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Istoriceşte vorbind, colecţiile au luat avânt în epoca Renaşterii, 
în zonele în care comerţul era foarte dezvoltat. Atunci au apărut 
celebrele cabinete de curiozităţi, unde cei cu „sânge albastru” se 
retrăgeau să studieze un manuscris vechi sau o piatră preţioasă. 
Majoritatea colecţionarilor aveau ca scop studiul, însă existau şi 
excepţii - vezi comedia „Familia anticarului”, a lui Goldoni.

Vremurile s-au schimbat, obiectele colecţionate sunt tot mai 
diverse, bineînţeles în pas cu tehnologia. Doar psihologia colec-
ţionarului nu cred că s-a schimbat. Colecţia dă o senzaţie de 
siguranţă, de pace interioară. Este o înercare de a părăsi stresul 
cotidian, de a crea o lume paralelă în care elementele sunt ordonate. 
Colecţionarul vrea să oprească timpul, să iubească un univers 
narcisistic, care îi provoacă o imensă plăcere. E o placere de a avea 
şi a privi frumosul, poate asemănătoare cu cea pe care o resimte un 
amant. Dar mult mai frumoasă!

Daniel Mureşan

Cuvânt înainte





Filatelie şi 
întreguri poştale
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Daniel Mureşan - membru fondator

plicuri filatelice dedicate lui 
Corneliu Coposu

În premieră, Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj, în parteneriat cu 
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, a pus în circulatie, la 20 
mai 2014, două plicuri filatelice aniversare, ocazionate de împlinirea a 
100 de ani de la naşterea marelui om politic sălăjean Corneliu Coposu. 
Plicurile au fost editate într-un tiraj de 150 de exemplare, fiind obliterate 
cu ştampile de zi omagială la oficiile poştale Zalău 1 şi Bobota. Cele 
două ştampile au fost aprobate de Compania Naţională Poşta Română, 
fiind aplicate pe toate trimiterile poştale de la cele două oficii poştale.

În 20 mai s-au împlinit 100 de ani de la naşterea liderului ţărănist 
Corneliu Coposu, politicianul care a jucat un rol esenţial în restabilirea 
pluralismului în România, după prăbuşirea dictaturii comuniste. Născut 
în 1914, la Bobota, Coposu a fost un apropiat a lui Iuliu Maniu, al cărui 
secretar politic a fost începând cu 1940. În 1945, a devenit preşedinte 
al filialei PNŢ Sălaj, pentru ca în iulie 1947 să fie arestat, împreună 
cu întreaga conducere a PNŢ, în ceea ce s-a numit „Înscenarea de la 
Tămădău”. În aprilie 1964 a fost pus în libertate, după 17 ani de detenţie, 
fiind angajat ca muncitor necalificat la Bucureşti. În ianuarie 1990 
reînfiinţează PNŢ, sub titulatura Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 
Democrat, al cărui preşedinte va fi până la decesul său, în 1995.

Corneliu Coposu rămâne una dintre cele mai mari personalităţi ale 
istoriei contemporane şi un simbol al luptei anti-comuniste. I s-a spus 
Seniorul şi a fost cea mai credibilă voce a opoziţiei din România în 
primii ani ai epocii post-comunism din România.
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Daniel Mureşan - membru fondator

philatelic envelopes dedicated to 
Corneliu Coposu

For the first time the Association of Collectors from Salaj, in 
partnership with the Culture and Art Centre Salaj have put in 
circulation, on the 20th of May 2014, two anniversaries philatelic 
envelopes. These were dedicated to celebrate 100 years since the birth of 
the great politic leader from Salaj, Corneliu Coposu. The envelopes were 
edited in 150 copies and marked with a special tribute stamp at the post 
offices from Zalau and Bobota. The two stamps were approved by the 
National Romanian Post Company and were put in the two post offices 
on all the items from that day.

On the 20th of May were celebrated 100 years from the birth of 
Corneliu Coposu, leader of the National Peasant Party and the politician 
who played an essential role in the re-establishment of the pluralism in 
Romania, after the crash of the communist dictatorship. Born on 1914 in 
Bobota, Coposu was a disciple of Iuliu Maniu and his political secretary, 
starting with 1940. In 1945 he became the president of the National 
Peasant Party (PNT) Salaj and in June 1947 was arrested, together with 
all the leaders from PNT in what was called „The setup from Tamadau”. 
He was sentenced to prison and released in April 1964, after 17 years 
of detention. After his release he worked as unqualified worker in 
Bucharest. In January 1990 he re-establishes PNT with the name of 
National Christian Democrat Peasant Party and was its president since 
his death, in 1995. 

Corneliu Coposu remains one of the greatest personalities of the 
Romanian contemporary history and a symbol of the anti-communist 
fight. He was called The Senior and was the most credible voice in the 
Romanian opposition in the first years of the post-communism epoque 
of Romania.
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Vă prezentăm o carte poştală cu Mănăstirea Agapia, care a 
fost expediată în data de 16 iulie 1900 din localitatea CORNI, jud. 
COVURLUI, spre Napoli, fiind francată conform tarifului vremii 
pentru extern cu 10 bani, în cazul nostru o pereche spic de grâu, verde, 
2 x 5 bani tip II; în aceeaşi zi, la PECHEA se aplică ştampila oficiului 
poştal local; la destinatar ştampila nu este prea clară: probabil 20 
iulie 1900 este ziua sosirii în Napoli. Din perechea orizontală de 5 
bani, verde, spic de grâu, marca din stânga atrage imediat atenţia 
cu o eroare de tipar necatalogată, foarte bine conturată, pe care am 
„botezat-o” CoMETA DiN bARbA REGELUi CARoL i. 

În CMPR -1974 coeficienţii pentru erori şi varietăţi la spic de grâu 
sunt în unele cazuri foarte mari. De exemplu, la poziţii de filigram 
- 1895, poziţia 5 ( x - , - 200 R).

În cazul de faţă pentru că nu există nici un dubiu asupra 
autenticităţii mărcii cu valoarea de 5 bani, SPIC DE GRÂU – CAROL 
I CU COMETA ÎN BARBĂ, considerăm coeficientul pentru acest 
exemplar ca fiind mult mai mare.

Sperăm ca pe viitor să mai apară astfel de exemplare pentru 
catalogare.

Ioan GherasiM - membru fondator
alexandra GherasiM - membru asociat

Carol i cu cometă în barbă. eroare necata
logată la valoarea de 5 bani Spic de grâu
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Rezumat. Asociaţia Generală a inginerilor din România – AGIR - s-a 
înfiinţat la Iaşi în 1918. Scopurile AGIR au fost tehnice şi economice 
pentru interesul general al ţării; susţinerea intereselor clasei inginereşti; 
rolul social pentru ridicarea ţării şi a poporului român. Aniversările şi 
activităţile AGIR au fost marcate de Poşta Română prin emisiuni de 
mărci poştale (1943 – 25 ani de activitate; 1945 – Congresul al XVI-lea; 
1947 – Congresul al XVII-lea; 1993 – 75 ani de la înfiinţarea AGIR; 2001 
– 83 ani de la înfiinţarea AGIR, supratipar „Locomotivă”), plicuri cu 
marcă tipărită (1997 – Al 25-lea Congress al AGIR; 2006 – SINGRO 
2006; 2008 – AGIR – 90 de ani de la înfiinţare) şi plicuri prima zi 
(FDC) (1993 – 75 ani de la înfiinţarea AGIR) ducând la răspândirea 
şi popularizarea rezultatelor A.G.I.R. S-au mai produs plicuri prima 
zi (1947 – Congresul al XVII-lea; 2001 - 83 ani de la înfiinţarea AGIR, 
supratipar „Locomotivă”) şi aniversare / comemorative (2013 – 95 
de ani de la înfiinţarea AGIR) în completarea materialelor produse 
de Poşta Română.

Cuvinte cheie: Asociaţia Generală a Inginerilor din Romînia, 
comemorare 95 ani, mărci, coliţe, plicuri cu marcă imprimată.

abstract. General Association of Engineers in Romania - AGIR 
- was established in Iasi in 1918. Aims of A.G.I.R. were technical 
and economic role for the general interest of the country, supporting 
engineering class interests, raising the country’s social role and 
Romanian people. Anniversaries and activities of AGIR. were 
marked by the Romanian Post by postage stamps (1943 -25 years of 
activity, 1945 - XVI Congress of AGIR, 1947 – XVII Congress of AGIR: 
1993 - 75 years of the AGIR establishing, 2001 - 83 years of AGIR 

Prof. univ. emerit dr. ing., dipl. fiz., dipl. ing. George arGhir,  
universitatea Tehnică din Cluj-napoca

Cea de a 95a aniversare a asociaŢiei 
generale a inginerilor din românia
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establishing, „Locomotive” overprint), stamp imprinted covers (1997 
- 25th Congress of AGIR, 2006 – SINGRO 2006; 2008 - AGIR-90-th 
Anniversary) and the first day covers (FDC) (1993 - 75 years of AGIR 
establishing) leading to spread and popularize the results of AGIR 
There were also produced the first day covers (1947 - XVII Congress 
of AGIR, 2001 - 83 years after AGIR establishment, „Locomotive” 
overprint) and commemorative / anniversary (2013-95 years after the 
establishment of the General Association of Engineers in Romania) to 
complete materials produced by the Romanian Post. 

Key-words: General Association of Engineers in Romania, 
commemorating 95 years, postage stamps, souvenir sheets, stamp 
imprinted covers.

Istoric 
 
Asociaţia Generală a inginerilor din România (A.G.I.R., AGIR) s-a 

înfiinţat pe 12 august 1918 la Iaşi în Adunarea generală de constituire 
a Asociaţiei [1]. Scopurile AGIR sunt grupate în următoarele categorii: 
rolul tehnic şi economic pentru interesul general al ţării; susţinerea 
intereselor clasei inginereşti; rolul social pentru ridicarea ţării şi a 
poporului românesc (primul preşedinte: ing. dipl. Gheorghe Balş).

Prima asociaţie profesională a inginerilor s-a înfiinţat în 1876 cu 
denumirea de societatea de ingineri şi Arhitecţi (care nu rezistă timpului), 
iar apoi în 1881 a apărut societatea Politehnica, care fuzionează în 1949 
cu AGIR sub denumirea de Asociaţia Ştinţifică a Tehnicienilor (AST). 
AST îşi schimbă numele între anii 1951 – 1962 în Asociaţia Ştiinţifică a 
inginerilor şi Tehnicienilor (ASIT), iar între anii 1962 – 1989 în Consiliul 
Naţional al inginerilor şi Tehnicienilor (CNIT), care reia numele de 
„Asociaţia Generală a Inginerilor din România” în 1990, preşedinte 
dr. ing. Mihai Mihăiţă [2]. 

În scurt timp, de la înfiinţare, AGIR, reuşeşte să aibă, ca membri, 
un numar însemnat de ingineri. Aceştia sunt implicaţi într-un mare 
număr de activităţi tehnice şi economice. 

Din 1919 apare Buletinul AGIR până în 1946 [1], ce îşi reia apariţia 
în 1990. Din ianuarie 2014 apare trimestrial sub forma electronică, on 
line: www.agir.ro/buletinul/1965.pdf, ISSN 2247-3548.

AGIR a ţinut congrese anual, începând cu 1921, iar din 1931 din 
doi în doi ani [1]. În cadrul congreselor se debateau probleme tehnice 
şi economice ale ţării. 
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Cum era de aşteptat, aniversările şi activităţile AGIR, pentru 
aportul adus la dezvoltarea României, au fost marcate de Poşta 
Română prin emisiuni de mărci poştale, plicuri cu marcă tipărită 
şi plicuri prima zi (FDC), ducând la răspândirea şi popularizarea 
rezultatelor AGIR S-au mai produs plicuri prima zi, comemorative şi 
aniversare în completarea materialelor produse de Poşta Română.

Filatelic

Pentru marcarea diverselor evenimente au fost emise următoarele 
(DENUMIREA EMISIUNII, data, marcă / plic, figură).

 
AGIR (I). ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN 

ROMÂNIA, 25 ANI DE ACTIVITATE, 1918 – 1943, 19 decembrie 
1943, marcă, figura 1 [3 – 6].

Figura 1.

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV (M.M.) [3], figura 2. 
Gumată. Dimensiune: 42 (orizontal) x 26 (vertical) mm. Dantelat 14,5 
(orizontal) : 14 (vertical). Tiraj: 100.000 mărci.

Figura 2 [3].

Imagine: Inginer examinând un desen tehnic şi Emblema AGIR. 
Text: „POŞTA ROMÂNĂ, 1918-1943, ASOCIAŢIA GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN ROMÂNIA, 25 ANI DE ACTIVITATE, 21+29 
LEI”. Valoarea încasată pentru transmiterea unei scrisori până la 
20 g în România era de 21 lei, iar suprataxa de 29 lei era în favoarea 
Asociaţiei Generale a Inginerilor din România. 
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În felul acesta, AGIR primea 29 lei din vânzarea fiecărei mărci, 
pe lângă faptul că i se făcea reclamă în ţară şi străinătate, că există 
o asociaţie profesională a inginerilor în România şi că desfăşoară 
activităţi de profil.

Activităţile desfăşurate de AGIR în cei 25 de ani de existenţă au 
fost multiple şi variate: înfiinţarea unui sindicat cu capital ingineresc, 
pentru încurajarea tinerilor ingineri, care ar dori să lucreze pe cont 
propriu; înfiinţarea unei cooperative şi a unei case de credit pentru 
ingineri; „reprezentarea corpului ingineresc în Parlament; apărarea 
titlului de inginer, a inginerilor în serviciul statului, a inginerilor 
antreprenori, a inginerilor salariaţi din industrie şi a inginerilor liber 
profesionişti; problema învăţământului etnic superior, mediu şi 
inferior; constituirea unui organ etnic pentru fixarea programului 
lucrărilor publice în România pe o durată lungă” [1], la care se mai 
adaugă „locuinţe ieftine; starea actuala a problemei Dunărene din 
punct de vedere tehnic,..., industria din România transcarpatică, ..., 
necesitatea întreţinerii şi amenajării drumurilor, şoselniţe, căi ferate 
înguste, potecilor..., luări de atitudine în diferite probleme importante 
pentru ţară” [1].

AGIR (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, Bucureşti, 1 octombrie 
1945, mărci, figura 3 [3 – 6].

Figura 3.

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV (M.M.). Gumată. 
Dimensiune: 42 x 21,5 mm. Dantelură: 14,5 : 14. Tiraj: 82.000 serii. 

Imagine: Tren electric (10 + 490 L), Scriitor (20 + 480 L), Circulaţie 
rutieră (25 + 475 L), Industrie petrolieră (55 + 445 L), Agricultură (100 
+ 400 L). Pe lângă imagini mărcile conţineau „ROMÂNIA, emblema 
AGIR, AL XVI CONGRES, POŞTA, ASOCIAŢIA GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN ROMÂNIA”, la care se adăuga „LEI” şi nominalul 
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pentru plata taxelor poştale (10, 20, 25, 55, 100) şi suprataxa în favoarea 
AGIR-ului (490, 480, 475, 445, 400). La acestea se mai adaugă, pe toate 
mărcile textul „AL XVI CONGRES”.

Lucrările Congresului au apărut sub titlul „Lucrările celui de al 
XVI-lea Congres AGIR, cu participarea organizaţiunilor profesionale 
tehnice, Bucureşti, 21-24 octombrie 1945”, având ca autor „Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România”, Editor „Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România”, „1946” [7].

AGIR (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, BUCUREŞTI – POŞTA 
AERIANĂ, 1 octombrie 1945, mărci, figura 4 [3 – 6].

Figura 4.

Format triunghiular. Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV. 
Gumată. Dimensiune: 60 x 36 mm. Nedantelată. Tiraj: 82.000 serii. 

Imagine: Icar şi industrie (80 + 420 L), Icar şi Lockheed 14 Super 
Electra (200 + 800 L). 

AGIR (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, BUCUREŞTI – COLIŢĂ, 
11 octombrie 1945, coliţă, figura 5 [3 – 6].

Figura 5.

Coliţa este formată dintr-o singură marcă triunghiulară. Formatul 
coliţei: 75 x 55 mm.

Heliogravură. Hârtie cu filigran XIV. Negumată. Nedantelată. 
Tiraj: 30.000 coliţe.

Imagine: Icar şi industrie (80 L).
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AGIR (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, BUCUREŞTI – NE-
DANTELATE, 21 octombrie 1945, mărci, figura 6 [3 – 6].

Figura 6.

Mărcile emise în 1 octombrie 1945 sunt în culori schimbate şi 
nedantelate. Tiraj: 82.000 serii. La valoarea 25 + 475 lei nu s-a tăiat 
marginea stângă, pentru observarea uşoară a filigranului.

Imagine: Tren electric (10 + 490 L), Scriitor (20 + 480 L), Circulaţie 
rutieră (25 + 455 L), Industrie petrolieră (55 + 445 L), Agricultură (100 
+ 400 L)

AGIR (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, BUCUREŞTI – POŞTA 
AERIANĂ – COLIŢĂ, 21 octombrie 1945, figura 7 [3 – 6].

Figura 7.

Coliţa este formată dintr-o singură marcă triunghiulară. 
Dimensiune: coliţă 75 x 55 mm, marcă 62,5 x 36,5 mm.

Heliogravură. Hârtie cu filigran XIV. Negumată. Dantelură: 12,5. 
Tiraj: 30.000 coliţe.

Imagine: Icar şi Lockheed 14 Super Electra (80 L).
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AGIR (III). CONGRESUL AL XVII-LEA, 1 octombrie 1947, mărci, 
figura 8, FDC, figura 9 [3 – 6, 8].

Figura 8.

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV. Dimensiune 26 x 42 mm. 
Dantelură 14,5 : 14. Tiraj: 250.000 serii.

Imagine: Modernizarea producţiei agricole (1 + 1 L), Industria 
forestieră (2 + 2 L), Industria petrolieră (3 + 3 L), Industria metalurgică 
(4 + 4 L).

Figura 9.

Este al doilea realizat în Romania cu mărci emise de Poşta Română. 
Cele 4 mărci ale emisiunii sunt aplicate pe plicul cu dimensiunile 
de 155 x 100 mm. Pe desenul din stânga sunt redate avion, tractor, 
sondă petrolieră, automotor, autoturism decapotabil cu două locuri 
şi compas de măsurare. Textul însoţitor conţine „TEHNICA ÎN 
SERVICIUL PROGRESULUI” şi „FIRST DAY COVER”. Ştampila 
dublu cerc. Text circular: „AL XVII-LEA CONGRES, A.G.I.R”. In 
interior: „BUCUREŞTI, 5 OCT. 1947, POŞTA”. Ştampila s-a aplicat 
la Oficiul PTT nr. 1, Bucureşti, fără a fi propriu-zis data punerii în 
circulaţie a mărcilor emisiunii [8].
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Pe spatele plicului este aplicată o ştampilă cu tuş roşu cu textul 
„BIROU FILATELIC, „UNIVERSUM”, propr. VASILE ERŐS, CLUJ, 
Str. David Francisc 12, Inreg. Cam. Com. Nr. 2033-1947”. Tipărit U 
acoperit parţial de rândunică cu o scrisoare în cioc, pe care apar literele 
E şi S (EröS).

Realizator Vasile Erös, Cluj. Desenele de pe aceste plicuri aparţin 
graficianului Gustav Czech [8].

Tiraj: 200 plicuri prima zi [8].

AGIR (III). CONGRESUL AL XVII-LEA– POŞTA AERIANĂ, 1 
octombrie 1947, marcă, figura 10, FDC, figura 11 [3 – 6, 8].

Figura 10.

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV. Dimensiune 26 x 42 mm. 

Figura 11.

Dantelură 14,5 : 14. Tiraj: 250.000 mărci. 
Imagine: Modernizarea transporturilor prin avion.
Plicul utilizat este cel din figura 9, fiind folosită aceeaşi ştampilă 

pentru obliterare.
Realizator Vasile Erös, Cluj. 
Tiraj: 200 plicuri prima zi [8].
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ANIVERSĂRI EVENIMENTE – 1993, 15 decembrie 1993, mărci, 
figura 12, FDC, figura 13 [3 - 6].

Figura 12.

75 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI GENERALE A 
INGINERILOR DIN ROMÂNIA, 1918–1993. Imagine: Emblema AGIR 
înconjurată cu o cunună de laur. Tiraj: 1.500.000 mărci (115 L).

450 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ŞCOLII UMANISTE DIN 
ROMÂNIA, 1543 – 1993. Imagine: Statuia lui JOHANNES HONTERUS 
(1498 Braşov, 1549 Braşov). Tiraj: 1.000.000 mărci (245 L).

625 DE ANI DE LA ATESTAREA DOCUMENTARĂ A ORAŞULUI 
SLATINA, 1368 - 1993. Imagine: Pecete şi piatră de hotar. Tiraj: 800.000 
mărci (255 L).

625 DE ANI DE LA ATESTAREA DOCUMENTARĂ A ORAŞULUI 
BRĂILA, 1369-1993. Imagine: Harta şi Stema Brăilei. Tiraj: 500.000 
mărci (325 L). 

Cele 4 mărci sunt lipite pe două plicuri prima zi. Dimensiunea 
plicului 124 x 114 mm. Ştampila circulară, cu textul: prima zi a 
emisiunii, BUCUREŞTI, iar în interior: 15.12.1993. 

Realizator: ROMFILATELIA, Bucureşti. Tiraj: 2.800 seturi plic 
prima zi.

Al 25-lea CONGRES al AGIR, Bucureşti, 7 noiembrie 1997, plic 
cu marcă tipărită, figura 14.

Marca tipărită conţine un stilizat cap de inginer şi textul (în partea 
superioară) „A.G.I.R. - 1997” şi (în partea inferioară) „ROMÂNIA 500 
L”. Textul superior şi capul sunt cu albastru, încadrate într-un chenar 
de aceeaşi culoare. Marca are dantelura schiţată cu negru, ca şi textul 
inferior. În partea stângă a plicului apare tipărită cu albastru emblema 
AGIR şi textul „ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN 
ROMÂNIA”. Desenul conţine stâlp de înaltă tensiune, avion în zbor, 
podul „Anghel Saligny”, automotor, antenă parabolică, calculator cu 
monitor, uzine – simboluri ale activităţilor inginereşti.
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Dimensiune 162 x 114 mm. Hârtie albă.
Plic cu marcă tipărită. EDIPOST. Cod 157/97.

 
Figura 13.

Figura 14.

