional de Silvicultură şi Carbon Carburant ţinut la Bruxelles la 25-27 iulie 1935”, p. 792-801. anul XLVII, nr. 12, decembrie 1935 
 Demetrescu, I.C., ”Consideraţiuni critice asupra legii pentru pădurile necesare apărării naţionale”, p. 846-857. 
 Ionescu, V.Al., ”Chihlimbarul din regiunea Buzău”, p. 858-867. anul XLVIII, nr. 1, ianuarie 1936 
 Nicolau-Bârlad, Gh., ”Învăţământul mediu şi inferior silvic”, p. 15-22. 
 Haralamb, At., ”Societăţi de economie alpină”, p. 23-36. 
 Comaniciu, I., ”Competenţa în exploatarea pădurilor”, p. 38-41. 
 Marinescu, C., ”Valorificarea domeniului forestier al statului”, p. 41-45. 
 Grozescu, D., ”Exploatarea în pădurile administrate de stat”, p. 45-48. 
 Atanasescu, A., ”Gospodăria pădurilor statului în lumina cifrelor”, p. 48-50. 
 Manole, Horia, ”Preţ şi rentabilitate”, p. 50-52. 
 Emanoil, C., ”Greutăţile exploatărilor în regie la pădurile statului”, p. 52-58. 
 Pandrea, M., ”Reflecţiuni cu ocazia închiderii anului bugetar”, p. 58-63. 
 Sburlan, D.A., ”Investiţii noi în vederea exploatărilor”, p. 63-66. 
 Sburlan, D.A.; Ionescu, Gh.I., ”Anul forestier 1935”, p. 67-77. anul XLVIII, nr. 2, februarie 1936 
 Witting, Otto, ”Problema stejarului în Transilvania”, p. 138-141. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Pădurile grănicereşti din jud. Năsăud”, p. 147-156. 
 Simionescu, I., ”Pentru o ofensivă a plantaţiunilor”, p. 157-160. 
 Przemeţchi, Z., ”Reuşita împăduririlor şi seceta”, p. 177-180. 
 Rădulescu, M., ”Reuşita lucrărilor de împădurire şi pepiniere”, p. 184-186. 
 Niţescu, I.D., ”Împăduriri în pădurile particulare”, p. 193-198. 
 Georgescu, Vencu, ”Regenerările artificiale în pădurile statului, în lumina cifrelor”, p. 198-200. 



 

 

549

 Vasilescu, Gr., ”Lucrări de refacerea zăvoaielor şi împădurirea prundişurilor din lunca râurilor şi a Dunării”, p. 200-202. 
 Drăcea, M.D., ”Treptata consolidare a unei idei”, p. 202-203. 
 Drâmbă, D., ”Raport asupra Congresului Naţional al Lemnului dela Nancy”, p. 205-210. 
 Haralamb, At., ”Pădurile şi lupta contra secetei”, p. 212-218. anul XLVIII, nr. 3, martie 1936 
 Rădulescu, Anton V., ”Până la ce altitudine vegetează cătina albă pe valea Prahovei”, p. 255-261. 
 Stănescu, St., ”Cum s-ar putea ameliora starea culturală a pădurilor de baltă”, p. 265-270. 
 Nahlik, A., ”Exploatări în regie la munte”, p. 271-277. 
 Balàsz, Őtvös, ”Cultura raţională a fazanului”, p. 278-283. 
 Manole, Horia, ”Înfăptuiri posibile”, p. 284-286. 
 Nedelcovici, N., ”Pentru constituirea Asociaţiei Internaţionale Permanente de Economie Forestieră”, p. 287-289. 
 Drâmbă, D., ”Două politici forestiere”, p. 290-294. 
 Grozescu, D., ”Fondul de ameliorarea terenurilor degradate”, p. 299-301. 
 Priboianu, V.N., ”Împădurirea terenurilor degradate”, p. 301-304. 
 Petcuţ, M., ”O specie pentru terenurile surpătoare şi erosive: Pinus rigida”, p. 304-305. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Aspectul educativ al restaurării terenurilor degradate”, p. 305-308. 
 Stinghe, V.N., ”Lucrările de corecţiunea torenţilor”, p. 308-311. 
 Marinescu, I.I., ”Terenurile degradate”, p. 311-313. 
 Niţescu, I.D., ”Observaţiuni practice cu ocazia aplicării legii ameliorării terenurilor degradate în anii 1930-1933”, p. 314-319. 
 Haralamb, At., ”Specii de tranziţie în lucrările de fixarea terenurilor degradate”, p. 319-326. 
 Sprangate, Şt., ”Despre panta de compensaţie”, p. 326-334. 
 Drâmbă, D., ”Raport asupra Congresului Naţional al Lemnului dela Nancy”, p. 335-341. anul XLVIII, nr. 4, aprilie 1936 
 Ioan, P., ”Aplicarea legii pentru satisfacerea trebuinţelor normale în lemn de foc şi de construcţii”, p. 380-408. 
 Demetrescu, I.C., ”Pădurea de protecţie”, p. 413-419. 
 Opran, C., ”Mai multă atenţie la amenajarea pădurilor”, p. 420-423. 
 Georgescu, C.P., ”Fondul de acoperire”, p. 423-427. 



 

 

550

 Năstăsescu, Gh., ”Codrul grădinărit”, p. 428-434. 
 Comaniciu, I., ”Amenajarea pădurilor româneşti”, p. 434-438. 
 Popescu, Al., ”Echipe de amenajări la direcţiile regionale”, p. 438-441. 
 Grozescu, D., ”Prelungirea revoluţiilor, o necesitate”, p. 441-443. 
 Tomuţa, D., ”Observaţiuni asupra lucrărilor de amenajarea pădurilor”, p. 443-447. 
 Nedelcovici, A., ”Întâi amenajamentul”, p. 447-451. 
 Stănescu, St., ”Observaţiuni cu privire la întocmirea amenajamentelor”, p. 451-453. 
 Ionescu, Andrei I., ”Tendinţe noi în amenajament”, p. 454-457. 
 Palade, E., ”Legea pentru completarea art. 1 din C.S. şi aplicarea ei”, p. 457-459. 
 Dăscălescu, I., ”Spre noi orizonturi”, p. 459-464. 
 Bondescu, Emil, ”Constatări şi propuneri în legătură cu problema amenajării pădurilor statului”, p. 464-468. 
 Demetrescu, I.C., ”Amenajamentul în legislaţia forestieră românească”, p. 468-472. 
 Ionescu-Bârlad, C.D.; Niculescu, Iulian, ”Observaţiuni critice la aplicarea amenajamentelor”, p. 472-473. 
 Stinghe, V.N., ”Spre ameliorarea tehnicei amenajamentului”, p. 474-480. 
 Drâmbă, D., ”Raport asupra Congresului Naţional al Lemnului de foc din Nancy”, p. 481-487. anul XLVIII, nr. 5, mai 1936 
 Haralamb, At.; Rădulescu, Anton V., ”O plantaţie de pin silvestru la poalele podgoriei muntene”, p. 527-539. 
 Filip, V., ”Organizarea exportului de lemnărie”, p. 540-555. 
 Ionescu, Gh.I., ”Organizarea economiei lemnului”, p. 556-570. 
 Demetrescu, I.C., ”Prescripţiuni asupra pădurii de protecţie”, p. 571-577. 
 Precup, Victor, ”Ameliorări pastorale: teren de armonioasă colaborare agrosilvică”, p. 578-580. 
 Tomuţa, D., ”Ameliorarea păşunilor alpine”, p. 580-583. 
 Ionescu, I.S., ”Păşunile din golul munţilor (alpine?)”, p. 584-587. 
 Fonai, I., ”Amelioraţiuni pastorale”, p. 588-589. 
 Witting, Otto, ”Păşunatul alpin şi economia vânătoarei”, p. 589-592. 
 Marinescu, I.I., ”Păşunatul în golul de munte”, p. 592-593. 
 Butoi, Al., ”Ameliorarea păşunilor alpine”, p. 593-597. 



 

 

551

 Ionescu-Bârlad, C.D., ”Contribuţiuni la problema păşunatului alpin”, p. 597-601. 
 Emanoil, C., ”Îmbunătăţirea păşunilor din golurile de munte”, p. 601-605. 
 Vasiliu, Vasile, ”În jurul amelioraţiilor pastorale”, p. 605-610. 
 Haralamb, At., ”Mijloace de folosit pentru ameliorarea păşunilor”, p. 610-619. 
 Stinghe, V.N., ”Păşunile sălbăticite”, p. 619-621. 
 Drăcea, M.D., ”Al doilea Congres Internaţional de Silvicultură dela Budapesta (10-14 septembrie 1936)”, p. 622-628. anul XLVIII, nr. 6, iunie 1936 
 Rădulescu, Anton V.; Nahlik, A., ”Întrebuinţări puţin cunoscute ale lemnului de salcie căprească”, p. 658-662. 
 Nistor-Văleanu, I., ”Scosul lemnelor din pădurile de munte”, p. 663-666. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Pădurile grănicereşti din judeţul Năsăud”, p. 667-682. 
 Nicolau-Bârlad, Gh., ”Problema cadastrului forestier la noi”, p. 683-689. 
 Demetrescu, I.C., ”Nouile păduri şi legile noastre silvice”, p. 690-696. 
 Przemeţchi, Z., ”Tehnica operaţiunilor culturale”, p. 697-702. 
 Rădulescu, M., ”Să intensificăm operaţiunile culturale”, p. 702-706. 
 Petrescu, Ef., ”Ameliorarea arboretelor”, p. 706-707. 
 Caminschi, Gr., ”Operaţiunile culturale din Basarabia”, p. 707-712. 
 Nicoară, Titus, ”Operaţiunile culturale”, p. 712-715. 
 Paladian, I., ”Operaţiuni culturale în pădurile particulare”, p. 716-718. 
 Magdaş, V., ”Tăierile de ameliorare în lumina realităţii”, p. 718-720. 
 Vasilescu, Gr., ”Câteva lucruri ce trebuiesc ştiute când se execută operaţiuni culturale”, p. 720-722. 
 Drâmbă, D., ”Raport asupra Congresului Naţional al lemnului de foc şi al cărbunelui de lemn din Nancy”, p. 723-730. 
 Haralamb, At., ”Stepă, secetă, perdele de protecţie”, p. 735-742. 
 Colpacci, Gr., ”Împădurirea Basarabiei”, p. 742-743. anul XLVIII, nr. 7-8, iulie-august 1936 
 Demetrescu, I.C., ”Legea din 20 aprilie 1935 pentru pădurile de protecţie”, p. 805-821. 
 Popovici, G., ”Istoricul plantaţiilor de salcâm de pe domeniul Coroanei, Sadova”, p. 822-828. 
 Filip, V., ”O nouă orientare a exportului de lemnărie”, p. 829-836. 
 Florescu, Radu, ”Problema împăduririlor în America”, p. 837-841. 



 

 

552

 Grunau, P.A., ”Regenerarea naturală”, p. 845-852. 
 Rădulescu, M., ”Lungimea perioadei de regenerare la pădurile de stejar pedunculat şi gorun”, p. 852-854. 
 Caminschi, Gr., ”Despre rolul subarboretului în regenerările naturale”, p. 854-857. 
 Ionescu-Bârlad, C.D., ”Planul de exploatare în metoda codrului regulat”, p. 857-858. 
 Magdaş, V., ”Deosebiri şi asemănări în tehnica tăierilor de regenerare la stejarul pedunculat şi gorun”, p. 858-863. anul XLVIII, nr. 9, septembrie 1936 
 Grunau, P.A., ”Normalizarea pădurilor”, p. 944-951. 
 Cotta, V., ”Ceva despre operaţiunile culturale la pădurile statului”, p. 952-955. 
 Demetrescu, I.C., ”Două momente semnificative din evoluţia păşunatului în pădurile noastre”, p. 956-958. 
 Scharbert, Fr., ”Problema exploatărilor şi regenerărilor în pădurile Fondului Bisericesc din Bucovina”, p. 959-963. 
 Haralamb, At., ”Păşuni alpine sau păşuni în golurile de munte”, p. 964-971. 
 Prodanciuc, M., ”Învăţământul silvic superior la şcoala superioară de agricultură din Brno”, p. 972-977. 
 Chiriţă, Const.D., ”Flora solului şi regenerarea naturală”, p. 978-988. 
 Petcuţ, M., ”De ce nu reuşesc la noi regenerările naturale prin sămânţă?”, p. 988-994. 
 Rădulescu, M., ”Regenerarea naturală a pădurilor în România”, p. 994-996. 
 Chiriţescu, A., ”Înnobilarea masivelor în judeţul Tulcea”, p. 997-1002. 
 Caminschi, Gr., ”Problema regenerării naturale a pădurilor din Basarabia”, p. 1002-1007. 
 Popescu, Mircea, ”Regenerarea naturală la colinele înalte”, p. 1007-1009. 
 Nicoară, Titus, ”Regenerarea naturală a fagului”, p. 1009-1014. anul XLVIII, nr. 10, octombrie 1936 
 Zeicu, I., ”Reflecţii asupra noului cod silvic al Ungariei”, p. 1058-1069. 
 Călinescu, C., ”Geruri târzii pe Bărăgan”, p. 1070-1073. 
 Vasilescu, Gr., ”Lucrările de pepiniere, împăduriri, recoltări de seminţe etc. executate de CAPS în anul 1935-1936”, p. 1074-1076. 
 N.C., ”Modificări în politica forestieră sovietică”, p. 1077-1080. 



