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Introducere

Volumul Antreprenori şi afaceri clujene de altădată. Medalioane biografice şi 
documentare este rezultatul continuării demersurilor noastre de popularizare 
a istoriei locale, începute cu volumul Din istoria Clujului la feminin. Crochiuri 
biografice, publicat sub egida Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj, la edi‑
tura Casa Cărţii de Ştiinţă, în anul 2019. 

Definiţiile oferite de literatura teoretică de specialitate conturează clar 
obiectul cercetării: afacerile, înţelese ca ansamblu de operaţiuni iniţiate, orga-
nizate şi conduse de unul sau mai mulţi întreprinzători, care vizează produce-
rea şi vânzarea de bunuri şi/sau servicii pentru satisfacerea nevoilor clienţilor şi 
obţinerea de profit și antreprenorii ca persoane care iniţiază şi conduc afaceri1. 
Reconstituirile aduc în atenţie, în limitele dărniciei surselor consultate, mici 
istorii ale unor afaceri clujene combinate de regulă cu poveștile de viaţă ale 
iniţiatorilor lor. 

Nu ne‑am propus să valorificăm în această etapă surse inedite, ci doar să 
adunăm și să sistematizăm informaţia edită existentă oferită de monografii, 
studii și articole cu precădere din presa locală a vremii. Ne‑am dorit să punc‑
tăm contururile unei imagini, fără ambiţii de exhaustivitate, să aducem în aten‑
ţie informaţia. Ca orice cercetare, și cea istorică este un proces și, ca atare, acest 
demers nu și‑a propus rezolvarea definitivă a temelor, cât aducerea acestora în 
atenţie.

În măsura posibilităţilor, am urmărit ilustrarea volumului cu fotografii 
menite să apropie cititorul mai mult de personajele povestirilor, de ambianţa în 
care s‑au dezvoltat sau au funcţionat diverse afaceri. Calitatea fotografiilor lasă 
uneori de dorit, nu este egală și uniformă, fapt determinat de sursele diverse la 
care am apelat.

Perioada urmărită este cea a Clujului celei de‑a doua jumătăţi a secolului 
al XIX‑lea și prima jumătate a secolului XX, abordarea fiind una selectivă. 
Alegerea subiectelor medalioanelor a avut la bază criteriile dimensiunii și 
1 Camelia Ştefănescu, Managementul afacerilor – Note de curs, p. 1, la https://www.academia.
edu/7121005/MANAGEMENTUL_AFACERILOR_Note_de_curs_C_Stefanescu, accesat la 7 
sept. 2021.
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notorietăţii afacerilor, al renumelui brandurilor promovate, al longevităţii lor 
și, nu în ultimul rând, prestigiul antreprenorilor aduși în atenţie. 

O mare parte a lucrării se concentrează asupra sectorului economiei clu‑
jene. Afacerile prezentate sunt întreprinderi industriale clujene ale căror exis‑
tenţă s‑a împletit cu cea a oamenilor care le‑au iniţiat și condus. Vizualizarea 
micilor istorii în ansamblul mai larg al fenomenului economic clujean presu‑
pune contextualizarea lor, prin trasarea unor caracteristici generale ale evolu‑
ţiei economice a perioadei. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea, se întrevedeau zorii dez‑
voltării industriale a Clujului. În ciuda faptului că acesta se situa pe atunci 
în urma orașelor de la marginea de est a Marii Câmpii Maghiare precum 
Timișoara sau Arad, atât din punct de vedere al producţiei industriale, cât și 
al numărului de lucrători, până la sfârșitul secolului nimeni nu i‑a mai con‑
testat primatul în Transilvania. În 1910, statisticile arată o imagine mult mai 
favorabilă a dezvoltării orașului decât în 1869 sau 1880, schimbările reale, 
spectaculoase, înregistrându‑se între 1900–1910. Înfiinţarea Camerei de 
Comerţ și Industrie în 1851, integrarea orașului în reţeaua de căi ferate, înfi‑
inţarea de instituţii financiare care să furnizeze credite industriei, comerţului 
și agriculturii, întemeierea unor asociaţii de sprijinire a dezvoltării industriei 
și comerţului, iniţiativele din domeniul învăţământului profesional au fost 
factori stimulatori ai progresului industrial al Clujului. La acestea s‑a adău‑
gat politica statului de încurajare a dezvoltării industriale, reflectată în două 
legi adoptate în 1881 și 1890. 

