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 Povestea Tezaurului Băncii Naţionale a României începe în
Primul Război Mondial, în 1916-1917. Atunci, sub ameninţarea
ocupaţiei trupelor germane, 91,4 tone aur din Tezaurul BNR au
fost evacuate la Moscova, de unde nu au mai fost recuperate.
 Guvernatorul Băncii Naţionale din acei ani, I. G. Bibicescu,
a refuzat să creadă, până la sfârşitul vieţii sale, că tezaurul a fost
pierdut:
„Se spune că cele 315.000.000 lei aﬂate în Rusia sunt pierdute;
eu nu cred, pentru că Rusia este o ţară avută şi ne-a dat garanţiile
ce se puteau lua atunci pentru avutul nostru. Cum ea va plăti
miliardele pe care le datoreşte Europei, şi când ea le va plăti, va
plăti şi cele câteva sute milioane, pe care România le-a încredinţat
onoarei şi pazei sale“.
 Până la începutul celui de Al Doilea Război Mondial, Banca
Naţională a României reuşeşte să-şi refacă stocul de aur.

Ioan G. Bibicescu (1848-1924)
Guvernator al BNR (1914-1921)
Ioan G. Bibicescu s-a aﬂat în slujba
Băncii Naţionale a României din 1895,
când a fost numit director. La moartea
guvernatorului Anton Carp, la 21
februarie 1914, Bibicescu a devenit
viceguvernator, iar din decembrie
1916 a fost desemnat guvernator.
În această calitate, a condus BNR
în perioada foarte grea a Primului
Război Mondial şi a ani postbelici,
până la 31 decembrie 1921.
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Planuri pentru evacuarea Tezaurului BNR în Elveţia
F Februarie – Armata a VI-a Germană, alături de care luptau
şi unităţi ale Armatei Române, este înfrântă la Stalingrad
de Armata Roşie, care declanşează ofensiva spre graniţa
răsăriteană a României. În faţa unei previzibile ocupaţii sovietice,
guvernul şi BNR caută soluţii pentru salvarea Tezaurului.
F Octombrie – Guvernul român poartă discuţii cu delegatul
guvernului federal elveţian, Ebrhardt, pentru o eventuală
evacuare a Tezaurului în Elveţia.
F Noiembrie – Vespasian Pella, reprezentantul României
în Elveţia, transmite, prin Anastase Zăgan, şef de serviciu la
Direcţia relaţiilor cu străinătatea din BNR, că Banca Elveţiei
refuză o asemenea operaţiune.
F Ianuarie – Şansele Germaniei şi ale aliaţilor săi, printre care
şi România, de a câştiga războiul sunt mici
– Armata Roşie se pregăteşte să intre în ţara noastră;
– Ion Lapedatu, prim-viceguvernator al BNR, adresează
o scrisoare lui Alexandru D. Neagu, ministrul Finanţelor,
solicitând o decizie fermă pentru punerea la adăpost, în ţară sau
în străinătate, a stocului de aur.

Vespasian V. Pella
reprezentant al României în
Elveţia (1943-1944)

Anastase Zăgan
funcţionar BNR (1925-1968)
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Comunicatul Marelui Stat Major
Ianuarie, 4
 În documentele Consiliului de administraţie se consemnează
că Marele Stat Major a comunicat că mareşalul Ion Antonescu a
ordonat evacuarea obiectelor de artă, a picturilor şi a valorilor de
tot felul, inclusiv a arhivelor, în localităţi din vestul ţării, dincolo
de Olt.

1944

Ion Simniceanu
directorul Agenţiei BNR Târgu Jiu
(1940-1947)

O măsură de prudenţă – Planul BNR pentru evacuarea
la Târgu Jiu a unor servicii din Centrală
Ianuarie, 4
 responsabili cu evacuarea: căpitan Gh. Marinescu, delegatul BNR; Ion Simniceanu,
directorul BNR Gorj; colonel Theodor Graur, prefectul judeţului; colonel Gârbea, comandantul
Garnizoanei Târgu Jiu; Gheorghe Câlniceanu, primarul oraşului; Liviu Călifariu, şeful Poliţiei;
 clădiri vizate pentru închiriere: Banca Comerţului; Banca Târgu Jiului; Banca Generală a
Gorjului; un etaj la Primăria Târgu Jiu; Cula Constantin Neamţu de la Curtişoara;
 rechiziţionarea spaţiilor de locuit, pentru douăzeci de salariaţi ai Centralei BNR, cu familiile;
 pentru guvernatorul BNR, închirierea unor camere în două imobile, pe străzile Traian şi Tudor
Vladimirescu;
 construirea unui depozit de alimente.
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Planuri pentru evacuarea arhivelor, a muzeului numismatic
şi a operelor de artă
Februarie, 1
Consiliul de administraţie aprobă planul întocmit de secţia
MONT şi Apărare Pasivă din BNR, care stabileşte locurile pentru
evacuarea valorilor băncii:
 Muzeul numismatic, în sala Tezaurului de la BNR Craiova;
 Picturile, goblenurile, obiectele de artă şi covoarele, în sala
Tezaurului de la BNR Turnu Severin;
 Arhiva tuturor serviciilor din Administraţia centrală, la vila
băncii din Herculane, unde erau deja depuse arhivele sediilor BNR
evacuate din Bucovina, Basarabia şi Moldova.

Banca Naţională a României
Agenţia Târgu Jiu

Vila Livia – Herculane

Banca Naţională a României
Sucursala Craiova
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Planurile BNR pentru evacuarea Tezaurului
în vestul României
Martie, 6
Casierul central al BNR, Romulus Roman, şi inspectorul, Andrei
Zănescu, prezintă conducerii mai multe variante pentru evacuarea
Tezaurului:
 Galeria de la Musariu, din apropierea localităţii Brad, judeţul
Alba, proprietatea Societăţii „Mica“;
 Uzinele Gura Barza, judeţul Alba, la 7 kilometri de Brad,
într-o pivniţă;
 Mina Vulcan, din judeţul Hunedoara, aproape de Petroşani;
 Sucursala BNR Sibiu.
Planurile guvernului
pentru evacuarea Tezaurului în Turcia
Martie, 17
 Administratorii BNR, Costin Stoicescu şi Mihail Romniceanu,
participă la o conferinţă la Consiliul de Miniştri, unde se cere
imperativ Băncii Naţionale să trimită un delegat la Ankara, pentru
a lua contact cu autorităţile în vederea stabilirii condiţiilor în care
s-ar putea face depozitarea Tezaurului BNR în Turcia.