 

 

553

 Caragea, N.N., ”Este azi regia forestieră de stat un sistem de valorificare consacrat?”, p. 1081-1086. 
 Chercea, Gh., ”Scurte consideraţiuni asupra exploatării în regie a pădurilor statului”, p. 1086-1090. 
 Pandrea, M., ”Necesitatea regiilor în exploatarea pădurilor statului”, p. 1090-1095. 
 Emanoil, C., ”Spre regia cât mai intensă”, p. 1095-1099. 
 Ionescu, Gh.I., ”Exploatările în regie şi cooperaţia”, p. 1099-1101. 
 Sburlan, D.A., ”Pregătirea personalului pentru regii”, p. 1101-1105. 
 Sburlan, D.A., ”Congresul Internaţional de Silvicultură dela Budapesta”, p. 1106-1117. anul XLVIII, nr. 11, noiembrie 1936 
 Drâmbă, D., ”Piatra uscată armată”, p. 1189-1211. 
 Magdaş, V., ”Operaţiunile culturale şi regenerarea”, p. 1212-1214. 
 Sabău, V., ”Oportunitatea legii pădurilor de protecţie din 1935”, p. 1215-1220. 
 Eliescu, Gr., ”Serviciul de protecţia plantelor şi corpul silvic”, p. 1221-1223. 
 Lazăr, Horia, ”Controlul”, p. 1224-1227. 
 Marinescu, C., ”Controlul în administraţia şi gospodăria silvică”, p. 1227-1233. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Fundamentele obiective ale controlului”, p. 1233-1237. 
 Chiriţescu, A., ”Inspectorul de control activ”, p. 1237-1240. 
 Teodorescu, D., ”Controlul preventiv şi controlul colaborării”, p. 1240-1243. anul XLVIII, nr. 12, decembrie 1936 
 Popescu, Mircea, ”Ce trebuie să avem în consideraţie când facem o exploatare în regie”, p. 1316-1319. 
 Negulescu, V.P., ”Programul de lucru”, p. 1320-1325. 
 Sabău, V., ”Pădurea de protecţie în legislaţia silvică românească”, p. 1326-1336. 
 Manole, Horia, ”Câteva consideraţiuni asupra exploatării stejarului”, p. 1337-1338. 
 Rădulescu, M., ”Cooperative de prelucrarea şi desfacerea produselor de lemn”, p. 1339-1340. 
 Minescu, G., ”Regia de stat şi cooperaţia”, p. 1340-1344. 
 Popescu, Mircea, ”Cum înţeleg cooperativa forestieră”, p. 1344-1346. 
 Filip, V.C., ”Cooperativele forestiere şi regia CAPS”, p. 1346-1350. 



 

 

554

 Teodorescu, D., ”Colaborarea cooperativelor la exploatarea pădurilor”, p. 1350-1353. 
 Sburlan, D.A., ”Statul şi cooperativele forestiere”, p. 1353-1355. 
 Stefanopol, Al., ”Cooperaţia forestieră”, p. 1355-1358. 
 Emanoil, C., ”Rolul cooperaţiei forestiere”, p. 1358-1362. anul XLIX, nr. 1, ianuarie 1937 
 Roşu, D., ”Opustul Oaşa”, p. 15-26. 
 Demetrescu, I.C., ”Anul forestier 1936”, p. 27-40. 
 Sabău, V., ”Pădurea de protecţie din legislaţia română în lumina părerilor autorizate”, p. 45-54. 
 Georgescu, C.P., ”Vânătoarea şi pescuitul în apele de munte”, p. 55-60. 
 Grozescu, D., ”Vânătoarea în sprijinul ideii forestiere”, p. 60-63. 
 Dinu, V., ”Vânătoarea, ramură integrantă a economiei forestiere”, p. 63-68. 
 Teodorescu, Th., ”A.V.I.S. – program şi realizări”, p. 69-73. 
 Witting, Otto, ”Consideraţiuni asupra vânătoarei”, p. 74-78. 
 Rătan, I., ”Inginerii silvici şi vânătoarea”, p. 78-80. 
 Ştefănescu, Al., ”Vânatul şi învoirile la păşune”, p. 81-84. 
 Petcuţ, M., ”Vânătoarea în serviciul refacerii pădurilor degradate”, p. 84-88. 
 Haralamb, At., ”Recomandări în vederea aplicării legii privitoare la pescuitul în apele de munte”, p. 88-94. 
 Magdaş, V., ”Observaţiuni asupra legii pescuitului în apele de munte”, p. 94-99. anul XLIX, nr. 2, februarie 1937 
 Jircu, Leo, ”Elagajul artificial”, p. 177-183. 
 Sabău, V., ”Necesitatea generalizării regimului de protecţie la toate pădurile ţării”, p. 184-193. 
 Drăcea, M.D., ”Câteva însemnări despre cultura exoticelor”, p. 194-198. 
 Przemeţchi, Z., ”Speciile exotice în împăduririle noastre”, p. 198-201. 
 Rădulescu, M., ”Din cultura exoticelor în România”, p. 201-205. 
 Petrescu, V., ”Cum s-a pus şi cum ar trebui pusă problema introducerii esenţelor exotice în ţara noastră”, p. 205-210. 
 Haralamb, At., ”Exoticele şi terenurile degradate”, p. 210-219. 
 Rădulescu, Anton V., ”Exotice, răşinoase sau foioase?”, p. 220-223. 
 Manole, Horia, ”Prin prisma statisticelor”, p. 228-231. anul XLIX, nr. 3, martie 1937 
 Magdaş, V., ”Conducta hidraulică de lemn de pe valea «Bistra Mărului»”, p. 301-308. 



 

 

555

 Moldovan, Ion Junior, ”Valorificarea pădurilor supuse regimului silvic”, p. 309-313. 
 Petrescu, V., ”Problema personalului silvic subaltern”, p. 314-321. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Un minimum de îmbunătăţire”, p. 321-325. 
 Pavalachi, G., ”Recrutarea personalului silvic inferior”, p. 325-329. 
 Vasiliu, Vasile, ”Îngrijiţi-vă de sănătatea subalternilor”, p. 329-330. 
 Codru, N., ”Pregătirea personalului silvic inferior”, p. 330-332. 
 Chiriţă, Const.D., ”Pentru cultura personalului silvic inferior”, p. 333-334. 
 Bărbulescu, Şt., ”Personalul silvic subaltern”, p. 334-338. 
 Petö, I., ”Răspunderea pădurarilor”, p. 338-341. 
 Cristea, C., ”Realităţi şi sugestii la problema corpului silvic inferior”, p. 341-345. 
 Rădulescu, M., ”Personalul silvic subaltern”, p. 345-348. 
 Câmpean, N., ”Personalul silvic subaltern”, p. 348-351. 
 Haralamb, At., ”Congresul Agricol”, p. 356-364. anul XLIX, nr. 4, aprilie 1937 
 Pandrea, M., ”Contabilitatea la ocoale”, p. 402-420. 
 Negulescu, Emil G., ”Şcoală şi serviciu”, p. 421-426. 
 Tocuşev, A., ”Industrializarea lemnului de fag în subii”, p. 427-429. 
 Demetrescu, I.C., ”Critica drept mijloc pentru promovarea ştiinţei forestiere româneşti”, p. 430-434. 
 Eliescu, Gr., ”Problema prevederii incendiilor”, p. 435-440. 
 Magdaş, V., ”Măsuri necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor”, p. 440-445. 
 Dragomir, I.C., ”Asigurări forestiere contra incendiilor prin societăţi de asigurare”, p. 445-451. 
 Cristea, C., ”Incendiile în păduri sub variatele aspecte ale problemei”, p. 451-455. 
 Filip, V., ”Exportul internaţional în 1937”, p. 471-482. anul XLIX, nr. 5, mai 1937 
 Mălăescu, Andrei, ”Opustul Bohui de pe domeniile societăţii Reşiţa”, p. 523-542. 
 Vasiliu, Vasile, ”Necesitatea unor îngrijite gospodării la ocoale silvice”, p. 543-545. 
 Bărbulescu, Şt., ”Serviciul de control”, p. 546-549. 
 Haralamb, At., ”Împădurirea terenurilor inculte în Polonia”, p. 550-555. 
 Ene, M., ”Vătămări cauzate de insecte seminţelor forestiere”, p. 559-562. 



 

 

556

 Breţcanu, N., ”Necesitatea reorganizării şi ameliorării condiţiilor de recoltarea seminţelor forestiere”, p. 562-566. 
 Silian, S., ”Instalaţia pentru dezariparea seminţei de brad din ocolul silvic Strâmbu”, p. 566-572. 
 Magdaş, V., ”Seminţe forestiere şi însămânţări”, p. 573-579. 
 Dimitrescu, Ion, ”Recoltarea seminţelor de molid”, p. 579-586. 
 Rădulescu, M., ”Seminţele forestiere”, p. 587-589. 
 Chiriţescu, A., ”Recoltarea seminţelor forestiere în Dobrogea”, p. 590-595. 
 Diaconescu, I., ”Contribuţiuni asupra recoltării seminţelor forestiere la graniţa de vest a ţării”, p. 595-599. 
 Manole, Horia, ”Actualităţi forestiere”, p. 600-601. anul XLIX, nr. 6, iunie 1937 
 Florescu, I., ”Asupra unui proces în materie de uzufruct forestier”, p. 667-672. 
 Marinescu, Gr., ”Perdelele de protecţie în judeţul Romanaţi”, p. 673-675. 
 Stinghe, V.N., ”Fixarea bazelor de amenajare”, p. 676-678. 
 Negulescu, V.P., ”Comisiunile de ridicări şi amenajări”, p. 678-684. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Comisiunile de amenajări”, p. 684-690. 
 Popescu-Zeletin, I., ”Încadrarea şi organizarea comisiunilor de amenajări”, p. 690-697. 
 Bârzoiescu, L., ”Doi autori străini despre pădurile Moldovei şi Munteniei la sfârşitul secolului al XVIII-lea”, p. 698-702. 
 Nedelcovici, N., ”Congresul Internaţional de Carbon Carburant dela Roma”, p. 711-712. 
 Filip, V., ”Situaţia pieţei internaţionale a lemnului la începutul lunei iunie 1937”, p. 714-725. anul XLIX, nr. 7-8, iulie-august 1937 
 Vasiliu, Vasile, ”Aparate necesare oricărui ocol silvic pentru lucrările de pepinieră”, p. 780-783. 
 Petö, I., ”Teiul”, p. 784-786. 
 Prodanciuc, M., ”Lucrătorii de pădure”, p. 790-795. 
 Linţia, Dionisie, ”Un apel către silvicultorii României”, p. 796-803. 
 Szatzmary, F., ”Protecţia monumentelor naturii în Banat”, p. 803-806. 
 Petö, I., ”Importanţa creerii parcurilor naţionale”, p. 808-811. 
 Crivăţ, T.H., ”Legea românească pentru protecţia monumentelor naturii”, p. 811-818. 



 

 

557

 Nedelcovici, N., ”Al III-lea Congres Internaţional de Carbon Carburant”, p. 823-826. 
 Filip, V., ”Acalmie pe piaţa internaţională a lemnului”, p. 826-829. anul XLIX, nr. 9, septembrie 1937 
 Vasilescu, Gr., ”Lucrările de împădurire executate de CAPS în anul 1936-1937”, p. 886-887. 
 Crivăţ, T.H., ”Cultivarea nutreţurilor, salvarea pădurilor”, p. 888-893. 
 Demetrescu, I.C., ”Tot în jurul legii pentru protecţia pădurilor”, p. 894-917. 
 Sburlan, D.A., ”Investiţiuni pentru instalaţii de transport şi de industrializarea lemnului”, p. 918-921. 
 Demetrescu, I.C., ”Pădurea, exploataţiunea forestieră şi mijloacele de transport”, p. 922-924. 
 Manole, Horia, ”Mijloacele de transport şi investiţiile în exploatările forestiere”, p. 924-927. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Mijloacele de transport în exploatările forestiere”, p. 927-933. 
 Lungu, I., ”Mijloacele de transport şi investiţiunile în exploatările forestiere”, p. 933-938. 
 Cristea, C., ”Alţii despre noi şi monumentele naturii”, p. 950. 
 Filip, V.C., ”Cronica lemnului”, p. 954-965. anul XLIX, nr. 10, octombrie 1937 
 Prodanciuc, M., ”Nota de tăere. Observaţiuni practice şi teoretice”, p. 985-992. 
 Teodorescu, C., ”Problemele lemnului la Congresul Internaţional de Încercări de Materiale dela Londra”, p. 993-996. 
 Sburlan, D.A., ”O maşină pentru prelucrarea lemnului de foc în frize de parchete”, p. 997-1001. 
 Florescu, I., ”Jurisprudenţă importantă în aplicarea art. VIII din legea modificatoare a Codului silvic”, p. 1002-1017. 
 Haralamb, At., ”Urmărind mijloacele de realizare ale altora”, p. 1018-1029. 
 Florescu, I., ”Concepţia proprietăţii forestiere şi apărarea ei”, p. 1030-1038. 
 Pavalachi, G., ”Delictul silvic”, p. 1038-1046. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Poziţia activă a inginerului silvic faţă de delicte”, p. 1046-1049. 
 Petö, I., ”Interzicerea păşunatului caprelor în păduri”, p. 1049-1051. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Delictele silvice”, p. 1051-1058. 