ANIVERSĂRI EVENIMENTE 1993 – SUPRATIPAR LOCOMO-
TIVĂ, 83 de de ani de la înfiinţarea AGIR, 24 august 2001, marcă, 
figura 15 [3 – 6], FDC, figura 16.
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Figura 15.

Supratiparul LOCOMOTIVĂ (roşu) acoperă nominalul mărcii 
(roşu) de 115 L şi dă un nou nominal de 300 L. Se marchează în acest 
mod 83 de ani de la înfiinţarea AGIR. Tiraj: 960.000 mărci.

Figura 16.

Dimensiune 162 x 114 mm. Hârtie albă.
Ştampilă de data. Realizator: Dr. ing. George Arghir. Tiraj: 

necunoscut.

SINGRO 2006 - AL VII-lea SIMPOZION ŞTIINŢIFIC AL INGI-
NERILOR ROMÂNI DE PRETUDINDENI, Bucureşti, 14 septembrie 
2006, plic cu marcă tipărită, figura 17.

Marca tipărită conţine emblema AGIR în dublu cerc, totul în 
albastru. În partea superioară a mărcii este scris „50 BANI” şi în partea 
inferioară „ROMÂNIA” cu negru. Marca este încadrată într-un chenar 
dantelat spre exterior violet-gri închis.

În partea stânga a plicului apare tipărit cu negru textul 
„ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA 
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(AGIR)”. Cu violet este scris textul „SINGRO 2006” pe un fundal 
figurative ilustrat cu instrumente de desen inginereşti (creion, compas, 
trăgător şi riglă gradată - simboluri ale activităţilor inginereşti) asociate 
cu o piesă proiectată aflată în stare incandescent. Tot cu negru apare 
un text în partea inferioară, care titrează: „AL VII-lea SIMPOZION 
ŞTIINŢIFIC AL INGINERILOR ROMÂNI DE PRETUDINDENI 
(BUCUREŞTI, 14-15 septembrie 2006)”. 

Figura 17.

Dimensiune 162 x 114 mm. Hârtie albă.
Plic cu marcă tipărită. Romfilatelia. Cod 139/2006.

AGIR - 90 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE, Iaşi, 4 septembrie 2008, 
plic cu marcă tipărită, figura 18.

Figura 18.
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Marca tipărită conţine emblema AGIR în dublu cerc, totul 
în albastru. În partea inferioară a mărcii este scris „1,00”, „LEI” şi 
„ROMÂNIA” cu negru. Marca este încadrată într-un chenar verzui 
dantelat spre exterior.

În partea stânga a plicului apare tipărit cu albastru textul 
„ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMÂNIA” şi cu 
negru „1918-2008”. 

Tot cu negru, în cerc este scris textul „Ingineria este, în tot ce 
are ea mai frumos, o simbioză între abstractul matematic, concretul 
tehnologic şi inefabilul artei”. Cercul este inchis, în partea inferioară 
de emblema albastră AGIR. În interiorul cercului este scris cu albastru 
(sus) „AGIR” şi (jos) „90 de ani, de la înfiinţare”. În central cercului 
este desenată o planşetă cu pătrate albastre, un echer de 30o prin care 
trece liniarul unui teu, mai sunt: o călimară cu tuş, un trăgător (de 
linii), un compas şi desenată faţada unei case. Cele menţionate, şi aici, 
sunt simboluri ale activităţilor inginereşti.

Dimensiunea 218 x 108 mm. Hârtie albă.
Plic cu marcă tipărită. Romfilatelia. Cod 038/2008.

95 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI GENERALE 
A INGINERILOR DIN ROMÂNIA, Cluj-Napoca, 8 noiembrie 2013, 
plic aniversar, figura 19.

Plicul aniversar are dimensiunea 162 x 114 mm. Hârtie albă. Marca 
fixată în colţul drept sus aparţine seriei „150 de ani de la inaugurarea 
primei linii de cale ferată din România (Oraviţa – Baziaş, 1856 – 2006)”. 
S-a utilizat valoarea de 1,00 lei pe plic, însă pe altele s-au utilizat şi 
valorile de 50 bani (câte două mărci pentru a fi tariful expedierii unei 
scrisori până la 20 g), 1,20, 1,50, 1,60 lei. Pe alte plicuri s-au utilizat 
mărci din seria „Minerale 2006” valorile de 50 bani, 1,00, 1,20 lei.

În stânga plicului apare cu negru şi roşu emblema UTCN, sub 
care este textul în negru „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA”. Emblema AGIR este în albastru, sub care în negru textul 
„95 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI GENERALE A 
INGINERILOR DIN ROMÂNIA”. Jos apare textul „CLUJ-NAPOCA, 
8 NOIEMBRIE 2013”.

Ştampilă de dată. Realizator: Dr. ing. George Arghir. 
Tiraj: 150 plicuri.
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Figura 19.

AGIR este un reper marcant în evoluţia ştiinţei şi tehnicei din 
România, care şi-a concentrat eforturile în mod permanent pentru 
ţinerea celor mai înalte standarde de nivel mondial. Acesta a făcut faţă 
vicisitudinilor vremurilor reuşind să menţină un nivel ridicat chiar şi 
acum la frumoasa vârstă aniversară de 95 de ani. AGIR este o entitate 
care a reuşit să-şi păstreze stindardul ridicat de-alungul timpului, 
oglindit în simbolistica specific nemodificată de la momentul fondării 
şi până în present. Faptul în sine este argumentat cu prisosinţa de 
materialele filatelice emise pe parcursul timpului care conţin emblema 
AGIR şi acronimul specific.

Materialele filatelice prezentate în articol fac parte din colecţia 
personală a autorului, parte integrantă a unui exponat filatelic dedicat 
AGIR. Fotografiile sunt realizate de autor. Exponatul în cauză a avut 
un deosebit succes fiind prezentat la diferite evenimente filatelice si 
aniversare AGIR. 

Concluzii

Asociaţia Generală a inginerilor din România – AGIR - s-a înfiinţat la 
Iaşi în 1918. Scopurile AGIR au fost: rolul tehnic şi economic pentru 
interesul general al ţării; susţinerea intereselor clasei inginereşti; rolul 
social pentru ridicarea ţării şi a poporului român.

Din 1919 până în 1945 apare Buletinul AGIR, care şi-a reluat 
apariţia în 1990. Din ianuarie 2014 apare sub formă electronică pe 
site-ul: www.agir.ro/buletinul/1965.pdf.
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AGIR a ţinut congrese annual, începând cu 1921, iar din 1931 din doi 
în doi ani, unde se dezbăteau probleme tehnice şi economice ale ţării. 

Aniversările şi activităţile AGIR au fost marcate de Poşta Română 
prin emisiuni de mărci poştale (1943 – 25 ani de activitate; 1945 – 
Congresul al XVI-lea; 1947 – Congresul al XVII-lea; 1993 – 75 ani de 
la înfiinţarea AGIR; 2001 – 75 ani de la înfiinţarea AGIR, supratipar 
„Locomotivă”), plicuri cu marcă tipărită (1997 – Al 25-lea Congress al 
AGIR; 2006 – SINGRO 2006; 2008 – AGIR – 90 de ani de la înfiinţare) şi 
plicuri prima zi (FDC) (1993 – 75 ani de la înfiinţarea AGIR) ducând la 
răspândirea şi popularizarea rezultatelor A.G.I.R. S-au mai produs plicuri 
prima zi (1947 – Congresul al XVII-lea; 2001 - 83 ani de la înfiinţarea 
AGIR, supratipar „Locomotivă”) şi aniversare / comemorative (2013 – 95 
de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România) în 
completarea materialelor produse de Poşta Română [9].

Dicţionar de termeni

Coliţă. Mică coală de hârtie pe care sunt tipărite una sau mai 
multe mărci şi o inscripţie indicând ocazia cu care s-a lansat emisiunea 
respectivă [10].

Dantelură. Marginea dinţată a mărcii rezultată în urma perforării 
colii. Se exprimă în zimţi pe 20 mm.

Data punerii în circulaţie. Dată la care marca / coliţa / plicul 
cu marcă tipărită s-a găsit la oficiile poştale pentru cumpărare şi 
utilizare.

Emisiune. Punere în circulaţie a unei noi serii de mărci sau 
retipărirea la o anumită dată a unei serii mai vechi [10].

FDC. First Day Cover. Plic prima zi.
Heliogravură.  Ansamblu de procedee fizice şi chimice cu 

care se execută clişeele de cupru pentru imprimarea heliografică; 
heliografie [10].

Filigran. Marcă transparentă imprimată în timpul procesului de 
fabricaţie în structura unei hârtii [10].

Gumată. Acoperită cu gumă, cu clei [10].
Marcă (adesea determinat prin „poştală”). Mic imprimat emis de 

stat şi care, aplicat sau tipărit pe scrisori, serveşte drept plată anticipată 
a transportului poştal [10].

Plic aniversar. Plic pe care s-a lipit o marcă ce acoperă tariful unei 
scrisori şi s-a aplicat ştampila cu data aniversării unui eveniment. În 
partea stângă apare textul legat de evenimentul aniversar.
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Plic comemorativ. Plic pe care s-a aplicat un text pentru 
comemorarea unui eveniment. 

Plic cu marcă tipărită. Plic emis de stat pe care s-a tipărit o marcă 
ce atestă plata anticipată a serviciilor poştale.

Plic prima zi. Plic pe care s-au lipit mărci şi s-a aplicat ştampila 
cu data punerii lor în circulaţie.

Serie de mărci. Totalitatea mărcilor şi / sau coliţelor emise la o 
anumită dată.

Supratipar. Desen sau text tipărit pe o marcă ulterior emisiunii 
sale, în scopul de a-i schimba valoarea iniţial tipărită sau de a marca 
un eveniment [10].
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Avem deosebita onoare să vă prezentăm primul întreg poştal 
comemorativ din lume, scrisoarea lui Carol i către sfetnicul său Lascăr 
Catargiu, 3 mai 1891

„Scumpul Meu Preşedinte al Consiliului,
Peste cateve zile România va serba a Douăzecişicincea aniversare 

a Domniei Noastre. Providenţa a vroit aceasta din ziua când am 
îndreptat primii Noştri paşi în această frumoasă Ţară. Ea a revărsat cu 
îmbelşugare binecuvântările Sale asupra faptelor Noastre. Cu ajutorul 
Ei am putut străbate această lungă trecere de vreme, înconjurat fiind, 
din partea scumpului Nostru popor, cu o încredere şi o iubire, cari 
au fost răsplata cea mai dulce a silinţelor Noastre spre propăşirea şi 
fericirea lui. Urmând pilda bunilor Domni din trecut, şi spre amintirea 
faptelor împlinite în acest pătrar de veac, vroim a înfiinţa un aşezământ 
spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din Ţară.”

Carol I a găsit ţara în noroi şi a transformat-o într-una civilizată 
şi apreciată! Iată mărturia Elisabetei de Wied, soţia lui Carol I în anul 
1869: „La sosirea mea în ţară - scrie regina Elisabeta, nici o doamnă 
nu punea piciorul în stradă. Era neplăcut, chiar imposibil, fiind noroi 
peste tot... Astăzi (după 25 de ani) ele merg toate pe trotuare mărginite 
de magazine şi cafenele, unde pot comanda căpşuni şi îngheţată, 
aşezate la mese, imitând astfel modă pariziană. În oraş nu se vorbeşte 
decât franceză. Ştim ce se joacă mâine la Porte Saint Martin, discutăm 
despre noile cărţi şi ultimele mode, decupăm revistele ca şi cum am 
locui într-un cartier al Parisului, şi totuşi suntem separaţi de o Europă 
întreagă”.

Ioan GherasiM– membru fondator
alexandra GherasiM - membru asociat

primul întreg poştal din lume dedicat 
unui eveniment important: jubileul de 25 
de ani al domniei regelui Carol i, 11/23 
mai 1891, semnat paul telge
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Cu această ocazie se înmânează regelui o medalie, o piesă de 
excepţie, bătută pentru a aniversa jubileul de 25 de ani de domnie a 
Regelui Carol I, a cărui machetă a fost gravată de cunoscutul maestru 
german al orfevrăriei, Paul Telge. 

Paul Telge din Berlin, constant colaborator al Casei Regale, este cel 
care a realizat ordinele „Steaua României” - 1878, „Coroana României” 
- 1881 şi a restaurat piesele tezaurului de la Pietroasele. 

Pe aversul medaliei, planul este dominat de figura regelui, în 
profil spre stânga, iar în exergă se distinge legendă: „CAROL I DOMN 
ŞI REGE AL ROMÂNIEI/1866/10 MAI/1891”. Reversul este bogat 
decorat compus dintr-o figură feminină care simbolizează România, 
înconjurată de cinci scene, fiecare marcând un moment semnificativ 
al domniei regelui: 1881 (proclamarea Regatului), 1877-1878 (Războiul 
de Independenţă), 1890 (debutul lucrărilor pentru ridicarea podului 
de la Cernavodă), 1866 (sosirea în ţară şi promulgarea Constituţiei), 
1886 (restaurarea bisericii Mănăstirii de la Curtea de Argeş, destinată 
a fi necropola dinastiei). Alte cinci figuri mitologice care delimitează 
întregul, simbolizează justiţia, raţiunea, înţelepciunea, bunătatea şi 
vitejia, adică acele atribute care au caracterizat personalitatea regelui 
şi domnia sa.

Tot cu această ocazie a fost lansată la 10 mai 1891 una din primele 
emisiuni filatelice jubiliare din lume, seria de 5 valori „Carol I –25 ANI 
DE DOMNIE”, cunoscută drept emisiunea cu cea mai scurtă „viaţă” 
poştală, aflându-se în circulaţie timp de numai 3 zile, în perioada 10-
12 mai 1891! 

Marca fixă de 5 bani, a fost încrustată pe CARTEA POŞTALĂ 
CP 15a şi 15b emisă cu această ocazie, fiind considerată PRIMA 
EMISIUNE DE CĂRŢI POŞTALE COMEMORATIVE DIN LUME 
(CMPR, 74, pag. 149).

Paul Telge, cu mânuţa lui, îşi scrie şi trimite prin poştă la hotelul 
Metropol de pe Calea Victoriei o astfel de carte poştală, CP 15 a, 
pe carton roz (157x100 mm), francată cu toate cele 5 valori şi fără să 
ştie, realizează PRIMUL ÎNTREG POŞTAL COMEMORATIV DIN 
LUME.

Acesta conţine:
- marca poştală de 5 bani imprimată,
- o ilustraţie, STEMA REGATULUI, 
- un text, CARTE POŞTALĂ.
„Cu acest prilej am descoperit că atât Direcţiunea Telegrafelor 

şi Poştelor cât şi beneficiarii lor foloseau în datarea corespondenţei 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din sălaj | An iii, 2014 30

atât calendarul pe stil vechi (iulian), cât şi cel pe stil nou (gregorian), 
deoarece sunt cunoscute ambele tipuri de obliterări”. 

Expeditorul Paul Telge a notat ca dată 11/23 Mai 1891, pe ambele 
stiluri (iulian-gregorian), iar oficiile din Bucureşti au folosit ştampile 
diferite datate 23 Mai 1891, pe stil nou (gregorian), corespunzătoare 
zilei de 11 Mai. 

Pe cartea poştală sunt 4 ştampile de plecare cu tuş negru, dublu 
cerc cu dată pe 3 rânduri şi ornament, la sosire avem o ştampilă tot cu 
tuş negru, dublu cerc cu dată pe 3 rânduri şi menţiunea CURSA 3.

Emisiunea „Carol I – 25 ani de domnie” s-a aflat în circulaţie doar 
în zilele de 10, 11 şi 12 mai pe stil vechi, respectiv 22, 23 şi 24 mai 
pe stil nou. Cartea poştală a circulat 15 zile, începând cu 10/22 mai 
1891.

PS: în CMPR – 74 se menţionează că o mare parte din mărcile 
obliterate poartă ştampile false sau de complezenţă, sunt şi unele şi 
altele, dar părerea noastră este că stocul de mărci poştale din această 
emisiune nu a fost epuizat în cele 3 zile. Mai mult, mediatizarea în 
presă şi ecourile evenimentului au făcut că cererea şi francarea cu 
o parte din aceste mărci poştale să fie folosită în continuare până 
la lichidarea stocului, nu de alta, dar banii intrau tot la Direcţiunea 
Telegrafelor şi Poştelor.

Bibliografie 
CMPR, 74, pag. 149 şi 477.
Almanahul Filatelic, 1978, pag. 166.
kolector.ro – Timbrele care au circulat doar 3 zile „Carol, 25 ani de 

domnie.
blogspot.ro, ROMÂNIA 1891 vs. ROMÂNIA 2011
Fundaţia Carol.ro, scrisoarea lui Carol i către sfetnicul sau Lascăr 

Catargiu, 3 mai 1891.
Kiriac Dragomir, Ştampilografie Poştală (România 1822 – 1910), 

1990.

Contact: nelugherasim@yahoo.com
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„Colecţionarii sunt oameni fericiţi”
 Goethe (1782-1832)

Partea I

Colecţia personală cuprinde preşedinţii Statelor Unite ale Ame-
ricii în perioada 1789-2014, cât şi imagini cu clădirea Casei Albe.

În anul 1776, 13 colonii şi-au declarat independenţă faţă de Marea 
Britanie, izbucnind Revoluţia Americană 1775-1783, care a creat 
Statele Unite. Structura administrativă iniţială a ţării a fost o confe-
deraţie fondată în 1777 (în 1781 a fost ratificată baza sa) „Articles of 
Confederation”. După dezbateri îndelungate, acest document a fost 
înlocuit de către Constituţia Statelor Unite ale Americii, în anul 1789. 

- Guvernul federal American, numit Administraţie, este condus 
de Preşedintele Statelor Unite.

- Preşedintele este ales o dată la 4 ani, aceeaşi persoană putând 
deţine maximum 2 mandate.

Lista celor 50 de state componente ale SUA, în ordine alfabetică:
 1. Alabama - capitala Montgomery 
 2. Alaska - capitala Juneau
 3. Arizona - capitala Phonix
 4. Arkansas - capitala Little Rock
 5. California - capitala Sacramento
 6. Carolina de Nord - capitala Raleigh
 7. Carolina de Sud - capitala Columbia
 8. Colorado - capitala Denver
 9. Connecticut - capitala Hartford
10.  Dakota de Nord - capitala Bismarck 

Radu - Florin Chişiu – membru fondator

preşedinte la Casa albă
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11.  Dakota de Sud - capitala Pierre
12.  Delaware - capitala Dover
13.  Florida - capitala Tallahassee
14.  Georgia - capitala Atlanta
15.  Hawai - capitala Honolulu
16.  Idaho - capitala Boise
17.  Illinois - capitala Springfield
18.  Indiana - capitala Indianapolis
19.  Iowa - capitala Des Moines
20.  Kansas - capitala Topeka
21.  Kentuchy - capitala Frankfort
22.  Lousiana - capitala Baton Rouge
23.  Maine - capitala Augusta
24.  Maryland - capitala Annapolis
25.  Massachusetts - capitala Boston
26.  Michigan - capitalaLansing
27.  Minnesota - capitala Saint Paul
28.  Mississippi - capitala Jackson
29.  Missouri - capitala Jefferson City
30.  Montana - capitala Helena
31.  Nebraska - capitala Lincoln
32.  Nevada - capitala Carson City
33.  New Hampshire - capitala Concord 
34.  New Jersey - capitala Trenton
35.  New Mexico - capitala Santa Fe
36.  New York - capitala Albany
37.  Ohio - capitala Columbus
38.  Oklahoma - capitala Oklahoma City
39.  Oregon - capitala Salem
40.  Pennsylvania - capitala Harrisburg
41.  Rhode Island - capitala Providence
42.  Tennessee - capitala Nashville 
43.  Texas - capitala Austin
44.  Utah - capitala Salt Lake City 
45.  Vermont - capitala Montpelier
46.  Virginia - capitala Richmond
47.  Virginia de Vest - capitala Charleston 
48.  Washington - capitala Olympia 
49.  Winsconsin - capitala Madison
50.  Wyoming - capitala Cheyenne
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Casa Albă (White House) este reşedinţa oficială şi locul de 
muncă principal al preşedintelui Statelor Unite, situată la adresa 
1600 Pennsylvania Avenue NW, în oraşul Washington DC.

A fostconstruită între anii 1792-1800, fiind proiectată de James 
Hoban – arhitect irlandez.

Clădirea a fost iniţial prevazută în diferite moduri, ca „Palatul 
preşedintelui”, „Presidential Mansion” sau „Casa preşedintelui”.

În structura constituţională a Statelor Unite, preşedintele are o 
importantă politică primordiala, ceea ce a făcut ca sistemul să fie 
numit prezidenţial, spre deosebire de sistemul tradiţional parla-
mentar din alte ţări. Preşedintele SUA este simultan şeful statului 
federal, şeful guvernului de la Washington, comandantul suprem 
al forţelor armate, şeful diplomaţiei, conducătorul partidului aflat 
la putere, adică la Casa Albă. Ales o dată la 4 ani, conform amenda-
mentului XXII (1951) în Constituţia Statelor Unite, nimeni nu poate 
fi ales preşedinte mai mult decât pentru două termene consecutive. 
Franklin Delano Roosevelt a fost ales de 4 ori consecutiv, rămâ-
nând o excepţie prin votul electorilor din toate statele Uniunii, 
dar şi al celui de-al Doilea Război Mondial, preşedintele nu 
răspunde în faţa parlamentului Statelor Unite, Congresului şi nu 
poate fi silit să demisioneze prin „punerea în minoritate” sau „vot 
de neîncredere”, aşa cum se întâmplă cu un prim-ministru din 
regimul parlamentar. 

Nu este mai puţin adevărat că nici preşedintele nu poate să 
dizolve Parlamentul şi să determinte noi alegeri pentru Senat sau 
Camera Reprezentanţilor. 

Tot ce face şi spune preşedintele este prin excelenţă subiect de 
mare publicitate.

Celebrul ideolog german Marx, afirma că „succesiunea la putere 
în regimul prezindenţial din Statele Unite nu reprezintă în esenţă, 
decât gestul clasei dominante de a-şi trece alternativ sceptrul auto-
rităţii dintr-o mână în cealaltă”. Prestigiul titularului Casei Albe 
este influenţat în considerabilă măsură de gradul în care reuşeşte 
să satisfacă şi să coordoneze interesele speciale ale grupurilor de 
presiune reprezentate de deputaţi şi senatori, de puternicele comi-
tete din cele două camere, de care depinde soarta proiectelor, 
finanţarea măsurilor.