Mihail Romniceanu
(1891-1960)

Andrei Zănescu
Înalt funcţionar al BNR
1913-1948

O DISEEA A URULUI BNR
TISMANA 1944-1947

1944

Relaţii tensionate şi corespondenţă intensă între BNR şi guvern (I)
Martie, 20-22
 BNR, prin Ion Lapedatu,
prim-viceguvernator, şi prin
Georges Rossignon, secretar
general,
condiţionează
transportul şi depozitarea
aurului într-o ţară străină
de cunoaşterea condiţiilor
juridice şi materiale în care
s-ar putea face, precum şi de
asumarea de către guvern a
riscurilor acestei evacuări.

Ion I. Lapedatu (1876-1951)
Profesor la Academia de Înalte
Studii Comerciale din Cluj,
ministru de Finanţe, 1926-1927.
Din 1928 a fost director, apoi
viceguvernator şi, în
perioada 30.09.1944-14.03.1945,
guvernator al BNR

Georges Rossignon
Secretar general şi
inspector general al BNR
în perioada 1920-1948

O diseea A urului BNR
Tismana 1944-1947
Relaţii tensionate şi corespondenţă intensă între BNR şi guvern (II)
Martie, 20-22
F Guvernul nu îşi asumă nicio decizie.
Aşteaptă ca Banca Naţională să-i comunice
soluţia adoptă:
			 a) Transportul într-o ţară prietenă
europeană
1944

			 b) Transportul într-o ţară neutră din sud
			 c) Păstrarea pe teritoriul românesc
F Referitor la apărarea stocului de aur
împotriva bombardamentelor aeriene ale
Aliaţilor, foarte previzibile, guvernul, BNR
şi Marele Stat Major sunt de acord că sălile
de tezaur ale Băncii Naţionale, de la subsolul
al doilea al palatului din Strada Doamnei
„oferă cele mai bune garanţii şi cea mai mare
siguranţă”.

Martie, 24
F trupele Frontului 1 Ucrainean, comandate
de mareşalul Gheorghi Konstantinovici
Jukov, ocupă oraşul Cernăuţi. În scurt timp,
avangărzile Frontului 2 Ucrainean, comandate de mareşalul Ivan Stepanovici Konev
ajung la graniţa cu România din 1941 şi se
îndreaptă spre Iaşi.
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Planul BNR pentru transportul Tezaurului la Sibiu
Martie, 27
Consiliul de administraţie comunică guvernului următoarele:
 administratorul BNR, Ştefan Băbeanu, este pregătit pentru
deplasarea la Ankara, în vederea stabilirii condiţiilor în care s-ar
putea face depozitarea Tezaurului BNR în Turcia.
 Ca o măsură imediată de prudenţă, BNR ia hotărârea de a
transporta stocul de aur la Sucursala din Sibiu. În acest scop, s-a

1944

întocmit Planul pentru transportul tezaurului Bucureşti-Sibiu,
în care se menţionează că:

Nicolae Solomon
Înalt funcţionar al BNR
1927-1952

- în ziua de 28 martie, ora 6, operaţiunea începe necondiţionat;
- transportul este coordonat de Romulus Roman, casier
central, ajutat de Nicolae Solomon şi Gheorghe Plitos, de la
Casieria centrală.

Gheorghe Plitos
Înalt funcţionar al BNR
1918-1952
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Transportul Tezaurului la Sibiu se amână

1944

Martie, 28
În Minuta Consiliului de administraţie, se menţionează că la
consfătuirea din 27 martie, de la guvern, BNR a fost atenţionată
verbal că:
 La 19 martie, Germania a ocupat Ungaria, împiedicând astfel
ieşirea acesteia din coaliţia Puterilor Aliate. Pentru a evita o astfel
de situaţie în România, se impune multă prudenţă. Ca urmare,
transportul Tezaurului la Sibiu nu este oportun şi trebuie amânat.
Aprilie În scris şi verbal, BNR transmite guvernului mesaje de
maximă îngrijorare:
 propune ca stocul de aur să ﬁe dispersat în mai multe locuri,
la un sediu de peste Carpaţi şi la unul din Oltenia (1 aprilie);
 cere aprobarea pentru dispersarea Tezaurului la Sibiu, Sinaia,
Craiova, Bucureşti (7 aprilie);
 cere un răspuns ferm privind dispersarea Tezaurului, ﬁind
cunoscută opinia lui Ion Antonescu, conform căreia stocul de
aur trebuie să rămână la Bucureşti, pentru ca evacuarea lui, la un
moment dat, să decurgă cu rapiditate (9 aprilie).

Banca Naţională a României
Sucursala Sibiu
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Turcia ne refuză. Tezaurul rămâne în Bucureşti
Aprilie, 27
 Guvernul turc transmite că
nu poate accepta depozitarea
Tezaurului BNR şi precizează că
acest refuz nu este determinat
de raţiuni politice ci este
întemeiat pe diﬁcultăţi de
ordin bancar şi pe cele care decurg
din legea organică a Băncii Turciei.
Şantierul Palatului BNR
din strada Doamnei

Sălile de tezaur din Palatul BNR

Mai, 1

Sub tirul bombardierelor aliaţilor, guvernatorul Angelescu notează că a
discutat cu: Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Gheorghe Dobre, ministrul
Economiei Naţionale, Gheron Netta, ministrul Finanţelor. Au fost cu toţii de
acord ca Tezaurul să rămână, în continuare, până la alte dispoziţii, în sălile de tezaur
ale Palatului BNR.
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Mănăstirea Tismana – mentionată în documentele Consiliul de administraţie al BNR
Mai, 30


Mihail Lăzeanu
Doctor în ştiinţe politice şi
economice al Facultăţii de
Drept din Paris
Cenzor al BNR 1938-1943
Administrator al BNR
1944-1946

Consiliul de administraţie stabileşte ca

1944

administratorii BNR, Costin Stoicescu şi Mihail
Lăzeanu, arhitectul Radu Dudescu, inginerul
Victor Bruckner şi inspectorul Andrei Zănescu
să meargă la Tismana pentru a „dispune lucrările
necesare la acea mănăstire”.


Această prima menţiune, referitoare la

implicarea BNR în lucrările de reparaţii de la
Mănăstirea Tismana este atât de vagă, deoarece
conducerea BNR avea în vedere pregătirea unei
acţiuni secrete.

Radu Dudescu
(1894-1983)
Absolvent al Şcolii
Superioare de
Arhitectură, arhitect şef
al BNR timp de 28 de ani
1922-1950
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Evacuarea Tezaurului BNR la Mănăstirea Tismana
O decizie curajoasă a conducerii BNR, susţinută de guvernul României
Iunie, 7 – în cursul dimineţii
Consiliul de administraţie
aprobă
următoarele măsuri:
F Mutarea parţială sau totală a Tezaurului
şi depozitarea acestuia, în caz de nevoie, la
Mănăstirea Tismana;
F Executarea de urgenţă a amenajărilor
necesare la mănăstire, pentru depozitarea
Tezaurului în deplină siguranţă;
F Repararea încăperilor mănăstirii şi
rechiziţionarea unor vile din Tismana,
cu ajutorul Marelui Stat Major, pentru
adăpostirea funcţionarilor şi a birourilor
care însoţesc Tezaurul;
F
Construirea unor garaje pentru
automobilele BNR, care se deplasează la
Tismana.