În acest context, dacă Rajka a fost de fapt un precursor în activitatea indus‑
trială de fabrică clujeană, alţi antreprenori prezentaţi în paginile volumului se 
integrează deja în tabloul unei industrii moderne ce se năștea și se dezvolta la 
sfârșitul secolului al XIX‑lea și începutul secolului XX la Cluj, cu diversificarea 
tot mai evidentă a activităţilor industriale. S‑au remarcat iniţiative în domeniul 
fabricării berii, fiind înfiinţată întreprinderea familiei Czell. Tot acum și‑a înce‑
put activitatea Fabrica de săpunuri minerale și medicinale Heinrich. S‑au obţi‑
nut succese în industria alimentară, printre întreprinderile noi numărându‑se 
fabrica de lichior a lui Victor Elian, fabrica de ciocolată și bomboane Melissa 
și fabrica de spirt a lui Hirsch Ödön. A fost deschisă fabrica de chibrituri a lui 
Reitter József. Apoi, una din cele mai importante întreprinderi care și‑a început 
activitatea a fost fabrica de pielărie a familiei Renner2. 

2 Nagy Róbert, Infrastruktúra és iparfejlődés Kolozsáron a dualizmus korában, în „Korunk”, 
Anul 18, nr. 4, aprilie 2006, la http://epa.oszk.hu/00400/00458/00112/1681.html, accesat la 7 
sept. 2021; Maria Roșca, Dezvoltarea economică, socială şi demografică a oraşului (1867–1914), 
în Istoria Clujului, red. Ştefan Pascu, Cluj‑Napoca, [s.n.], 1974, p. 285–296.
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După Primul Război Mondial, Clujul a devenit unul dintre cele mai impor‑
tante centre ale României Mari, nu numai sub aspect cultural, dar și economic. 
În acea perioadă, la Cluj existau 87 de întreprinderi industriale particulare, la 
care se adăugau 6 proprietate a statului sau orașului. În ce privește întreprin‑
derile particulare, majoritatea erau de dimensiuni mici și mijlocii, cele relativ 
mari fiind în majoritate societăţi pe acţiuni, doar 5 fiind firme individuale. Cea 
mai mare unitate industrială era fabrica de pielărie Fraţii Renner & Co. Avântul 
economic înregistrat în anii ’20 până la criza economică a avut legătură cu 
interesul crescut al marilor bănci din București de a‑și întări poziţiile în diferite 
ramuri industriale din Transilvania, implicit din Cluj. Apoi, capitalul bancar 
local a fost și el atras de investiţii în industrie, un exemplu fiind cel al Băncii 
Agrare, care a susţinut înfiinţarea fabricii Iris. În anul 1928, dintr‑un total de 
114 întreprinderi industriale, 46 erau societăţi pe acţiuni. Creșterea puterii 
instalate și a numărului salariaţilor, cu peste 50% în Cluj, a fost mai evidentă 
în întreprinderile aparţinând societăţilor pe acţiuni. Apoi, tendinţa a fost de 
creștere numerică a întreprinderilor mari și mijlocii3. A urmat criza economică 
ale cărei efecte au fost resimţite profund și de industria clujeană, punctul cul‑
minant al acesteia fiind atins în 1930, cele mai mari pierderi fiind înregistrate 
în industria prelucrării metalelor, apoi în industria textilă, un exemplu fiind 
al fabricii Dibela. Mai puţin au resimţit efectele crizei întreprinderi precum 
Fabrica de pielărie Renner & Co sau Fabrica de bere Ursus. Firmele individuale 
au suportat mai greu efectele crizei, deoarece nu puteau obţine credite bancare 
în condiţii la fel de avantajoase ca societăţile pe acţiuni, al căror număr a rămas 
aproape constant în această perioadă, în timp ce numărul firmelor individuale 
a scăzut în anii crizei de la 70 la 49. De asemenea, în întreprinderile individuale 
s‑a înregistrat și o scădere a forţei motrice și a numărului salariaţilor, cu 44%, 
respectiv cu 80%. Dar crizei, i‑a urmat o perioadă de revigorare și dezvoltare. 
În anul 1938, existau în Cluj 94 de întreprinderi, din care 56 societăţi pe acţi‑
uni, 35 de firme individuale, 2 întreprinderi publice și o societate pe acţiuni în 
regie mixtă4. Istoriile prezentate s‑au pliat pe acest parcurs al dezvoltării indus‑
triale clujene, profitând de perioadele de stabilitate și prosperitate, unele reu‑
șind să supravieţuiască în perioadele de criză, altele prăbușindu‑se zgomotos 
sub povara efectelor acestora.