 

 

558

 Criveanu, C., ”Nenorocirea pădurilor româneşti”, p. 1058-1060. 
 Ene, M., ”Ciopârţirea brazilor”, p. 1060-1074. 
 Filip, V.C., ”Piaţa internaţională şi naţională a lemnului”, p. 1075-1081. anul XLIX, nr. 11, noiembrie 1937 
 Sburlan, D.A., ”Prelucrarea manuală şi mecanică a traverselor în pădure”, p. 1093-1114. 
 Drâmbă, D., ”Lemnul la expoziţia internaţională de artă şi tehnică din Paris”, p. 1115-1129. 
 Demetrescu, I.C., ”Despre sensul art. 13 al. g din Codul nostru silvic în vigoare”, p. 1130-1135. 
 Lungu, I., ”Personalul tehnic şi administrativ la fabricele de cherestea ale CAPS-ului”, p. 1136-1140. 
 Eliescu, Gr., ”Asupra organizărei protecţiei pădurilor”, p. 1141-1145. 
 Georgescu, C.C., ”Despre adevărata protecţie a pădurilor”, p. 1145-1148. 
 Páll, F., ”Protecţia pădurilor pe proprietatea uzinelor şi domeniilor Reşiţa”, p. 1148-1158. 
 Demetrescu, I.C., ”Raporturile dintre protecţia pădurilor şi politica forestieră”, p. 1159-1163. 
 Ene, M., ”Pentru protecţia pădurilor”, p. 1164-1166. 
 Haralamb, At., ”Ni se duc pădurile”, p. 1167-1171. 
 Filip, V.C., ”Cronica lemnului”, p. 1184-1190. anul XLIX, nr. 12, decembrie 1937 
 Mălăescu, Andrei, ”Conducte de presiune din lemn”, p. 1205-1212. 
 Ivanovici, C., ”Lemnul şi pădurea la expoziţia internaţională din Paris”, p. 1213-1224. 
 Manole, Horia, ”Pădurile statului”, p. 1225-1226. 
 Haralamb, At., ”Date noi asupra rolului hidrologic al pădurii”, p. 1227-1239. 
 Stinghe, V.N., ”Raportul susţinut”, p. 1240-1245. 
 Demetrescu, I.C., ”Raportul susţinut ca problemă de amenajament şi de politică forestieră”, p. 1246-1247. 
 Lungu, I., ”Fabricile de cherestea şi instalaţiile de transport văzute prin prisma raportului susţinut”, p. 1247-1252. 
 Popescu-Zeletin, I., ”Raportul susţinut”, p. 1252-1264. 
 Rătan, I., ”Raportul susţinut”, p. 1264-1265. 
 Páll, F., ”O pădure cu raport susţinut”, p. 1266-1269. 
 Tănăsescu, N.N., ”Pădurea şi casele de economie”, p. 1276-1278. anul L, nr. 1, ianuarie 1938 



 

 

559

 Sburlan, D.A., ”Anul forestier 1937”, p. 13-21. 
 Nahlik, A., ”A început declinul exploatărilor în regie”, p. 22-26. 
 Petrescu, Ef., ”Origina parcului Snagov”, p. 27-29. 
 Dragu, C., ”Problema delictelor silvice în 1887”, p. 30-33. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Impozitele forestiere”, p. 34-44. 
 Criveanu, C., ”Impozitele silvice”, p. 44-51. 
 Haralamb, At., ”Cifre edificatoare”, p. 51-53.  anul 50, nr. 2, februarie 1938 
 Mălăescu, Andrei, ”Opustul Oaşa. Observaţiuni de ordin tehnic”, p. 104-119. 
 Haralamb, At., ”Experienţe în materie de amelioraţiuni alpine”, p. 120-132. 
 Ionescu, Gh.I., ”Conjunctura lemnului în 1937”, p. 133-139. 
 Nedelcovici, N., ”Câteva date din rapoartele prezentate Congresului Gazogen”, p. 140-147. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Atenţie la muncitori”, p. 148-151. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Contracte şi sisteme de muncă”, p. 151-155. 
 Teodorescu, D., ”Problema muncitorească la exploatările de păduri”, p. 155-158. 
 Lungu, I., ”Realităţi din domeniul muncii în exploatările dela munte, CFF şi fabricile de cherestea ale statului”, p. 158-170. 
 Rătan, I., ”Aprovizionarea şi colonizarea lucrătorilor forestieri”, p. 170-173. 
 Tănăsescu, N.N., ”Câteva aspecte ale problemei lucrătorilor în întreprinderile forestiere”, p. 174-177. 
 Prodanciuc, M., ”Personalul şi muncitorii în întreprinderile forestiere”, p. 178-184. 
 Vasilescu, Gr., ”Piaţa internaţională a lemnului în 1937”, p. 196-203. 
 Filip, V.C., ”Cronica lemnului”, p. 203-208. anul 50, nr. 3, martie 1938 
 Paşcovschi, S., ”Contribuţiuni la flora Cadrilaterului”, p. 241-248. 
 Drâmbă, D., ”Ridicările topografice speciale pentru studiul terenurilor în alunecare”, p. 251-262. 
 Magdaş, V., ”Din cultura bradului”, p. 263-269. 
 Demetrescu, I.C., ”Administraţia pădurilor statului şi practica aprovizionărilor”, p. 270-274. 
 Cernescu, T., ”Câteva însemnări pe marginea legii pentru pădurile de protecţie şi a legii pentru pădurile necesare apărării naţionale”, p. 275-279. 



 

 

560

 Florescu, I., ”Regimul proprietăţilor particulare intrate în patrimoniul persoanelor juridice prin testamente”, p. 280-282. 
 Rădulescu, M., ”Producerea puieţilor de pomi în pepinierele forestiere”, p. 283-285. 
 Manole, Horia, ”Românizarea capitalurilor în întreprinderile forestiere”, p. 286-288. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Capitalul românesc în întreprinderile forestiere”, p. 288-293. 
 Ionescu, Gh., ”Naţionalizarea valorificării lemnului românesc”, p. 293-296. 
 Lungu, I., ”Românizarea capitalurilor investite în întreprinderile forestiere”, p. 296-300. 
 Demetrescu, I.C., ”Necesitatea şi modalitatea românizării capitalurilor din întreprinderile forestiere”, p. 301-304. anul 50, nr. 4, aprilie 1938 
 Drâmbă, D., ”Ridicările topografice speciale pentru studiul terenurilor în alunecare”, p. 356-372. 
 Lungu, I., ”Preţuri unitare la Casa Pădurilor”, p. 373-384. 
 Manole, Horia, ”Prestaţia la păduri”, p. 385-387. 
 Demetrescu-Gârbovi, Ştefan, ”Cooperativele forestiere”, p. 388-390. 
 Demetrescu, I.C., ”Inclavele, sarcini ale exploatării forestiere”, p. 391-397. 
 Negulescu, V.P., ”Ocupaţiunile”, p. 398-403. 
 Ivăncianu, V.; Negulescu, V.P., ”Inclavele din pădurile statului”, p. 404-408. 
 Petö, I., ”Degajarea pădurilor de cutropiri”, p. 408-411. 
- Páll, F., ”Problema inclavelor în pădurile Reşiţei”, p. 412-414. anul 50, nr. 5, mai 1938 
 Sburlan, D.A., ”Vehicule cu roţi pneumatice pentru transportul lemnelor cu tracţiunea animală”, p. 457-473. 
 Lungu, I., ”Preţuri unitare la Casa Pădurilor”, p. 474-482. 
 Haralamb, At., ”Corecţiuni de torenţi pe Valea Prahovei”, p. 483-491. 
 Negulescu, V.P., ”Fişa de activitate”, p. 492-494. 
 Ionescu, Gh., ”Statistica noastră forestieră”, p. 495-498. 
 Przemeţchi, Z., ”Putem întocmi acum o statistică bună a pădurilor?”, p. 498-500. 
 Ivanovici, C., ”Anchetă asupra statisticei”, p. 500-502. 
 Eliescu, Gr., ”Elementele unei statistici relativ la protecţia pădurilor”, p. 502-505. 



 

 

561

 Dinu, V., ”Statistica forestieră”, p. 505-508. anul 50, nr. 6, iunie 1938 
 Lungu, I., ”Formule pentru calculul rentei”, p. 561-577. 
 Florescu, I., ”Cutropirile de păduri”, p. 578-584. 
 Vasiliu, Vasile, ”Exploatările de păduri şi asigurările sociale”, p. 585-599. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Bonuri de transport”, p. 600-604. 
 Manole, Horia, ”Controlul circulaţiei lemnului”, p. 604-605. 
 Haustein, F., ”Controlul circulaţiei lemnelor”, p. 606-609. anul 50, nr. 7-8, iulie-august 1938  
 Lungu, I., ”Renta de antrepriză”, p. 653-660. 
 Mălăescu, Andrei, ”Munca în gospodăria forestieră”, p. 668-681. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Lemnul de fag pentru celuloză”, p. 682-690. 
 Florescu, I., ”Noua procedură penală şi forţa probantă a proceselor-verbale de flagrant delict silvic”, p. 691-694. 
 Lungu, I., ”Contribuţiuni la îmbunătăţirea condiţiunilor de sortarea materialelor”, p. 695-699. 
 Bancu, I., ”Sortarea materialelor în exploatările forestiere”, p. 699-701. 
 Ivănescu, Al., ”Scurtă privire asupra sortării materialului lemnos în exploatarea forestieră”, p. 702-706. anul 50, nr. 9, septembrie 1938 
 Mălăescu, Andrei, ”Munca în gospodăria forestieră”, p. 780-793. 
 Manole, Horia, ”Analiza preţurilor”, p. 794-796. 
 Palade, E., ”Încurajăm iniţiativa particulară privitor la împăduriri?”, p. 797-798. 
 Rătan, I., ”Valorificare forestieră, ajutorare socială, apărare naţională”, p. 799-803. 
 Sburlan, D.A., ”Caietele de sarcini şi cunoaşterea lemnului”, p. 804-806. 
 Ionescu, Gh.I., ”Necesitatea revizuirii caietelor de sarcini”, p. 807-809. 
 Ivănescu, Al., ”Furnizarea materialelor lemnoase şi caietele de sarcini”, p. 809-813. 
 Lungu, I., ”Caietele de sarcini pentru materialele industrializate”, p. 813-817. anul 50, nr. 10, octombrie 1938 
 Demetrescu, I.C., ”Problema reformării învăţământului în funcţie de firea administraţiilor forestiere”, p. 875-890. 
 Sperling, O., ”Greşeli în silvicultură”, p. 891-893. 
 Negulescu, V.P., ”CAPS-ul are datoria să cumpere păduri”, p. 894-899. 



 

 

562

 Dan, Ilie, ”Observaţiuni pe marginea noului proiect de Cod silvic”, p. 900-903. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Observaţiuni la proiectul de modificare a Codului silvic”, p. 903-909. 
 Tănăsescu, N.N., ”Câteva observaţii asupra proiectului modificator al Codului silvic”, p. 909-913. anul 50, nr. 11, noiembrie 1938 
 Dan, Ilie, ”Opustul Şimoneac din Cârlibaba”, p. 978-985. 
 Mălăescu, Andrei, ”Munca în gospodăria forestieră”, p. 986-1002. 
 Demetrescu, I.C., ”Principiul contabilităţii în statistica forestieră”, p. 1003-1009. 
 Paladian, I., ”Este o criză a lemnului de foc?”, p. 1010-1015. 
 Ionescu, Gh.I., ”Înlocuirea lemnului de foc”, p. 1015-1017. 
 Demetrescu, I.C., ”«Criza» din economia noastră a lemnului de foc”, p. 1017-1021. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Preţul lemnului de foc”, p. 1021-1027. 
 Rătan, I., ”Lemnul de foc, problemă de economie naţională”, p. 1027-1032. 
 Manole, Horia, ”Tot despre lemnul de foc”, p. 1032-1034. anul 50, nr. 12, decembrie 1938 
 Prodan, M., ”Norme pentru fasonarea lemnului de construcţie şi de cherestea de răşinoase”, p. 1101-1110. 
 Sabău, V., ”Noţiunea şi obiectul statisticei”, p. 1111-1117. 
 Rătan, I., ”Valorificarea păşunei alpine în Polonia”, p. 1118-1124. 
 Drâmbă, D., ”Problema lemnului în răsboiu”, p. 1125-1133. 
 Demetrescu, I.C., ”Generalităţi asupra potenţialului de răsboiu în materie de lemn, cu oarecare privire asupra condiţiunilor româneşti”, p. 1134-1137. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Pădurea în apărarea ţării”, p. 1137-1144. anul 51, nr. 1, ianuarie 1939 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Anul forestier 1938”, p. 1-21. 
 Demetrescu, I.C., ”O lipsă sistematică a răriturilor în România”, p. 22-29. 
 Vasiliu, Vasile, ”Industria ţărănească a lemnului”, p. 30-38. 
 Crivăţ, T.H., ”Înlocuirea lemnului de foc?”, p. 39-43. 
 Witting, Otto, ”Dreptul armelor în Germania”, p. 44-46. 
 Ghelmeziu, N., ”Actualităţi în tehnologia lemnului”, p. 47-54. 
 Schorscher, Ioan, ”Conversiuni”, p. 55-60. 
 Petcuţ, M., ”Conversiunea pădurilor dela codru la crâng”, p. 60-63. 



 

 

563

 Negulescu, V.P., ”Conversiunea crângurilor în codru”, p. 63-70. 
 Florescu, I., ”Problema conversiunilor”, p. 71-74. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Conversiunea crângurilor”, p. 74-78. 
 Gheorghiu, Miron, ”Conversiunea crângurilor”, p. 78-79. 
 Bondescu, Emil, ”Un aspect interesant al conversiunii”, p. 79-81. 
 Rădulescu, M., ”Conversiunea crângurilor de şleau în codru”, p. 81-83. anul 51, nr. 2, februarie 1939 
 Lungu, I., ”Ucenicii”, p. 162-166. 
 Filipovici, I., ”Torent şi teren degradat”, p. 167-170. 
 Eliescu, Gr., ”Actualităţi de zoologie forestieră şi protecţia pădurilor”, p. 171-176. 
 Sburlan, D.A., ”Organizarea producţiei traverselor de cale ferată”, p. 177-180. 
 Manole, Horia, ”Traversele de cale ferată”, p. 181-182. 
 Rătan, I., ”Traversele de CFR ca produs al economiei noastre forestiere”, p. 182-188. 
 Ceacăreanu, G., ”Între CAPS şi CFR”, p. 188-191. 
 Ghelmeziu, N., ”Câteva aspecte ale problemei aprovizionării cu traverse de fag”, p. 191-196. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Traverse de fag”, p. 196-200. anul 51, nr. 3-4, martie-aprilie 1939 
 Florescu, I., ”Codul silvic şi articolele 139 şi 232 din procedura penală Carol II”, p. 274-279. 
 Vasiliu, Vasile, ”Stejarii dela Mănăstirea dintr-un lemn”, p. 280-282. 
 Rătan, I., ”Suedia sub aspectul plutirii lemnului de lucru”, p. 283-295. 
 Rădulescu, Anton V., ”Din avantajele culturii plopului”, p. 296-299. anul 51, nr. 5, mai 1939 
 Agapie, Gh., ”Transcalcularea coordonatelor”, p. 367-377. 
 Coman, Artur, ”Contribuţiuni la flora Maramureşului”, p. 378-381. 
 Fröhlich, Iuliu, ”Tăierea lemnelor de răşinoase în Carpaţii de Răsărit”, p. 389-393. 
 Filip, V., ”Organizarea producţiei forestiere în cadrul planului economic general”, p. 394-404. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Pădurea, «centru de interes»”, p. 405-412. 
 Manole, Horia, ”Pădurea în viaţa economică”, p. 413-414. 
 Ene, M., ”Problema cărăbuşilor”, p. 417-426. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Perdele de protecţie”, p. 427-431. 
 Rădulescu, M., ”Perdele de protecţie”, p. 431-434. 
 Marinescu, I.I., ”Perdele de protecţie”, p. 434-437. 