Casa Albă este centrul oficial de iniţiativă şi de formulare a 
obiectivelor şi deciziilor politice şi ea nu depinde, în ultimă instanţă, 
decât de sursele oficiale şi economice ale puterii reale care asigură, 
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selecţionarea, alegerea şi în general cariera politică a unui preşedinte 
al Statelor Unite.

Preşedinţii statelor unite ale americii

1. George Washington – 1789-1797 – primul preşedinte al Sta-
telor Unite s-a născut la 22.02.1732 în Geniral, comitatul Westmore-
land din statul Virginia. A condus în calitate de comandant-şef al 
armatei, a câştigat războiul contra Imperiului britanic în bătăliile de 
la Trenton (1776) şi Yorktown (1781). Este unul din părinţii fondatori 
ai Constituţiei Statelor Unite şi nu a fost membru al nici unui partid 
politic, a fost un factor activ în obţinerea independenţei faţă de 
Regatul Unit. În 1775 a fost numit comandant suprem al forţelor 
militare ale coloniilor răsculate împotriva Angliei. A fost înmormântat 
fără nici un fel de pompă la el acasă, în Mont Vernon la 14.12.1799. 
Au asistat, conform dorinţei soţiei sale, Martha Washington, numai 
câţiva prieteni şi vecini, oficialităţi locale şi o unitate de miliţieni. Unul 
din ultimele sale gânduri pe care l-a exprimat faţă de apropiaţi a fost 
„Mergem, dar nu mi-e frică să mă duc”.

În întreaga lume, vestea morţii lui Washington a provocat 
tristeţe. Împăratul Napoleon al Franţei a ordonat 10 zile de doliu 
în întraga Franţă, iar în SUA, mii de oameni au purtat doliu luni 
de zile. Imaginea sa opacă sculptată apare pe Muntele Rushmore, 
realizată în anul 1932, de către sculptorul Gutzon Borglum (fost elev 
al lui Rodin), pe moneda de un sfert de dolar (2006), pe bacnota de 1 
dolar dar şi pe diverse monede comemorative.

2. John Adams– 1797-1801 – născut la 30.10.1735 în localitatea 
Quincy din statul Massachussetts, a fost primul vicepreşedinte al 
SUA şi al doilea preşedinte al SUA. 

Cariera de profesor al lui John Adams, scriind testamente şi acte 
de interes local, a fost cea care l-a impus pe George Washington în 
calitate de comandant al Fortelor Coloniale şi a promovat crearea 
unei forţe navale care să concureze supremaţia Angliei pe mare. 
A pus bazele principiilor de politică externă, a publicat lucrările 
„Novanglus” (1774 – 1775) şi „Gândul despre Guvern” (1776), care 
subliniau principiile libertăţii şi ordinii pentru americani. 

În viaţa privată a devenit preşedinte al societăţii de arte şi ştiinţe 
din Massachussetts, al societăţii pentru promovarea agriculturii. A 
murit la 04.07.1826 în localitatea Quincy.
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3.  Thomas Jefferson – 1801-1809 – născut la data de 13.04.1743 
în Virginia. A rămas îndeobşte cunoscut ca autorul Declaraţiei 
de Independenţă din 1776 şi unul dintre cei mai influenţi dintre 
„părinţii fondatori” ai Statelor Unite. 

Promotorul „cultului consensului” a fost un filozof al politicii, 
ce a promovat liberalismul clasic, republicanismul şi separarea 
bisericii de stat.

A fost fondatorul Partidului Democrat – Republican şi al Univer-
sităţii din Virginia. Jeffesrson a fost, de asemenea, al doilea guver-
nator al Virginiei (1789-1781), primul secretar de stat (1789-1795) şi 
al doilea vicepreşedinte al SUA (1797-1801).

În călătoriile sale şi-a procurat planurile a 12 mari oraşe europene 
şi le-a pus la dispoziţia renumitului arhitect L’Enfant pentru a-l ajuta la 
proiectarea Capitoliului Statelor Unite la Washington.

În 1784-1789 a fost ambasadorul SUA în Franţa. Numeroşi isto-
rici socot că actul cel mai important al preşedenţiei lui Jefferson a 
fost cumpărarea Louisianei de la Franţa contra sumei de 15.000.000 
de dolari în anul 1803. În momentul părăsirii preşedenţiei, a afirmat 
că „niciodată vreun prizonier eliberat din lanţuri nu s-a simţit mai 
uşurat ca mine când mi-am scuturat cătuşele puterii”.

A afimat că „Nimic nu este imuabil în afară de drepturile intrin-
seci şi inalienabileale omului”.

Portretul său apare sculptat pe Muntele Rushmore, realizat în 
anul 1932 de către sculptorul Gutzan Borglum, şi imaginea sa este 
tipărită pe bancota de 2 $.

A decedat la 04.07.1826 în localitatea Charlattesville, din statul 
Virginia.

4. James Madison – 1809-1817 – născut la 16 martie 1751 în 
Port Conway din Virginia, considerat „tată al Constituţiei” SUA 
şi unul din importanţii fondatori ai statului american. În perioada 
mandatului său s-a înfiinţat Banca Naţională a SUA După decesul 
lui Thomas Jefferson devine rectorul Universităţii Virginia.

Moare la 28.06.1836 în Montpelier, Virginia.

5. James Monroe – 1817-1825 – născut la 28.04.1758 în West-
moreland Country din statul Virginia, este autor al „doctrinei 
Monroe”, care reprezintă o declaraţie de principii directoare. A deţi-
nut în 1794-1796 funcţia de ambasador al SUA în Franţa, iar ulterior 
în Anglia, în 1799, cea de guvernator al statului Virginia şi de patru 
ori funcţia de ministru de război.

James Monroe a murit la 04.07.1831 în New York City.



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din sălaj | An iii, 2014 36

6.  John Quincy Adams – 1825-1829 – născut la 11.07.1767 
în localitatea Braintree din statul Massachusetts, a fost avocat 
diplomat şi politician. A fost ambasadorul SUA în Olanda 1794, în 
Prusia 1797. În calitate de senator de stat a contribuit la formularea 
„Doctrinei Monroe”. 

În timpul mandatului său a propus un program de modernizare 
şi dezvoltare a sistemului educaţional. A afirmat: „Să trăiesc fără a 
avea la îndemână un „Cicero” sau un „Tacit” ar fi pentru mine tot 
atât de greu ca şi cum mi-ar lipi o mână sau un picior... Literatura 
a constituit farmecul vietii mele şi, dacă aş fi putut să-mi aleg 
ocupaţiile, mi-aş fi consacrat lecturii tot timpul”.

Moare la data de 23.02.1848 în biroul preşedintelui Camerei 
Reprezentanţilor, în urma unei congestii cerebrale.

7. Andrew Jackson – 1829-1837 – supranumit „Old Hickory”, 
născut la 15.03.1767 în regiunea Waxhaws din statul Carolina de 
Sud, este unul din fondatorii Partidului Democrat.

A devenit general, erou al bătăliei de la New Orleans din 
1815 împotriva britanicilor. A fost o figură importantă în crearea 
sistemului politic cunoscut sub numele de Sistemul celui de al II-lea 
partid politic, pe scena politică a anilor 1820-1830. 

Imaginea sa apare pe bancnota de 20 $.
Andrew Jackson a murit la 08.06.1845 în Nashville statul 

Tennesse, în urma unei suferinţe grele. 

8. Martin Van Buren – 1837-1841 – numit „Old Kinderhook”, 
născut la 05.12.1782 în satul Kinderhook din statul New York.

A fost primul care a organizat Partidul Democrat, primul 
preşedinte de descendenţă olandeză şi primul preşedinte al cărui 
limbă maternă a fost olandeza şi nu engleza. De profesie avocat, a 
absolvit pregătirea sa universitară în New York City în anul 1802.

Era denumit „vulpea roşie”, „marele acrobat olandez”, „Talley-
randul american” şi „Micul vrăjitor”. În 1815 a fost ales senator, în 
1816 este ales procuror general al statului New York, iar în 1828 este 
ales guvernator al statului New York.

Martin Van Buren a murit la 24.07.1862, în urma suferinţei de 
astm, în orăşelul său natal.

9.  William Henry Harrison – 1841 – născut la 09.02.1773 în 
Charles City Country din statul Virginia. A fost lider militar în 
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bătălia contra indienilor la Tippecanoe în anul 1811, general în 
Razboiul din 1812, în urma victoriei în cadrul bătăliei cunoscută ca 
„Battle of the Thames” asupra britanicilor.

A fost numit ambasador în Columbia în anul 1828.
A murit după doar 31 de zile de preşedinţie din cauza unei 

pneumonii, stabilind un record neegalat, acela de a fi preşedintele 
celei mai scurte preşedinţii din SUA

10. John Tyler– 1841-1845 – născut la 29.03.1790, în localiatea 
Greenway din statul Virginia. 

A fost primul dintre vicepreşedinţii din SUA ajuns la preşedinţie 
în urma morţii preşedintelui în funcţie.

La 3 zile înainte de expirarea mandatului său semnează legea 
privind anexarea Texasului (1845).

A murit la 18.01.1862 în Richmond, statul Virginia.

11. James K. Polk–1845-1849 – născut la 02.11.1795 în Mecklen-
burg Country din statul Carolina de Nord. Este considerat în istoria 
SUA exponentul politicii expansioniste din perioada 1830-1880, cu 
cele mai ”rodnice” rezultate.

La Casa Albă, soţia sa a interzis dansul, băuturile alcoolice, jocul 
de cărţi şi a suprimat orice fel de trataţii la recepţiile publice. 

Moare la 15.06.1849 în urma unei maladii infecţioase în locali-
tatea Nashville din statul Tennessee.

12. Zachary Taylor – 1849-1850 – născut la 24.11.1784 în 
Kentucky, a fost poreclit „Bătrânul fără fasoane” de către soldaţii 
săi, deoarece nu votase niciodată la o alegere prezidenţială şi nici nu 
ştia mare lucru din ale politicii. Era un militar şi nimic altceva, avea 
un principiu „văzând şi făcând”. A repurtat o victorie împotriva 
Mexicului la Buena Vesta împotriva comandantului Santa Anna.

A murit la 04.07.1850 în Washington DC deoarece, sub un soare 
torid, asistă la punerea primei plăci la mormântul lui Washington. 
Întors la Casa Albă, a băut lapte rece şi a mâncat fructe, care i-au 
cauzat crampe violente.

A fost primul preşedinte din istoria SUA care nu a fost ales în 
vreo funcţie politică. 

13. Milard Filmore – 1850-1853 – născut la 09.07.1850 în loca-
litatea Summerhill din statul New York.
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A debutat în politică din partea partidului antimason, a deţinut 
funcţia de controlor al conturilor statului. 

În timpul mandatului său, s-au adoptat 5 legi:
a) Admiterea Californiei ca stat liber
b) Organizarea Noului Mexic ca teritoriu sclavagist şi reglemen-

tarea graniţei dintre Texas şi NoulMexic
c) Organizarea teritoriului Utah pe aceleaşi baze
d) Prinderea şir estituirea sclavilor fugiţi
e) Abolirea comerţului cu sclavi în districtul Columbia.
A murit la data de 08.03.1874 în Buffalo din statul New York.

14.  Franklin Pierce – 1853-1857 – născut la 23.11.1804 în Hillsbo-
rough din statul New Hamsphire, fiind general al razboiului contra 
Mexicului. 

În timpul mandatului său, SUA ocupă insulele BONIN aparţi-
nând Japoniei (1854) şi a întreprins demersuri pentru a anexa 
insuleleHawai şi a achiziţiona Alaska de la Rusia.

A murit la data de 08.10.1869 în Concord din statul New 
Hampshire.

15. James Buchanan – 1857-1861 – născut la 23.04.1791 în Cove 
Gap din statul Pennsylvania. A fost singurul preşedinte american 
originar din statul Pennsylvania.

Acesta, a profesat ca avocat, apoi a fost numit ambassador în 
Rusia.

La încheierea mandatului s-a adresat viitorului preşedinte, 
Abraham Lincoln, cu următoarea frază: „Dacă sunteţi fericit la prelu-
area mandatului, aşa cum eu sunt fericit la terminarea sa, atunci 
sunteţi cu adevărat un om fericit”.

A murit la 01.06.1868 în Lancaster din statul Pennsylvania.

16. Abraham Lincoln – 1861-1865 – născut la 12.02.1809 în 
Hardin County din statul Kentucky (azi în LaRue County), câteo-
dată numit „Abe Lincoln” sau „Honest Abe” (Abe cel cinstit). Micul 
uriaş supranumit „Marele Emancipator”, a fost primul preşedinte 
republican. A fost asociat la o băcănie şi factor poştal.

A militat pentru extinderea dreptului de vot şi asupra femei-
lor, a promis reforma agrară, protejarea industriei şi proclamând 
„că cine îi lipsea pe alţii de libertate nu era demn să se bucure 
de ea”.
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În Congresul SUA a rostit un celebru discurs cunoscut sub 
numele de „Casa învrăjbită”. Ideea fundamentală a acestui discurs 
era că SUA nu vor putea vieţui la infinit având în interiorul lor 2 
sisteme sociale, 2 tabere politice, diametral opuse, dintre care, mai 
devreme sau mai târziu, una va trebui să se impună celeilalte. „O 
casă învrăjbită, afirma Lincoln, nu poate să dureze. Eu cred, că 
această guvernare nu poate continua să fie pe jumătate sclavagistă, 
pe jumătate liberă… Ea va deveni sau un lucru sau altul…”, 
cunoscut ca sloganul „Liberty for all”.

La 11.01.1863 a semnat actul de abolire a sclaviei, de emancipare. 
Considera căsătoria „un sentiment care-l uimeşt eprofund”.

A fost asasinat la finalul Războiului Civil de către 7 complotişti, 
în frunte cu John Wilkes Booth, în loja teatrului „Ford”, asasinul 
strigând „Aşa vor plăti întotdeauna tiranii”. Portretul său apare 
sculptat pe muntele Rushmore, realizat în anul 1932 de către 
sculptorul Gutzon Borglum, dar şi pe bancnota de 5 $ (2006).

În Memorial Museum Lincoln apare la baza statuii lui, celebrul 
slogan: „I have a dream”.

Theodore Roscoe, în cartea „Urzeala complotului” (1959) 
afirmă că generalul Lafayette a făcut în anul 1868, unele însemnări 
referitoare la o bănuială mai veche, şi anume că adevăratul asasin al 
lui Lincoln făcea parte chiar din guvernul său.

A murit la 15.03.1865 în Washington D.C.

17. Andrew Johnson – 1865-1869 – născut la 29.12.1808 în 
Raleigh statul Carolina de Nord. De profesie croitor, accede vertigi-
nos în politică, apărând în Congres libertatea cuvântului religios dar 
şi dreptul de veto al preşedintelui, pe care îl caracterizează ca fiind 
pavăză împotriva unei legislaturi grăbite şi neprecaute, o modalitate 
de a suspenda aplicarea legilor până când poporul are timpul şi 
prilejul de a delibera asupra corectitudinii lor.

În timpul mandatului său, a înfiinţat prima reţea de şcoli publice 
în statul Tennessee.

A fost primul preşedinte judecat de Congres pentru 
„impeachment” – punerea sub acuzare (1868), motivele fiind: acte 
de tratare extrem de îngăduitoare a rebelilor înfrânţi în Războiul 
Nord contra Sud şi pentru respingerea prin veto a proiectelor de 
lege privind schimbarea drepturilor civile, dar a fost achitat. 

A murit la 31.07.1875 în Greeneville, statul Tennessee, în urma 
unui atac de cord.
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18. Ulysses Simpson Grant – 1869-1877 – născut la 27.04.1822 
în Point Pleasant din statul Ohio. Militar de carieră, a devenit erou 
naţional în timpul Războiului Civil American (Nord contra Sud), 
ajungând la gradul de general.

Istoricul militar J. F. Fuller îl caracteriza astfel: „Grant a fost unul 
dintre cei mai mari generali ai vremii sale şi unul dintre cei mai mari 
strategi ai oricărei vremi”.

Perioada mandatului său este plină de controverse cu privire 
la numărul actelor de corupţie, exemplu: „banda Tweed”, „Union 
Pacific”, distribuitede „Wisky din St. Louis”, activitatea „Ku-
Klux-Klanul” etc. Marele istoric francez Andrei Maurois afirmă că 
americanii îl considerau pe Grant „copilul răsfăţat al naţiunii„.

Prieten apropiat cu marele scriitor Mark Twain, a acceptat ca 
acesta să-i publice memoriile.

Moare la 23.07.1883 în Mont McGregor din New York, ulterior i 
s-a realizat un mausoleu impunător.

Imaginea sa apare pe bancnota de 50 $.

19. Rutherford Birchard Hayes – 1877-1881 – născut la 
04.10.1822 în Delaware din statul Ohio, a fost politician, avocat şi 
lider militar. A fost guvernator al statului Ohio. 

Istoricul american Henry Adams, îl descria ca pe „o nulitatea 
cărui unica recomandaţie este faptul că nu e vătămător nimănui”.

Din timpul mandatului lui Hayes datează primele relaţii 
normale dintre SUA şi România.

În 1879 SUA au înfiinţat la Bucureşti o agenţie comercială, iar 
în 1880, Departamentul de Stat a recunoscut oficial independenţa 
şi suveranitatea României, numind pe lângă guvernul României un 
agent diplomatic.

A murit la 17.01.1893 în localitatea Fremont din statul Ohio.

20. James Abram Garfield – 1881 – născut la 19.11.1831 în 
Moreland Hills din statul Ohio, profesor şi decan al Colegiului 
Williams, se înrolează în armată unde ajunge general în urma 
victoriei de la Chickamauga Creek (1863).

A fost rănit prin împuşcare pe peronul gării Washington de către 
Charles J. Guiteau – jurist ratat şi vânător de slujbe, care a afirmat că 
„preşedintele există din voinţa lui Dumnezeu”.

Moare la Eberon, în statul New Jersey în data de 19.09.1881.
Mandatul său a durat doar 6 luni şi 15 zile.
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21.  Chester Alan Arthur – 1881-1885 – născut la 05.10.1829 în 
Fairfield din statul Vermont, supranumit „Părintele Serviciului 
Civil”, de profesie avocat, apără şi câştigă procese pe teme rasiale şi 
militare care îi aduc un profit şi o anume faimă.

A murit la 18.11.1886 la New York şi este înmormântat în oraşul 
Albany statul New York.

22. Stephen Grover Cleveland – 1885-1889 şi 1893-1897 – născut 
la data de 18.03.1837 în Caldwell din statul New Jersey, membru al 
Partidului Democrat.

A profesat ca avocat şi procuror, iar ulterior este ales şerif. 
În 1886 s-a căsătorit cu Frances Folson, fiind prima căsătorie 
prezidenţială celebrată la Casa Albă.

Unul din multele acte importante realizate în timpul mandatului 
său a fost Departamentul Agriculturii.

Unul din viitorii preşedinţi SUA, Woodrow Wilson va scrie 
despre el: „Cleveland a fost un republican conservator, iar nu un 
democrat”.

A murit la 24.06.1908 la Princeton.
Va urma
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Intervalul de timp cuprins între anii 1850 – 1867 este relevant 
pentru filatelia românească, deoarece introducerea primelor timbre 
poştale pe teritoriul României este legată de Imperiul Austriac. 
Este important să delimităm corect această perioadă. Perioada 
filatelică a poştei austriece din Transilvania începe în anul 1850 
şi se sfârşeşte în anul 1867. Între anii 1867-1871 putem vorbi de o 
perioadă de tranziţie.

Anul 1850 este anul în care Imperiul Austriac emite primul 
timbru poştal. În anul 1867 Imperiul Austriac devine imperiu dua-
list, denumirea oficială fiind „Imperiul Austriac şi Regatul Maghiar”. 
Acest lucru înseamnă că din 1867 sunt două direcţii poştale cu 
o concepţie comună şi totuşi separate: Poşta Austriacă şi Poşta 
Maghiară. De ce vorbesc şi despre o perioadă de tranziţie? Dacă ne 
uităm în marile cataloage de mărci poştale internaţionale (Michel, 
Scott, Yvert et Tellier etc.), de regulă prima emisiune de timbru 
poştal din Ungaria este socotită cea din 1871. Totodată timbrul emis 
în 1867 este socotit o emisiune comună: „Austria (...) între anii 1867-
1871 foloseşte o emisiune poştală comună austro-ungară (ca urmare 
a constituirii monarhiei dualiste), iar din 1871 Ungaria emite mărci 
poştale proprii.” (Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z, Editura 
Sport-Turism, Bucureşti, 1987). Din 1871 mărcile poştale emise la 
Viena nu mai au putere de francare în Regatul Maghiar şi implicit 
nici în Transilvania. 

Dacă ne uităm pe emisiunile mărcilor poştale austriece din 
această perioadă observăm o alternanţă interesantă în desenul ales, 
după cum urmează: 

- 1850, prima emisiune: vultur cu două capete
- 1858, a doua emisiune: efigia împăratului spre stânga

Daniel LuGosi

poşta austriacă din transilvania şi 
emisiunile timbrelor poştale din perioada 
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- 1860, a treia emisune: efigia împăratului spre dreapta
- 1864, a patra emisiune: din nou (!) vultur cu două capete
- 1867, emisiunea comună: bustul împăratului spre stînga.
Se spune că nimic nu este întîmplător, şi acest lucru este valabil 

şi în cazul timbrelor poştale. Există o teorie interesantă, care poate 
explica aceste schimbări în desenul timbrelor austriece din această 
perioadă. În 1849 imperiul înăbuşeşte revoluţiile paşoptiste. Vultu-
rul cu două capete sugerează puterea neclintită a imperiului. 

Această primă emisiune a rămas neschimbată timp de opt ani, 
deşi în nordul Italiei la emisiunile în valorile de „Centes” (moneda 
folosită în teritoriile din nordul Italiei aflate sub ocupaţie austriacă) 
au apărut falsuri, în dauna poştei, încă din 1853. 

De ce apare în a doua emisiune din 1858 efigia tânărului 
împărat? Războiul franco-sardo - austriac este prevestit de mişcările 
de independenţă din regatul Lombardo - Veneţia, parte a Imperiului 
Austriac. Camarila vieneză încearcă din răsputeri să aplaneze con-
flictul. Prin introducerea unui nou desen este propagată imaginea 
unui împărat tînăr, simpatic, care priveşte cu simpatie spre 
„stânga”, adică spre „vest”, spre Italia de nord. Pe scurt în loc să 
se afişeze vulturul cu două capete se afişează efigia împăratului 
Franz Joseph, sugerând faptul că se poate ajunge la un compromis, 
garanţia fiind persoana împăratului. În ciuda încercărilor disperate, 
în urma războiului izbucnit în 1859 Austria este nevoită să cedeze o 
mare parte din nordul Italiei.