Mănăstirea Tismana
Este printre cele mai vechi aşezăminte monahale
din Ţara Românească, având un rol primordial
în menţinerea credinţei ortodoxe de-a lungul
veacurilor. Ridicarea ei se poate plasa între anii
1375 şi 1377-1378, data sfinţirii. Întemeietorul
şi primul stareţ al mănăstirii a fost Cuviosul
Nicodim, canonizat de Biserica Ortodoxă
Română în anul 1955.
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Consiliul general aprobă evacuarea Tezaurului BNR la Mănăstirea Tismana
Iunie, 7 – în cursul după amiezei
 Consiliului general al BNR, prezidat de
guvernatorul C. Angelescu, în prezenţa
Constantin T.
administratorilor Costin Stoicescu, C.T.
Teodorescu (1879-1967)
Doctor în economie
Teodorescu, Gh. N. Leon, Victor Bădulescu,
la
Heidelberg,
Administrator
Şt. Băbeanu, Alex. D. Neagu, Mihail
al BNR 1935-1949
Lăzeanu, a cenzorilor D. Cristescu, Ilie
Mecu, Al. Caribol, Gh. Răzuş, Haralambie
Bănescu, asistaţi de avocatul Nicolae
Ceauşescu, comisar al guvernului, aprobă
decizia Consiliului de administraţie cu
privire la mutarea Tezaurului Băncii din
Bucureşti şi depozitarea lui la Mănăstirea
Ilie Mecu
Tismana, precum şi toate lucrările cerute de
(fotograﬁe din 1913)
această transferare şi decide punerea ei în Înalt funcţionar al BNR 1913-1945
aplicare, încuviinţând începerea imediată a
lucrărilor de amenajare.
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Pregătiri pentru evacuarea Tezaurului BNR la Tismana – Ascunderea urmelor (I)
Iunie, 12
 Andrei Zănescu, inspector general al BNR, îi
prezintă Mitropolitului Olteniei, Nifon Criveanu,
dorinţa BNR de a reface aripa Mănăstirii Tismana,
distrusă de incendiul din anul 1942;
 Mitropolitul Olteniei transmite acordul
şi binecuvântarea sa. Nu se menţionează în
documente nimic despre ascunderea Tezaurului,
deoarece atât conducerea BNR, cât şi Mitropolia
Olteniei aveau în vedere caracterul secret al
operaţiunii de evacuare.

Nifon Criveanu
Mitropolit al Olteniei
(1939-1945)

Iunie, 22
 Se obţine şi acordul Comisiei Monumentelor
Istorice. Lucrările sunt avizate de arhitectul
Horia Teodoru.
Horia Teodoru
(1894-1976)
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Pregătiri pentru evacuarea Tezaurului BNR la Tismana – Ascunderea urmelor (II)
Iunie, 16
Consiliul de administraţie aprobă Planul de lucru pentru
refacerea Mănăstirii Tismana
F etapa I: până la 25 iunie, transformarea pivniţei în tezaur, uşă
de tezaur, grile; amenajarea încăperilor pentru garda militară;
instalarea unui telefon;
F etapa a II-a: refacerea acoperişului şi a încăperilor din aripa
stângă; rechiziţionarea vilelor din apropierea mănăstirii pentru
cca 100 persoane din BNR; construirea unei magazii pentru un
depozit de alimente de 2-3 vagoane; captarea apei din izvoare,
pentru duşuri; amenajarea unor spaţii pentru depozitarea
alimentelor necesare unei popote de cca 150 persoane, a benzinei,
petrolului şi a celor circa 10 vagoane lemne de foc; cumpărarea
unui grup electrogen;
Incinta Mănăstirii Tismana
F etapa a III-a: executarea planurilor pentru refacerea
(două imagini cu intrarea
aripii distruse de incendiu, după indicaţiile date de Comisia
în pivniţă)
Monumentelor Istorice.
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BNR solicită acordul scris al guvernului pentru evacuarea
Tezaurului la Mănăstirea Tismana

Iulie, 4
Într-o scrisoare adresată vicepreşedintelui Consiliului de
Miniştri, Mihai Antonescu, guvernatorul Angelescu constată
că amenajarea pivniţei era finalizată, solicită acordul scris al
guvernului pentru evacuarea Tezaurului şi arată ce măsuri au
fost luate:
F Marele Stat Major stabilise garda necesară pazei Tezaurului
şi aceasta primise deja ordin să ocupe localitatea Tismana;
F Pentru evacuare, urmau să fie utilizate autocamioanele
BNR, desemnate în epocă şi cu expresia dubele BNR, însoţite
de garda pusă la dispoziţie de Marele Stat Major;
F Guvernatorul considera că timpul necesar transportului era
de aproximativ 15 zile.
Iulie, 8
F BNR îl informează pe ministrul de Finanţe, Gheron Netta,
că Mihai Antonescu a transmis verbal guvernatorului BNR
acordul pentru evacuarea aurului. BNR solicită şi acordul scris
al guvernului.

Constantin Angelescu
(1883-1973)

A fost de mai multe ori guvernator
al BNR: 9 martie - 10 iulie 1931; 27
noiembrie 1931 - 3 februarie 1934;
1 aprilie - 30 septembrie 1944.
Mandatele sale la conducerea
BNR au coincis cu Marea Criză
Economică şi cu Al Doilea Război
Mondial.
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În aşteptarea acordului scris al guvernului

1944

Iulie, 8
 Evacuarea aurului la Tismana a început fără acordul scris al guvernului, pe baza acordului
verbal;
 Pentru primul transport, delegaţi au fost Romulus Roman, casierul central al BNR, şi
Aristide Constantinescu, şeful Controlului general.
Iulie, 11
Ministrul Finanţelor, Gheron Netta, transmite în scris
guvernatorului BNR, Constantin Angelescu,
faptul că
guvernul este de acord ca Banca Naţională a României
să-şi transporte şi să-şi depoziteze stocul său de aur la
Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj.