 

 

564anul 51, nr. 6, iunie 1939 
 Eliescu, Gr., ”Contribuţiuni la cunoaşterea insectelor vătămătoare pădurilor din România”, p. 487-496. 
 Demetrescu, I.C., ”Adaptarea administraţiilor noastre forestiere pentru cazul economiei de răsboiu”, p. 497-505. 
 Sburlan, D.A., ”Pinul silvestru de la Pralea”, p. 506-513. 
 Fedorovici, C., ”Raţionalizarea fasonării traverselor de fag”, p. 521-531. 
 Haralamb, At., ”Silvicultorii şi turismul”, p. 532-535. 
 Páll, F., ”Pădurile UDR şi turismul”, p. 536-541. 
 Bocec, A., ”Amenajări turistice în preajma staţiunei Slănic (Moldova)”, p. 541-544. 
 Vasiliu, Vasile, ”Pădurea şi turismul”, p. 544-548. 
 Manole, Horia, ”Pădurea şi turismul”, p. 548-550. anul 51, nr. 7-8, iulie-august 1939 
 Lungu, I., ”Exactitatea dimensionării în grosime a cherestelei”, p. 595-608. 
 Moşandrei, G., ”Metode noi pentru plantarea terenurilor degradate”, p. 609-615. 
 Vasiliu, Vasile, ”Drăniceritul”, p. 616-620. 
 Rachieru, C.I., ”Industrializarea şi comercializarea produselor Casei Pădurilor”, p. 621-625. 
 Demetrescu, I.C., ”Congresul de Economie Forestieră al Germaniei Mari”, p. 629-641. 
 Prodan, M., ”Lemnul de celuloză”, p. 642-651. 
 Manole, Horia, ”Preocupări de viitor”, p. 652-653. 
 Moldovan, Ion, ”Celuloza ca mijloc de valorificare a lemnului”, p. 653-658. 
 Paşcovici, N., ”Consideraţiuni referitoare la exploatarea lemnului de celuloză”, p. 659-661. 
 Rătan, I., ”România şi lemnul de celuloză”, p. 661-668. anul 51, nr. 9, septembrie 1939 
 Rătan, I., ”Suedia sub aspectul industriei forestiere”, p. 725-738. 
 Sburlan, D.A., ”Producerea doagelor privită din punct de vedere tehnic şi economic”, p. 739-742. 
 Ionescu-Heroiu, Tr., ”Mica industrie a dogăritului”, p. 742-745. 
 Ene, M., ”Pentru calitatea doagelor”, p. 745-747. 
 Crivăţ, T.H., ”Doage de fag”, p. 747-749. anul 51, nr. 10, octombrie 1939 
 Sburlan, D.A., ”Supraînălţarea şinelor exterioare în curbe”, p. 793-797. 



 

 

565

 Demetrescu, I.C., ”Recrutarea personalului superior”, p. 799-807. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Recepţia buştenilor de răşinoase în parchete”, p. 808-812. 
 Pop, I.I., ”Asupra problemei lemnului pentru fabricarea hârtiei în România”, p. 813-815. 
 Haralamb, At., ”Congresul Internaţional de Piscicultură Fluvială dela Liège”, p. 816-825. 
 Ceacăreanu, G., ”Mangalul ca mijloc de mărire a venitului pădurei”, p. 826-828. 
 Silian, S., ”Fabricarea cărbunelui de lemn în cuprinsul Direcţiei Silvice Cluj”, p. 828-839. 
 Şerengău, M., ”Carbonizarea lemnului pe domeniile Reşiţa în trecut”, p. 840-846. 
 Páll, F., ”Xylometrarea lemnului destinat pentru mangal de retortă”, p. 846-849. 
 Mălăescu, Andrei, ”Carbonizarea lemnului în retorte”, p. 849-864. anul 51, nr. 11, noiembrie 1939 
 Creţoiu, P., ”Distribuţia geografică generală a plantelor lemnoase din România”, p. 897-903. 
 Eliescu, Gr., ”Reflecţii pe marginea teoriei tipurilor de arborete”, p. 904-909. 
 Sabău, V., ”Scopul şi importanţa statisticei”, p. 910-925. 
 Manole, Horia, ”Noile orientări”, p. 926-927. 
 Rătan, I., ”Suedia sub aspectul comerţului de lemn şi al culturii forestiere”, p. 928-938. 
 Constantinescu, N., ”Problema rentabilităţii zăvoaielor”, p. 939-945. 
 Marinescu, Gr., ”Problema pădurilor degradate din lunca Dunării şi a râurilor”, p. 945-947. 
 Rubţov, Şt., ”Zăvoaiele Bărăganului”, p. 947-952. 
 Bărbulescu, Şt., ”Zăvoaie şi păduri de baltă”, p. 953-956. anul 51, nr. 12, decembrie 1939 
 Demetrescu, I.C., ”Economia forestieră şi industria de cherestea”, p. 997-1012. 
 Fedorovici, C., ”Valorificarea traverselor de fag refuzate de CFR”, p. 1015-1019. 
 Căpitanu, C., ”Reîmpădurirea coastei Cermăgura”, p. 1020-1022. 
 Demetrescu, I.C., ”Deşeurile în exploatarea pădurii”, p. 1023-1028. 
 Manole, Horia, ”Problema deşeurilor”, p. 1029-1030. 
 Criveanu, C., ”Deşeuri?”, p. 1030-1032. 



 

 

566

 Ene, M., ”Deşeurile dela exploatări”, p. 1032-1034. anul 52, nr. 1, ianuarie 1940 
 Toma, G.T., ”Despre clase de fertilitate”, p. 1-11. 
 Haralamb, At.; Creţoiu, P., ”Contribuţiuni la cunoaşterea florei fâneţelor de munte”, p. 12-21. 
 Demetrescu, I.C., ”Marile administraţii forestiere şi asigurarea împotriva pagubelor”, p. 22-31. 
 Cotta, V., ”Între natural şi artificial”, p. 34-38. anul 52, nr. 2, februarie 1940 
 Cernescu, T., ”Istoricul pădurilor composesorale din Ardeal şi dispoziţiunile legislaţiei silvice în legătură cu administrarea lor”, p. 95-98. 
 Moldovan, Ion, ”Deşeuri pentru celuloză”, p. 99-104. 
 Cotta, V., ”Învăţământul vânătoarei şi terenurile de aplicaţie”, p. 105-109. anul 52, nr. 3, martie 1940 
 Petrescu, Titus, ”Teoria erorilor şi verificarea ei asupra fenomenelor silvice”, p. 145-151. 
 Creţoiu, P., ”Distribuţia geografică generală a plantelor lemnoase din România”, p. 152-155. 
 Haralamb, At., ”Contribuţiuni la cunoaşterea florei fâneţelor de munte”, p. 156-159. 
 Pavelescu, I.M., ”Observaţiuni în legătură cu noul tarif al lemnului rotund de stejar”, p. 162-168. 
 Constantinescu, Aur., ”Efectele iernii grele din anul 1939-1940”, p. 173-174. 
 Rătan, I., ”România şi materiile tanante”, p. 176-178. 
 Lupe, I., ”Materiile tanante forestiere”, p. 178-181. 
 Petö, I., ”Materiile tanante derivate din produse forestiere”, p. 181-186. 
 Mălăescu, Andrei, ”Extractele tanante întrebuinţate în industria pielăriei”, p. 186-192. 
 Moldovan, Ion, ”Moliftanul”, p. 192-197. 
 Chibeleanu, Aur., ”Scoarţa de stejar pentru tanin”, p. 197-200. anul 52, nr. 4, aprilie 1940 
 Chibeleanu, Aur., ”Scoarţa de stejar”, p. 249-259. 
 Beldie, Al., ”Contribuţiuni la flora Munţilor Bucegi”, p. 260-266. 
 Mălăescu, Andrei, ”Fabricarea extractelor tanante din lemn”, p. 267-272. 



 

 

567

 Popescu, C.V., ”Micşorarea patrimoniului forestier al statului”, p. 273-276. 
 Vasiliu, Vasile, ”Cantoane de locuit pentru personalul de pază”, p. 277-278. 
 Manole, Horia, ”Economia naţională şi războiul”, p. 279-281. 
 Ghelmeziu, N., ”Pentru lămurirea unor chestiuni din domeniul tehnologiei lemnului”, p. 282-290. anul 52, nr. 5, mai 1940 
 Fedorovici, C., ”Doborârea şi secţionarea arborilor în pădure cu fierăstrăul cu motor portativ”, p. 337-345. 
 Coman, Artur, ”Contribuţiuni la flora Maramureşului”, p. 346-347. 
 Prodan, M., ”Inventarierea lemnului rotund în practică”, p. 348-356. 
 Pană, V., ”Tăierea de jos la răşinoase”, p. 357-359. 
 Manole, Horia, ”Al doilea avertisment”, p. 360-361. 
 Bălănică, T., ”Izvor artificial”, p. 362-363. 
 Sburlan, D.A., ”Organizarea producţiei de răşini în ţară”, p. 364-367. 
 Petö, I., ”Producerea răşinei”, p. 367-371. 
 Ene, M., ”Prevederi şi în acţiunea de răşinare”, p. 371-372. 
 Ghelmeziu, N., ”Posibilităţile de recoltare a răşinii în pădurile noastre”, p. 372-380. anul 52, nr. 6, iunie 1940 
 Petrescu, Titus, ”Teoria erorilor şi verificarea ei asupra fenomenelor silvice”, p. 433-442. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Recepţia lemnelor de foc în parchete”, p. 443-450. 
 Mălăescu, Andrei, ”Fabricarea extractelor tanante din coajă”, p. 451-457. 
 Vasiliu, Vasile, ”Pentru restituirea burselor”, p. 458-459. anul 52, nr. 7-8, iulie-august 1940 
 ***, ”Cuvântarea dlui profesor G. Ionescu-Şişeşti, ministrul agriculturii”, p. 484-487. 
 ***, ”Fragment din cuvântarea dlui profesor M. Drăcea, preşedintele Societăţii «Progresul Silvic»”, p. 488-491. 
 Şerban, Mihail, ”Pădurea noastră”, p. 492-497. 
 Mălăescu, Andrei, ”Exploatarea coajei de molid”, p. 498-506. 
 Witting, Otto, ”Capre negre în regiunea Săcelelor”, p. 507-508. anul 52, nr. 9, septembrie 1940 
 Demetrescu, I.C., ”Basarabia şi îngemănarea sa în cuprinsul românesc de vieţuire”, p. 576-590. 



 

 

568

 Toma, G.T., ”Lucrări de subinspector şi lucrări de doctorat”, p. 591-593. 
 Bălănică, T., ”Influenţa reciprocă dintre climă şi pădure”, p. 594-599. 
 Manole, Horia, ”Dar la anul?”, p. 600-602. 
 Cotta, V., ”Pădure şi vânătoare”, p. 603-608. anul 52, nr. 10, octombrie 1940 
 Guran, I., ”Compensarea numerică a înălţimilor măsurate în vederea cubajului unui arboret”, p. 643-653. 
 Vasiliu, Vasile, ”Impozitele asupra exploatărilor forestiere”, p. 657-667. 
 Florescu, I., ”Note asupra pădurilor României desmembrată”, p. 668-671. 
 Galeriu, I., ”Cumpărările de păduri de către stat în perioada 1910-1940”, p. 672-675. anul 52, nr. 11, noiembrie 1940 
 Petrescu, Titus, ”Teoria erorilor şi verificarea ei asupra fenomenelor silvice”, p. 693-697. 
 Moldovan, Ion, ”Dispariţia jilipurilor de lemn pentru buşteni”, p. 704-709. 
 Mălăescu, Andrei, ”Fabricarea furnirului”, p. 710-717. 
 Popescu, C.V., ”Origina etnică a proprietarilor de păduri”, p. 718-720. anul 52, nr. 12, decembrie 1940 
 Rătan, I., ”Amenajament comun cu continuitate”, p. 774-784. 
 Mălăescu, Andrei, ”Fabricarea furnirului”, p. 785-795. anul 53, nr. 1, ianuarie 1941 
 Petrescu, Titus, ”Teoria erorilor şi verificarea ei asupra fenomenelor silvice”, p. 1-15. 
 Paşcovschi, S., ”Efectele inundaţiilor din 1940 în câmpia Banatului”, p. 16-12. 
 Coman, Artur, ”Contribuţiuni la flora Maramureşului”, p. 13-18. 
 Petcuţ, M., ”Greşeli de care trebue să ne ferim”, p. 19-22. 
 Rucăreanu, N., ”Anul forestier 1940”, p. 23-29. anul 53, nr. 2, februarie 1941 
 Creţoiu, P., ”Distribuţia geografică generală a plantelor lemnoase din România”, p. 65-69. 
 Rucăreanu, N., ”Exploatabilitate şi revoluţie”, p. 70-81. 
 Paşcovschi, S., ”Uscarea frunzelor din cauza secetei”, p. 82-84. 
 Filipovici, I., ”Un proect de maşină pentru desariparea seminţelor forestiere”, p. 85-86. 
 Pokorny, E., ”Câinii de vânătoare ai silvicultorului”, p. 91-94. anul 53, nr. 3, martie 1941 



 

 