Aşadar în 1861 Franz Joseph îşi întoarce privirea spre est. Apare 
a treia emisiune de timbre poştale, cu efigia la dreapta, adică cu 
privirea spre „est”, spre Ungaria. Prin promulgarea „Diplomei 
din Octombrie” împăratul căuta soluţii să reglementeze statutul 
Ungariei şi Transilvaniei în cadrul imperiului. Dieta Ungară însă 
respinge idea unui Consiliu Imperial (Reichsrat), iar Franz Joseph 
dizolvă dieta.

Şi aşa apare din nou „vulturul cu două capete” pe emisiunea 
din 1863/64, camarila revenind la politica mâinii de fier. Mesajul a 
fost perceput. O anecdotă contemporană denotă acest fapt. Conform 
acestei anecdote, ungurii nu vor să folosească timbrele emise în 
1863 pentru francarea corespondenţelor. Motivul: „ei refuză să lingă 
dosul vulturului cu două capete”.

Evenimentele din perioada imediat următoare însă, accelerează 
procesul de împăcare. În conflictul cu Prusia, imperiul suferă 
o înfrîngere dureroasă în bătălia de la Königgrätz din anul 
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1866, Austria pierzînd influenţa sa asupra statelor germane. Ca 
urmare a acestor evenimente se ajunge în februarie 1867 la un 
compromis (Ausgleich) prin care s-a fondat Imperiul Austriac şi 
Regatul Maghiar. În acelaşi an, în iunie apar primele timbre din 
emisiunea comună.

Pe teritoriul Transilvaniei deci primele timbre poştale au fost 
puse în circulaţie încă din anul 1850. Dar prima emisiune austriacă 
poate va stîrni şi mai mult interesul filateliştilor, dacă ne gîndim la 
faptul că şi în Moldova şi Ţara Românească primele timbre poştale 
care au circulat au fost cele din această emisiune (1850). Este vorba 
de timbrele puse în circulaţie în anul 1854 de poşta militară de 
ocupaţie din timpul războiului Crimeei. Au fost puse în circulaţie 
timbre printre altele în oraşele Bucureşti, Bacău, Galaţi, Iaşi, 
Craiova etc. Desigur piesa cea mai rîvnită pentru orice colecţionar 
al timbrelor româneşti este şi va fi celebra marcă poştală „Cap de 
bour” din anul 1858. Şi totuşi, cel puţin un subcapitol interesant şi 
meritat a fi studiat, este şirul primelor emisiuni poştale austriece, 
mai ales cele circulate în Transilvania. 

Şi încă un aspect care poate încuraja colecţionarea timbrelor din 
1850: tirajul la unele valori a fost unul imens. Din valorile de 3 şi 
9 Kreuzer au fost tipărite circa 107 respectiv 71 de milioane (!) de 
exemplare. Nu sunt rarităţi şi nici preţul din catalog nu este exagerat 
de mare. Din propria experienţă pot spune că mai ales din valoarea 
de 9 Kreuzer se pot găsi la un preţ chiar foarte mic multe piese 
uzate, chiar şi plicuri circulate. Pe de altă parte, există o literatură 
bogată a ştampilelor poştale folosite în această perioadă. Pionier 
în catalogarea ştampilelor poştale austriece a fost Edwin Müller, el 
a elaborat şi un sistem de punctaj prin care se exprimă gradul de 
raritate a unor ştampile poştale. Pe lîngă Catalogul Ştampilelor Poştale 
Austriece al lui Edwin Müller mai amintim Catalogul Ştampilelor 
Poştale Maghiare al lui Tamás Gudlin.
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Jocul de fotbal pe care îl cunoaştem astăzi a fost organizat şi 
reglementat în secolul XIX în Anglia. În anul 1863 s-a înfiinţat The 
Football Association care a organizat primele competiţii sportive şi 
a elaborat regulile fotbalului modern. În 1904 s-a înfiinţat la Paris 
FIFA (Federaţia Internaţională de Fotbal). Cu ocazia Jocurilor 
Olimpice de la Amsterdam, în 28 mai 1928, preşedintele FIFA, 
Jules Rimet, propune organizarea primului campionat mondial de 
fotbal. Câştigătoarea fiecărei ediţii urmă să primească „Trofeul Jules 
Rimet” (denumire primită în 1946, în onoarea celui care a organizat 
primele campionate mondiale), cunoscut şi sub numele de „Zeiţă de 
aur”. A fost creat de sculptorul francez Abel Lafleur. Acest trofeu 
a încoronat victoria a 6 naţionale de fotbal în 9 ediţii disputate din 
1930 până în 1970. În 1970, Brazilia a câştigat pentru a treia oară 
cupa, această rămânând definitiv în posesia echipei din America de 
Sud. În 1983 a fost furată din vitrina federaţiei braziliene. Trofeul, 
iniţial denumit Victory (Victorie) de la zeiţă greacă Nike, era 
realizat din argint placat cu aur şi din lazurit (lapis lazuli). Trofeul 
o reprezenta pe zeiţa Nike cu mâinile înaripate ridicate, ţinând 
deasupra capului un vas. Începând cu anul 1974, trofeul decernat 
este denumit „FIFA World Cup”. A fost realizat de sculptorul italian 
Silvio Gazzaniga. Este fabricat din aur de 18 karate şi reprezintă 
două figurine umane stilizate care susţin globul pământesc. O copie 
placată cu aur este decernată echipei câştigătoare, iar originalul este 
păstrat la sediul FIFA din Lausane.

Onoarea găzduirii primei ediţii din anul 1930 a revenit statului 
Uruguay. La turneu au participat 13 echipe. Doar patru naţionale 
din Europa s-au aventurat în călătoria peste ocean la bordul navei 
de linie Conte Verde (Belgia, Franţa, România şi Iugoslavia), iar 

Călin şenChea – membru fondator

românia la Campionatele 
mondiale de Fotbal
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finala s-a disputat între două echipe din America de Sud, Uruguay 
învingându-şi vecinii din Argentina cum au făcut şi în 1928 în 
finala Olimpică. Gazdele au triumfat cu 4-2 pe noul stadion Estadio 
Centenario, devenind primii campioni mondiali. România a învins 
în grupe echipa Perului cu 3-1 şi a pierdut cu viitoarea campioană 
mondială, Uruguay, cu 0-4. Nu au fost emise mărci poştale care să 
reflecte acest eveniment.

A doua ediţie s-a organizat după 4 ani, în 1934, în Europa, 
Italia fiind ţara care a găzduit cele 16 echipe participante. Italia a 
învins Cehoslovacia cu 2-1 în prima finală de Campionat Mondial 
disputată pe pământ european cu un gol marcat în prelungiri de 
Angelo Schiavio. A fost prima şi singura ediţie în care o echipă nu 
şi-a apărat trofeul, Uruguay refuzând să participe la competiţie. 
Singurul meci disputat de România a fost înfrângerea cu 2-1 din faţă 
Cehoslovaciei. Cu ocazia acestei ediţii au apărut şi primele timbre 
care au celebrat acest eveniment. Au fost emise 30 de timbre de 
către Italia (9 timbre), Insulele Egee (ocupate de Italia, 9 timbre) şi 
coloniile Italiene (12 timbre). 

Franţa a fost gazdă următoarei ediţii, în anul 1938. România a 
fost una dintre cele 15 echipe participante. Austria, calificată, nu a 
mai participat pentru că a fost ocupată de Germania. Naţionala 
României a fost înfrântă de Cuba cu 2-1, după ce în primul meci 
scorul a fost 3-3. În finală Italia a învins Ungaria cu 4-2. Italia con-
dusă de pe bancă de Vittorio Pozzo şi în teren de Giuseppe Meazza 
şi Silvio Piola a câştigat pentru a doua oară cupa. Franţa a emis o 
marcă poştală. Imaginea prezintă un atacant care loveşte cu capul 
mingea de fotbal şi portarul care sare să prindă mingea. 

În perioada celui de-al Doilea Război Mondial nu s-au organizat 
campionatele mondiale de fotbal. În 1950 Brazilia a organizat a 
patra ediţie, la care au participat 13 echipe. Favorita campionatului, 
Brazilia a fost învinsă de către Uruguay pe Maracana cu 2-1, 
Uruguay câştigând pentru a doua oară cupa. Pe cel mai mare 
stadion din lume, Maracana, aproximativ 200.000 de suporteri bra-
zilieni au asistat la acest adevărat dezastru naţional. O altă surpriză 
a fost înfrângerea Angliei, cu 1-0 de către SUA. În 1950 au apărut 
5 timbre, dintre care 3 în Brazilia şi 2 în Uruguay. Pe timbrele 
braziliene apar jucători de fotbal şi globul pământesc, stadionul 
Maracana şi un jucător de fotbal cu drapelul Braziliei în fundal. Pe 
timbrele din Uruguay se vede un picior de fotbalist care opreşte o 
minge de fotbal. Pe jambiere apar drapelele ţărilor participante.
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A cincea ediţie a fost organizată de Elveţia în 1954 şi au 
participat 16 echipe naţionale. Favorita ediţiei a fost echipa 
Ungariei, care a învins Germania în grupe cu 8-3. În finală, în minu-
tul 8 era 2-0 pentru Ungaria, dar Germania a învins cu 3-2 şi a 
câştigat cupa. Astfel, Fritz Walter a ridicat deasupra capului trofeul 
în locul lui Ferenc Puskas. Marea echipa a Ungariei se destramă în 
1956 după înfrângerea revoluţiei din Budapesta. Elveţia a emis 1 
timbru şi Liechtenstein 4 timbre cu această ocazie. 

Ediţia a şasea, din 1958, a fost organizată de Suedia. Pentru 
prima dată o echipa din alt continent câştigă campionatul. Brazilia 
câştigă pentru prima dată campionatul, învingând în finală Suedia 
cu 4-2. În acest turneu şi-a arătat clasa pentru prima oară marele 
jucător Pele, care avea doar 17 ani. A marcat 6 goluri, 2 dintre ele 
în finală împotriva Suediei. Franţa a ieşit de asemenea în evidenţă, 
Just Fontaine marcând 13 goluri care au dus formaţia „Les Bleus” pe 
locul 3. Patru ţări au emis 11 timbre (Suedia 5 timbre, Cehoslovacia, 
URSS 4 timbre, Brazilia). 

Următoarea ediţie a fost organizată de Chile, iar Brazilia a fost 
câştigătoarea meritată, păstrând trofeul după finală în care a învins 
Cehoslovacia cu 3-1. La acest turneu, alt mare jucător brazilian şi-a 
arătat talentul, Garrincha. Pele fiind accidentat, Garrincha a făcut 
ca lipsa acestuia să nu fie simţită, purtând naţionala „Seleçao” spre 
victorie şi el devenind golgeterul ediţiei. Nouă ţări au emis 47 de 
timbre şi 6 coliţe sau blocuri. Interesantă este seria din Ungaria. Pe 
cele 8 timbre sunt drapelele celor 16 echipe participante cu globul în 
fundal. Coliţa prezintă un portar care respinge un balon, drapelele 
ţărilor participante, iar în fundal harta lumii cu teritoriul ţării gazde, 
Chile, colorat în roşu.

În 1966, Anglia a organizat campionatul mondial. La această 
ediţie surpriza a realizat-o mica echipa a Coreei de Nord care s-
a calificat din grupe după ce a învins cu 1-0 Italia. Echipa Coreei 
Populare a fost învinsă de Portugalia lui Eusebio cu 5-3 după ce a 
condus cu 3-0. La această ediţie a apărut un nou erou, este vorba 
despre Eusebio care a marcat 9 goluri - 4 dintre ele în poartă Coreei, 
ducând Portugalia pe locul 3. Cele 3 goluri marcate de Geoff Hurst 
în finala contra Germaniei de Vest au contribuit decisiv la succes, 
deşi discuţia dacă mingea a trecut sau nu de linia porţii la unul din 
şuturile sale continuă până astăzi. Sigla ediţiei este drapelul Marii 
Britanii cu o minge de fotbal în centru, cupa şi emblema federaţiei 
de fotbal engleze. 60 de ţări au emis 300 de timbre şi 40 de coliţe 
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şi blocuri. 21 ţări din Commonwelth au emis serii de 2 timbre cu 
un desen comun. Desenul lor prezintă picioarele unui jucător cu 
o minge de fotbal, în fundal globul pământesc, cupa şi portretul 
reginei Angliei. România a emis o serie de 6 mărci care prezintă faze 
de joc şi cupa Jules Rimet. Pe colită apare cupa Jules Rimet. 

 Pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial a fost 
televizat în culori la ediţia din 1970, din Mexic, şi nimic nu a 
strălucit mai mult decât tricoul galben al Braziliei. Cu Pele din nou 
în formă şi Jairzinho marcând în fiecare din cele 6 meciuri, băieţii lui 
Mario Zagalo au fost de neoprit şi au învins în finală Italia cu 4-1, 
câştigând trofeul pentru a treia oară. Trofeul a rămas definitiv în 
vitrina Braziliei. Deşi a fost turneul Brazilei, neamţul Gerd Muller 
a contribuit şi el la spectacol, marcând 10 goluri, devenind astfel 
golgheterul competiţiei. La această ediţie a participat şi naţionala 
României după 32 de ani. A fost în grupa de foc de la Guadalajara. În 
primul meci a pierdut cu campioana mondială Anglia cu 0-1. Meciul 
doi ne-a adus că adversar Ceholovacia, pe care am învins-o cu scorul 
de 2-1. În ultimul meci din grupă am jucat cu Brazilia, viitoarea 
câştigătoare (România a fost învinsă cu 2-3 după ce de două ori a 
redus avantajul de două goluri al Braziliei). Sigla competiţiei este un 
balon sub care este scris MEXICO 70. Au fost emise 333 de mărci 
şi 67 de blocuri şi coliţe de către 34 de ţări. România a emis o serie 
de 4 timbre şi un bloc. Pe bloc apar faze de joc, în mijloc o minge 
de fotbal şi pe laterale numele celor 16 echipe care au participat la 
competiţie. România a apărut pe 11 timbre şi 6 blocuri şi coliţe emise 
de alte ţări. Cehoslovacia a emis o serie de 6 timbre. Pe unul din 
timbre apare drapelul României alături de celelalte 15 naţionale, iar 
pe altul faza din jocul dintre Cehoslovacia şi România şi emblemele 
celor 2 federaţii naţionale de fotbal. Drapelul României apare pe 
timbrele şi colitele emise de Nicargua, Togo, Ciad. O fotografie cu 
echipa naţională a României este pe unul din timbrele emise de 
Salvador. Pe mărcile din Republica Arabă Yemen, Ras-al-Khaima, 
Fujeira, Ciad, Paraguay apar numele României alături de celelalte 15 
naţionale participante. 

Germania a fost încoronată pentru a două oară pe propriul 
tărâm în 1974. Olanda lui Johan Cruyff a fost favorita dinaintea 
finalei, dar gazdele, care fuseseră învinse în faza grupelor de vecinii 
din Germania de Est, au revenit după un gol marcat în primul minut 
de olandezul Johan Neeskens. Este memorabilă şi performanţă 
Poloniei, al cărei jucător Grzegorz Lato a marcat golul victoriei în 
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finală mică contra Braziliei. Evenimentul a fost ilustrat pe 460 de 
timbre şi 127 de blocuri şi coliţe apărute în 55 de ţări. România nu 
a participat la acest turneu, fiind eliminată în calificări de RDG. 
România a emis o serie de 6 timbre şi 2 coliţe. Pe timbre şi coliţe apar 
faze de joc şi emblemă acestei ediţii. Pe colita nedantelată apare şi 
noua cupă WORLD CUP care este acordată câştigătorilor începând 
cu această ediţie.

Argentina, ţară gazdă, a câştigat trofeul pentru prima dată 
după ce a învins Olanda cu 3-1 în finala din 1978. Mario Kempes 
a asigurat victoria marcând de 2 ori în ultimul act, de asemenea 
câştigând şi trofeul de golgheter al competiţiei. Brazilia a ratat 
calificarea în finală deoarece Argentina a învins cu 6-0 selecţionata 
Perului, departajarea realizându-se la golaveraj, dar a câştigat finala 
mică împotriva Italiei. Sigla ediţiei prezintă două braţe simbolice 
formate din drapelul Argentinei care prind o minge de fotbal. În 
preliminarii România a pierdut calificarea în favoarea Spaniei. Ca şi 
la ediţia precedentă, România a emis 6 timbre şi 2 coliţe. Desenul 
prezintă faze din jocul de fotbal, emblema competiţiei şi cupa. 
Evenimentul a fost ilustrat de către 59 de ţări care au emis 520 de 
timbre şi 142 de coliţe şi blocuri.

Paolo Rossi a fost eroul din 1982 în Spania, cele 6 goluri marcate 
de el aducând cel de-al treilea titlu în Italia. Azzuri au învins în 
finală cu 3-1 Germania, echipa care câştigase primul meci decis de 
loviturile de departajare din istoria campionatelor modiale, într-o 
semifinală dramatică împotriva Franţei. Dacă Italia a câştigat aurul, 
Brazilia a fost cea mai spectaculoasă echipa, până când hat-trick-ul 
lui Rossi i-a eliminat din competiţie. Emblema ediţiei este o minge 
de fotbal care are în spate o trenă în culorile drapelul Spaniei 
(sugerează mingea care se ridică în urma unui şut). În calificări 
România a terminat pe locul trei după Anglia şi Ungaria, echipe 
care au participat la turneul final. România a emis 6 timbre, o colită 
dantelată şi o colită nedantelata. Cele 105 ţări au emis 954 de timbre 
şi 198 de blocuri şi coliţe.

În 1986 Campionatul Mondial de Fotbal s-a întors în Mexic, în 
turneul dominat de driblingurile lui Diego Maradona. Argentina a 
învins Germania în finală cu 3-2. Meciul din sferturi a Argentinei 
împotriva Angliei rămâne memorabil pentru două dintre cele mai 
faimoase goluri din istorie marcate de Maradona: golul marcat 
cu mâna şi golul marcat după o cursa fantastică începută de la 
jumătatea terenului, diblând tot ce i-a ieşit în cale. Franţa lui Michel 
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Platini a fost oprită în semifinale, dar a învins Belgia în finala mică. 
Sigla este formată din 3 cercuri, cel din mijloc este o minge de 
fotbal, iar cele două din lateral sunt imaginile globului pământesc 
cu continentele lumii. România a pierdut calificarea, clasându-se 
în grupa de calificare după Anglia şi Irlanda de Nord. Cu ocazia 
preliminariilor, România a emis în 1985 o serie de 6 mărci şi o colită 
care prezintă faze de joc şi drapelele ţărilor din grupa de calificare: 
Anglia, Irlanda de Nord, România, Finlanda, Turcia. În 1986 
România a emis o serie de 6 mărci şi o colită cu ocazia turneului 
final. Pe cele 6 timbre apar faze de joc şi drapelele a 12 din cele 24 de 
echipe participante la turneul final. Pe coliţă este harta Mexicului, 
imaginea unui stadion şi drapelele echipelor care au câştigat ediţiile 
anterioare ale campionatului mondial de fotbal. Cu această ocazie 
s-au emis 660 de timbre şi 137 de blocuri şi coliţe de către 97 de ţări.

A fost fără îndoială triumful lui Franz Beckenbauer, care a 
devenit campion ca antrenor al Germaniei după ce fusese campion 
ca jucător. 

Deşi s-au marcat puţine goluri, ediţia din Italia 1990 a fost una 
dintre cele mai dramatice, de la golurile golgheterului italian Toto 
Schillaci, la lacrimile englezului Paul Gascoigne şi până la sprintul 
spre sferturi al camerunezului Roger Milla. După 20 de ani România 
participa din nou la turneul final. Emblema ediţiei este un balon de 
fotbal cară are în spatele petelor negre umbre în culorile drapelului 
italian: roşu, alb, verde. Cu ocazia preliminariilor, România a emis 6 
timbre şi o colită care prezintă faze de joc, cupa, drapelele echipelor 
din grupă: România, Bulgaria, Grecia, Danemarca. Turneul final este 
marcat de 8 timbre şi o colită. Pe mărci apar faze din jocul de fotbal. 
Pe colită este un stadion de fotbal, harta Italiei cu oraşele în care s-au 
jucat meciurile de fotbal şi drapelele celor 24 echipe naţionale care s-
au calificat. Primul joc cu URSS a însemnat o victorie cu 2-0. A urmat 
înfrângerea din faţă Camerunului şi a lui Roger Milla cu 1-2. Ulimul 
meci din grupă aduce un onorant egal cu favorita Argentina, 1-1. În 
meciul din optimi, Irlanda a câştigat la loviturile de departajare cu 
5-4 ( după 120 de minute a fost 0-0 ). Pe unul din cel 6 blocuri emise 
de Italia apare emblema Federaţie de Fotbal a României şi tricolorul 
alături de celelalte 3 drapele ale echipelor din grupă şi stadioanele 
pe care s-au disputat meciurile. România a apărut pe 7 timbre şi 
7 blocuri şi coliţe emise de alte ţări. Pe coliţele emise de Ungaria, 
Bolivia, Iraq apar drapelele celor 24 de echipe calificate, cupa, 
emblema ediţiei. Salvadorul a emis un timbru cu drapelele celor 4 
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echipe din grupă. Pe coliţa emisă de Camerun apare drapelul ţării 
emitente şi rezultatele naţionalei africane la mondiale, printre care şi 
meciul cu România din 14 iunie. Albania a emis 3 timbre şi o coliţă 
cu drapelele ţărilor şi emblema ediţiei. Emiratele Arabe Unite au 
emis un timbru cu drapelele echipelor şi o coliţă cu harta globului 
pe care apare şi România. Ediţia din 1990 a fost reflectată de cele 636 
de timbre, 192 de coliţe şi blocuri emise de 97 de ţări. 