Aristide Constantinescu
(1892-1975)
Înalt funcţionar al BNR 1913-1949
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Iulie, 22
În perioada 8 - 22 iulie, timp de 15 zile, folosind câte 5 dube pe zi, care au efectuat în total 75 de
curse, a fost transportat la Tismana şi depus în pivniţa mănăstirii, stocul de aur speciﬁcat mai jos:
 1.241 casete cu monede, în greutate de 50,19 tone aur
 1.372 casete cu lingouri tip internaţional, în greutate de 67,76 tone aur
 1.006 casete cu lingouri tip standard, în greutate de 53,49 tone aur
Total: 3.619 casete, în greutate de 171,44 tone aur
Tot în această perioadă, sau ulterior datei de 22 iulie, în documentele cunoscute până în prezent
nu se consemnează, au mai fost transportate la Tismana:
 400 casete cu monede, în greutate de 17,39 tone aur
 16 casete cu lingouri tip standard, în greutate de 0,84 tone aur
Total stoc de aur al Bănci Naţionale a României evacuat la Tismana:
 4.035 casete
 212,25 tone greutate brută
 189,67 tone aur
Au mai fost transportate şi depuse în pivniţă:
 51 casete cu aur polonez
 3,05 tone greutate brută
 2,73 tone aur
Total aur evacuat
 4.086 casete
 215,30 tone greutate brută
 192,40 tone aur
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Tezaurul a rămas în pivniţa Mănăstirii Tismana mai puţin de două luni
Cum s-a luat decizia privind mutarea în peşteră?
August, 12-19
 Lucrări de reparaţii produc o spărtură la tavanul pivniţei, chiar
în zona unde era depozitat aurul. Este chemat Romulus Roman
pentru veriﬁcarea sigiliilor şi a stării Tezaurului, iar reparaţiile se
fac în prezenţa acestuia şi a arhitectului Alexandru Antonescu;
 Devine evident că pivniţa mănăstirii nu este un loc sigur şi că
Tezaurul trebuie mutat într-o zonă cu protecţie sporită.
Mihai I Rege al României
August, 23
1927-1930 sub Regenţă
 Ion Antonescu şi Mihai Antonescu, împreună cu susţinătorii şi
1940-1947
colaboratorii lor, sunt arestaţi;
 Se difuzează la radio Proclamaţia către ţară, prin care
Regele Mihai I anunţă ieşirea din alianţa cu puterile Axei şi
imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite;
 Este numit prim-ministru generalul gorjean Constantin
Sănătescu;
 Regele Mihai I se retrage la Dobriţa, în judeţul Gorj, pentru trei
săptămâni.
Vila de la Dobriţa
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Situaţia devine dramatică
După August, 23
 Armata Roşie se apropie de
Bucureşti, în calitate de aliat, dar cu un
comportament de cuceritor;
 La cererea lui Hitler, Armata
Germană în retragere trece la acţiuni de

1944

distrugere, prădare şi pedepsire;
 Stocul de aur depozitat în pivniţa
mănăstirii nu mai este în siguranţă.
Septembrie, 5
 Consiliul de administraţie al BNR ia
act de dispoziţia preşedintelui Consiliului
de Miniştri, C. Sănătescu ca, pentru paza
şi siguranţa Tezaurului de la Tismana,
să se formeze un detaşament puternic de
armată, pus sub comanda unui general.

Constantin Sănătescu (1885-1947)
 Militar de carieră, general de corp de
armată, şef al Casei Militare Regale şi mareşal al
Palatului (1943-1944);

La 23 august 1944, după arestarea lui
Ion Antonescu, a fost desemnat preşedinte al
Consiliului de Miniştri, funcţie pe care a
îndeplinit-o, în cadrul a două guverne succesive,
până la 2 decembrie 1944;
 La 12 septembrie 1944, guvernul pe care
îl conducea a semnat la Moscova Convenţia de
Armistiţiu cu Naţiunile Unite.
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Soluţia BNR pentru salvarea Tezaurului –
depozitarea în peştera de lângă mănăstire
Septembrie, 6
 Romulus Roman primeşte misiunea de a muta
Tezaurul din pivniţa mănăstirii în peştera din
apropiere.
Septembrie, 9
Un documente care răspunde la multe întrebări
 Procesul-verbal semnat de inginerul Victor
Bruckner şi de arhitectul Alexandru Antonescu;
casierul central Romulus Roman şi casierul
Dumitru Bănică, de la Casieria centrală; lt. col.
inginer Eugen Georgescu şi căpitan Ion Tofan,
delegaţi ai Ministerului de Finanţe.
Ce aﬂăm din acest proces-verbal?
1. Unde trebuia depozitat aurul?
- în fundul peşterii de lângă mănăstire, iar în cazul
unui pericol iminent, accesul în peşteră urma să
ﬁe blocat prin minarea intrării şi formarea unui
obstacol natural, imposibil de trecut.

Titus Gârbea (1893-1998)

 Militar de carieră şi diplomat, ataşat
militar al României la Berlin (1938-1940, 19421944). În martie 1944, având gradul de general
de brigadă, a fost numit şef al Misiunii Militare
Române la Comandamentul Wehrmachtului, de
unde a transmis în ţară informaţii despre situaţia
militară a Germaniei.
 În septembrie 1944, a fost numit comandant
al Corpului IV Artilerie, cantonat în Oltenia de
Nord, şi a primit din partea prim-ministrului
Sănătescu misiunea de a asigura paza militară
a Tezaurului BNR şi a celorlalte valori naţionale
evacuate în zonă. La 20 martie 1945, a predat
comanda trupelor din Oltenia şi a plecat pe
frontul de Vest.
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2. Cum se prezintă peştera?
F Peştera cuprinde o intrare cu un traseu dificil, de circa 17 m lungime, şi o grotă de 18 m
lungime, cu secţiune variabilă de la 4 la 7 metri lăţime şi de la 1,50 la 6 metri înălţime;
F Această grotă se prelungeşte cu o mică secţiune obturată de blocuri mari prăbuşite, prin
care se scurge spre ieşire un pârâu cu debit variabil;
F Sunt infiltraţii de apă pe tot perimetrul grotei;
F Deasupra peşterii muntele are circa 100 metri înălţime.

Intrarea în peşteră (văzută din exterior)

Intrarea în peşteră (văzută din interior)
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3. Ce lucrări sunt necesare pentru pregătirea peşterii?

1944

F Degajarea şi lărgirea spaţiului interior;
F Executarea unui zid de protecţie spre fundul grotei;
F Închiderea grotei în zona intrării cu un zid de beton;
F Aşezarea depozitului de aur pe o platformă de lemn, pe sub
care să se scurgă apa către exterior.
4. Care este calendarul operaţiunii?
F Septembrie, 7-25 – pentru cele trei etape ale operaţiunii:
		 - amenajarea grotei;
		 - aducerea aurului în grotă, utilizând 100 oameni, durata
circa 5 zile;
		 - astuparea intrării prin executarea zidului din faţă
cuprinzând circa 100 metri cubi, durata circa 7 zile.