569

 Săvulescu, Al., ”Tarife de cubaj pentru molift”, p. 125-135. 
 Hafner, Fr., ”Întâmpinare la articolul «Supraînălţarea şinelor exterioare în curbe»”, p. 136-139. 
 Sburlan, D.A., ”Răspuns la întâmpinarea de mai sus [Hafner, Fr., Întâmpinare la articolul «Supraînălţarea şinelor exterioare în curbe»]”, p. 139-144. 
 Paşcovschi, S., ”Asupra pagubelor produse de vânat în parcuri şi pepiniere”, p. 145-150. 
 Cernescu, T., ”Reflexiuni asupra normelor germane pentru încercarea lemnului”, p. 151-157. 
 Constantinescu, N.A., ”O sinteză românească de istoria vânătoarei”, p. 158-162. 
 Pokorny, E., ”Terenul de vânat mic”, p. 163-168. anul 53, nr. 4, aprilie 1941 
 Georgescu, C.C., ”Consideraţiuni asupra răspândirii cerului şi efectele gerurilor în cereturi”, p. 197-204. 
 Bărbulescu, Şt., ”Aprovizionarea cu lemne de foc”, p. 209-213. 
 Witting, Otto, ”Contribuţii la istoria vânatului cu pene în Transilvania”, p. 214-228. anul 53, nr. 5, mai 1941 
 Drâmbă, D., ”Noţiunea de greutatea măsurătorilor aplicată în operaţiunile topografice curente”, p. 265-284. 
 Gârbu, St., ”Problema fondului bisericesc ortodox român din Bucovina”, p. 289-295. 
 Rătan, I., ”Aflarea grosimii la capătul subţire al buşteanului din care se fasonează lemn ecarisat”, p. 296-300. 
 Cotta, V., ”Schimbare de concepţie”, p. 301-304. anul 53, nr. 6-7, iunie-iulie 1941 
 Mălăescu, Andrei, ”Dimensionarea şi trasarea schimbătorilor de cale întrebuinţaţi la liniile ferate înguste”, p. 331-361. 
 Vasiliu, Vasile, ”Legiuirile forestiere şi cele în legătură cu pădurea”, p. 368-390. 
 Moldovan, Ion Junior, ”Inginerii din cadrul particular şi proectul legii de organizare a Corpului Tehnic Român”, p. 391-397. 
 Cotta, V., ”Asupra modificării legii pentru protecţia vânatului”, p. 398-401. 
 Macedoneanu, Vlad, ”Între vânătoare şi factor economic”, p. 404-406. anul 53, nr. 8-9, august-septembrie 1941 



 

 

570

 Lungu, I., ”Drumurile noastre forestiere. Actualităţi şi program viitor”, p. 458-464. 
 Sburlan, D.A., ”Pădurile şi silvicultura în USSR”, p. 465-469. 
 Filipovici, I., ”Preţul lemnului”, p. 473-476. anul 53, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1941 
 Caraminu, I., ”Terenurile degradate ale Banatului”, p. 519-534. 
 Popescu, Aurel C., ”Asupra administraţiei şi controlului la obştii şi composesorate proprietare de păduri”, p. 535-541. anul 53, nr. 12, decembrie 1941 
 Lupe, I., ”Observaţii asupra perdelelor de protecţie din Ucraina şi Crimeia”, p. 565-578. 
 Burghelea, D., ”Funicularul ca mijloc de transport”, p. 579-580. 
 Drâmbă, D., ”Hotarnicul Tudor Vladimirescu”, p. 581-590. 
 Ciulei, Constantin I., ”Îmbunătăţirea terenurilor degradate şi inundabile din regiunea Jijiei şi a Başeului”, p. 591-595. anul 54, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1942 
 Paşcovschi, S., ”Din efectele gerurilor asupra plantelor lemnoase”, p. 1-16. 
 Creţoiu, P., ”Distribuţia geografică generală a plantelor lemnoase din România”, p. 17-18. 
 Rădulescu, M., ”Ameliorarea pădurilor statului”, p. 19-25. 
 Vlad, I., ”Contribuţiuni la sistematica tratamentelor din regimul codru”, p. 26-33. 
 Fedorovici, C., ”Curăţirea rapidă a zăpezii de pe liniile ferate silvice”, p. 34-36. 
 Lupe, I., ”Perdelele agro-forestiere şi importanţa lor din punct de vedere militar”, p. 37-44. 
 Haralamb, At., ”Însemnări din Transnistria”, p. 45-48. 
 Cotta, V., ”Câteva lipsuri ale legii pentru protecţia vânatului şi reglementarea vânătoarei”, p. 49-54. anul 54, nr. 3-4, martie-aprilie 1942 
 Silian, S., ”Administratorii obştiilor de moşneni şi ai composesoratelor”, p. 115-118. 
 Georgescu, Silviu, ”Amenajarea pădurilor destinate culturei fazanului”, p. 122-126. anul 54, nr. 5-6, mai-iunie 1942 
 Vlad, I., ”Câteva aspecte ale problemei conversiunei”, p. 165-179. 
 Ciurileanu, D.I., ”Abacul coordonatometric «Ciurileanu»”, p. 180-186. 



 

 

571

 Haralamb, At., ”Perdele de protecţie în sud-vestul Transnistriei”, p. 187-195. 
 Lisievici, V., ”Transnistria forestieră”, p. 196-205. 
 Demetrescu, I.C., ”Intervenţionismul de stat în materie de combaterea insectelor vătămătoare pădurilor”, p. 206-215. anul 54, nr. 7-8, iulie-august 1942 
 Vintilă, Eugen, ”Cercetări cu privire la însuşirile tehnologice ale lemnului de anin negru”, p. 273-287. 
 Stănei, I., ”Greutăţi întâmpinate în rezolvarea problemelor technicei forestiere”, p. 298. 
 Georgescu, C.C.; Morariu, I., ”Un interesant stejar de cultură”, p. 300-303. 
 Haralamb, At., ”Contribuţiuni la cunoaşterea florei fâneţelor de munte”, p. 304-307. 
 Witting, Otto, ”Proprietarul solului şi vânătorul”, p. 308-311. anul 54, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1942 
 Vlad, I., ”Proprietăţile morfologice şi biologice ale răşinoaselor privite din punctul de vedere al culturii pădurilor”, p. 367-373. 
 Cotta, V., ”Contribuţiuni la cunoaşterea exigenţelor vânatului mare faţă de gospodăria din păduri”, p. 374-387. anul 54, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1942 
 Roşu, D., ”Grebla opritoare de la Câmpeni”, p. 437-449. 
 Rădulescu, M., ”Delta Dunării din punct de vedere silvic”, p. 450-459. 
 Georgescu, C.C., ”Uscarea în masă a stejarului”, p. 460-465. anul 55, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1943 
 Vlad, I., ”O nouă metodă de conversiune”, p. 1-15. 
 Nascu, N., ”Plutăritul lemnelor de foc pe Mureş”, p. 16-19. 
 Filipovici, I., ”Plutăritul lemnelor de foc pe Mureş”, p. 20-23. 
 Paşcovici, N., ”Contribuţiuni la studiul stejarului din Bucovina”, p. 24-27. 
 Vintilă, Eugen, ”Umiditatea lemnului uscat în aer liber”, p. 28-39. 
 Macedoneanu, Vlad, ”Primele lucrări de organizare la un teren de vânătoare”, p. 40-43. 
 Sburlan, D.A., ”Anul forestier 1942”, p. 44-49. anul 55, nr. 3-4, martie-aprilie 1943 
 Ciurileanu, D.I., ”Perfecţionări ale calculului azimutelor şi distanţelor dintre două puncte”, p. 117-124. 
 Petcuţ, M., ”Noile dispoziţiuni privind regenerarea pădurilor”, p. 125-135. 



 

 

572

 Nicoară, Titus, ”Problema moţilor”, p. 136-140. 
 Dan, C., ”Paznicii de vânătoare”, p. 141-144. anul 55, nr. 5-6, mai-iunie 1943 
 Müller, R., ”Fierăstraiele cu motor la pădure”, p. 213-221. 
 Negulescu, V.P., ”Poleiul în pădurile Basarabiei”, p. 222-226. 
 Popescu, C.V., ”Regenerarea pădurilor faţă de exploatările intense făcute în timpul războiului”, p. 226-228. 
 Diaconu, I., ”Nu numai metodă, dar şi aplicarea ei”, p. 229-231. 
 Armăşescu, S., ”Asupra prezenţei lapinului în România”, p. 238-242. 
 Sburlan, D.A., ”Producţia traverselor şi problema prezervării lor”, p. 253-256. anul 55, nr. 7-8, iulie-august 1943 
 Paşcovici, N., ”Dispariţia stejarului din parcela 61D din ocolul silvic Frătăuţii Noui (Bucovina)”, p. 301-305. 
 Lisievici, V., ”Valorificarea lemnului de carpin în Transnistria”, p. 305-312. 
 Oprişan, G., ”De ce se înmulţesc delictele silvice”, p. 313-315. 
 Cotta, V., ”Asupra ocrotirii şi valorificării în regie a vânatului”, p. 316-322. anul 55, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1943 
 Toma, G.T., ”Comparaţie între două metode pentru cubajul arboretelor”, p. 365-373. 
 Haralamb, At., ”Staţiune importantă de pin cembra la Obârşia Latoriţei”, p. 374-378. 
 Rucăreanu, N., ”Tăieri succesive, tăieri progresive”, p. 379-388. 
 Guran, I., ”Relaţia şi corelaţia”, p. 389-394. 
 Oprişiu, Remus, ”Contribuţiuni la monografia vânătorească a judeţului Prahova”, p. 398-403. anul 55, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1943 
 Eliescu, Gr., ”Asupra uscării în masă a stejarului”, p. 453-459. 
 Rădulescu, Anton V., ”Câteva observaţiuni în legătură cu regenerarea bradului”, p. 460-469. 
 Bălănică, T., ”Legea 418”, p. 470-475. 
 Pavelescu, I.M., ”Observaţiuni în legătură cu decizia de maximalizarea preţurilor lemnului de foc”, p. 475-478. 
 Pop, Absolon, ”Etalonul lungimilor în măsurătorile cadastrale”, p. 479-484. anul 56, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1944 



 

 

573

 Drăcea, M.D., ”Consideraţiuni asupra tinereturilor preexistente”, p. 1-14. 
 Livada, M., ”Evoluţia întrebuinţării lemnului ca material de construcţii aeronautice”, p. 15-20. 
 Lupe, I., ”Asupra staţiunilor de pin dela isvoarele Cibinului”, p. 20-26. 
 Nascu, N., ”Înmulţirea molidului prin marcotaj”, p. 27-30. anul 56, nr. 3-6, martie-iunie 1944 
 Vlad, I., ”Rezistenţa la inundaţii a speciilor forestiere din basinul inferior al Ialomiţei”, p. 79-93. 
 Rucăreanu, N., ”O încercare de împădurire în gol de munte”, p. 94-98. 
 Bozdoc, D., ”Observaţiuni la preţurile maximale ale lemnului de foc”, p. 99-103. 
 Răşcanu, R., ”Exploatarea coajei de molid”, p. 104-108. 
 Haralamb, At., ”Asupra răspândirii pinului silvestru în basinul Latoriţei”, p. 109-112. 
 Pascu, V., ”Cucul şi importanţa lui în protecţia pădurilor”, p. 112-116. anul 56, nr. 7-9, iulie-septembrie 1944 
 Rucăreanu, N., ”Asupra formulei lui Pressler pentru determinarea capitalului-lemn normal”, p. 169-175. 
 Vintilă, Eugen, ”Contribuţiuni la cunoaşterea structurii lemnului de salcâm”, p. 176-182. 
 Constantinescu, N., ”Răspândirea stejarului brumăriu în Oltenia”, p. 183-187. 
 Pavelescu, I.M., ”Grosimea arborilor la diferite înălţimi”, p. 188-191. 
 Eliescu, Gr., ”Asupra uscării stejarului”, p. 192-196. 
 Oprişiu, Remus, ”Terenul alunecător dela Slănic-Prahova”, p. 197-202. 
 Armăşescu, S., ”Asupra prezenţei caprei negre în masivul Bucegi”, p. 203-205. anul 56, nr. 10-12, octombrie-decembrie 1944 
 Pavelescu, I.M., ”Câteva prelucrări loco-pădure ale lemnului de lucru de fag”, p. 271-275. 
 Czech, Fr., ”Recomandări practice pentru aplicarea codrului cu tăieri progresive”, p. 275-281. anul 57, nr. 1-3, ianuarie-martie 1945 
 Ghelmeziu, N., ”Încercarea rezistenţei încheieturilor la placaje”, p. 1-14. 
 Vintilă, Eugen, ”Stadiul actual al folosirii lemnului la construcţiile aeronautice”, p. 15-23. 
 Paşcovici, N., ”Ameliorarea arboretelor de molid prin egalarea crăcilor uscate”, p. 23-27. 



 

 

574

 Constantinescu, N.A., ”Pe marginea nouei reforme agrare”, p. 27-31. 
 Pavelescu, I.M., ”Câteva prelucrări loco-pădure ale lemnului de lucru de fag”, p. 36-41. 
 Sabău, V., ”Anularea reformei agrare române în Ardealul de Nord de către regimul maghiar”, p. 41-47. anul 57, nr. 4-6, aprilie-iunie 1945 
 Georgescu, C.C.; Teodoru, I.; Badea, M., ”Uscarea în massă a stejarului”, p. 65-79. 
 Eliescu, Gr., ”Cercetarea forestieră în legăturile ei cu practica silvică”, p. 80-88. 
 Răşcanu, R., ”Acordul mic ca bază a lucrărilor în exploatarea pădurilor”, p. 88-93. 
 Rusu, Gh., ”Statul în indiviziune cu păduri moşneneşti”, p. 93-97. 
 Ghelmeziu, N., ”Cercetarea lemnului în expertizele juridice”, p. 97-104. 
 Zeicu, I., ”Poenile din păduri, golurile de munţi şi reforma agrară”, p. 105-108. 
 Cotta, V., ”Contribuţiuni la cunoaşterea foloaselor materiale ale vânătoarei”, p. 109-112. anul 57, nr. 7-9, iulie-septembrie 1945 
 Sburlan, D.A., ”Procedee expeditive pentru dimensionarea grinzilor principale ale podurilor de lemn”, p. 133-145. 
 Vintilă, Eugen, ”Contragerea şi umflarea placajelor de fag încleiate cu clei pe bază de răşini sintetice”, p. 145-154. 
 Ghelmeziu, N., ”Încercări privitoare la influenţa formei pieselor de probă asupra rezistenţei încleieturilor la placaje din şapte foi”, p. 155-162. 
 Teodorescu, D., ”Impozitele şi taxele fiscale cari grevează exploatarea pădurilor”, p. 163-174. 
 Răşcanu, R., ”Salarizarea muncii forestiere”, p. 174-176. 
 Kristofovici, Vlad, ”Aplicarea codrului cu tăieri progresive”, p. 177-180. 
 Witting, Otto, ”Lupul în Transilvania în veacul al XIX-lea”, p. 181-192. 
 Uscoiu, I.D., ”Apele de munte din regiunea Petroşani (Hunedoara)”, p. 192-195. anul 57, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1945 
 Toma, G.T., ”Cercetări asupra cubajului exact şi cubajului expeditiv la buşteni”, p. 205-214. 
 Constantinescu, N.A., ”Stejarul pufos în Oltenia”, p. 215-224. 
 Rădulescu, Anton V., ”Contribuţie la cunoaşterea florei lemnoase din bazinul superior al Prahovei”, p. 225-233. 