Ediţia din SUA 1994 a fost un succes uriaş, având cei mai mulţi 
suporteri prezenţi şi s-a terminat cu Brazilia celebrând câştigarea 
unui nou titlu după 24 de ani. Printre starurile acestui turneu s-au 
numărat brazilienii Romario şi Bebeto, italianul Roberto Baggio - 
cel care a ratat penalty-ul decisiv în prima finală decisă la 11 metri, 
românul Gheorghe Hagi şi columbianul Carlos Valderrama. Suedia 
a terminat pe locul 3 după o victorie în faţă Bulgariei în finala mică. 
România a fost în grupa cu una dintre favorite, Columbia, pe care a 
învins-o cu 3-1 în primul meci. În al doilea joc, naţionala României 
a pierdut cu 1-4 în faţa Elveţiei. În meciul decisiv pentru calificarea 
din grupă, România a întâlnit echipa gazdă, SUA, pe care a învins-
o cu 1-0. România a învins cu 3-2 Argentina, una din favoritele 
ediţiei. România a ajuns până în sferturile de finală, cea mai mare 
performanţă din istoria naţionalei noastre, unde a pierdut în faţă 
Suediei, la loviturile de departajare. Sigla ediţiei este drapelul SUA 
stilizat (linii ondulate albe şi roşii aşezate orizonatal, o minge de 
fotbal cu buline albastre în locul stelelor statelor americane în partea 
stânga sus şi o coadă din linii albastre care sugerează zborul mingii). 
România a emis o serie de 6 mărci şi o colită. Pe timbre sunt faze 
din jocul de fotbal şi steagurile celor 24 de echipe participante la 
competiţie. Pe colită este un atacant care trage la poartă şi portarul 
într-un salt pentru a prinde mingea de fotbal, steagul echipei gazde, 
statuia Libertăţii şi un satelit care transmite jocurile pe tot globul 
terestru. Naţionala României apare pe 5 timbre şi 3 blocuri şi coliţe 
editate de 8 ţări. Pe un timbru din Tanzania este o faza din jocul de 
fotbal cu fotbalişti în tricourile României şi SUA şi drapelele celor 
patru echipe din grupa României. El Salvador a emis un timbru cu 
drapelele echipelor din grupa României. Pe o marca filatelică din 
Benin se găseşte drapelul SUA, drapelele echipelor participante, 
globul pământesc şi cupa. Pe una din mărcile emise de St. Vincent 
şi Grenadines este echipa României, emblema ediţiei şi cupa. Pe 
blocul emis de Bolivia sunt 4 timbre cu faze de joc, drapelele celor 
24 de echipe, stegurile Boliviei şi SUA. Pe unul din blocurile din 
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Mongolia este prezentată echipa României. Pe unul din timbrele din 
blocurile emise de Palau este atacantul Răducioiu. În 2002 pe unul 
din blocurile emise de St. Vincent Grenadines este bustul lui Gică 
Popescu şi drapelul României. Gheorghe Hagi, unul din cei mai buni 
jucători participanţi la această ediţie şi poate cel mai mare jucător 
de fotbal din istoria României, este elogiat cu ocazia retragerii lui 
din echipa naţională în 2001. A fost emis un timbru cu vinietă şi o 
coliţă. Pe timbru este bustul lui Hagi în tricoul echipei naţionale a 
României, iar pe colită este marele jucător ridicat pe braţe de colegii 
de echipă. Cu această ocazie au apărut 746 de timbre, 166 de coliţe şi 
blocuri emise de 112 ţări. 

În 1998, ţara fondatorului Cupei Mondiale, Jules Rimet, s-a bu-
curat de o vara fantastică, fotbaliştii francezi gustând pentru prima 
dată din cupa victoriei, după succesul din faţa Braziliei în finala în 
care Zinedine Zidane a marcat 2 goluri. A fost prima ediţie cu 32 de 
echipe participante. Printre debutante s-a numărat Croaţia, golurile 
marcate de Davor Suker ducând-o până pe locul 3. Emblema este 
o minge de fotbal cu linii în culorile drapelului francez care se 
învârte în jurul globului pământesc Este ultima ediţie la care a 
participat echipa naţională a României. România a fost în grupa G. 
Prima întâlnire a fost din nou, ca şi în 1994, cu naţionala Columbiei 
pe care a învins-o cu 1-0. În meciul următor a trecut de Anglia cu 
2-1. Ultimul joc din grupa s-a terminat la egalitate, 1-1, cu Tunisia. 
În optimi a fost eliminată de Croaţia care va termina pe locul 3, cu 
1-0. Cu această participare se termină perioada echipei de aur a 
României. România a emis un bloc de 4 timbre. 12 ţări au emis 5 
timbrei şi 7 coliţe şi blocuri cu naţionala României. Pe un timbru 
din Coasta de Fildeş apare silueta unui jucător de fotbal formată 
din drapelele echipelor participante care joacă mingea de fotbal. 
Pe o marca din Somalia apare drapelul echipelor din grupa G. 
Franţa emite o marcă cu un balon de fotbal şi în fundal drapelele 
statelor care participă la această ediţie. Pe două timbre din Guyana 
şi Sierra Leone apar fotbaliştii din naţionala României. Echipa 
naţională a României apare şi pe un timbru dintr-un bloc emis de 
Comorre. Madagascar şi Togo emit blocuri cu jucători de fotbal în 
echipamentul fiecărei ţări participante şi cu drapelul ţării alături. 
Atacantul român Florin Răducioiu apare pe timbrele din Gambia 
şi Zambia. Bosnia-Herţegovina emite o serie de blocuri cu echipele 
participante. Au apărut 1058 de timbre, 151 de blocuri şi coliţe 
emise în 114 ţări. 
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Brazilia a câştigat pentru a cincea oară trofeul după o finală 
în care Ronaldo a marcat ambele goluri în victoria cu 2-0 din faţă 
Germaniei în 2002. A fost prima ediţie găzduită de Asia, ambele 
ţări organizatoare, Japonia şi Coreea de Sud, ajungând în faza eli-
minatorie, până în optimi, respectiv semifinale. Un turneu al sur-
prizelor a început cu victoria Senegalului împotriva Franţei şi s-a 
terminat cu Turcia câştigând finală mică. Sigla sugerează globul pă-
mântesc cu un fotbalist care are mâinile ridicate şi un balon albastru 
deasupra. Au fost emise 900 de timbre, 186 de blocuri şi coliţe în 
100 de state.

Italia a câştigat pentru a patra oară trofeul, în ediţia din 2006 
disputată în Germania, învingând Franţa la loviturile de departajare. 
Dacă partea urâtă a competiţiei a fost eliminarea lui Zidane în finală, 
partea frumoasă a fost spiritul de echipa al italienilor. A fost o ediţie 
specială şi pentru gazde, golurile lui Miroslav Klose asigurând 
medalia de bronz a Germaniei. Sigla este formată din 4 sfere (pe 
trei sunt feţe zâmbitoare, iar pe a patra cupa stilizată cu globul 
deasupra). În partea stângă apar trei linii colorate în negru, roşu, 
galben sugerând drapelul Germaniei. Sfera verde sugerează cifra 6 
din 2006. Cu toate că nu a participat la faza finală, România a emis o 
serie de 4 timbre şi un bloc care marchează această ediţie. Pe timbre 
apar imaginile: cupa, cupa ridicată de un învingător, un jucător de 
fotbal cu mingea la picior, balonul care scutură plasa porţii. Pe toate 
mărcile se află emblema competiţiei. Pe plan mondial s-au emis 606 
timbre, 136 de coliţe şi blocuri de către 132 de ţări.

În Africa de Sud s-a organizat primul turneu mondial de pe 
continentul negru în 2010. Spania a câştigat pentru prima dată 
trofeul după o finală intens disputată contra Olandei. Golul reuşit 
în prelungiri (minutul 116) de Iniesta a marcat a treia finală pierdută 
de olandezi din tot atâtea jucate. În semifinale Olanda a învins 
Uruguay după un meci spectaculos, terminat cu 3-2 pentru Olanda, 
în cealaltă semifinală Spania învingând Germania după un meci cu 
o posesie ameţitoare a spaniolilor, dar marcarea unui singur gol în 
minutul 75 de către Puyol. În finală mică, Germania a luat bronzul 
a doua oară la rând, după un meci dramatic pierdut de uruguayeni. 
Pentru a doua oară la rând cele două mari puteri ale Americii de 
Sud, Argentina şi Brazilia, au fost eliminate în sferturi, după ce 
Argentina a fost umilită cu 4-0 de Germania şi după ce Brazilia 
a pierdut cu 2-1 în faţă Olandei, după dubla lui Sneijder. Sigla 
prezintă un fotbalist negru care şutează peste cap un balon şi globul 
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cu cupa stilizată în partea dreaptă sus. În spatele fotbalistului apar 
linii colorate în verde, galben, roşu, care sugerează drapelul ţării 
gazde. Această ediţie a fost prezentă pe 256 de timbre, 173 coliţe şi 
blocuri din 93 de ţări. 

Ediţia a XX-a este organizată de Brazilia, după 64 ani, în 2014. Ca 
şi la ediţia din 1950, echipa gazdă este marea favorită. Ca şi atunci, 
Brazilia a dezamăgit, fiind învinsă în semifinale cu un catastrofal 
1-7 de viitoarea campioană mondială Germania. Germania învinge 
în finală Argentina cu 1-0 şi câştigă pentru a patra oară cupa. Sigla 
turneului se numeşte „Inspiraţie” şi reprezintă trei mâini ce ridică 
împreună cupa. Culorile galben şi verde simbolizează natura 
caldă şi primitoare a Braziliei, dar şi culorile de pe drapelul ţării 
organizatoare. România a emis o serie formată din 4 timbre cu 
aceeaşi valoare nominală de 2,40 lei. Mărcile poştale prezintă faze 
dintr-un joc de fotbal, ilustrând patru secvenţe din timpul unei 
partide de fotbal, sugerând legătura dintre mesajele imaginilor şi 
frumuseţea acestui sport. 
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După înfrângerea lui Perseu la Pydna în 168 I.e.n., Macedonia 
este împărţită de romani în patru regiuni, fără nici un fel de legătură 
între ele. Romanii instaurează în aceste regiuni un regim republican 
şi impun o serie de interdicţii care au ca scop slăbirea economică a 
Macedoniei, printre care se numără inerzicerea importului de sare, 
a exploatării pădurilor care furnizau lemn pentru construcţii navale 
şi interzicerea exploatării minelor de aur şi argint care reprezentau 
principalele bogaţii ale Macedoniei. Legată de această din urmă 
oprelişte este interdicţia de a bate monedă. După zece ani, ţara 
este în aşa măsură sărăcită încât temându-se de o răscoala, romanii 
permit redeschiderea minelor de aur şi emiterea de monedă din 
argintul exploatat. Aurul însă urma să fie predat romanilor sub 
formă de bare. 

Dintre cele patru regiuni, Macedonia Prima şi Macedonia 
Secunda emit tetradrahme de argint, Macedonia Quatra emite piese 
de bronz, iar Macedonia Terţia nu emite monedă. Emisiunile cele mai 
numeroase sunt cele ale Macedoniei Prima, care dispune de bogatele 
mine de argint de la muntele Pangaion, precum şi de monetăria de 
la Amphipolis, cu excepţionala-i tradiţie tehnică şi artistică. Începutul 
activităţii monetare a Macedoniei Prima este marcat de o emisiune 
festivă din 158 î.e.n., foarte restrânsă ca număr de piese, purtând pe 
avers capul lui Zeus iar pe revers imaginea zeiţei Artemis Tauropolos, 
cu câte o torţa în fiecare mâna, pe un taur spre stânga. Urmează 
emisiunile care poartă pe avers bustul zeiţei Artemis Tauropolos 
iar pe revers măciuca lui Hercule într-o coroană de ramuri de stejar. 
Tetradrahmele provinciei Macedonia Prima alături de tetradrahmele 
insulei Thasos se îndreaptă masiv şi aproape exclusiv spre 
Transilvania, unde ele pătrund pe străvechiul drum comercial care 
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trecea pe valea Argeşului şi Dâmboviţei prin pasul Bran, drum folosit 
din preistorie până în evul mediu. În timp ce Oltenia şi Moldova 
prezintă un număr neglijabil de tezaure sau descoperiri izolate din 
monedele amintite, iar cele din Banat par a fi ajuns acolo pe valea 
Mureşului din Transilvania, numeroasele descoperiri din câmpia 
Munteniei sunt legate în chip evident de drumul acestor monede 
spre Transilvania. Dar cum ele vin de la Marea Adriatică şi pătrund 
în Transilvania prin Banat, în această zona de trecere apar câteva 
tezaure şi descoperiri izolate. Ele confirmă că descoperirile monetare 
din câmpia Munteniei marchează drumul tetradrahmelor Macedonia 
Prima şi a celor Thasiene spre Transilvania.

Transilvania este singură parte a Daciei unde se emit imitaţii 
ale tetradrahmelor Macedoniei Prima şi unde aspectul tradiţional al 
monedelor dacice se modifică sub influenţă emisiunilor monetare ale 
Macedoniei Prima şi ale insulei Thasos. Sub influenţă tetradrahmelor 
Macedoniei Prima discul monedelor dacice propriu-zise îşi schimbă 
aspectul; apar aşa numitele emisiuni dacice cu pastilă mare şi schifate 
care se împart în două tipuri: tipul Hunedoara reprezentat prin 
tezaurele de la Bozeş, Cugir, Raduleşti, Sălaş, Temeşeşti şi tipul vest-
transilvan reprezentat prin tezaurele de la Almaş, Chereluş, Feniş, 
Pecica şi Turda. Ce oferea Transilvania în schimbul tetradrahmelor 
Macedoniei Prima şi mai ales celor Thasiene? Probabil pe lângă alte 
produse de mai mică importantă, aur, sare şi sclavi. Aurul este de 
mult timp cunoscut ca una din bogăţiile mari ale Transilvaniei, iar 
sarea lipsea cu totul în Peninsula Balcanică. 

Un pasaj din Strabo pare a confirma ipoteza în legătură cu 
sclavii, spune că Burebista i-a ridicat pe dacii „ticăloşiţi de necon-
tenitele războaie”. Evident, Strabo priveşte dintr-o perspectivă 
istorică care cuprinde cel puţin câteva zeci de ani. Populaţia din 
câmpia Munteniei, de pe valea Dâmboviţei, Argeşului şi din jurul 
Bucureştiului, avea un rol important în aceste schimburi dintre 
sudul Dunării şi Transilvania, schimburi care erau foarte profitabile 
şi care explică prosperitatea aşezărilor din această zona şi mai ales 
a celor din împrejurimile Bucureştiului de astăzi. Cu deosebire 
grăitor în acest sens este numărul mare de descoperiri monetare 
şi mai ales de tezaure, multe din ele de proporţii impresionante, 
cuprinzând şi obiecte din metal preţios. Afluxul masiv de monede 
al Macedoniei Prima şi Thasiene spre Transilvania este însă doar 
una din manifestările unui complex proces polotico-economic prin 
care trece Dacia în a doua jumătate a sec. II î.e.n. şi prima jumătate 
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a sec. I î.e.n. Menţionăm aici trei aspecte esenţiale ale acestui proces: 
orientarea vieţii economice în Dacia spre o dezvoltată economie 
monetară, apariţia unei crize a argintului în Transilvania în a două 
jumătate a sec. II î.e.n. şi o deplasare hotărâtă a centrului de greutate 
politic al lumii dacice spre Transilvania. Tetradrahmele Macedoniei 
Prima se numără printre cele mai bogate şi mai răspândite emisiuni 
monetare ale antichităţii. Cu toate că ele au jucat un rol însemnat 
în circulaţia monetară în Peninsula Balcanică şi în nordul Dunării, 
evoluţia şi cronologia lor relativă este aproape complet necunoscută. 
Poate la această a contribuit şi faptul că aceste emisiuni se înşiruie 
pe o perioada relativ scurtă, circa nouă ani (158 – 150 i.e.n.), şi astfel 
nu s-a mai crezut necesar un studiu amănunţit al cronologiei lor, 
mai ales după magistralele lucrări ale lui Gaebler. Tetradrahmele 
Macedoniei Prima sunt emise după sistemul monetar attic, introdus 
în Macedonia de Alexandru cel Mare. Ele poartă pe avers bustul 
zeiţei Artemis Tauropolos, spre dreapta, în mijlocul unui scut 
macedonian. Zeiţa poartă în jurul capului o bandă de metal, aşa 
numita stephane, are părul strâns la ceafă într-o torsadă, cu câteva 
şuviţe care coboară pe tâmple şi pe ceafă. Tunica îi este prinsă pe 
umăr cu o agrafă rotundă, mai mult sau mai puţin vizibilă. Înapoia 
capului se văd parţial un arc şi o tolbă, atribute ale zeiţei care apar 
de obicei împreună. Se pare că artistul care a creat tipul aversului 
voia să sugereze astfel că Artemis poartă arcul şi tolba pe umăr. 
Bustul zeiţei este înconjurat de un cerc de perle. Scutul ca atare 
este ornamentat cu şapte ovale duble, în care se află o stea cu opt 
braţe, care alternează cu tot atâtea grupuri de câte trei puncte. Pe 
revers monedele poartă legendă MAKEΔONΩN ΠPΩTHΣ, în două 
rânduri despărţite printr-o măciucă aşezată orizontal, cu capătul 
gros spre dreapta. Legenda şi tipul sunt înconjurate de o coroană 
formată din două ramuri de stejar, care au întotdeauna câte şase 
frunze pe partea exterioară şi un număr variabil de frunze pe partea 
interioară. Deasupra şi dedesubtul legendei apar una sau mai multe 
monograme ale conducătorului sau conducătorilor monetăriei. În 
partea stânga a reversului, în afară coroanei, este reprezentat un 
fulger în maniera obişnuită pe monedele greceşti, dar redat prin 
globule foarte fine. Acesta este tipul general al tetradrahmelor 
Macedoniei Prima. Cercetarea sistematică a monedelor arată că 
există deosebiri marcate între monede. Aversul pieselor prezintă 
deosebiri de la piesă la piesă sau de la un număr de piese la 
altele în ce priveşte trăsăturile zeiţei, deci portretul ei, dar şi în ce 
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priveşte coafura ei. Ca o ilustrare şi exemplificare ale celor relatate 
mai sus prezentăm o tetradrahmă din colecţia proprie, obţinută în 
schimbul unor monede contemporane de argint de la un magazin 
de antichităţi din Bucureşti în anul 1995. 

   G = 17,0g D = 33mm
  AMNG III. S . 56,172 SNG Cop. 1313

abrevieri: 
AMNG – Die Antiken Munzen Nord – Griechenlands, Vol.III, 

Berlin, 1935.
SNG – syloge Nummorum Graecorum, Department of Coins and 

Metals, The Fitzwilliam Museum, Trumpington street, Cambridge 
CB2 1RB.

Bibliografie: 
H. Gaebler, Die Antiken Munzen von Makedonia und Paionia, 
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H. Gaebler, Die Antiken Munzen von Makedonia und Paionia, 

Berlin, 1935.
A. Mamroth, Die silbermunzen des Konigs Philipp V von Makedonie 
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1928 p. 128
Ch. Seltman, Greek Coins, London, 1960.
Eugen Chirilă – Gabriel Mihăescu, Tezaurul Monetar de la 

Caprioru ( contribuţii la studiul cronologiei şi circulaţiei tetradrahmelor 
Macedoniei Prima şi ale Insulei Thasos), 1969, Muzeul Judeţean 
Dâmboviţa.

Constantin Preda, istoria monedei în Dacia preromană, Bucureşti 
1998
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Imperiul german a bătut, de la înfinţarea lui în anul 1871, 
monede de 20 fennigi, 50 fennigi, 1 marcă, 2 mărci şi 5 mărci, iar din 
1908 şi piese de 3 mărci din argint de 900/1000, dar şi monede de 5 
mărci, 10 mărci şi 20 mărci din aur de 900/1000.

Doar baterea monedelor de 20 fennigi a fost sistată în anul 
1878, deoarece ele s-au dovedit nepractice în utilizare (prea mici şi 
prea uşoare). În locul lor s-au emis din 1887 până 1892 monete de 
20 fennigi din nichel, iar din 1909 până 1912 piese de 25 fennigi din 
nichel. Odată cu declanşarea Primului Război Mondial, la 1 august 
1914, situaţia s-a schimbat total. Deja din 31 iulie 1914, la o zi după 
declaraţia de război din partea Austro–Ungariei către Serbia şi cu 
o zi înaintea declaraţiei de razboi din partea Imperiului German 
către Rusia, Banca imperială a sistat răscumpărarea bancnotelor 
ei cu aur. Prin Legea autorizaţiei din 4 august 1914, valuta-aur a 
fost faptic abolită. Aceasta era sfârşitul valutei clasice de aur în 
Germania.

În anul 1914, în monetăriile Imperiului German mai au fost 
bătute următoarele monede din aur:

Berlin (A) 2.140.000 buc. 20 mărci pentru Prusia

München (D)

530.000 buc. 20 mărci pentru Bavaria

1.000 buc. 10 mărci pentru Saxonia – 
Meiningen

1.000 buc. 20 mărci

Dresden (E) 330.000 buc. 20 mărci pentru Saxonia
Stuttgart (F) 560.000 buc. 20 mărci pentru Wuerttemberg
Karlsruhe (G) 280.000 buc. 20 mărci pentru Baden

Michael Werner 

izbucnirea primului război mondial şi 
efectul său asupra emisiunilor monetare 
ale celui deal doilea imperiu german
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În anul 1915, monetăria Berlin a mai bătut 1.270 buc. de 20 mărci 
pentru Prusia.

Monedele din aur, bătute în ani 1914 şi 1915 pentru Prusia, 
Bavaria şi Wuerttemberg nu au mai fost puse oficial în circulaţie. În 
anii următori şi monedele din aur aflate în circulaţie au fost reţinute 
de către banci. De asemenea, în anul 1915 a încetat baterea seriilor 
monetare de 2, 3 şi 5 mărci din argint.

În anul 1914, monetăriile Imperiului German au bătut urmă-
toarele monede din argint:

Berlin  (A)

200.000 buc. 3 mărci
pentru Anhalt

30.000 buc. 5 mărci
 10.000 buc. 3 mărci pentru Luebeck

2.560.000 buc. 3 mărci
pentru Prusia

1.590.000 buc. 5 mărci

München (D)
570.000 buc. 2 mărci

pentru Bavaria720.000 buc. 3 mărci
140.000 buc. 5 mărci

Dresden (E)
300.000 buc. 2 mărci

pentru Saxonia
300.000 buc. 5 mărci

Stuttgart (F)
320.000 buc. 2 mărci

pentru Wuerttemberg
920.000 buc. 3 mărci

Karlsruhe G) 410.000 buc. 2 mărci pentru Baden

Hamburg (J)
330.000 buc. 2 mărci

pentru Hamburg
580.000 buc. 5 mărci

1915, monetăria Karlsruhe (G) a mai bătut 608.000 buc. de 3 
mărci pentru Baden.