Muntele Stârmina –
imagine spre zona în care se află
intrarea în peşteră
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5. Există riscuri?
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F Nu exista posibilitatea să se execute lucrări de mai mare
amploare şi să se păstreze, totodată, secretul;
F Executarea lucrărilor, în special faza a doua (aducerea
depozitului), este o operaţie foarte riscantă;
F Depozitul nu este practic şi nu prezintă siguranţa dorită.
6. Este justificată asumarea acestor riscuri?
F Este justificată, deoarece se obţine:
			 - siguranţă contra atacurilor aeriene;
				 - o întârziere de câteva zile într-o eventuală ridicare
a aurului.
De cine se tem semnatarii procesului-verbal din 9
septembrie când menţionează riscul unei „eventuale
ridicări a depozitului”?
		 - De Armata Roşie care se autointitula „prietenă”, dar
se purta ca un ocupant;
		 - De comunişti, care în lupta lor pentru acapararea totală
a puterii politice în România aveau nevoie şi de resurse
financiare.

Procesul - Verbal din
9 septembrie 1944
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Evenimente noi pe „frontul” de la Tismana
Mutarea Tezaurului BNR din pivniţa mănăstirii în peştera
din apropiere s-a făcut în zilele de 14, 15 şi 16 septembrie,
din iniţiativa celor aﬂaţi la faţa locului, care, după ﬁnalizarea
lucrărilor de amenajare a peşterii, au constatat că există condiţii
prielnice şi au acţionat.
Dar cine sunt cei aﬂaţi la faţa locului?
Răspunsul este consemnat în Procesul-verbal încheiat la 16
1944

septembrie, care atestă că operaţiunea de transfer a aurului a
fost dusă la bun sfârşit, fără pierderi şi fără incidente: Virgil
Netta, cenzor BNR, delegatul Consiliului de administraţie;
Romulus Roman, casier central; Dumitru Bănică şi Alexandru
Jemăneanu, de la Serviciul casierie; Victor Brukner, inginer,
inspector general; Alexandru Antonescu, arhitect; Dumitru
Stoenescu, Ilie Popescu, Traian Tigoi, Vasile Zamﬁra, Marin
Florescu, Grigore Gheorghiu, funcţionari BNR detaşaţi la
Tismana.

Virgil Netta s-a născut în
1888, la Turnu Severin, într-o
familie cu nouă copii, dintre
care doi s-au aﬁrmat ca
străluciţi economişti: Xenofon,
funcţionar superior al BNR,
şi Gheron, profesor universitar
şi ministru al Finanţelor în
1944. A urmat studii de drept,
a practicat avocatura şi, timp
de mai mulţi ani, a fost primar
al oraşului Turnu Severin. În
anul 1944, a fost numit cenzor
al BNR, ﬁind implicat în
Operaţiune „Neptun”.
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Cum a decurs operaţiunea de mutarea Tezaurului
din pivniţa mănăstirii în peştera din apropiere
Septembrie, 14-16
Transportul

tezaurului

s-a făcut cu 120 militari
din vechea gardă, care
au lucrat cu schimbul,

1944

zi şi noapte; paza a fost
asigurată de un detaşament nou, de 280 de
militari. La terminarea
transportului, s-au veriﬁcat casetele, s-a încheiat
procesul-verbal care consemnează că în peşteră
sunt toate cele 4.086
casete aduse din pivniţă.
S-a trecut la astuparea
intrării prin betonare.

Alexandru Antonescu
A fost angajat la BNR
în anul 1935, ca arhitect.
Din iulie şi până în
septembrie 1944, se
aﬂă de mai multe ori
în misiune la Tismana,
unde supraveghează
reparaţiile executate
la pivniţa din incinta
mănăstirii şi participă
la mutarea aurului în
peştera transformată în
tezaur.

Vasile Zamﬁra
Gorjean de origine,
născut în anul 1905, în
comuna
Curtişoara.
A fost angajat la BNR
Chişinău, în anul 1930.
În martie 1944, după
evacuarea sucursalei
din Chişinău, a fost
mutat
la
Casieria
centrală. În perioada
iulie - noiembrie 1944,
este
menţionat
în
documente ca ﬁind în
misiune la Tismana.

Alexandru Jemăneanu
A fost angajat la BNR în
anul 1924. În a doua parte
a anului 1944, a participat

la

Operaţiunea

„Neptun”, iar în anul
1947 a coordonat restituirea către Bank Polski
a aurului polonez lăsat
în depozit la BNR în anul
1939.
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Aur pentru „Ardealul nostru”
Ianuarie, 19
F Din ordinul conducerii BNR, Mircea Şimian şi Dumitru
Bănică, de la Serviciul casierie, sparg zidul de protecţie din
peşteră, ridică şi transportă la Bucureşti: 210 casete cu lingouri
tip internaţional, în greutate de 10,21 tone aur.
F După refacerea zidului de protecţie, se încheie procesulverbal care consemnează faptul că numărul casetelor rămase în
„Tezaurul Neptun” corespunde situaţiilor Serviciului casierie.
F Din aurul adus de la Tismana, din „Tezaurul Neptun”, la
Bucureşti:
- 5,32 tone s-au predat Monetăriei Naţionale, pentru baterea
monedei „Ardealul Nostru”
- 4,89 tone au fost depuse în Tezaurul Băncii Naţionale a
României

Medalia
„Ardealul Nostru“
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Un semnal de alarmă
Februarie, 16
 După operaţiunea din 19 ianuarie, când
zidul de protecţie a fost spart şi Mircea
Şimian împreună cu Dumitru Bănică au
pătruns în „Tezaurul Neptun”, Serviciul
casierie a întocmit pentru conducerea BNR
un raport referitor la condiţiile de păstrare
din peştera transformată în tezaur.
Ce aﬂăm din acest raport?
1. Condiţiile depozitării aurului la Tismana
sunt cu totul nepotrivite
2. Tezaurul a fost complet inundat
3. Casetele aduse la Bucureşti erau pline cu
apă
4. În ﬁnalul raportului, funcţionarii BNR îşi
pun întrebarea dacă nu ar ﬁ mai bine ca aurul
să ﬁe scos din peşteră şi depozitat la Bucureşti
sau la Sinaia.

Mircea Şimian
 Născut la Ioneşti, în judeţul Vâlcea,
licenţiat

al

Academiei

de

Înalte

Studii

Comerciale şi Industriale din Bucureşti, a fost
angajat în anul 1927 la Casieria Centrală din
BNR, unde a lucrat, neîntrerupt, până în anul
1947;
 După etatizarea BNR, a fost mutat la
Sucursala Bucureşti a BNR, iar în anul 1952 i s-a
desfăcut contractul de muncă, la vârsta de 45
de ani.
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Viaţa cotidiană la Tismana
„Se îmbolnăvesc oamenii, deja sunt 13 în spital”
Octombrie, 1
Maiorul Ioan Gheorghe, comandantul
Detaşamentului „Neptun”, solicită Băncii
Naţionale:
F O remiză pentru camioane şi căruţe;
F O gheretă pentru posturi şi sentinele;
F Lemne de foc, ca să se usuce pereţii
încăperilor unde sunt cazate companiile,
care sunt în curs de renovare, cu zidăria
neuscată. Altfel, ne spune maiorul, „se
îmbolnăvesc oamenii, deja sunt 13 în
spital“;
F Sobe de zid, pardoseli de lemn, tavan
reparat în localul „Sfetea”, unde este
cazată o companie;
F Cotă lunară de benzină, pentru
aprovizionare, „altfel trupa rămâne
flămândă”.