 

 

575

 Paşcovschi, S., ”În chestiunea uscării stejarului”, p. 238-245. 
 Zeicu, I., ”Factorii de producţie din domeniul forestier”, p. 245-248. 
 Breţu, Anton, ”Să regenerăm pădurile”, p. 249-251. 
 Cotta, V., ”Extinderea culturii căpriorului”, p. 252-256. anul 57, nr. 12, decembrie 1945 
 Georgescu, C.C.; Constantinescu, N.A., ”Tipurile naturale de pădure din regiunile şesurilor joase şi înalte ale Olteniei”, p. 277-293. 
 Răşcanu, R., ”Transportul lemnelor cu «goanga»”, p. 301-306. 
 Florescu, I., ”Comentariu asupra art. 5 din Codul silvic”, p. 307-312. anul 61[58], nr. 1-4, 1946  
 Constantinescu, Gh.I., ”Planul de ruptură sau de alunecare”, p. 3-13. 
 Morariu, Iuliu, ”Contribuţiuni la cunoaşterea pe timp de iarnă a speciilor lemnoase”, p. 14-16. 
 Negulescu, V.P., ”Exploatările în regie în pădurile statului”, p. 21-28. 
 Kristofovici, Vlad, ”Vânătoarea în serviciul silviculturii”, p. 29-31. anul 61[58], nr. 5-8, 1946 
 Vintilă, Eugen; Mateescu, I.I., ”Uneltele folosite la exploatările pădurilor din ocolul silvic Ţigăneşti-Ilfov”, p. 57-70. 
 Florescu, I., ”Premizele politicei forestiere”, p. 71-76. 
 Ene, M., ”Observaţiuni din domeniul protecţiei pădurilor în regiunea Cheia”, p. 76-78. 
 Cotta, V., ”Sugestii pentru noua lege a vânătoarei”, p. 83-89.  anul 61[58], nr. 9-10, 1946 
 Lupe, I., ”O experienţă în păstrarea seminţelor de caragană în miniu şi acid cianhidric”, p. 113-119. 
 Diaconu, I., ”Tehnica tăerilor de regenerare în regimul codrul cu tăeri progresive şi posibilitatea pe volum”, p. 120-130. 
 Breţu, Anton, ”Refacerea pădurilor distruse de incendii”, p. 130-131. 
 Bălănică, T., ”FAO, noua organizaţie internaţională de cooperare forestieră”, p. 131-140. 
 Cotta, V., ”Lucrările de ameliorare vânătorească ale unui teren de munte”, p. 141-147. anul 61[58], nr. 11-12, 1946 
 Toma, G.T., ”Problema tarifelor de cubaj în România”, p. 177-188. 
 Haralamb, At., ”Păşunatul şi regenerarea pădurii la limită”, p. 196-202. 
 Bălănică, T., ”Câteva consideraţii în legătură cu observaţiunile fenologice forestiere înregistrate în sezonul de vegetaţie 1946”, p. 203-209. 
 Dragu, C., ”Legea de organizare a Casei Pădurilor Statului”, p. 209-214. 



 

 

576

 Pavelescu, I.M., ”Legea CAPS 1946”, p. 214-218. 
 Cotta, V., ”Noua lege a Casei Pădurilor şi vânătoarea”, p. 219-221. anul 62[59], nr. 1-3, 1947 
- Popescu-Zeletin, I., ”Procedeul de inventariere cu benzi de probă”, p. 1-10. 
- Coman, Artur, ”Flora pădurilor din bazinul râului Bistriţa Aurită”, p. 11-12. 
- Pavelescu, I.M., ”Efectele secetei din anii 1945 şi 1946 în raza ocolului Mihăeşti”, p. 23-27. 
- Haralamb, At., ”Tennessee Valley”, p. 27-33. 
- Verone, Pierre, ”Asupra nisipurilor sburătoare dela graniţa de nord-vest a ţării”, p. 34-37. 
- Witting, Otto, ”Cantonamentul de vânătoare în Carpaţi”, p. 38-43. anul 62[59], nr. 4-6, 1947 
 Popescu-Zeletin, I., ”Procedeul de inventariere cu benzi de probă”, p. 65-75. 
 Haralamb, At., ”Sectoare de torenţi”, p. 76-79. 
 Mutică, C., ”Păduri particulare şi obştii în judeţul Ciuc”, p. 79-85. 
 Popescu, Aurel C., ”Consideraţiuni asupra legii pentru controlul circulaţiei materialului lemnos”, p. 85-87. anul 62[59], nr. 7-9, 1947 
 Bodeanu, Maria, ”Conţinutul colţanilor în substanţe tanante”, p. 109-118. 
 Bălănică, T., ”Legea ICEF”, p. 119-125. 
 Florescu, I., ”Legea apărării patrimoniului forestier”, p. 125-133. 
 Dumitrescu, N.St., ”Legea pentru apărarea patrimoniului forestier”, p. 133-140. 
 Cotta, V., ”Legea pentru organizarea economiei vânatului”, p. 141-146. anul 62[59], nr. 10-12, 1947 
 Coman, Artur, ”Flora pădurilor din bazinul râului Bistriţa Aurită”, p. 165-174. 
 Mutică, C., ”Pe marginea legii privind controlul circulaţiei materialelor lemnoase”, p. 175-178. 
 Moldovan, Ion, ”Stingerea incendiilor în parchetele exploatate”, p. 178-184. 
 Popescu, C.A.V., ”Câinele în urmărirea vânatului mare rănit”, p. 185-191. anul 63[60], nr. 1, ianuarie-februarie 1948 
 Rădulescu, Anton V., ”Cercetări privind distanţele de sădit în pepinieră a butaşilor de plop de Canada”, p. 1-4. 
 Jangoci, Eugen, ”Exploatarea pădurilor şi industria lemnului în 1947”, p. 5-8. 



 

 

577

 Rădulescu, M., ”Îmbunătăţirile funciare forestiere”, p. 8-11. 
 Cotta, V., ”Arma de vânătoare a inginerului silvic”, p. 11-12. 
 Popescu, C.A.V., ”Arma agentului silvic”, p. 12-13. 
 Witting, Otto, ”Arma de vânătoare a inginerului silvic”, p. 13. 
 Dumitrescu, N.St., ”Câteva aspecte ale economiei forestiere româneşti în 1947”, p. 14-16. anul 63[60], nr. 2, martie-aprilie 1948 
 Popescu, Aurel C., ”Reducerea la orizont în mod grafic a distanţelor măsurate indirect în lucrările de ridicări topografice executate cu busola topografică”, p. 35-37. 
 Vlad, I., ”Influenţa secetei asupra vegetaţiei forestiere din Bărăgan în anii 1945 şi 1946”, p. 38-41. 
 Witting, Otto, ”Ursul din Transilvania în secolul al XIX-lea şi al XX-lea”, p. 45-47. 
 Dumitrescu, N.St., ”Dispoziţiuni legale de interes forestier”, p. 54-56. anul 63[60], nr. 3, mai-iunie 1948 
 Constantinescu, Gh.I., ”Măsurarea optică a distanţelor orizontale şi înclinate”, p. 75-78. 
 Georgescu, C.C., ”Din problemele actuale ale economiei forestiere româneşti”, p. 79-87. 
 Toma, G.T., ”Influenţa răriturilor asupra creşterii şi producţiei pădurilor”, p. 88-90. 
 Lupe, I., ”Câteva probleme în legătură cu seminţele forestiere”, p. 90-92. 
 Magdaş, V., ”Momente importante în regenerarea naturală a bradului”, p. 92-95. 
 Moldovan, Ion, ”Curăţirea parchetelor”, p. 95-96. 
 Ghelmeziu, N., ”Valorificarea deşeurilor şi a subproduselor din industrie şi exploatările forestiere”, p. 97-102. 
 Witting, Otto, ”Ursul din Transilvania în secolul al XIX-lea şi al XX-lea”, p. 102-104. anul 63[60], nr. 4, iulie-august 1948 
 Vintilă, Eugen, ”Cercetări fizico-mecanice asupra placajelor de anin încleiate cu tego-film”, p. 127-132. 
 Rucăreanu, N., ”Despre artificiul lui Parade sau dubla înscriere şi revoluţia tranzitorie”, p. 133-137. 
 Ghelmeziu, N., ”Valorificarea deşeurilor şi a subproduselor din industrie şi exploatările forestiere”, p. 137-148. 



 

 

578

 Mutică, C., ”Valorificarea unor produse chimice din sectorul forestier”, p. 150-151. 
 Pavelescu, I.M., ”În jurul celui mai raţional sistem de sortare”, p. 151-153. 
 Witting, Otto, ”Ursul din Transilvania în secolul al XIX-lea şi al XX-lea”, p. 154-159. 
 ***, ”Bogăţia forestieră a RPR faţă de progresul realizat în economia forestieră a URSS”, p. 160-161. 
 Bălănică, T., ”Pădurile şi clima”, p. 161. 
 Dumitrescu, N.St., ”A doua Conferinţă a Specialiştilor din Agricultură şi Silvicultură (Praga, 1948)”, p. 162-165. anul 63[60], nr. 5, septembrie-octombrie 1948 
 ***, ”La a 31-a aniversare a Revoluţiei socialiste din Octombrie”, p. - pagină adăugată. 
 ***, ”Reforma învăţământului”, p. 177-178. 
 Constantinescu, Gh.I., ”Erorile accidentale în măsurătoarea optică a distanţelor orizontale şi înclinate”, p. 179-181. 
 Haralamb, At., ”Staţiunea de pin cembra dela origina Văii Sadului”, p. 181-182. 
 Diaconu, I., ”Tehnica tăierilor de regenerare pentru pădurile de stejar tratate în regimul codru cu tăieri progresive”, p. 183-189. 
 Rădulescu, M., ”Probleme actuale ale economiei forestiere româneşti”, p. 189-191. 
 Bălănică, T., ”Observaţiuni meteorologice la ocoalele silvice”, p. 191-194. 
 Cotta, V., ”Liberul de tei ca material de legat”, p. 194-197. 
 Marinescu, I.I., ”Altă întrebuinţare a seminţelor de răşinoase”, p. 197-198. anul 63[60], nr. 6, noiembrie-decembrie 1948 
 ***, ”La prima aniversare a Republicii Populare Române”, p. - pagină adăugată. 
 ***, ”Să luptăm pentru realizarea şi depăşirea planului”, p. 215-216. 
 Toma, G.T., ”Cercetări asupra factorului de cubaj şi a factorului de aşezare la steri şi la grămezi de crăci”, p. 217. 
 Rădulescu, Sevasta, ”Contribuţiuni la aria de răspândire a speciilor”, p. 218-219. 
 Morariu, Iuliu, ”Specii exotice rare de lonicera cultivate în Bucureşti”, p. 219-221. 
 Cotta, V., ”Valorificarea jirului”, p. 222-226. 



 

 

579

 Ţopa, E., ”Plante tanante indigene”, p. 226-230. 
 Orădeanu, T.; Stănescu, C., ”Pentru protecţia muncii în sectorul forestier”, p. 231-232. 
 Rătan, I., ”Consideraţii asupra transporturilor materialului lemnos”, p. 232-234. 
 Mălăescu, Andrei, ”Calculul unei traversări cu dublă joncţiune”, p. 234-237. 



Listă de publicaţii economice româneşti 

Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 A.B.C. economic P.II.14109 1934  BA Actualitatea P.II.4019 1913-1916; 1920-1928 Bucureşti BA Actualitatea economică P.II.11967 1931-1932  BA Actualitatea. Revistă ilustrată, politică, literară, economică, financiară P.II.3097 1920-1927 Bucureşti BNaţ 
Actualitatea. Revistă lunară pentru finanţe şi comerţul de bancă P.I.199 1924  BNaţ 
Acţiunea cooperativă P.IV.5056 1919-1927 Craiova BA Acţiunea. Socială, politică, economică Turnu-Severin  1935 Bucureşti  Alimentaţia. Gazetă independentă de apărare a comerţului şi industriei alimentare 

 1935-1937 Bucureşti  
Almanachul financiar, industrial şi comercial al României P.I.4790 1918-1921 Bucureşti BA 
Almanachul special al Ţării Româneşti pentru industrie şi comerţ P.I.24313 1930 Craiova BNaţ 
Almanah Argus P.I.23506 1929 Bucureşti BNaţ Almanah Argus P.I.6442 1923-1931  BA Almanah Argus   1923-1930  BBNR Almanahul economic P.I.19292 1947 Bucureşti BA, BNaţ Almanahul muncii P.I.3121 1939 Bucureşti BNaţ Almanahul muncii P.I.15818 1938 Arad BA Almanahul muncii româneşti P.I.3121 1943 Bucureşti BNaţ Analele Dobrogei P.I.II.4838 1920-1927  BA Analele Dobrogei  1920-1938 (până la 1936)   
                                                           
1 BA = Biblioteca Academiei Române; BNaț = Biblioteca Națională; BCU = Biblioteca Centrală 

Universitară;  
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Analele Institutului de Cercetări Agronomice al României P.I.195 1930-1944 Bucureşti BNaţ 
Analele minelor din România1 P.II.4852 1918-1943 Bucureşti BA Anuar P.I.7958 1924/25; 1926-1927/28; 1929/30; 1932/33; 1934/35; 1938/39 

Timişoara BA 

Anuar. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale P.I.20102 1947 Braşov BA Anuarul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale P.I.3958 1927 Bucureşti BNaţ Anuarul băncilor învăţătoreşti P.I.18270 1933 Botoşani BA Anuarul băncilor populare şi al federalelor din Vechiul Regat P.II.3055 1920 Bucureşti BNaţ Anuarul cooperativelor săteşti P.I.25969 1923 Bucureşti BNaţ Anuarul cooperaţiei române P.I.4008 1935 Bucureşti BNaţ Anuarul cooperaţiei române   1941,1947 Bucureşti BCU Anuarul cooperaţiei române P.I.II.11771 1928-1933 Bucureşti BA Anuarul forestier pentru industria şi comerţul lemnului din România P.I.11986 1936 Bucureşti BNaţ 
Anuarul general al contabililor din România P.I.20894 1933 Bucureşti BNaţ Anuarul importatorilor şi exportatorilor din România P.I.3961 1934, 1938 Bucureşti BNaţ Anuarul Institutului de Studii Clasice al Universităţii “Regele Ferdinand I” P.II.3063 1932 Cluj BNaţ 
Anuarul muncii, comercial şi industrial al României P.I.23387 1925 Bucureşti BNaţ Anuarul Şcoalei Superioare de Comerţ a Statului P.I.5903 1920/21-1937 Sibiu BA Anuarul Şcolii Comerciale Sup. de Băieţi din Arad P.I.II.7999 1925/1926-1937  BA Anuarul Universităţii Mihăilene din Iaşi P.I.23387 1936-1939  BNaţ 
                                                           