Pe urmă mai au fost bătute doar monedele aniversare din argint, 
cum urmează:

1915 
În Berlin pentru Mecklenburg–Schwerin (100 de ani de existenţă 

a Marelui Ducat)
  - 33.000 buc.  3 mărci
  - 10.000 buc.  5 mărci
 pentru Prusia (100 de ani de la alipirea provinciei Mansfeld)
  - 30.000 buc.  3 mărci
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  pentru Saxonia–Weimar–Eisenach (100 de ani de 
existenţă a Marelui Ducat)

  - 50.000 buc.  3 mărci
În München pentru Saxonia–Meiningen (Moartea Marelui duce)
  - 30.000 buc.  2 mărci
  - 30.000 buc.  3 mărci

1916 - În Stuttgart pentru Wuerttemberg 25 de ani de la urcarea 
pe tron a regelui Wilhelm II)

  - 1.000 buc.  3 mărci 

1917 - În Berlin pentru Hessen (25 de ani de la urcarea pe tron a 
Marelui duce Ernst) Ludwig)

  - 1.300 buc.  3 mărci
În Dresda pentru Saxonia (400 de ani de la Reformă)
  - 100 buc.  3 mărci

1918, în München s-a bătut ultima monedă aniversara a 
imperiului.

  - 130 buc.  3 mărci (Nunta de aur a cuplului 
regal bavarez)

Din cauza tirajului mic, preţurile pentru aceste monede aniver-
sare, mai ales pentru ultimele două, sunt extrem de mari.

1915 
 100 de ani de existenţă a Marelui Ducat Mecklenburg–schwerin 
  3 mărci cu valoarea  între 200 € şi 600 €
  5 mărci cu valoarea  între 600 € şi 1.600 €
 100 de ani de la alipirea Mansfeldului de către Prusia
  3 mărci cu valoarea  între 600 € şi 1.200 €
 100 de ani de existenţă a Marelui Ducat saxonia–Weimar–Eisenach
  3 mărci cu valoarea  între 100 € şi 300 €
 Moartea marele duce de saxonia–Meiningen
  2 mărci cu valoarea  între 130 € şi 400 €
  3 mărci cu valoarea  între 150 € şi 500 €

1916 - Jubileul de 25 de ani de la urcarea pe tron a regelui de 
Wuerttemberg

  3 mărci cu valoarea  între 3.800 € şi 8.000 €
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1917 - Jubileul de 25 de la urcarea pe tron a marele duce de hessen
  3 mărci cu valoarea  între 3.500 € şi 8.000 €
 400 ani de la Reformă
  3 mărci cu valoarea  între 50.000 € şi 70.000 €
1918 - Nunta de aur a cuplului regal bavarezi
  3 mărci cu valoarea  între 27.000 € şi 35.000 €

Monedele de 1 marcă au fost bătute până în 1916, cele de ½ 
marcă până în 1919. Cele din urmă au fost din 1917 înnegrite 
artificial, ca masură împotrivă tezaurizării monedelor de argint.

surse:
Kurt Jaeger, Monede germane din 1871.
Gerd–Volker Weege, Money Trend, internationales Magazin für 

Münzen und Papiergeld.
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Das Deutsche Reich prägte seit seiner Gründung im Jahre 1871 
Münzen zu 20 Pfennig, 50 Pfennig, 1 Mark, 2 Mark und 5 Mark, ab 
1908 auch 3 Mark aus 900-er Silber sowie Münzen zu 5 Mark, 10 
Mark und 20 Mark aus 900-er Gold.

Lediglich die Ausprägung der 20 Pfennigstücke wurde ab 1878 
eingestellt, weil sich diese als unpraktisch im Gebrauch erwiesen 
(zu klein und zu leicht). Dafür wurden von 1887 bis 1892 20 
Pfennigstücke aus Nickel und von 1909 bis 1912 25 Pfennigstücke 
aus Nickel geprägt.

Mit dem Ausbruch des I. Weltkrieges am 01.08.1914 änderte sich 
die Situation völlig.

Bereits am 31.07.1914, einen Tag nach der Kriegserklärung 
Österreich–Ungarns an Serbien und einen Tag vor der 
Kriegserklärung des Deutschen Reiches an Russland stellte die 
Reichsbank die Einlösung ihrer Banknoten in Gold ein. Mit dem 
Ermächtigungsgesetz vom 04.08.1914 wurde die Goldwährung 
faktisch aufgehoben. Es war das Ende der klassischen Goldwährung 
in Deutschland.

1914 wurden in den Münzstätten noch folgende Goldmünzen 
geprägt:

Berlin (A) 2.140.000 Stück 20 Mark für Preußen

München (D) 

530.000 Stück 20 Mark für Bayern

1.000 Stück 10 Mark
für Sachsen –Meiningen

1.000 Stück 20 Mark

Michael Werner 

der ausbruch des i. Weltkrieges und die 
auswirkungen auf die münzprägung des 
Zweiten deutschen reiches (Kaiserreich)
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Dresden (E) 330.000 Stück 20 Mark für Sachsen
Stuttgart (F)  560.000 Stück 20 Mark für Württemberg
Karlsruhe (G) 280.000 Stück 20 Mark für Baden

Im Jahre 1915 prägte die Münzstätte Berlin noch 1.270.000 20 
Mark–Stücke für Preußen.

Die 1914 und 1915 für Preußen, Bayern und Württemberg 
geprägten Goldmünzen wurden offiziell nicht mehr ausgegeben. 
In den folgenden Jahren wurden auch die in Umlauf befindlichen 
Goldmünzen von den Banken zurückgehalten.

Ebenso wurde im Jahre 1915 die Serienprägung der 2 Mark–, 3 
Mark–, und 5 Mark–Stücke aus Silber eingestellt.

1914 wurden in den Münzstätten noch folgende Silbermünzen 
geprägt:

Berlin  (A)

200.000 Stück 3 Mark
für Anhalt

30.000 Stück 5 Mark
 10.000 Stück 3 Mark für Lübeck

2.560.000 Stück 3 Mark
für Preußen

1.590.000 Stück 5 Mark

München (D) 
570.000 Stück 2 Mark

für Bayern720.000 Stück 3 Mark
140.000 Stück 5 Mark

Dresden (E)
300.000 Stück  2 Mark

für Sachsen
300.000 Stück 5 Mark

Stuttgart (F)
320.000 Stück  2 Mark

für Württemberg
920.000 Stück 3 Mark

Karlsruhe G) 410.000 Stück 2 Mark für Baden

Hamburg (J)
330.000 Stück 2 Mark

für Hamburg
580.000 Stück 5 Mark

1915 prägte Karlsruhe (G) noch 608.000 Stück 3 Mark für Baden.

Danach wurden nur noch Gedenkmünzen in Silber ausgeprägt, 
wie folgt:
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1915 
In Berlin für Mecklenburg–Schwerin (100 Jahre Großherzogtum)
  - 33.000 Stück 3 Mark
  - 10.000 Stück 5 Mark 
 für Preußen (100 Jahre Erwerb der Grafschaft Mansfeld)
  - 30.000 Stück 3 Mark
 für Sachsen–Weimar–Eisenach (100 Jahre Großherzogtum)
  - 50.000 Stück 3 Mark
In München für Sachsen–Meiningen (Tod des Großherzogs)
  - 30.000 Stück 2 Mark
  - 30.000 Stück 3 Mark

1916 
In Stuttgart für Württemberg (25. Regierungsjubiläum von 

König Wilhelm II)
  - 1.000 Stück  3 Mark 

1917 
In Berlin für Hessen (25. Regierungsjubiläum von Großherzog 

Ernst Ludwig)
  - 1.300 Stück  3 Mark
In Dresden für Sachsen 400 Jahre Reformation)
  - 100 Stück  3 Mark

1918 wurde in München die letzte Gedenkmünze des 
Kaiserreichs geprägt.

  - 130 Stück 3 Mark (Goldene Hochzeit des bayri-
schen Königspaares)

Die Preise für diese Gedenkmünzen, vor allem für die letzten 
beiden, sind wegen der geringen Auflage extrem hoch.

1915 
 100 Jahre Großherzogtum Mecklenburg–Schwerin 
  3 Mark  zwischen 200 € und 600 €
  5 Mark  zwischen 600 € und 1.600 €
 100 Jahre Erwerb der Grafschaft Mansfeld durch Preußen
  3 Mark  zwischen 600 € und 1.200 €
 100 Jahre Großherzogtum Sachsen–Weimar–Eisenach
  3 Mark  zwischen 100 € und 300 €
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 Tod des Großherzogs von Sachsen–Meiningen
  2 Mark  zwischen 130 € und 400 €
  3 Mark  zwischen 150 € und 500 €

1916 
 25. Regierungsjubiläum des Königs von Württemberg
  3 Mark  zwischen 3.800 € und 8.000 €

1917 
 25. Regierungsjubiläum des Großherzogs von Hessen
  3 Mark  zwischen 3.500 € und 8.000 €
 400 Jahre Reformation
  3 Mark  zwischen 50.000 € und 70.000 €

1918 
 Goldene Hochzeit des bayrischen Königspaares
  3 Mark  zwischen 27.000 € und 35.000 €

Die 1 Markstücke wurden bis 1916 geprägt, die ½ Markstücke 
bis 1919, Letztere wurden ab 1917 geschwärzt, als Maßnahme gegen 
das Horten von Silbermünzen.

Quellen:
Kurt Jaeger, Die deutschen Münzen seit 1871.
Gerd–Volker Weege, Money trend, internationales Magazin für 

Münzen und Papiergeld.
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Celebrul sculptor maghiar Fadrusz János s-a născut în 2 
septembrie 1858, la Bratislava, într-o familie modestă. După 
şcoala primară, a intrat ucenic la un lăcătuş, aici găsindu-şi ade-
vărata vocaţie. A primit un prim premiu pentru designul unui 
portal, iar un grup de profesori îi remarcă talentul şi îl înscriu la 
Şcoala de sculptură de la Uhrovec. Nu stă prea mult la această 
şcoală, deoarece urmează satisfacerea serviciului militar (1879-
1883) la Praga. Aici îl întâlneşte pe sculptorul Josef Václav 
Myslbek, care îi va prezenta sculpturile şi clădirile din Oraşul de 
Aur, moment de cotitură în cariera tânărului Fadrusz. 

Două piese din gips, „Ahusversus” şi „Cap de băiat”, au fost 
prezentate la o expoziţie la Pojon şi au atras atenţia sculptorului 
vienez Viktor Tilgner, care îi oferă lui Fadrusz o bursă la 
Academia de Arte Plastice din Viena. Urmează cinci ani de studiu 
asiduu alături de maestrul Edmund Hellmer, ani încununaţi de 
obţinerea premiului Academiei în anul 1890, cu lucrarea „Răpirea 
sabinelor”. 

Lucrarea sa de absolvire se intitulează „Crucifix”, operă 
ce a obţinut Marele Premiu la Expoziţia Anuală a Artiştilor (lu-
crarea este amplasată astăzi la Viena). Urmează doar un deceniu 
de creaţie artistică (se stinge din viaţă la doar 45 de ani – 25 
octombrie 1903), deceniu în care realizează numeroase statui şi 
monumente, cele mai reprezentative fiind Maria Tereza la 
Bratislava (dinamitată în perioada interbelică), Matia Corvin 
la Cluj, Miklós Wesselényi la Zalău, Béla Wenckheim la Kisbér, 
Tuhutum Memorial la Zalău şi Lajos Tisza la Szeged (foto 1).

Daniel Mureşan - membru fondator

Statuile lui Fadrusz János în 
cartofilia sălăjeană
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Istoria ridicării la Zalău a statuii lui Miklós Wesselényi începe 
în 1891, când, la Adunarea anuală a Corpului Didactic din Sălaj, 
profesorul Pungar Gyula vine cu această propunere. Ideea este imediat 
îmbraţişată de Adunarea Comitatului Sălaj, care alege în acest sens un 
comitet de iniţiativă condus de vicecomitele Szikszai Lajos. Urmează 
trei ani dificili, în care se încearcă strângerea fondurilor necesare 
ridicării monumentului. În anul 1894, se organizează un concurs de 
proiecte pentru viitoarea sculptură, concurs 
la care sunt trimise doar două lucrări 
ce îl înfăţişează pe Wesselényi orator la 
tribună. Ambele variante sunt respinse 
de Comitetul de iniţiativă. Între timp, 
maestrul Fadrusz prezintă la Cluj proiectul 
viitorului grup statuar Matia Corvin. Cei 
din Zalău sunt impresionaţi de proiect 
şi propun sculptorului o lucrare similară 
ce să-l reprezinte pe baronul Wesselényi. 
Fadrusz ajunge pentru prima oară la 
Zalău în 1895, pentru a vedea piaţa unde 
urma să fie amplasat monumentul. Un 
an mai târziu, este prezentată conducerii 
comitatului macheta grupului statuar, 
acceptată imediat (foto 2).

Foto 1
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La sfârşitul secolului al XIX-lea, în piaţa centrală a oraşului trona 
„Fântăna cu îngeraşi”, ce a trebuit mutată aproximativ în locul în 
care se află azi (foto 3).

În luna ianuarie a anului 1901, grupul statuar ajunge la Zalău 
(statuia lui Wesselényi cântărea 1,2 tone, iar cea a ţăranului aproape 
1 tonă). De la gară a fost transportat de care cu boi la sediul 
Comitatului (actuala Primărie), unde a stat mai bine de un an. 
Montarea a început în mai 1902, iar la 18 septembrie 1902 a avut loc 
inaugurarea (foto 4).
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Pe lângă statuie, în piaţă au fost amplasate lampadare, 
perimetrul parcului fiind înconjurat de un frumos gărduleţ din fier 
forjat (foto 5).

După Unirea din 1918, multe voci s-au făcut auzite în dorinţa 
de a se muta statuia din centrul oraşului. Cel mai vehement 
împotriva acestora a fost Iuliu Maniu, care spunea: „Marele 
Wesselényi la fel i-a eliberat pe iobagii maghiari şi români. Ar fi 
un act de ingratitudine din partea posteriorităţii democratice să se 
atingă de statuie”. Din păcate, nu i s-a dat ascultare lui Maniu, astfel 
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că prefectul judeţului dă ordin ca statuia să fie demontată. Cele 
două figuri sunt luate de pe soclu în 25 aprilie 1935 şi depozitate 
în magazia Tribunalului Sălaj. Soclul a fost distrus, zona devenind 
pietonală (foto 6).

După Dictatul de la Viena, mai precis la 8 septembrie 1942, auto-
rităţile maghiare au reamplasat statuia în piaţa centrală (foto 7).

Istoria zbuciumată a grupului statuar nu se opreşte aici, după 
instaurarea comunismului în România, în anul 1947, statuia este 
acoperită cu scânduri şi vopsită în culoarea roşie. Era folosită pe 
post de avizier al propagandei ruseşti de atunci (foto 8).
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Nouă ani în piaţa centrală 
din Zalău a tronat un morman de 
scânduri!

Tot în perioada comunistă 
au circulat numeroase legende 
despre statuie: că ar exista o bom-
bă sub ea, că s-a încercat mutarea 
ei de către un şofer de camion 
oprit la timp de miliţieni. Cert 
era că de 24 ianuarie, chefliii de 
la „Tronsi” (restaurantul din spa-
tele statuii) se urcau pe monu-
ment şi îl spălau cu bere. În 1988 
a dispărut o bucată din coroana 
de bronz a monumentului, ulte-
rior recuperată de Miliţie. Cel 
de-al doilea monument sculptat 
de Fadrusz la Zalău a fost Tuhu-
tum, dezvelit în acelaşi an cu gru-
pul statuar Wesselényi, un cadou 
făcut de artist localnicilor (foto 9).

Monumentul reprezenta un 
vultur (pasărea sacră a triburilor 
maghiare), pe laturile obeliscului 
aflându-se o serie de texte runice 
(foto 10).

Amplasarea a fost în Parcul 
Szikszai, actualmente parcarea 
din spatele Primăriei Primăriei 
(foto 11).

Într-o noapte din vara anu-
lui 1968, monumentul a fost 
demontat şi transportat, spune 
folclorul local, în beciurile securi-
tăţii. Alţii spun că ar fi fost topit 
la „Armătura” sau transportat 
la Bucureşti. Cert este că o inesti-
mabilă operă de artă a dispărut 
din centrul oraşului, ştirbind din 
frumuseţea urbei.
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Sculptorul Fadrusz Janos a prins istoria în daltă, i-a dat formă şi 
a făcut-o să rămână lângă noi în fiecare zi. Unicitatea operelor sale 
constă în redarea realistă a naturii umane, amplasarea dinamică a 
tuturor detaliilor, toate acestea cu scopul de a neutraliza calităţile 
simpliste la care se aşteapta unii. Monumentalismul postistoric al 
lucrărilor lui Fadrusz este atât de contemporan, încât ai impresia 
că se manifestă printr-o naturaleţe aproape sfidătoare. Am avut 
două opere ale maestrului în oraş, a rămas doar una. Fadrusz, 
terminând sculptura, a aruncat în piaţă un subiect de contemplare 
care uneori ne surprinde, alteori ne face să vibrăm interior sau să 
căutăm nuanţe transcendentale. Să ne bucurăm de nobleţea artei, 
de acest oraş minunat!
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The famous Hungarian sculptor Fadrusz János was born on 
the 2nd of September 1858, in Bratislava, in a modest family. After 
graduating from the elementary school he worked as an apprentice 
of a locksmith, finding here his true vocation. His drawing of a 
portal received a prize and some teachers, noticing his talent, sent 
him to the Sculpture school from Uhrovec. He didn’t stay there 
too long as between 1879-1883 he served as military in Prague. It 
was there where he met the sculptor Josef Václav Myslbek, who 
introduced him to the sculptures and buildings of the Golden 
City. It was a moment of reference in the career of young Fadrusz. 
Two pieces in plaster, „Ahusversus” and „Head of a boy”, were 
presented in an exhibition in Pojon and were noted by the Viennese 
sculptor, Viktor Tilgner, who offered Fadrusz a scholarship at the 
Academy of Plastic Arts from Vienna. In the next five years he 
assiduously studied alongside the maestro Edmund Hellmer and 
received the award of the Academy for the piece „Kidnapping of 
the Sabines”. His graduation work, named „Crucifix” received the 
Great prize at the Annual Artists Exhibition – the sculpture is now 
in Vienna. In the next decade he made numerous sculptures and 
monuments, the most representatives of them being: Maria Tereza 
in Bratislava (dynamited in the inter-war period), Matia Corvin 
in Cluj, Miklós Wesselényi in Zalău, Béla Wenckheim in Kisbér, 
Tuhutum Memorial in Zalău and Lajos Tisza la Szeged (photo 1). 
Unfortunately his life was short; he passed away on the 25th of 
October 1903, at the age of 45. 

The history of the Miklós Wesselényi statue from Zalau starts 
on 1891, when, at the National Assembly of Teachers, the professor 
Pungar Gyula came with this proposal. The idea was supported 

Daniel Mureşan - membru fondator

the statues of Fadrusz János in Salaj 
postal cards
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by the Salaj County Assembly where an Initiative Committee was 
elected and run by the vice-president Szikszai Lajos. Nevertheless 
raising funds for this monument was not an easy task, therefore 
only three years after, in 1894 a project contest was organised for 
the future statue. Only two projects were sent, both representing 
Wesselényi as a public speaker on a platform. In the meanwhile, the 
maestro Fadrusz presented in Cluj the project of the future statuary 
group for Matei Corvin. The people from Zalau were impressed by 
this project and requested a similar project for Baron Wesselényi.

Fadrusz came for the first time in Zalău in 1895, to see the square 
where the monument was to be placed. A year later he presented to 
the leaders of the district the clay model of the statuary group that 
had immediately been accepted. (photo 2).

At the end of the XIX-th century in the central market of the 
town there was „The fountain with angels” which was moved in the 
place where it still is nowadays. (photo 3).

On January 1901 the statuary group arrived in Zalau (the statue 
of Wesselényi weighed 1,2 tons, and the one of the peasant almost 1 
ton). Oxen-pulled chariots transported the statues from the railway 
station to the town, where it was stored for more than one year. The 
assembling started in May 1902 and the inauguration was held on 
the 18th of September 1902. (photo 4).

Lamp posts were placed in the square around the statue and a 
beautiful metal fence was raised around the park. (photo 5). 

After the 1918 Union several public voices requested that 
the statue should be removed from the city centre. Against those 
voices the most vehement opinion was the one of Iuliu Maniu, who 
said: „Great Wesselényi set free in the same way the Romanian 
and Hungarian serfs. It would be an act of ingratitude form the 
democratic posterity to touch the statue”. Unfortunately Maniu was 
not listened to, so the prefect of the county gave the order to take 
the statue down. The two figures were taken from the pedestal on 
the 25th of April 1935 and stored in the deposit from Salaj Court. The 
pedestal was destroyed and the place where the statue was placed 
became a pedestrian area. (photo 6).

After the Vienna Diktat, more precisely on the 8th of September 
1942, the Hungarian authorities replaced the statue in the central 
square. (photo 7).

The tumultuous story of the statuary group does not end here. 
After the communists took the power, in 1947, the statue was 
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covered with boards painted in red and was used as notice board by 
the soviet propaganda of that period. (photo 8).

For nine years in the central square from Zalau there was a 
pile of boards! Also in the communist period there were numerous 
legends about the statue: that there was a bomb under it and a 
truck driver tried to move it but it was stopped just in time by the 
police. Certain is that every year on January 24 the bacchanals from 
„Tronsi” (the restaurant from the back part of the statue) used to 
climb on the monument and washed it with beer. In 1988 a piece 
from the bronze crown of the monument disappeared, and it was 
later recovered by the Police. 

The second monument sculpted by Fadrusz in Zalău was 
Tuhutum, unveiled in the same year as Wesselényi statue, a gift 
made by the artist to the people from the town (photo 9).

The monument represented an eagle, (the sacred bird of the 
Hungarian tribes) and on the sides of the obelisk there were a series 
of runic texts. (photo 10).

This statue was placed in the Szikszai Park, today the parking 
behind the Municipality. (photo 11).

The local folklore says that one night during the summer of 
1968, the monument was disassembled and transported in the 
cellars of the Security. Other story says that the statue was melted to 
„Armătura” factory or transported to Bucharest. Nonetheless, it is 
certain that a work of art of an inestimable value disappeared from 
the town centre.