În prezentarea afacerilor din domeniul industrial, am optat pentru o împăr‑
ţire pe capitole. În primul capitol, Branduri istorice clujene. Întemeietori, am 
adunat istoriile acelor afaceri care au stat la originea unor branduri locale, din‑
tre care unele au supravieţuit până în zilele noastre. Unor fabrici ale perioadei 
3 Kecskés Iosif, Petre Danciu, Aurel Giurgiu, Aurelia Păiș, Dezvoltarea economică şi urbanistică, 
în Istoria Clujului, red. Acad. prof. Ştefan Pascu, Cluj‑Napoca, [s.n.], 1974, p. 385–387.
4 Ibidem, p. 387–388, 392.
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comuniste cu nume rezonante în memoria locală precum Unirea, Lemnul, 
istoricii le‑au identificat începuturile în întreprinderile lui Rajka sau Triska. 
Afacerea Rennerilor s‑a aflat la originile Clujenei, fabrică ce luptă pentru 
supravieţuire și azi. Întreprinderea familiei Czell a construit brandul Ursus, 
care a dăinuit la Cluj până după 1989, fabrica fiind în cele din urmă relocată. 
Apoi, numele familiei Vlad este legat de trecutul Napolactului, un brand clu‑
jean cunoscut și îndrăgit și azi. Am alăturat acestora o societate pe acţiuni, Iris, 
la rândul ei creatoare de brand, al cărui renume a trecut graniţele naţionale, dar 
care nu a supravieţuit transformărilor de după 1989.

Sub titlul Întreprinderi, firme, proprietari şi manageri de succes, am adus în 
atenţie poveștile de viaţă și ale afacerilor unor antreprenori deveniţi celebri 
prin calitatea managementului practicat. 

Am separat sfera construcţiilor într‑un capitol în cadrul căruia am evocat 
constructori renumiți ai Clujului modern precum: Reményik Károly, Sebestyén 
Dávid și Leo Bohăţiel. Dezvoltarea reală și spectaculoasă a așezării a început 
în anii 1880, cu construcţii mari, emblematice pentru Cluj. Dacă în secolul al 
XVIII‑lea punctul forte al activităţii în construcţii au fost clădirile private, în 
secolul al XIX‑lea au crescut investiţiile în clădirea de edificii publice. Reményik 
Károly și Sebestyén Dávid și‑au pliat activitatea pe iniţiativele caracteristice 
acestei perioade febrile din domeniul construcţiilor, legându‑și numele de înăl‑
ţarea unor mari clădiri simbolice ale Clujului. Leo Bohăţiel a activat într‑o altă 
perioadă, cea de după Unire, când creșterea spectaculoasă a suprafeţei orașului 
a fost acompaniată de un nou boom în construcţii. În anul 1939, la Cluj existau 
12.983 clădiri faţă de 5.600 în 1923. Fie că vorbim de dotări urbane noi, clădiri 
publice sau de locuinţe, ritmul lor de construcţie a tot crescut până la începu‑
tul celui de‑Al Doilea Război Mondial, atingând apogeul la jumătatea anilor 
’30. Practic aceasta a fost cea mai dinamică perioadă în sectorul construcţiilor 
din oraș, perioada marilor investiţii locale, guvernamentale și particulare. După 
criza economică, redresarea și dezvoltarea care i‑au urmat, lansarea deţinători‑
lor de capital în investiţii imobiliare de teama devalorizării banilor s‑au reflectat 
în numărul cel mai mare de autorizaţii de construire înregistrat în toată peri‑
oada interbelică clujeană, constant de peste 300 de cereri de construcţii, anual5. 

Un capitol special am dedicat industriei ospitalităţii, care a început să se pre‑
figureze tot mai bine și la Cluj spre sfârșitul secolului al XIX‑lea, în care am adus 
în atenţie o serie de antreprenori și afacerilor lor: hoteluri, restaurante, cafenele 
și cofetării (Antreprenori şi afaceri celebre clujene din industria ospitalităţii). 

5 A klasszicizmus és a romantika épitőmesterei Kolozsváron, p. 123–124, la http://adatbank.tran‑
sindex.ro/html/alcim_pdf9204.pdf, accesat la 7 sept. 2020; Vlad Sebastian Rusu, Evoluţia urba-
nistică a Clujului interbelic, Cluj‑Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, 
2015, p. 60–62.