1 Reviste în lucru. 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Anuarul Universităţii din Bucureşti P.I.8100 1927-1943 Bucureşti BNaţ Anuarul Universităţii din Cluj P.II.4791 1925, 1931-1938 Cluj BNaţ Anuarul Universităţii din Iaşi P.II.3062 1927-1932 Iaşi BNaţ Apărătorul comerţului. Organ de luptă pentru apărarea intereselor comerţului, industriei şi finanţelor 
 1931-1933, 1935 Bucureşti  

Apelul P.II.13973 1934  BA Argus: organ zilnic al comerţului, industriei şi finanţei  1920-1947  BBNR 
Argusul Brăilei P.II.9296 1929-1931, 1934  BA Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială  1919-1937   Arhivele Olteniei P.I.6597 1922-1941  BA Arte şi meserii. Revistă industrială P.I.II.5026 1919-1940 Galaţi BA Asigurări sociale. Buletinul asigurărilor sociale   1941,1947 Bucureşti BCU Astra dobrogeană  1929-1930 Constanţa  A-Z. Revistă politică, economică şi socială P.II.15253 1936-1938 Bucureşti BA Baia-Mare. Organ politic, social şi economic  1931-1933, 1934 Baia-Mare  Banca P.II.40733 1928; 1931- Oradea BA Banul. A. Penz. Das Geld. Revistă economică P.I.11027 1931 Oradea BA Biroul modern P.II.8828 1928  BA Biruinţa Ialomiţei. Ziar politic , economic şi social  1931-1940 Călăraşi  Buletin economic P.II.9670 1928 Sibiu BA Buletin economic. Organ oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Sibiu  1931-1935 Sibiu  
Buletin informativ pentru departamentele economice: industrie şi comerţ, mine şi petrol, agricultură şi domenii, cooperaţie, comuncaţii, finanţe 

 ianuarie, februarie, martie 1948  BBNR 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Buletin. Institutul Românesc de Conjunctură  1933-1935 Bucureşti  Buletinul demografic al României  1931   Buletinul Academiei de Înalte Studii Agronomice din Cluj  1930-1936 Cluj BNaţ Buletinul agriculturii P.I.4834 1920-1930  BA Buletinul Asociaţiei Funcţionarilor Particulari Arădeni P.II.14823 1934-1936 Arad BA 
Buletinul Asociaţiunei Generale a Inginerilor din România (A.G.I.R.)  1919-1945 Bucureşti BNaţ 
Buletinul bibliotecii. Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti  P.I.1363 1940 Bucureşti BNaţ 
Buletinul Bursei Bucureşti   1941-1944 Bucureşti BCU Buletinul Camerei de Agricultură a Judeţului Fălciu P.I.II.8254 1926; 1931-1936 Huşi BA Buletinul Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti P.I.362 1919-1944 Bucureşti BNaţ Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Alba-Iulia  1931-1933, 1945-1948 Alba-Iulia  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Arad  1931-1933 Arad  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani  1931-1933, 1936-1939 Botoşani  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Buzău P.I.10246 1929; 1932; 1936-1945 Buzău BA Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Caracal  1931-1935 Caracal  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Călăraşi  1931-1934, 1936-1945 Călăraşi  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Circumscripţia Bazargic  1931-1940   
Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Circumscripţia Cahul  1931-1936 Cahul  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj P.I.II.6774 1922-1939  BA Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Constanţa P.I.II.III.822 1891-1944 Constanţa BA 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Craiova P.I.II.III.896 1887-1946 Craiova BA Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Deva  1931-1932 Deva  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Focşani  1931-1934, 1937 Focşani  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi  1931-1939, 1940 Galaţi  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi  1935 Iaşi  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Ismail   1931-1933 Tulcea  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Lugoj  1931-1933 Lugoj  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Piteşti  1931-1935 Piteşti  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Râmnicu-Vâlcea  1931-1941, 1944 R.Vâlcea  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Roman  1931, 1933 Roman  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Silistra  1931, 1933-1935 Silistra  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Slatina P.I.8782 1927-1939 Slatina BA Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie şi al Bursei din Brăila  1931-1941 Brăila  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie şi al Bursei din Iaşi  1931-1933 Iaşi  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Tighina  1932 Tighina  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Timişoara  1931-1948 Timişoara  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Tulcea  1932-1934 Tulcea  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Tulcea  1943-1944 Tulcea  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Turnu-Măgurele  1931   Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Turnu-Severin  1931-1935 Turnu-Severin  Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie. Circumscripţia Hotin  1931-1932 Hotin  
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie. Circumscripţia Huşi  1931-1933 Huşi  Buletinul Camerei de Muncă Arad P.II.14569 1933-1934-1940 Arad BA Buletinul Camerei de Muncă Braşov  1935-1937 Braşov  Buletinul Camerei de Muncă Bucureşti  1934 Bucureşti  Buletinul CFR P.I.II.2919 1910-1945  BA Buletinul comercial şi industrial Brăila  1935 Brăila  Buletinul Comisiunilor de Muncă din porturile României  1932, 1934-1939 Brăila  Buletinul Consiliului Superior Bancar  1935-1936 Bucureşti  Buletinul Consiliului Superior Economic P.II.18655 1940 Bucureşti BA Buletinul contabililor fără cotă 1937-1947 Bucureşti BNaţ Buletinul demografic  1933-1949 Bucureşti BNaţ Buletinul economic din Brăila şi Galaţi P.II.7780 1924-1927 Brăila BA Buletinul economic. Organ al Camerei de Comerţ şi Industrie Sibiu  1927-1937 Sibiu  
Buletinul industriilor şi comerţului  1935-1941 Bucureşti  Buletinul Institutului Naţional de Credit Agricol: Publicaţiune de doctrină şi jurisprudenţă în legătură cu agricultura şi creditul agricol 

 1938 Bucureşti BCU 
Buletinul internaţional al muncii  1935-1936 Bucureşti  Buletinul IRE  1934-1943 Bucureşti BNaţ Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor P.I.4584 1930-1931  BNaţ Buletinul muncii şi asigurărilor sociale P.I.182 1934-1941 Bucureşti BNaţ Buletinul muncii şi ocrotirilor sociale P.I.5547 1929-1956  BA Buletinul oficial al asigurărilor sociale P.I.179 1936-1941 Bucureşti BNaţ 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Buletinul oficial al Bursei Brăila  1931-1938 Brăila  Buletinul oficial al Bursei Constanţa  1931-1942 Constanţa  Buletinul oficial al Bursei de Mărfuri şi Cereale Ismail  1931-1935 Tulcea  Buletinul oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Chişinău  1931-1933 Chişinău  Buletinul oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Circumscripţia Bacău  1931-1932, 1936, 1946 Bacău  
Buletinul oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Giurgiu  1931, 1933, 1936, 1939, 1942 Giurgiu  
Buletinul oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Piatra Neamţ  1931-1932, 1934, 1936 Piatra Neamţ  
Buletinul oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie şi al  Bursei fără cotă 1931-1947 Ploieşti BNaţ Buletinul oficial al Ministerului Finanţelor fără cotă 1940-1946 Bucureşti BNaţ Buletinul oficial bancar  1929-1947  BBNR Buletinul preţurilor. Publicaţie oficială a Inst. Central de Statistică P.I.2480 1937-1944 Bucureşti BNaţ 
Buletinul săptămânii. Cultural –Social – Economic – Sportiv    P.II.3256 1937-1938 Bucureşti BNaţ Buletinul Secţiei Economice. Institutul Social Român P.I.11998 1932-1933 Bucureşti BA Buletinul Secţiei Industriale. Institutul Social Român P.I.8677 1920 Bucureşti BA Buletinul semestrial al statisticii comerciale P.II.10739 1920 Bucureşti BNaţ Buletinul Sfatului Negustoresc P.II.40754 1920 Râmnicu-Sărat BA Buletinul Sindicatului pentru raţionalizarea exportului de animale din Banat  1931-1934 Timişoara  
Buletinul Societăţii Academice de Turism ”România”  1931-1932 Bucureşti  Buletinul statistic al României P.I.300 1926, 1937-1940 Bucureşti BNaţ Buletinul statistic general al P.I.818 1892-1945  BA 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 României Buletinul Tribuna Muscel P.I.4870 1919-1932 Câmpulung-Muscel BA Buletinul UGIR P.I.II.6782 1922-1942  BA Buletinul Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie  1931-1940 Bucureşti  Buletinul Uniunii Generale a Funcţionarilor Publici din România  1933-1934 Galaţi  
Bulletin de la Caisse Autonome des Monopoles du Roumanie   1934-1941 Bucureşti BCU Bulletin de la Coopération Roumaine  1931-1932, 1937 Bucureşti  Bulletin d'information et de documentation  1929-1947  BBNR Bulletin. Banque de Crédit Roumain  1931 Bucureşti  Bursa P.II.1464 1902-1948  BA Bursa. Revistă săptămânală economică P.II.416 1932, 1934, 1937-1938 Bucureşti BNaţ Bursa: revistă economică, financiară, industrială, petrolieră  1942-1948 Bucureşti BCU 
Bursa: revistă economică, financiară, industrială şi petrolieră = La Bourse: revue hebdomadaire économique et financière = The Exchange: weekly economic and financial review 

 1923-1946  BBNR 

Buzăul. Buletinul cooperaţiei buzoiene P.I.16890 1938-1940 Buzău BA Cartea satului P.I.II.8691 1922  BA Cassa Naţională de Economii şi Cecuri Poştale Bucureşti P.II.15913 1936-  BA Călăuza economică şi financiară P.I.33718 1947 Bucureşti BA Câmpul. Foaie pentru săteni  1925-1928 Bucureşti BNaţ Câmpul. Revista Societăţii Absolvenţilor Şcolilor de Agricultură din ţară  1902-1932  BA 
Chemarea românilor P.III.12518 1933-1938 Cluj BA 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Chemarea vremii  1932 Cernăuţi  Coasa  1932-1934 Cluj  Comerţul exterior al României P.I.3427 1933-1935, 1938-1940 Bucureşti BNaţ Comerţul exterior al României    1924-1928, 1930-1937, 1940-1943 Bucureşti BCU 
Comerţul liber P.III.41783 1921 Galaţi BA Comerţul mic P.II.III.17049 1937-1940 Timişoara BA Comerţul român P.III.41784 1928 Timişoara BA Comerţul şi industria Buzăului P.II.IV.11089 1930-1934 Buzău BA Compass. Anuar pentru comerţ,industrie şi finanţe P.I.5582 1922-1924 Cluj BA Compass: Finanzielles Jahrbuch: [Rumanien] = Compass: Anuarul financiar: [Romania] 

 1929-1944  BBNR 
Concordia. Ziar economic săptămânal  1933-1936 Timişoara  Conferinţele Extensiunii Academice. Asociaţia Profesorilor  de la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale2 

fără cotă 1936-1939 Cluj BNaţ 
Confidence. Ziar economic cotidian P.II.12387 1937 Cluj BA Confidence. Ziar economic cotidian  1932-1933 Târgu-Mureş  Conjunctura economiei româneşti: buletin trimestrial  1936-1938,1938-1940 Bucureşti BCU Consum. Buletin economic P.II.19688 1946 Timişoara BA Contributions universitaires à l’étude des problèmes économiques et sociaux P.I.13936 1933  BA 
Conversiunea. Juridică, contabilă, matematică, fiscală  1935-1936 Călăraşi  Conversiunea. Organ social pentru apărarea intereselor comercianţilor detailişti  1932 Bucureşti  
Cooperatorul P.I.III.8808 1926-1928 Râmnicu-Săra BA 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 t Cooperatorul  1934-1936 Soroca  Cooperatorul moldovean  1931-1932, 1937-1942 Roman  Cooperaţia P.II.III.12545 1933-1939  BA Cooperaţia băcăuană P.III.43041 1942 Bacău BA Cooperaţia musceleană P.II.8847 1927-1928 Câmpulung-Muscel BA Cooperaţia română P.I.6154 1921-1922  BA Cooperaţia tutuveană P.III.4814 1919 Bârlad BA Cooperaţia vâlceană  1933 Râmnicu-Vâlcea  Credinţa – foaie culturală, economică şi socială (Em. I. Cocoş)   1933-1936 Reghin  
Creditul financiar P.II.9675 1929  BA Creditul mărunt fără cotă 1928 Bucureşti BNaţ Creditul mărunt P.III.41798 1928 Botoşani BA Creditul mărunt P.III.42339 1929; 1933-1934 Bârlad BA Cronica economică internaţională P.I.25972 1935 Bucureşti BNaţ Cronica financiară P.II.4894 1919-1923; 1930-1932  BA Curente şi idei  1933-1934 Corbeanca (jud. Vlaşca)  Curierul administrativ  1931 Alba Iulia  Curierul agrar P.II.12549 1932 Timişoara BA Curierul Banatului P.II.III.IV.5523 1920 Timişoara BA Curierul băilor, staţiunilor climatice şi turismului  1931-1936 Bucureşti  Curierul comercial P.II.III.IV.862 1898-1931 Bucureşti BA Curierul comercial şi industrial P.II.7382 1923-  BA Curierul comercial şi industrial. Buletin informativ economic şi financiar P.II.17367 1938-1942 Bucureşti BA 
Curierul comerţului ialomiţean P.III.41806 1921 Călăraşi BA Curierul Constanţei P.IV.4531 1914-1921 Constanţa BA Curierul cooperator  1931-1939 Bucureşti  
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Curierul cooperaţiei bihorene P.I.17341 1937-1939 Oradea BA Curierul droghiştilor şi parfumerilor din România  1935 Bucureşti  Curierul economic  1931-1935 Târgovişte  Curierul economic şi social P.I.17361 1937 Sibiu BA Curierul financiar P.III.916 1930; 1936-1937 Bucureşti BNaţ Curierul financiar: revistă de finanţe publice şi economie politică  1937,1940 Bucureşti BCU 
Curierul forestier român P.II.12550 1932-1933 Braşov, Bucureşti BA Curierul judiciar. Doctrină, jurisprudenţă, legislaţiune, economie politică,finanţe, sociologie 

