
O PERSONALITATE A GORJULUI 
CONSTANTIN NEAMŢU (1867-1953) 

Prof. Niculina Birsan 

Născut la 25 mai 18671 în comuna laşi, judeţul Gorj, Constantin 

Neamţu era al treilea copil al familiei Gheorghe şi Ioana Neamţu, al căror 

străbunic venise din Ardeal în a doua jumătate a veacului al XVIII-iea. La 

vârsta de 6 ani, în 1873, Constantin Neamţu şi-a pierdut mama, fiind 

crescut de a doua soţie a tatălui său Maria2
• Cursurile primare le-a urmat 

în sat iar cele gimnaziale probabil la Târgu-Jiu. După absolvire şi-a 

continuat instrucţia şcolară la Craiova, la Şcoala de Comerţ, fiind inter

nist la pensionul Malion ur·de pentru a-şi putea plăti întreţinerea medita 

elevii interni
3

. Încheindu-şi stadiul de pregătire şi absolvind cu succes 

această şcoală, din dorinţa de a-şi perfecta pregătirea, el s-a înscris la 

concursul organizat î~ Bucureşti pentru obţinerea unei burse de stat la 

Universitatea dih Anvers (Belgia). Din 29 de candidaţi a reuşit primul şi 

după cum dovedesc documentele4
, în perioada octombrie 1888-

octombrie 1890 se află la studii în străinătate. 

În 1890 s-a întors în ţară unde a primit postul de contabil la Banca 

Naţională Română din Bucureşti, cea mai reprezentativă instituţie din 

ţară care în acel an făcea 1 O ani de la înfiinţare. 

În 1891 s-a transferat şef contabil5 la sucursala B.N.R din Craiova, 

oraş unde a candidat şi pentru obţinerea prin concurs a catedrei de 

contabilitate de la Şcoala de Comerţ, unde odinioară fusese elev. În 

18956 a primit numirea sa definitivă ca profesor titular, la această instituţie 
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unde a rămas timp de40 de ani. 

După num~i doi ani de activitate la B.N.R Craiova, el ajunge di

rector, fapt ce dovedeşte încă o dată temeinica sa pregătire în domeniu 

şi calităţile de p.riceput om de finanţe. 

În 1897, alături de alţi colaboratori a pus bazele Băncii Comerţului 

din Craiova, societate ce a pornit cu un capital de 200.000 lei şi a ajuns 

în scurtă vreme să aibă un capital de sute de milioane de lei. 7 

În 1916 a devenit directorul acestei bănci care era la începutul 

secolul al XX-iea cea mai reprezentativă bancă a Olteniei. 

În paralel activitatea sa didactică a continuat şi pe lângă munca 

zilnică de la catedră, el a sc_ris multe manuale de contabilitate necesare 

pregătirii elevilor din şcolile de comerţ. 

Constantin Neamţu s-a implicat activ şi în viaţa politică înscriindu

se în rândurile Partidului Naţional Liberal şi devenind membru marcant 

al acestui partid la începutul secolului al XX-iea. După retragerea dr. 

Culcer de la preşedenţia P.N.L- Gorj, a primit conducerea acestui partid, 

iar mai apoi şi conducerea P.N.L - Dolj. Calităţile sale de om politic abil, 

înalta sa ţinută profesională şi morală, i-a determinat pe gorjeni să-i ofere 

încrederea lor şi l-au ales să-i reprezinte în Pc.irlamentul ţării de 4 ori, ca 

senator şi deputat. 

în decembrie 1932 a încredinţat conducerea P.N.L - Gorj lui 

Gheorghe Tătărescu, un alt gorjean de marcă devenit prim ministru ul

terior. 

După venirea comuniştilor la putere, Constantin Neamţu, ca toţi 

foştii membrii ai partidelor istorice P.N.L şi P.N.Ţ a avut de suferit. Fiind 

considerat suspect la 15-16.08.1952 a fost arestat şi cercetat de organele 

de securitate care i-au întocmit referat la 22.08.1952. Documentele 

existente în Arhivele Serviciului de Informaţii Român nu conţin însă 

informaţii cu privire la „arestarea, cercetarea şi decesul celui în cauză".8 

S-a stins din viaţă în anul 1953 în Bucureşti la vârsta de 86 ani. 
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