Vila Sfetea din Tismana

Constantin Tătăranu
(1893-1953)
Guvernator al BNR
14.03.1945-21.05.1946
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Viaţa cotidiană la Tismana (I)
F În condiţiile războiului şi ale obligaţiilor
impuse României prin Convenţia de armistiţiu,
viaţa militarilor şi a funcţionarilor BNR de la
Tismana este grea şi plină de privaţiuni:
- Depozitele armatei sunt golite de alimente pentru
nevoile armatei sovietice. Depozitul de alimente
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creat de BNR la Târgu Jiu este desfiinţat;
- În lipsa furajelor, caii hrăniţi mai mult cu frunze
uscate, sunt foarte slăbiţi şi nu mai pot fi folosiţi
pentru aprovizionarea militarilor;
- Săpunul lipseşte, cota lunară distribuită de
armată, 150 grame pentru fiecare ostaş, este „mai
mult teoretică”, ca urmare BNR suplimentează
această cantitate din rezervele proprii;
- În satele din vecinătatea Tismanei sunt multe
cazuri de tifos exantematic. Ostaşii care vin din
delegaţie sau din permisie trebuie deparazitaţi.

Demeter Georgescu
F Absolvent al Şcolii Superioare de
Comerţ Craiova, a fost angajat în BNR
în anul 1926. În perioada 1927-1944,
a fost contabil şi director la Croaiva,
Sighişoara, Bacău, Soroca şi Orhei,
evacuat la Râmnicu-Vâlcea, după
ocuparea Basarabiei, şi apoi concentrat
pe front;
F La 10 ianuarie 1945, a fost numit
delegat al BNR la Tismana, unde a rămas
până la 5 ianuarie 1947, când s-a întors
în Administraţia centrală;
F După arestarea guvernatorului
Aurel Vijoli, care a fost urmată de
îndepărtarea din bancă a unui număr
mare de specialişti, în anul 1952, la
vârsta de 48 de ani, i s-a desfăcut
contractul de muncă.
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Viaţa cotidiană la Tismana (II)
- Din solicitările Detaşamentului de pază: hrană pentru
oameni şi pentru cai; bidinele şi var pentru igienizarea
încăperilor; petrol lampant; mărirea cotei de lemne; hârtie,
cerneală, ceas deşteptător pentru corpul de gardă; un
„post de radio pentru educaţia soldaţilor”; medicamente;
înﬁinţarea unei „şcoli a analfabeţilor“ pentru ostaşii fără
carte;
- Ostaşii din detaşamentul de pază nu au bocanci şi,
adesea, sunt trimişi desculţi în posturi. Serviciul de
pază nu poate ﬁ asigurat, sănătatea ostaşilor este direct
ameninţată, moralul scăzut, iar starea lor de spirit lasă de
dorit. Ca urmare, se solicită procurarea de către BNR a 40
de perechi de bocanci de tip militar;
- În cursul anului 1946, la Tismana este repartizat „un
suboﬁţer cu educaţia şi propaganda“. În concluzie, ostaşii
erau fără pâine şi bocanci, dar cu educaţia şi propaganda
la zi.

Iulian Zăvoianu
Funcţionar BNR 1927-1952
Născut în comuna Miculeşti, din
Mehedinţi, absolvent al Academiei
de Înalte Studii Comerciale şi
Industriale din Bucureşti, a fost
angajat la BNR în anul 1927.
În noiembrie 1946, este numit
delegat al BNR la Tismana,
pentru supravegherea valorilor şi
controlul măsurilor de pază,
urmărind în mod special să nu se
producă nicio imixtiune în planul
tactic al detaşamentului de pază.
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Gherasim Iscu, stareţul Mănăstirii Tismana, îşi pune nădejdea în ajutorul Băncii Naţionale
Aprilie: Gherasim Iscu îi scrie
guvernatorului BNR că monahii
nu se mai puteau întreţine din
danii, pentru că erau rare iar
vizitatorii nu aveau voie să vină
la mănăstire fără permis. BNR
decide acordarea unui ajutor
lunar de 50.000 lei.
Martie: Într-un raport al
Serviciului casierie se consemnează că subvenţia acordată
mănăstirii
de
BNR
este
insuﬁcientă. Se solicită şi se
aprobă majorarea acesteia la
10.000 lei.
Noiembrie:
BNR
dăruieşte
călugărilor două vaci şi două
care cu fân, pentru întreţinerea
animalelor.

Grigore Iscu s-a călugărit la
Mănăstirea Tismana în anul 1932,
primind numele de Gherasim. În
perioada 1937-1942, a fost stareţ la
Mănăstirea Arnota, bibliotecar la
Seminarului Teologic de la Cernica
şi a slujit în Basarabia ca preot şi
învăţător.
- În anul 1943, s-a întors la Tismana
ca stareţ, găsind mănăstirea
distrusă de un incendiu. Lucrările
de refacere s-au desfăşurat într-un fel cu totul neaşteptat
pentru părintele Gherasim şi pentru obştea de la Tismana,
care, din iunie 1944 şi până în februarie 1947, a fost martorul
tăcut al acestor lucrări, dar şi al „Operaţiunii Neptun”.
- În toamna anului 1948, a fost arestat, acuzat de dezordine
socială şi condamnat la zece ani de temniţă. A murit în anul
1951, la Poarta Alba, bolnav de tuberculoză.

O diseea A urului BNR
Tismana 1944-1947

„Turişti” în căutarea tezaurului (I)
Grupuri de aşa zişi excursionişti, comunişti din zonă şi ofiţeri sovietici, încearcă să intre în
incinta mănăstirii, deşi era închisă pentru vizitatori, din cauza lucrărilor de reparaţii
Extrase din informările primite de conducerea BNR de la
Demeter Georgescu, delegatul BNR la Tismana
F Februarie, 14: doi ofiţeri sovietici, reprezentanţi ai
Comisiei de armistiţiu pentru judeţul Gorj, se prezintă

1945

la comandantul detaşamentului şi cer informaţii despre
efectivele detaşamentului;
F Martie, 24: Şase civili se prezintă comandantului
detaşamentului de pază ca fiind de la BNR şi primesc aprobare
să viziteze mănăstirea, prin încălcarea Planului de foc şi a
consemnului stabilit de Marele Stat Major ca nimeni să nu fie
lăsat să intre în incinta mănăstirii;
F Cei şase nu erau de la BNR. Erau funcţionari de la
Ministerul Sănătăţii, veniţi în inspecţie în zonă şi din
curiozitate, sau cu intenţia de a culege informaţii, au încercat
să se apropie de peşteră.