 1931-1935 Bucureşti  
Curierul maramureşean  1925   Curierul meseriaşilor P.IV.11464 1930-1937-1941 Galaţi BA Curierul UGIR  1944-1946 Bucureşti BNaţ Curierul. Economic-financiar-cultural P.III.41804 1924 Călăraşi BA Cuvântul liber P.III.10198 1929 Sibiu BA Cuvântul liber. Foaie politică, culturală şi economică scrisă pentru popor  1931, 1933-1936, 1938 Sibiu  
Cuvântul meseriaşilor P.III.42364 1934 Piteşti BA Cuvântul micii industrii  1933-1934 Bucureşti  Democraţia. Revistă economică P.I.231 1919,1921, 1924, 1937, 1938  BNaţ 
Dobrogea economică P.I.6807 1922-1924 Constanţa BA Dobrogea economică  1934-1935 Constanţa  Dreptatea plugarilor P.III.42406 1936 Oradea BA Dreptul. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă. Economie politică  1880-1940 Bucureşti BNaţ 
Economia P.I.10247 1929-  BA Economia P.II.15913 1936-  BA Economia nouă P.I.12695 1933 Bucureşti BA Economia română: buletinul Ministerului Economiei  1942-1947 Bucureşti BCU, BNaţ 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Naţionale Economia românească P.I.15560 1936 Cluj BA Economia. Informaţiuni, economice, politice, culturale  P.III.13884 1934 Sibiu BA Economist P.III.14697 1934-1936 Cluj BA Economist P.IV.19723 1947-1948 Bucureşti BA Eficienţa P.I.11884 1931-  BA Eficienţa română (Morărescu-Adria)     Epoca P.I.IV.667 1885-1938  BA Epoca nouă P.I.10241 1930  BA Exportul animalelor  1931-1941 Bucureşti BNaţ Făclia. Economică-politică-informativă P.I.III.11961 1931-1933 Constanţa BA 
Finanţe şi industrie P.II.IV.12680 1933-  BA Finanţe şi industrie: revistă săptămânală de studii şi actualităţi economice  1939-1940 Bucureşti BCU 
Foaia comercianţilor români P.IV.5134 1919-1922 Braşov, Cluj BA Foaia cooperaţiei P.II.10343 1929-1932 Botoşani BA Foaia oficială CFR P.II.6240 1921-1946  BA Foaia poporului P.III.139 1892-1947  BA Forum. Revistă săptămânală economico-financiară şi socială P.II.III.11075 1929-1932 Timişoara BA Funcţionarul P.III.12761 1932-1933 Galaţi BA Funcţionarul comercial P.IV.II.12738 1933  BA Gazeta Bursei P.II.8040 1926  BA Gazeta comercială P.III.41893 1924 Galaţi BA Gazeta cooperativelor P.IV.8227 1925-1927 Giurgiu BA Glasul comercial P.IV.6670 1921-1922 Râmnicu-Sărat BA Glasul comerţului râmnicean P.II.41041 1935 Râmnicu-Sărat BA Glasul comerţului şi industriei P.III.42516 1934 Buzău BA Glasul funcţionarilor P.III.41915 1927-1928 Huşi BA Glasul şomerilor P.I.40329 1933 Reghin BA Glasul vremii P.I.9416 1928  BA Graiul Banatului. Organ social-cultural-economic P.III.41932 1928 Vinga BA 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Graiul muncitorimei P.III.5799 1921-1925 Petroşani BA Idealul dobrogean P.III.41942 1921 Constanţa BA Ideea ţărănistă P.I.14843 1935  BA Import-export P.I.6910 1921-1929  BA Import-export. Revistă economică biluară  1933 Bucureşti  Indicatorul industriei române P.I.5551 1927-1941  BA Indicatorul industriei româneşti = L'indicateur de l'industrie roumaine = Handbuch der Rumanischen Industrie 
 1930-1940  BBNR 

Industria P.II.5600 1922 Oradea-Mare BA Industria P.II.41286 1937 Cluj BA Industria fabricei P.II.9228 1925-1926  BA Industria lemnului P.II.6247 1920-1924 Braşov BA Industria morăritului  1934-1935 Timişoara  Informatorul P.II.7676 1936-1937 Sibiu BA Informatorul comercial P.IV.7466 1923-1924; 1926-1932 Craiova, Bucureşti BA Informatorul comercial, industrial şi agricol P.I.II.III.8991 1928 Constanţa BA Informatorul internaţional P.II.14343 1932-  BA Informatorul. Economic, comercial şi judiciar P.III.42555 1930 Galaţi BA Informaţiuni economice săptămânale P.III.49890 1923  BA Integritatea P.I.12041 1932  BA Îndrumarea financiară P.II.12074 1931-1932 Craiova BA Jurnal oficial şi special P.II.9000 1921-1929, 1931-1932, 1934-1937  BA 
Jurnalul economic, financiar şi de apărare a intereselor profesionale P.IV.16061 1935-1937 Iaşi BA 
L’entente economique P.II.7831 1923-  BA Libertatea economică, politică, socială, culturală  1933-1940 Bucureşti BCU Licurici. Revistă literară economică P.I.11251 1941-1942 Giurgiu BNaţ Luceafărul P.IV.9511 1928-1929 Ploieşti BA Lupta comercială  1935 Craiova  
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Luptătorul. Gazetă politico-economică independentă P.III.IV.10314 1928-1930; 1938 Brăila, Iaşi BA 
Mercur  1934-1935 Timişoara  Mersul comerţului şi industriei Buzăului şi dare de  seamă de activitatea camerii P.I.23461 1935 Buzău BNaţ 
Meseria şi comerţul P.III.16394 1937 Galaţi BA Meseriaşul P.III.42007 1928 Piteşti BA Meseriaşul P.III.42613 1933-1934 Botoşani BA Meşteşugarul P.III.16360 1934-1936 Călăraşi BA Moldova economică P.III.42625 1934 Iaşi BA Monitorul forestier  1921-1928  BA Monitorul publicaţiilor juridice şi economice P.II.12622 1932  BA Montanistică şi metalurgie P.II.6852 1922-1927 Petroşani BA Munca P.III.9691 1921-1934 Huşi BA Munca P.IV.43808 1927-1928 Constanţa BA Munca P.III.42631 1930 Râmnicu-Sărat BA Munca P.II.41122 1934 Sibiu BA Munca. Revistă economică şi literară P.I.16318 1936 Craiova BA Munca. Socială, politică şi economică P.I.23640 1919 Bucureşti BNaţ Neo-Europa: Revistă social-economică  1941-1943 Bucureşti BCU Observatorul economic P.IV.43999 1931 Bucureşti BA Observatorul social-economic P.I.12163 1931- Cluj, Braşov BA Observatorul social-economic. Revistă de studii şi anchete  social-economice P.I.281 1931-1947 Cluj-Braşov BNaţ 
Olteanul. Ziar naţional, independent, politic şi cultural, commercial şi industrial  1.03-1.06.1926 Craiova  
Oltenia economică. Organ săptămânal al Sfatului Negustoresc Regionala Olteană  1924-1947 Craiova  
Oltenia economică. Supliment P.II.8701 1929-1932 Craiova BA Ordinea P.IV.43918 1926 Constanţa BA Orizontul economic P.IV.44008 1937 Bucureşti BA Pandectele romanizarii:  1941-1943 Bucureşti BCU 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Revista săptămânală de drept - economie - politică Plutus : ziar al comerţului, industriei, finanţei şi agriculturii  1923-1924  BBNR 
Progresul P.II.9474 1927-1930  BA Progresul economic P.III.9097 1925-1926 Cluj BA Progresul economic P.III.42727 1930 Galaţi BA Progresul economic-cultural-financiar P.III.16544 1937 Oradea BA Progresul social. Revistă lunară de studii politice, sociale şi  economice P.I.9885 1932 Bucureşti BNaţ 
Prosperitatea P.IV.44014 1933 Bucureşti BA Raport despre mersul comerţului şi industriei, Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov 

P.I.13419 1931-1934 Braşov BA 
Raportul Institutului Economic Românesc P.I.20341 1921-1940 Bucureşti BA Răspunderea economică P.IV.44015 1931 Bucureşti BA Răsunetul P.11510 1930-1931; 1934-1937 Bistriţa-Năsăud BA Renaşterea română. Studii şi probleme de organizare viitoare P.I.9896 1919 Nu are BNaţ 
Repertoriul tezelor de doctorat    ASE Revista  de drept comercial şi studii economice P.I.14449 1934-  BA Revista  Institutului de Cercetări Economice şi Sociale P.I.29671 1944/45-1946 Braşov BA Revista Administraţia financiară P.II.9584 1927-1947  BA Revista Administraţia financiară: Organ independent de utilitate publică şi profesională 

 1937 Bucureşti BCU 
Revista administraţiilor financiare din România P.II.14488 1934 Braşov BA Revista Asociaţiunei Generale a Conductorilor de Lucrări Publice  1923-1934 Bucureşti BNaţ 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Revista Cercului Comercial şi Industrial   Bucureşti BA Revista comercianţilor şi industriaşilor P.I.II.III.11798 1931-1941  BA Revista contabililor P.I.9532 1927-1928  BA Revista contribuţiilor P.II.9588 1927-  BA Revista Corpului Contabililor P.I.8293 1924  BA Revista Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţi Contabili P.I.26693 1924 Caracal BNaţ Revista de drept comercial şi studii economice P.I.2558 1934, 1941 Bucureşti BNaţ Revista de drept comercial şi studii economice: doctrină, adnotări, note, jurisprudenţă română şi străină 
 1938-1946  BBNR 

Revista dobrogeană  1936-1937 Constanţa  Revista economică P.II.441 1929 Sibiu BNaţ Revista economică P.I.II.9138 1925-1932; 1934-1940  BA Revista economică  1933 (anul XXXV) Sibiu BA Revista economică. Organ pentru societăţi financiare şi comerciale P.I.II.977 1899-1948 Sibiu BA 
Revista financiară P.I.III.7549 1923 Oradea-Mare BA Revista financiară, industrială şi comercială P.II.16533 1937-  BA Revista Institutului Social Banat-Crişana  1934   Revista muncii, sănătăţii şi ocrotirilor sociale P.II.14486 1933-1937  BA, BNaţ, BCU Revista petrolului tehnică şi economică P.I.5084 1919 Ceptura BA Revista Preocupări economice şi financiare a studenţilor Academiei Comerciale din Bucureşti  

 1938-1939 Bucureşti BCU 
Revista Societăţii Conductorilor de Lucrări Publice P.I.2046 1906-1943  BA 
Revista societăţilor şi a dreptului comercial P.I.11163 1924-1925 Bucureşti BNaţ 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Revista Şcoalei Superioare de Comerţ nr. 1 din Bucureşti P.I.11224 1930-1932 Bucureşti BNaţ Revista Şomerul P.I.II.15065 1935-1936 Timişoara BA România economică P.II.14492 1934 Iaşi BA România politică P.I.10604 1930  BA România viticolă  1937-1948 Bucureşti BNaţ România. Revista ONT  1936-1940 Bucureşti BNaţ Secolul economic P.I.15067 1934  BA Sfatul Negustoresc P.III.IV.43836 1923 Râmnicu-Sărat BA Sfătuitorul cooperaţiei P.III.42778 1933 Galaţi BA Sfetnicul plugarilor P.I.15112 1935 Galaţi BA Sibiul economic P.III.9188 1926-1927 Sibiu BA Situaţia economică internaţională. Buletin de conjunctură  fără cotă 1940  Bucureşti BNaţ 
Societatea de mâine P.II.3250 1924, 1926, 1928-1929, 1944 Cluj BNaţ 
Societatea de mâine P.II.7401 1924  BA Societatea de mâine MP.313 1924-1931  BA Solidaritatea P.II.17015 1937-1938  BA Statistica agricolă a României   1918-1919, 1921, 1928-1930, 1932-1937, 1938-1947

Bucureşti BCU 
Statistica preţurilor P.I.8000 1939  Bucureşti BNaţ Statistica societăţilor anonime din România P.I.19333 1942  Bucureşti BNaţ Textilia  1933-1940 Cluj  The exchange, Economical and financiar weekly review  1931-1935 Bucureşti  Timpul. Politic şi economic P.IV.44044 1935 Iaşi BA Tribuna P.III.42859 1935-1936 Satu-Mare BA Tribuna financiară P.II.13043 1932/1933-  BA Tribuna financiară P.I.12695   BA Tribuna financiară: revistă de economie politică şi finanţe  1933-1934, 1945-1946 Bucureşti BCU Tribuna meseriaşilor P.II.15143 1932 Galaţi BA Tribuna muncii P.III.42873 1934 Huşi BA 
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Titlul revistei Cotă Ani Localitate Bibliotecă1 Tribuna politică, parlamentară, economică, socială, culturală şi artistică P.II.12291 1932-1937  BA 
Ţara nouă P.I.13029 1932  BA Viaţa agricolă P.I.II.2737 1910-1946  BA Viaţa cooperativă P.IV.5483 1918-1920 Iaşi, Bucureşti BA Viaţa economică P.II.41231 1934 Cluj BA Viaţa economică bănăţeană P.II.18514 1942-1943 Timişoara BA Viaţa economică. Buletin oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie din Craiova P.III.42905 1933 Craiova BA 
Viaţa forestieră. Buletin informativ  1937-1940 Bucureşti BNaţ Viaţa industrială P.II.17140 1937-  BA Viaţa românească  1921-1959   Vlaşca nouă. Politică, economică, culturală P.IV.17156 1936-1937 Giurgiu BA Vocea meseriaşilor P.IV.14543 1933 Galaţi BA Vocea poporului  1916-1926 Ploieşti BA Voinţa. Socială, economică, politică P.IV.4810 1920-1922 Cluj BA Vremea noastră P.I.14479 1933 Botoşani BA Vremuri noi. Sociale, economice, culturale  5.10-7.12.1931 Craiova   