Cascada de lângă mănăstire
În acest loc a fost instalat, în
martie 1945, de către Marele
Stat Major, un post de control
puternic, dotat cu arme de foc
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„Turişti” în căutarea tezaurului (II)
Alte incidente semnalate conducerii BNR de Demeter Georgescu,
delegatul BNR la Tismana
August-septembrie


Dreier Nikolai Mihailovici
General de divizie

Detaşamentul de pază primeşte

solicitări pentru permise de acces în

1945

incinta mănăstirii:
- grupuri de excursionişti, însoţiţi

August, 20

adesea de autorităţile locale (prefect,



primari);

la

- grupuri

de

funcţionari

de

la

(ARLUS),

ﬁliala

Turnu

Severin;
- oﬁţeri sovietici, însoţiţi de primarul
din Târgu Jiu sau de alte autorităţi
locale.

de

Grigore

al Ministerului de Interne,

- membrii Asociaţiei Române pentru
Sovietică

Tismana

Geamănu, secretar general

prefectura judeţului;
Strângerea Legăturilor cu Uniunea

Invitat la o conferinţă

generalul a cerut să viziteze
mănăstirea. Vizita, care s-a limitat la interiorul
mănăstirii, a fost de scurtă durată. Observând
patrule militare şi întrebând ce rost au, generalului
i s-a răspuns că păzesc lemnele ce se taie în pădure
pentru armată.
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Întărirea măsurilor de pază
F Garda, gheretele şi armele sunt camuflate, ostaşii îmbrăcaţi
civil, scara terasei de la intrarea în peşteră este dărâmată de
bolovanii ce se rostogolesc de pe munte (simulacru), iar intrarea
în peşteră este interzisă, acuzând pericolul căderii stâncilor;
F Măsurile de pază şi control la toate posturile sunt întărite, iar
accesul persoanelor neidentificate de ofiţerul de serviciu este

1945-1946

categoric interzis;
F Se cere respectarea cu stricteţe a consemnului Marelui Stat
Major care interzicea circulaţia pe drumul spre munte, pe la
„Fântâna Basarabilor“;
F Detaşamentul de pază este pus sub comanda căpitanului Victor
Căpăţână, din Corpul Grănicerilor, un ofiţer distins, muncitor,
bun organizator şi energic. Acesta primeşte sarcina ca nimeni,
sub niciun motiv, să nu se apropie de peşteră, vizitatorii insistenţi
să fie informaţi că există pericolul surpării stâncilor, iar ostaşii să
fie instruiţi să răspundă conform consemnului: paza este pentru
documentele de la Arhivele Statului, fără nicio referire la aur.

Fântâna Basarabilor
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Povestea Tezaurului ascuns în peşteră se apropie de sfârşit
Începe Operaţiunea „Tismana”
Noiembrie, 30
 Se încheie un amplu proces-verbal, prin care Demeter
Georgescu, delegatul BNR la Tismana, îi predă gestiunea
înlocuitorului său, Iulian Zăvoianu;
 Încep pregătirile pentru închiderea şantierului şi
transportarea la Bucureşti a materialelor şi bunurilor
aparţinând Băncii Naţionale.
Ianuarie, 1
 Banca Naţională a României este etatizată şi intră sub
controlul guvernului comunist condus de Petru Groza.
Ianuarie, 1-16
 Au loc discuţii între guvernatorul BNR, Tiberiu
Moşoiu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Gh.
Tătărescu, şi reprezentanţi ai Marelui Stat Major privind
pregătirile pentru readucerea Tezaurului BNR de la
Tismana la Bucureşti;
 Guvernatorul Tiberiu Moşoiu solicită şi primeşte de la
specialiştii din BNR un plan amplu privind desfăşurarea
„Operaţiunii Tismana”.

Gheorghe Tătărescu

Prim-ministru al României
1934-1937 şi 1939-1940
Vicepreşedinte al Consiliului
de Miniştri
6 martie 1945 – 29 decembrie 1947
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Ordinul Ministerului de Război nr. 21.339 din 18 iaunarie1947, strict secret
Ianuarie, 18
 Ca urmare a Ordinului Ministerului de Război, Marele
Stat Major transmite guvernatorului Tiberiu Moşoiu măsurile
stabilite privind paza operaţiunilor BNR pentru readucerea
aurului de la Tismana la Bucureşti:
- organizarea pazei în timpul scoaterii aurului din peşteră,
precum şi în cursul transportului auto şi CFR;
- depanarea maşinilor BNR în caz de înzăpezire sau
nefuncţionare; ajutorarea BNR cu mâna de lucru.
Pentru realizarea acestor măsuri s-au constituit:
- un detaşament denumit „Gorj”, în garnizoana Târgu-Jiu, cu
Tiberiu
Moşoiu
misiunea de pază a transportului auto de la Tismana la Târgu
(1897-1952)
Jiu, mână de lucru şi depanare;
Guvernator al BNR
- un detaşament numit „Dolj”, cu misiunea de pază a
21.05.1946 - 08.11.1947
transporturilor pe calea ferată de la Târgu Jiu la Bucureşti şi a
transporturilor auto de la gara Filaret la sediul BNR;
- ambele detaşamente erau gata pentru a trece la executarea
misiunii în ziua de 23 ianuarie 1947, ora 9, sub o comandă
unică.
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Tezaurul BNR revine la Bucureşti
Din rapoartele întocmite de Romulus Roman, casierul central al BNR (I)
Efectivele participante la readucerea aurului la Bucureşti – 475 persoane
- Efective civile: 23 funcţionari din Centrala BNR, unul de la Agenţia Târgu-Jiu, Iulian
Zăvoianu, delegatul BNR la Tismana, cinci controlori generali, trei persoane din cadrul
personalului tehnic, opt şoferi, doi uşieri, o bucătăreasă, opt mineri, un dulgher, doi oameni
din personalul de serviciu;
- Efectivele militare: patru ofiţeri superiori (un colonel, un locotenent-colonel, doi maiori);
1947

24 ofiţeri inferiori, 36 subofiţeri şi 356 militari trupă.
Mijloace auto
- şase autodube şi două camioane ale BNR;
- patru maşini militare Skoda, trei autocamioane militare, o macara militară auto Skoda.
Ianuarie, 20 - 22
F   Cinci dube ale BNR pleacă spre Bucureşti cu personalul tehnic şi delegaţii trimişi pentru
pregătirea condiţiilor de încartiruire, cu alimente, veselă, cu restul personalului;  
F   Două autocamioane ale BNR se deplasează de la Târgu Jiu la Petroşani, de unde sunt
aduşi mineri şi materialele necesare acestora.
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Tezaurul BNR revine la Bucureşti
Din rapoartele întocmite de Romulus Roman, casierul central al BNR (II)
Ianuarie, 23
F Începe operaţiunea de dinamitare a zidului de beton care
bloca accesul în grotă. Lucrările continuă fără întrerupere şi
în timpul nopţii.
Ianuarie, 24
F Prima echipă a BNR pătrunde în grotă şi constată că:
- Toate casetele erau intacte, însă suferiseră din cauza apei,
peştera fiind în mai multe rânduri complet inundată;
Gara Târgu Jiu
- Mânerele de sfoară ale casetelor erau complet putrezite, iar
pe casete era un strat subţire de mâl, care a îngreunat mult
operaţiunea de control.
Operaţiunea de recuperare a aurului a durat 10 zile
26 ianuarie – 4 februarie
F Au fost necesare trei transporturi pe calea ferată:
		 - 26 ianuarie: cinci vagoane, 993 casete, aproximativ 50 tone aur;
		 - 1 februarie, opt vagoane, 1.600 casete, aproximativ 80 tone aur;
		 - 4 februarie, şapte vagoane, 1.283 casete, aproximativ 65 tone aur.
F Au fost transportate 3.876 casete, la care adăugând cele 210 recuperate în anul 1945
obţinem 4.086 casete, câte fuseseră duse în peşteră, în septembrie 1944.
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Momente de cumpănă din timpul Operaţiunii „Tismana” (I)
Ianuarie, 28 - Ziua cea mai lungă
F Ninsorile abundente blochează drumurile. Din cauza
drumului prea îngust şi a zăpezii troienite, nicio maşină
militară nu a putut ajunge la gară, deşi convoiul era precedat
de un plug;
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F Una din maşinile Skoda s-a defectat în satul Tismana,

Gara Filaret

încărcătura fiind mutată pe o maşină de rezervă trimisă la faţa
locului, dar şi aceasta a derapat, rămânând în şanţ, în satul Brădiceni;
F În satul Peştişani, o maşină Skoda s-a răsturnat pe podul de pe râul Bistriţa. Doi militari şi
funcţionarul băncii, Benoni Marinescu, aflaţi în cabină, au scăpat cu viaţă, fără a fi răniţi. Au
fost scoase din apă 20 de casete, apoi s-a recuperat întreg conţinutul maşinii;
F A patra maşină Skoda, suferind o pană la motor, a rămas pe şosea, la o distanţă de 14 km
de Târgu Jiu, casetele din maşină au fost puse sub pază;
F Ultima maşină militară, ce transporta garda militară, defectându-se, a rămas pe drum.
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Momente de cumpănă din timpul Operaţiunii „Tismana” (II)
Ianuarie, 31

Procesul-verbal
încheiat la
31 ianuarie 1947
cu prilejul
verificării
casetei nr. 426

F La ridicarea aurului din peşteră, capacul casetei
nr. 426, care este putrezită, sare şi cad două monede
de o liră. Sunt numărate şi verificate monedele şi se
încheie procesul – verbal care consemnează că nu
există pierderi;

1947

F În gara Târgu Jiu, la încărcarea aurului în vagoane,
caseta nr. 613 se răstoarnă şi cade o monedă de o
liră. Caseta este verificată la sediul Agenţiei BNR din
Târgu Jiu, unde se încheie un proces-verbal;
Februarie, 2
F Continuă să ningă abundent. Din Tismana pleacă
toate maşinile BNR şi două maşini militare Skoda,
încărcate cu 500 casete. Caseta cu nr. 878 este distrusă
la încărcare, cele 4 lingouri de aur standard pe care
le conţine sunt puse într-o casetă nouă.

Procesul-verbal
încheiat la
31 ianuarie 1947
cu prilejul
verificării
casetei nr. 613
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Epilog
Februarie, 4
F Romulus Roman, casierul central al BNR,
colonelul C. Smirnov, comandantul Sectorului de
Pază „Gorj”, locotenent-colonel Aurel Popescu,
delegatul Marelui Stat Major, Iulian Zăvoianu,
delegatul BNR la Tismana, şi locotenentul
Constantin Caranda, comandantul Companiei 3
Gardă Financiară, semnează procesul-verbal care
consemnează:
„În conformitate cu ordinul Marelui Stat Major
nr. 701030, întreaga operaţiune de transportare a
tezaurului, începută efectiv la data de sâmbătă
25 ianuarie a.c., a fost terminată în ziua de marţi,
4 februarie a.c., data plecării ultimei garnituri
CFR – după 10 zile de lucru neîntrerupt. În
consecinţă, începând de azi, misiunea Companiei
3 Garda Financiară, privind paza acestui tezaur,
este terminată. Îi rămân în sarcină - până la noi
dispoziţiuni - numai paza restului de bunuri BNR,
rămase în incinta Mănăstirii Tismana”.

Extras din foia calificativă a lui
Romulus Roman (1945): „întruneşte
toate condiţiile ce îndreptăţesc
calificarea de excepţional. Veşnic
prezent, şi peste tot prezent, este
sobru, extrem de conştiincios,
respectat şi iubit de subalterni.
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Romulus Roman

Epilog

F Născut la Baia de Criş în anul 1896, absolvent al Şcolii
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Februarie, 5

F Extras din raportul „strict confidenţial”, întocmit de Romulus
Roman, transmis „personal” guvernatorului BNR, Tiberiu Moşoiu:

Superioare de Comerţ din Arad, angajat în anul 1921

„Dispoziţia

de

F În anul 1940, a fost transferat în Centrala BNR, unde a

evacuare a tezaurului s-a executat

fost numit casier central, funcţie care îl va aduce în faţa unei

la momentul oportun, fără nicio

importante provocări profesionale şi umane, coordonarea

pierdere. În consecinţă, vă raportăm

operaţiunilor „Neptun” şi „Tismana”. Din iunie 1944 şi

că ordinul Dumneavoastră a fost

până în februarie 1947, se identifică cu această misiune

executat întocmai”.

riscantă, al cărui succes i se datorează în bună măsură;

Dumneavoastră

la Agenţia BNR Oradea Mare, a îndeplinit succesiv, în
perioada 1921-1940, funcţiile de contabil, casier şi director
la Oradea Mare, Cluj, Sighet, Brăila, Miercurea Ciuc,
Bacău şi Chişinău;

F În anul 1947, banca era etatizată, iar structura corpului
funcţionarilor era în plin proces de transformare. Avea
51 de ani, dintre care 26 îi trăise cu mare intensitate în
Banca Naţională. Forţat de starea precară a sănătăţii, dar
mai ales de atmosfera sumbră din BNR, în ianuarie 1948,
se pensionează.