The sculptor Fadrusz Janos has caught the history in his 
chisel, has shaped it and has made it stay with us every day. The 
uniqueness of his masterpieces comes from the realistic repre-
sentation of human nature, the dynamic of each detail. The historic 
monumentalise of Fadrusz works is so contemporary and it comes 
from an almost defiant naturalness. There were two statues of the 
Maestro in town, now there is only one left. With this monument 
Fadrusz placed within the Central square of the town a subject of 
contemplation which sometimes surprised us and in other times 
made us vibrate inside or made us look for its transcendental 
nuance. Let’s cherish the nobleness of art and this wonderful town!



medalistică
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În iunie 2014 s-au împlinit 100 ani de la declanşarea Primului 
Război Mondial. La 28 iunie 1914, prinţul austriac Franz-Ferdinand 
efectua o vizită oficială la Sarajevo. A fost asasinat, împreună cu soţia 
sa, de către Gavrilo Princip, un student bosniac. O lună mai târziu, 
Austro-Ungaria declara război Serbiei, acuzată că ar fi pregătit 
atentatul. Atentatul de la Sarajevo a fost doar pretextul războiului.

Cauzele acestui prim conflict mondial au fost mult mai adânci: 
concurenţă economică, imperialismul şi naţionalismul. Una din 
principalele cauze a începerii Primului Război Mondial a fost 
dorinţa Germaniei şi Italiei de a-şi întări poziţiile prin toate mij-
loacele posibile, faţă de Rusia, Franţa, Marea Britanie, Imperiul 
Austro-Ungar din centrul Europei şi Imperiul Otoman în decădere. 
Ţările mici au rămas neutre. 

Tendinţa Germaniei de a deveni cea mai mare putere militară a 
Europei şi de a sparge supremaţia navală a Marii Britanii a produs 
tensiuni mari între cele două ţări. Imperiul Austro-Ungar era 
caracterizat de nemulţumirea şi agitaţia naţionalităţilor ţinute cu 
greu într-un stat unitar.

Marile puteri s-au organizat în două tabere: Triplă Alianţa, din 
care făceau parte Germania, Austro-Ungaria şi Italia, şi Antanta, 
compusă din Franţa, Rusia şi Anglia.

Antanta a intrat în război de partea Serbiei. În urmă acestei 
situaţii s-au angajat în război şi alte state, urmărindu-şi propriile 
obiective. Astfel, Bulgaria a intrat în luptă alături de Tripla Alianţă. 
În shimb, Italia s-a declarat neutră, astfel încât Triplă Alianţă 
nu a mai existat, legătura dintre Germania şi Austro-Ungaria 
menţinându-se. Alianţa dintre aceste două mari puteri a fost numită 
Puterile Centrale. 

Ioan GherasiM - membru fondator
alexandra GherasiM - membru asociat

medaliile româneşti din 
primul război mondial 1914  1918
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În perioada 17-30 iulie 1914 reprezentanţii Antantei fac cunoscut 
guvernului român acordul ţărilor lor privind unirea Transilvaniei 
cu România, în shimbul participării României la război împotriva 
Puterilor Centrale. În acelaşi timp, regele Carol I primeşte un mesaj 
al împăratului Germaniei, Wilhelm al II-lea, prin care i se cerea 
României îndeplinirea obligaţiilor faţă de Puterile Centrale. 

Deşi regele României, Carol I, era german prin origine, opinia 
publică românească şi clasa politică în marea ei majoritate era de 
partea Antantei. Totuşi, considerând că ţară nu este pregătită pentru 
o astfel de conflagraţie, Consiliul de Coroană întrunit la Sinaia (21 
iulie 1914), la care au participat pe lângă membrii guvernului şi o 
serie de oameni politici din opoziţie, a hotărât, în condiţiile în care 
şi Italia făcea la fel, ca România să adopte o politică de neutralitate 
armată, respingând astfel cererea regelui Carol I de a intră în război 
de partea Puterilor Centrale. 

În urma asasinatului de la Sarajevo, Austro-Ungaria atacă pe 28 
iulie Regatul Sârb. După două zile, Rusia mobilizează în ajutorul 
sârbilor o armata de 1,2 milioane de militari. Germania somează 
Rusia să-şi retragă forţele în 24 de ore, în caz contrar urmând să-i 
declare război. Rusia refuză ultimatumul, iar Germania se ţine de 
promisiune. Franţa, aliata Rusiei, primeşte şi ea declaraţia de război 
din partea Germaniei în dată de 30 august 1914. 

Conform planului Schlieffen, Franţa trebuia invadată înainte 
că Rusia să fie gata de război, altfel Germania trebuia să lupte pe 
două fronturi, atât în vest, cât şi în est. Linia fortificată de pe graniţa 
franceză se putea ocoli prin Belgia. Dar cum ea se declarase neutră şi 
nu permitea trecerea trupelor germane pe teritoriul său, la 4 august 
1914 este invadată de Germania. Deoarece Marea Britanie apară 
neutralitatea Belgiei, ea declara război în aceeaşi zi Germaniei. Nu 
trecuseră nici cinci săptămâni de la atentat şi toată Europa se afla în 
război. În noiembrie 1914 Turcia intră în război de partea Puterilor 
Centrale. În 1915 Italia intră în război de partea Antantei.

În România, în perioada 13-29 iunie 1916 au loc demonstraţii 
antirăzboinice. Totuşi, între 4-17 august se semnează la Bucureşti 
Tratatul de alianţă între România şi Antantă. Printre condiţiile 
intrării României în război contra Puterilor Centrale se stipula şi 
satisfacerea dezideratului unirii cu România a teritoriilor româneşti 
din Austro-Ungaria.

Primul Război Mondial a durat până în 11 noiembrie 1918, 
când a intrat în vigoare armistiţiul cerut de Germania pe data de 
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31 octombrie 1918. La tratativele de pace din iunie 1919, puterile 
învingătoare au impus condiţii aspre învinşilor.

Crucea comemorativă a războiului 1916-1918

În timpul primului război mondial, în Franţa şi mai apoi în 
Belgia s-au instituit cruci comemorative, care aveau în comun atât 
forma, amplasarea simbolurilor în medalioanele centrale, cât şi cu-
lorile generale ale panglicii: verde cu dungi galbene. Preluându-se, 
pe de-o parte tradiţia românească a Războiului de Independenţă, pe 
de altă parte decoraţiile aliaţilor noştri, prin DECRETUL REGAL nr. 
1744 din 8 iulie 1918, se instituia medalia „Crucea Comemorativă a 
războiului 1916-1918”. 

Medalia este reprezentată printr-o cruce bizantină de fier cu 
dimensiunea de 40 mm şi 60 mm, cu extremităţile braţelor în formă 
rombică, cu laturile superioare de 10 mm lungime, iar cele inferioare 
de 7 mm lungime; în centru se găseşte un medalion în formă de cerc 
cu diametrul de 13 mm;

Marginile crucii şi ale medalionului au o dungă în relief, de 
culoarea bronzului, de 13 mm; bordura era proeminentă, iar mijlocul 
era haşurat sau granulat, vopsit în negru ca la cruceat Trecerea 
Dunării.

Pe avers, în interior, se află în relief bronzat, cifra regală „FF”, 
coroana română, iar pe revers anii războiului „1916-1918”; panglica 
medaliei este în dungi egale, alternând 4 dungi albastru-închis şi 3 
dungi verzi.

Medalia a răsplătit pe militarii şi civilii care au luat parte la 
războiul de reîntregire al ţării. Pentru militarii care au luat parte la 
lupte, crucea comemorativă se conferă cu barete metalice pe care sânt 
înscrise localităţile sau zonele în care titularii au participat în luptă. 
Decretul precizează 11 barete: ARDEAL, CERNA, JIU, CARPAŢI, 
OITUZ, BUCUREŞTI, TURTUCAIA, DOBROGEA, MĂRĂŞTI, 
MĂRĂŞEŞTI şi TG.OCNA.

Continuarea luptelor dintre armata română şi armata maghiară 
de sub regimul comunist al lui Bela Kun, chiar după încetarea 
ostilităţilor pe celelalte fronturi, a dus la prelungirea războiului pe 
parcursul anului 1919. Pentru participanţii la dezrobirea completă a 
Transilvaniei şi continuarea luptelor pe teritoriul Ungariei, medalia 
de mai sus s-a emis şi s-a conferit cu inscripţia de pe revers a anilor 
„1916-1919”.
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Au mai fost decretate noi barete, astfel:
1. Prin Decretul Regal nr 4690/6.11.1919, baretele DUNĂREA, 

1918, 1919, pentru militarii care au participat la acţiunile militare 
corespunzătoare, după prelungirea războiului;

2. Prin Decretul Regal nr 3267/6.08.1920, bareta SIBERIA, pentru 
militarii care au luptat în cadrul LEGIUNII ROMÂNE DIN SIBERIA, 
compusă în special din voluntari ardeleni;

3. Prin Decretul Regal nr.690/9.03.1927, bareta ITALIA conferită 
ofiţerilor şi militarilor români-ardeleni recrutaţi de „Comitetul 
de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina„, 
care au luptat alături de aliaţi la Piave şi Asiego, constituindu-se 
în decembrie 1918 în primul regiment din Transilvania denumit 
„HOREA”, iar la interval de o luna în al II-lea regiment sub numele 
de ”CLOŞCA”.

Medalia Victoriei

Medalia Victoriei fost instituită prin DECRETUL REGAL nr. 
3390/2. IX. 1921, fără clase, semnat de regale Ferdinand, în scopul 
comemorării frăţiei de arme dintre armatele aliate în primul război 
mondial. A fost conferită ofiţerilor şi gradelor inferioare, combatanţi 
în perioada 15/28 august 1916 - 18/31 martie 1921.

Emisă că o medalie de război, distincţia avea aspectul aproape 
identic în toate ţările Antantei, inclusiv panglica fiind la fel.

Medalia a fost confecţionată din bronz, are formă rotundă şi un 
diametru de 36 mm. Designer a fost Constantin Kristesko, medalia 
fiind executată probabil de o firma comercială din Paris.

Pe avers este înfăţişată o femeie înaripată (Victoria) stând în 
picioare şi ţinând în mâna dreaptă o spadă cu vârful în jos, iar în 
mâna stângă o ramură de palmier.

Pe revers se află o cunună de stejar străpunsă de o halebardă, iar 
în interior inscripţia „MARELE RĂZBOI PENTRU CIVILIZAŢIE”.

Panglică are culoarea a două curcubee care-şi suprapun la mijloc 
culoarea roşie;

După terminarea Primului Război Mondial, ţările aliate: Africa 
de Sud, Belgia, Brazilia, Cuba, Cehoslovacia, Franţa, Grecia, Italia, 
Japonia, Portugalia, România, Siam (Thailanda) şi-au emis fiecare 
în parte această medalie, pe avers fiind reprezentarea Victoriei 
înaripate. Fiecare ţară a avut un anumit „tiraj” pentru această 
medalie, România având aproximativ 300.000 de exemplare, spre 
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deosebire de Franţa care a avut 2.000.000. La polul opus se află 
Siam-ul, care a avut aproximativ 1.500 de exemplare şi Brazilia cu 
2.500 de exemplare. Medalia a fost acordată pentru toţi militarii 
mobilizaţi în război.

Istoric

Istoria aceastei medalii a început exact în ianuarie 1917, când 
guvernul britanic a solicitat Franţei şi Belgiei o medalie comună 
pentru sfârşitul războiului.

Francezi au numit iniţial această medalie „Medalia internaţională 
de comemorare a Războiului”, Bouillox Lafont făcând propunerea 
în Camera Reprezentanţilor pe 5 martie 1918.

Problema a rămas blocată până la 17 decembrie 1918, atunci 
când Lebey a propus un proiect de lege care să instituie o monedă 
pentru a marca victoria aliaţilor.

La 24 ianuarie 1919 Consiliul Suprem, compus din delegaţi şefi a 
cinci puteri (Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Italia, 
Japonia), a început să lucreze într-o cameră a ministrului de externe 
francez, domnul Pichon.

S-a înfiinţat o comisie specială formată din delegaţi ai fiecărui 
stat victorios, care şi-a încheiat lucrările cu o lista de cerinţe pe care 
trebuia să o îndeplinească această medalie:

1. va crea o medalie în timpul războiului şi se va numi Medalia 
Victoriei;

2. această medalie va fi distribuită în conformitate cu condiţiile 
menţionate la guvernul central; 

3. panglica, aceiaşi pentru toate ţările, reprezentând două 
curcubee laterale, astfel încât centrul să fie de culoare roşie, iar un fir 
alb va rula de-a lungul fiecărei margini. 

4. medalia de bronz este rotundă, cu diametrul de 36 mm:
- va fi reprezentată pe avers o femeie în picioare, reprezentând 

Victoria
- cealaltă parte va aduce mesajul „Marele Război pentru Civili-

zaţie”, în limba ţării în cauză, şi va arata numele diferitelor ţări aliate 
şi asociate;

5. pentru a răspunde cât mai curând posibil la dorinţa 
combatanţilor care se întorc acasă să poarte semne vizibile de 
participare în Marele Război, Comisia recomandă aliaţilor şi 
guvernelor asociate să informeze Ministerului Francez al Afacerilor 
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Externe, cât mai curând posibil, în cazul în care sunt de acord cu 
recomandările anterioare. Răspunsurile urmau a fi comunicate 
imediat şi altor guverne, pentru ca mai apoi să apoi aceste medalii 
să fie produse şi distribuite. 

6. fiecare guvern trebuia să trimită comanda imediat, cu modelul 
care era adoptat.

Am plăcerea de a evidenţia faptul că panglica este un curcubeu 
dublu ce simbolizează calmul de după furtună şi zorii unei noi 
ere de pace, deziderat care de fapt, nu s-a materializat. Centrul 
de culoarea roşie indică sângele. În plus, această panglică putea fi 
acceptată fără probleme de către toate statele.

Ordinul Mihai Viteazul

Pe plan general european, inclusiv în Franţa, regula generală era 
ca ordinele să se confere exclusiv ofiţerilor, trupei revenindu-i alte 
decoraţii, mai mici în ierarhie. Pentru a ne „alinia” cutumei generale, 
la numai cinci săptămâni de la intrarea României în război, regele 
Ferdinand promulga Înaltul Decret nr. 2968/26.09.1916, prin care 
se instituia Ordinul militar de război „Mihai Viteazul”, organizat 
pe trei clase, ordin care devenea astfel cea mai importantă distincţie 
care se putea conferi ofiţerilor pentru fapte de bravură sau eroism. 
În cuprinsul aceluiaşi decret de instituire, se stipulează şi că Medalia 
„Virtutea Militară de război” este rezervată exclusiv gradelor 
inferioare, pentru fapte de bravură deosebite, pentru fapte de arme 
meritorii acordându-se Medalia „Bărbăţie şi Credinţă” cu spade. 
S-a hotărât ca cele două ordine menţionate – acordate pentru fapte 
de arme – să aibă panglica medaliei „Virtutea Militară”, ceea ce spo-
rea prestigiul respectivei distincţii. În 1917 este instituit Ordinul 
„Crucea Regina Maria”, ordin sanitar de război împărţit tot în trei 
clase. El se acorda personalului medical şi sanitar, precum şi tuturor 
persoanelor care contribuiau la îngrijirea răniţilor şi bolnavilor pe 
timp de război sau cu prilejul unor mari epidemii.

Forma însemnului este crucea treflată din metal auriu, emailată 
în albastru.

Clasa a I-a sub formă de placă cu dimensiunea crucii de 60 mm, 
având încrustate pe braţul vertical coroana regală şi cifrul regelui 
Ferdinand. Se purta pe partea stânga a pieptului.

Clasa a II-a, cu aceleaşi dimensiuni ale crucii, avea pe avers 
încrustate pe braţul vertical coroana regală şi cifrul regelui 
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Ferdinand iar pe revers, în centru, anul 1916. Crucea era surmontată 
de coroana regală de care, printr-un inel se prindea panglică de 
culoare vişinie, lată de 37 mm, cu margini aurii, lată de 3 mm. 
Ordinul clasa a II-a se purta atârnat de panglică la gât.

Clasa a III-a avea crucea de 40 mm, pe avers şi revers aceleaşi 
încrustaţii ca la clasa a II-a şi se prindea de panglică printr-un inel. 
Ordinul se purta atârnat pe partea stânga a pieptului. Atunci când 
ofiţerii purtau pe piept şi alte decoraţii, Ordinul „Mihai Viteazul” 
era dispus primul din stânga.

Singurul militar român distins de trei ori cu Ordinul „Mihai 
Viteazul” clasele III, II şi I a fost mareşalul Ion Antonescu.

Crucea regina Maria

Un alt ordin instituit în timpul războiului de reîntregire este 
„Crucea Regina Maria”. Acesta s-a acordat persoanelor care s-au 
distins în domeniul sanitar. Denumirea ordinului face referire la 
personalitatea reginei Maria, care s-a implicat personal în acţiuni de 
binefacere la adresa infirmilor de război, a văduvelor celor căzuţi şi 
mai ales a bolnavilor din timpul epidemiei de tifos exantematic, fără 
a arată cel mai mic gest de reţinere atunci când venea în contact cu 
ei. Însemnul ordinului se compunea dintr-o cruce gamata având în 
centru cifra încoronată a reginei pe avers, iar pe revers milesimul 
1917. Panglica este de culoare portocalie. Ordinul are trei clase; 
însemnul pentru clasa I este emailat alb, iar pe avers are o cruce 
roşie, cifra reginei Maria fiind de dată această pe revers. Tot acum 
s-a schimbat la ordinul „Coroana României” cifra regelui Carol I cu 
coroana regală.

În 1917 este instituit Ordinul „Crucea Regina Maria”, ordin 
sanitar de război împărţit tot în trei clase. El se acordă personalului 
medical şi sanitar, precum şi tuturor persoanelor care contribuiau 
la îngrijirea răniţilor şi bolnavilor pe timp de război sau cu prilejul 
unor mari epidemii.

Medalia Bărbăţie şi Credinţă

Medalia a fost instituită prin înaltul DECRET REGAL nr. 
2812/1903. Medalia este de formă ovală cu diametrul orizontal de 
27 mm sic cel vertical de 35 mm. Pe avers este efigia MS Regele 
înconjurată de cuvintele’ Carol I Rege al ROMÂNIEI”, iar pe revers 
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apare sintagma „BĂRBĂŢIE ŞI CREDINŢĂ’ şi o ghirlandă de lauri; 
panglica are fondul galben cu câte două dungi verticale pe fiecare 
margine, una albastră spre exterior şi una roşie spre interior.

Medalia este organizată pe trei clase: clasa a I-a aurită, clasa 
a II-a argintată şi clasa a III-a de bronz. Iniţial în 1903, medalia să 
acordat ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, funcţionarilor statului sau 
oricărei persoane care a contribuit la menţinerea şi restabilirea or-
dinii şi liniştii publice.

Prin raportul ministrului de razboi nr. 12954/28.11.1913, aprobat 
de regale Carol I, medalia s-a conferit şi militarilor români care s-
au distins în Războiul Balcanic din 1913. Pe panglica medaliei s-a 
aplicat bareta cu inscripţia ”CAMPANIA 1913”.

Prin Decretul Regal 3249/21.11.1916, în timpul Primului Război 
Mondial s-a instituit medalia ”BĂRBĂŢIE ŞI CREDINŢĂ” CU 
SPADE, care s-a acordat militarilor de grade inferioare pentru fapte 
de arme. Medalia este asemănătoare cu cea iniţială din 1903, având 
în plus două spade încrucişate plasate între piesa ovală şi cununa de 
lauri; panglică decoraţiei rămând neschimbată.

Bineînţeles că au fost acordate şi alte ordine şi medalii cum ar 
fi steaua României, Coroana României, Virtutea Militară, medalia 
şi crucea serviciul Credincios; toate acestea au fost prezentate în 
Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj din anii 2012 şi 2013.
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Alexandru Ioan Cuza (sau Alexandru Ioan I) s-a născut la 
20 martie 1820 în Bârlad şi a decedat la 15 mai 1873 la Heidelberg 
(Germania). A fost primul domnitor al Principatelor Unite şi al 
statului naţional România, participând activ la mişcarea revo-
luţionară de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru unirea Prin-
cipatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar 
la 24 ianuarie 1859 şi al Ţării Româneşti, înfaptuindu-se astfel unirea 
celor două ţări române. Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută 
activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea unirii 
Moldovei şi Ţării Româneşti de către Puterea suzerană şi Puterile 
Garante, apoi pentru desăvârşirea unirii Principatelor Române pe 
calea înfăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care 
s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova şi Ţară Românească au 
format un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele de România 
şi formând statul român modern cu capitală la Bucureşti, cu o 
singură adunare şi un singur guvern.

După realizarea unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi 
colaboratorul sau cel mai apropiat, Mihail Kogălniceanu (ministru, 
apoi prim-ministru al României), iniţiază importante reforme 
interne: secularizarea averilor mănăstireşti (1863), reforma agrară 
(1864), reforma învăţământului (1864), reforma justiţiei (1864) s.a., 
care au fixat un cadru modern de dezvoltare al ţării.

Întâmpinând rezistenţă din partea guvernului şi a Adunării 
Legiuitoare, alcătuite din reprezentanţi ai boierimii şi ai marii 
burghezii, precum şi a bisericii, în înfăptuirea unor reforme, 
Cuza formează, în 1863, un guvern sub conducerea lui Mihail 
Kogălniceanu, care realizează secularizarea averilor mănăstireşti 
(decembrie 1863) şi dizolvă Adunarea Legiuitoare (2 mai 1864). În 
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acelaşi an, Cuza supune aprobării poporului, prin plebiscit, o nouă 
constituţie şi o nouă lege electorală, menită să asigure parlamentului 
o baza mai largă, şi decretează (14 august 1864) Legea Rurală 
concepută de Kogălniceanu. În timpul domniei lui Cuza a fost 
conceput Codul Civil şi Codul Penal de inspiraţie franceză, Legea 
pentru obligativitatea învăţământului primar şi au fost înfiinţate 
primele universităţi din ţară, respectiv cea de la Iaşi (1860), care 
azi îi poartă numele, şi cea de la Bucureşti (1864). Tot în această 
perioada a fost organizată şi armata naţională.

În septembrie 1865, Alexandru Ioan Cuza a acordat companiei 
engleze Barkley-Stanisforth construirea liniei ferate Bucureşti-
Filaret-Giurgiu[20] (fiind calea cea mai scurtă care lega capitală ţării 
cu Dunărea şi astfel cu restul lumii). Lungimea liniei avea 70 km, 
la un preţ de construcţie de 196.500 franci pe kilometru. La 19/31 
octombrie 1869 regele Carol I al României face inaugurarea acestei 
primei linii de cale ferată, care avea să fie prelungită în 1870 cu încă 
2,6 km până la Smârda.

Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o largă coaliţie 
a partidelor vremii, denumită şi Monstruoasa Coaliţie, din cauza 
orientărilor politice diferite ale membrilor săi, care au reacţionat 
astfel faţă de manifestările autoritare ale domnitorului.

Încă din 1859 Alexandru Ioan Cuza se gândea să creeze un Ordin 
naţional românesc, având că model „Legiunea de Onoare” instituită 
în Franţa de către Napolen I. Reprezentantul Principatelor Unite la 
Paris, Vasile Alecsandri, profitând de bunele relaţii diplomatice pe 
care le aveau Principatele cu Imperiul Francez, a cerut permisiunea 
lui Napoleon al III-lea, că oficialii francezi să poată fi recompensaţi şi 
să poată purta viitorul ordin românesc. Propunerea a fost acceptată 
de împărat care, pe moment, nu a realizat că, potrivit normelor de 
drept internaţional, Principatele Unite nu puteau institui un sistem 
onorific de medalii, deoarece se aflau sub suveranitate otomană.

Întâmpinând opoziţia categorică a Imperiului Otoman, cât şi pe 
aceea a Imperiului Austriac – care vedeau în această întreprindere 
un semn clar de afirmare a suveranităţii – pentru a nu pune în 
pericol dublă alegere a lui Cuza, proiectul a fost amânat atunci. 
Revenind în ţară, Alecsandri a propus crearea Ordinului „Jerbei 
de Aur”, care urma să-i recompenseze pe românii şi pe străinii 
care aduseseră servicii Principatelor Unite. Decoraţia urma să aibă 
înfăţişarea unei stele cu cinci raze, având pe avers capul de bour, 
vulturul şi deviza ”ONOARE PATRIA”, iar pe revers o jerba (snop) 
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de aur legată cu o lentă şi având deviza „IN UNO OMNIA” (TOŢI 
ÎN UNUL); proiectul aprobat în 30 decembrie 1859 de A.I.CUZA a 
fost trimis la Comisia Centrală de la Focşani.

Comisia Centrală a schimbat numele Ordinului în „Ordinul 
Crucea Unirii” sau pe scurt „Ordinul Unirii”. Potrivit modelului din 
1860, ordinul avea să aibă forma unei cruci de email roşu cu cinci 
braţe, deasupra căreia se află o coroana; peste mijlocul crucii broşă 
un medalion emailat cu azur, înconjurat de o cunună de frunze de 
stejar, având pe o parte un snop (jerbă) de aur legată cu o eşarfă 
din acelaşi metal; pe cercul bleu al medalionului era inscripţionată 
deviza „IN UNO OMNIA” ; pe avers urma să fie înfăţişată stema 
Principatelor Unite (capul de zimbru şi vulturul) însoţite de deviza 
„HONOR ET PATRIA”; pentru cavaleri şi ofiţeri s-a stabilit o 
cruce de argint de 40 mm, care urma să se poarte pe partea stânga 
a pieptului; pentru comandor şi mari ofiţeri crucea urma să fie de 
aur şi avea dimensiunea de 60 mm, urmând să fie purtată pe partea 
dreapta a pieptului; panglica ordinului avea să fie de culoare bleu 
cu o dungă galbenă pe margine; marii ofiţeri urmau să poarte pe 
partea dreapta a pieptului pe lângă crucea şi placa aceluiaşi ordin 
cu un diametru de 90 mm, având în centru un medalion cu un snop 
de aur şi deviza ”HONOR ET PATRIA” pentru gradul de mare 
cruce se purta şi eşarfă traversând oblic pieptul (pleca de la umărul 
drept); la capătul cordonului atârnă o cruce asemănătoare cu cea de 
comandor, dar cu dimensiunea de 70 mm; ideea crucii cu cinci braţe 
arată că proiectul era inspirat după „Legiunea de onoare” franceză, 
decoraţie pe care A.I. CUZA şi-a dorit-o atât de mult; nu se cunosc 
reprezentări grafice sau prototipuri din acest proiect; proiectul 
a trecut în plan secund, deoarece prioritară în acel moment era 
recunoaşterea dublei alegeri a lui A.I. Cuza.

Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti a 
achiziţionat înainte de anul 1974 o decoraţie-proiect a „ORDINULUI 
UNIRII” model 1863, provenind din colecţia Stratulat şi având 
indicaţia că a aparţinut lui Carol Papp de Szathmary.

Decoraţia este o cruce de Malta din email roşu, înconjurată de 
raze, având în cele opt colţuri montată câte o piatră albă; în centru 
se află un medalion oval din email roşu conturat cu aur, având în 
câmpul său iniţial “A” de la Alexandru; crucea este suspendată 
printr-o coroană deschisă, ornamentată cu pietre preţioase (4 piese 
albe, 3 piese roşii şi 3 verzi de câte 1.40 karate fiecare – imitaţii); 
panglica este din moar alb, având pe margine trei dungi înguste în 
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culorile roşu, galben şi albastru (tricolorul naţional). S-a observat 
că acest prototip reprezintă un model diferit faţă de cel descris în 
statutul ordinului din 1861, dar şi faţă de desenele din 1863. Crucea 
malteză butonată în cele opt colţuri pare să fie inspirată din ordinul 
englez al “Sfântului Spirit”. Această formă a decoraţiei este repre-
zentată şi în unele schiţe realizate de Carol Papp de Szathmary în 1864.

În august 1864 a fost redactat de către Mihail Kogălniceanu un 
alt statut al viitorului Ordin, diferit de cel anterior. Reprezentantul 
Principatelor Unite la Constantinopol arată că singurul mijloc de a 
avea asentimentul Porţii este pentru fondarea “Ordinului Unirii” ar 
fi fost să “să fie numit sultanul marele maestru al Ordinului şi de a 
face să-l poarte el însuşi”, ceea ce pentru A. I. Cuza era inacceptabil. 
Se pregătea instituirea “Ordinului Unirii “ pentru 24 ianuarie 1865. 
În anul 1864, domnitorul i-a cerut reprezentantului român la Paris 
să ia legătură cu o cunoscută casă de bijuterii, în vederea realizării 
decoraţiilor. Casa de brevete şi decoraţii Krétly din Paris (Palais 
Royal) a prezentat un model acceptat imediat de către domnitor 
şi, pe baza acordului său, s-a efectuat o comandă pentru cele 1000 
de exemplare ale Ordinului, prevăzut a avea cinci grade (Cavaler, 
Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer şi Mare Cruce). 

Spre deosebire de toate celelalte proiecte de decoraţii realizate 
în ţară, inspirate fie după “Legiunea de Onoare” franceză, fie după 
numeroase alte ordine care aveau ca însemn o cruce de Malta, 
modelul propus de către Casa Krétly era o cruce repetată, emailată 
albastru – formă care, la acea dată, aproape că nu era utilizată pentru 
decoraţii. Insigna Ordinului Unirii constă într-o cruce recruciată, 
cu braţe egale din email albastru, înconjurată de raze, având în 
centru un medalion din email roşu, înconjurată de un cerc albastru 
închis, pe care se află inscripţia “GENERE ET CORDRES FRATRES” 
(“FRAŢI PRIN ORIGINI ŞI SIMŢIRI”), înconjurată de o coroană cu 
frunze de stejar; pe avers în medalionul roşu sunt inscripţionate 
cifrele “5” şi “24”, date care marcau dubla alegere a domnitorului pe 
tronurile de la Iaşi şi Bucureşti, înscrise în câte o coroniţă vegetală 
verde; pe revers, în medalion, se află monograma domnitorului A.I. 
Cuza (AIC); crucea este suspendată de panglică printr-o coroana 
princiară aurită. 

Neputând institui şi acorda legal ordinul, Cuza se va mulţumi să 
înmâneze ‘ORDINUL UNIRII” câtorva dintre apropiaţii săi, dar nu ca o 
decoraţie propriu-zisă, ci mai mult ca un cadou personal, marea majoritate 
a însemnelor rămânând depozitate în pivniţele palatului domnesc.
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Muzeul Unirii din Iaşi are în expoziţia permanentă o Placă de 
Mare Ofiţer a Ordinului Unirii, medalia pentru gradul de Comandor 
(65 mm) care putea fi şi a două piesă a gradului de Mare Ofiţer şi 
medalia pentru cavaleri (45 mm) – care pare a fi un unicat; aceste 
exemplare se aflau pe la 1913 în posesia dr. C. Istrati, apoi la Muzeul 
de Istorie din Turnu Severin până în 1957, când au fost transferate 
la Iaşi cu ocazia deschiderii Muzeului Unirii; recent Muzeul Unirii 
din Iaşi a identificat a patra piesă Ordinul Unirii în grad de Ofiţer 
(45 mm, 12.40 gr.); o piesă similară să află la Muzeul Naţional de 
Istorie a României; Muzeul Militar Naţional din Bucureşti deţine 3 
exemplare din Ordinul Unirii în grade de Ofiţer, Comandor şi Mare 
Ofiţer; gradul de Mare Ofiţer rezultând din îmbinarea însemnului 
de Comandor cu Placa Ordinului .

 În trecut s-a crezut că această Placă (90 x 90 mm) corespunde 
gradului de Mare Cruce, ceea ce ar fi demonstrat că Ordinul Unirii 
a avut de la început cinci grade şi nu trei cum se ştia; această idee 
nu se mai bucură de susţinerea experţilor; exemplarele Ordinului 
Unirii din cele trei mari muzee întâlnindu-se pentru prima dată 
într-o lucrare cu ocazia lansării volumului Alexandru Ioan Cuza – 
Memorabilia, Iaşi, 2013.

Acest Ordin a servit drept model pentru prima distincţie oficială 
acordată de statul independent român, Ordinul Naţional „Steaua 
României”. Acesta se numără printre puţinele distincţii (alături 
de Crucea „Meritul Sanitar”, de Ordinele „Meritul Cultural” 
şi „Meritul Agricol”), care se vor regăsi, cu o formă diferită, în 
sistemele onorifice româneşti de după anii 1948 şi 1989.

Mulţumesc d-lui dr. Sorin Iftimi, muzeograf la Muzeul de Istorie 
al Moldovei pentru materialele puse la dispoziţie.
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La 2 iulie 2014 s-au împlinit 510 ani de la moartea domnului 
Moldovei, Ştefan cel Mare personalitate marcantă a Evului Mediu 
românesc.

Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan cel Mare (n. 1433, Borzeşti 
- d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea, a fost Domn al 
Moldovei între anii 1457 şi 1504. 

A domnit 47 de ani, durată care nu a mai fost egalată în istoria 
Moldovei. În timpul său, a dus lupte împotriva mai multor vecini, 
cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei şi Regatul Ungariei. 
Bisericile şi mănăstirile construite în timpul domniei sale sunt astăzi 
pe lista locurilor din patrimoniul mondial.

Calităţile de om politic, strateg şi diplomat, acţiunile sale pentru 
apărarea integrităţii ţării şi iniţiativele pentru dezvoltarea culturii 
au determinat admiraţia contemporanilor, acesta devenind un erou 
popular în tradiţie. Papa Sixtus al IV-lea l-a numit “Athleta Christi” 
(atletul lui Christos), iar poporul l-a cântat în balade: „Ştefan Vodă, 
domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândrul soare”.

La 15 august 1871 (Adormirea Maicii Domnului) este organizată 
prima mare serbare naţională de la Putna. Au participat circa 3000 
de români din toate provinciile ţării. Printre ei se aflau: Mihai Emi-
nescu, Ioan Slavici, Mihail Kogălniceanu, A. D. Xenopol, G. Dem. 
Teodorescu, Grigore Tocilescu, Dimitrie Gusti, Ciprian Porum-
bescu, pictorul Epaminonda Bucevschi. La hotarul mănăstirii cu 
satul se ridică un arc de triumf, pe al cărui frontispiciu strălucea 
inscripţia: „Memoriei lui Ştefan cel Mare, mântuitorul neamului”. A. 
D. Xenopol rosteşte o cuvântare festivă; se interpretează „Imnul lui 
Ştefan cel Mare”, scris pentru această serbare de Vasile Alecsandri şi 
pus pe note de Alexandru Flechtenmacher. Cu acest prilej a cântat 
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Ciprian Porumbescu, un tânăr de 18 ani, pe vioara vestitului lăutar 
Grigore Vindireu, declarând emoţionat tatălui sau: „Tată, am cântat 
Daciei întregi!”.

Comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare a 
fost un moment delicat al monarhiei de Hohenzollern în România. Şi 
aceasta, pentru că regele Carol I trebuia să menţină un echilibru între 
dorinţele revizioniste manifestate de o parte însemnată a opiniei 
publice şi angajamentele politice în care tânărul stat român intrase.

Într-adevăr, la 25 februarie 1904, Spiru Haret, pe atunci 
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, făcea cunoscut faptul că 
împlinirea la 2 iulie a patru secole de la moartea lui Ştefan cel Mare 
avea să fie marcată în toată ţara într-un mod deosebit. Iniţiativa 
trebuia să fie o ripostă la reproşurile presei conservatoare privitoare 
la faptul că guvernul liberal, instaurat la 14/27 februarie 1901, 
ratase celebrarea celor 300 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul. 
Exista şi o presiune publică în acest sens, politica de maghiarizare 
a Transilvaniei dusă de guvernul Tisza István (nov. 1903 - iunie 
1905), provocând opinia publică din Regat şi înmulţind gesturile de 
solidarizare cu ardelenii. De aceea, comemorarea lui Ştefan avea să 
conţină suficiente accente revendicative, pan-româniste. În rubrica 
«Valuri politice», din numărul de la 12 iunie al ziarului «Budapesti 
Hirlap», găsim o explicare ciudată a masurii prin care rectorul 
universitatei din Budapesta a interzis, sub pedeapsa eliminării, 
participarea tinerilor universitari români la serbările de la Putna. 
Autorul Jancso Benedek zice că „oprirea o motivează imprejurarea 
că, în afară de trăsătura caracteristică daco-română, serbarea 
mai are şi o tendinţa specială [...]. Acel român din Ungaria care 
participa la acele serbări, nu sărbătoreşte în Voevodul Ştefan, ca şi 
în Mihai Viteazul, nu numai mai eroul, ci mai mult pe învingătorul 
Maghiarilor. Înaintea românului, Voevodul Ştefan e o figura mai 
mare decât Mihai Viteazul, deoarece acesta din urmă a biruit numai 
pe Andrei Báthory, pe când cel dintâi (Ştefan) a învins pe Matia, cel 
mai puternic Rege Maghiar“. 

Date fiind împrejurările tensionate, Carol I nu participă la eveni-
mente, ci se retrăgea într-o aşteptare temporizatoare. Şi, potrivit 
unui vechi obicei, familia regală întreprinde, începând cu 27 aprilie 
1904, o călătorie pe Dunăre, de la Severin la Galaţi.

Cu ocazia comemorării a 500 ani de la moartea domnitorului, 
copia sabiei de luptă a lui Ştefan cel Mare a fost oferită de statul turc 
Mănăstirii Putna. La evenimentele din iulie 2004 participă şi şefii de 
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stat ai României şi Turciei, dar elogieza mai mult relaţiile bilaterale 
decât pe marele voievod.

Anul 2004 este Anul UNESCO „Ştefan cel Mare şi Sfânt”. În 
perioada 18 – 25 aprilie se desfăşoară la mănăstirea Putna Simpo-
zionul Internaţional de Istorie „Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al 
credinţei creştine”.

În 21 octombrie 2006 Ştefan cel Mare este desemnat cel mai mare 
român al tuturor timpurilor în campania „Mari Români” organizată 
de Televiziunea Română, acumulând 77.493 de voturi (21,30%) din 
totalul de 363.846 de voturi exprimate.

În Tomosul de canonizare a Sfântului Ştefan cel Mare dat de 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în 20.06.1992, se 
arată: „Prin asemenea fapte virtuoase a strălucit drept credinciosul 
Voievod Ştefan cel Mare, care a cârmuit Ţara Moldovei 47 de 
ani, înarmat cu platoşa credinţei în Dumnezeu, cu cea a postului 
şi rugăciunii şi cu multe fapte ale dragostei creştine închinate 
Bisericii şi poporului său; a zidit un foarte mare număr de biserici 
şi mănăstiri, înzestrandu-le cu cele necesare sfintelor slujbe, ca un 
purtător de biruinţă a luptat cu preţul vieţii sale până la jertfelnicie 
pentru apărarea hotarelor ţării şi a credinţei strămoşeşti, fiind numit 
apărător al creştinătăţii, a miluit pe săraci şi a răsplătit pe luptătorii 
oşteni, a arătat îndurare şi pe cei greşiţi i-a îndreptat.

Comemorarea din 1904 este marcată pe o splendidă medalie cu 
diametrul de 50 mm.
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Pentru România, toamna anului 1944 a adus cu sine grave 
probleme de natură economică. Pe data de 12 septembrie 1944, 
România a semnat Convenţia de Armistiţiu cu Puterile Aliate, 
prin care se obliga, printre altele, să plătească timp de şase ani 
despăgubiri de război în valoare de 300 milioane de dolari. În baza 
aceleiaşi Convenţii, România se obliga să suporte cheltuielile de 
întreţinere a Armatei Roşii aflate pe teritoriul ei. Practic, sovieticii 
veniseră cu vagoane întregi de bancnote emise de către Coman-
damentul Armatei Roşii, bani fără acoperire economică, puşi în 
circulaţie începând cu sfârşitul lunii august şi până la 1 octombrie 
1944. Mai mult chiar, în cercurile politice româneşti se vorbea 
despre o posibilă preluare a rezervei de aur a României de către 
trupele sovietice drept despăgubire de război.

Într-o atare situaţie, Guvernul Sănătescu 2 ia decizia lansării, la 
sfărşitul anului 1944, a Împrumutului Refacerii Naţionale. Practic, 
prin Legea nr. 655 din 23 decembrie 1944, Ministerul Finanţelor a 
fost autorizat să contracteze prin subscripţie publică un împrumut 
intern amortizabil în şase ani, cu o dobândă de 6% pe an. Deoarece 
cumpărarea de titluri în sine nu era o acţiune rentabilă pentru 
investitori, subsecretarul de stat Emil Ghilezan a propus ca cei care 
vor cumpăra titluri de stat Împrumutul Refacerii Naţionale în valoare 
de 50.000 lei, să aibă dreptul să cumpere şi o medalie din aur la 
preţul de 15.000 lei. Astfel, prin Legea nr. 656 din 23 decembrie 
1944, Ministerul Finanţelor a fost autorizat să bată prin Monetăria 
Naţională medalia „Ardealul nostru”, într-un tiraj de maximum 
1.000.000 de exemplare. Considerăm utilă redarea integrală a actului 
normativ care autoriza baterea şi punerea în vânzare a medaliei 
„Ardealul nostru”.

Emanoil PriPon – membru fondator
Michael Werner – membru fondator 

medalia jubiliară „ardealul nostru”. 
70 de ani de la punerea în circulaŢie
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Legea 656/1944 pentru autorizarea emiterii unor medalii 
comemorative din aur:

Art. 1. Ministerul Finanţelor este autorizat a bate prin Monetăria 
Naţională şi a pune în vânzare medalii comemorative din aur, până 
la maximum un milion bucăţi, având caracteristicile de la art. 3.

Art. 2. Preţul şi condiţiunile de vânzare a acestor medalii come-
morative vor fi stabilite prin decizie a ministrului finanţelor.

Art. 3. Medaliile de aur care se pun în circulaţie, vor avea urmă-
toarele caracteristici:

A. Compoziţia
a) Medaliile sunt fabricate din aliaj de aur şi cupru:
b) Titlul aliajului este 900 la mie aur, cu o toleranţă de +/- 2 la 

mie, putând deci varia de la 898 la 902 la mie;
c) Culoarea medaliei este galben-auriu, corespunzatoare titlului 

aliajului.
B. Dimensiuni
a) Diametrul medaliei este de 21 mm, cu o toleranţa de +/- 0.50 

mm, putând deci varia între 20,95 şi 21,05 mm;
b) Greutatea unei medalii, este de 6,55 grame, cu o toleranţă de 

+ 2 la mie, adică poate varia între 6,5369 şi 6,5631 grame.
C. Gravura
a) Faţa (aversul) medaliei reprezintă efigiile M. S. Regelui Mihai 

I, a Regelui Ferdinand I, ambii purtând casca de razboi şi a lui Mihai 
Viteazul, purtând căciula caracteristică voievodală. Efigiile sunt 
în profil, suprapuse şi îndreptate înspre stânga. De jur imprejurul 
efigiilor se află gravat cu litere majuscule, textul: “Ardealul nostru” 
şi anii “1601, 1918, 1944”. Portretele sunt încadrate într-un cerc 
subţire în relief;

b) Dosul (reversul) medaliei are gravat în mijloc capul aquilei 
heraldice din stema ţării, având în partea de jos scris textul 
“România”. De jur împrejur sunt reprezentate stemele celor 11 
judeţe din Transilvania de Nord, redobândită în anul 1944;

c) Muchia medaliei formează o suprafaţă cilindrică netedă, având 
gravată în adăncime, cu litere majuscule, textul “Nihil sine Deo”.

Art. 4. Medaliile comemorative, puse în vânzare în condiţiile 
legii de faţă, se asimilează cu obiectele confecţionate din metale 
preţioase exceptate de la restricţiunile legale privitoare la deţinerea 
şi circulaţia lor, în conformitate cu art. 3 al Legii nr. 1907 din 12 
august 1936, modificată prin Legea nr. 3203 din 12 septembrie 1938, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 213 din 14 septembrie 1938. (text 
extras din www. legex. ro)
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La realizarea medaliei au contribuit trei gravori. Aversul a 
fost executat de Haralambie Ionescu, iar reversul de către Ioana 
Basarab Starostescu şi Ştefan Iordan. Pentru emiterea medaliei, 
Banca Naţională a disponibilizat din rezerva de aur peste şase tone 
şi jumătate de metal preţios. Odată scoasă pe piaţă, medalia s-a 
bucurat de un imens succes. Populaţia, în special clasa de mijloc, 
a încercat să-şi pună la adăpost de inflaţie veniturile şi economiile, 
prin achiziţionarea a cât mai multe medalii. În scurt timp, de la 
cursul oficial de 15.000 lei, medalia a ajuns pe piaţa neagră la 35.000 
– 40.000 lei. Începând cu anul 1946, medalia era cotată şi la Bursa de 
la Bucureşti, unde, într-o singură lună, din martie până în aprilie, 
valoarea ei a crescut de la 725.000 lei la 1.140.000 lei. 

 Unii colecţionari şi numismaţi români din zilele noastre s-au 
văzut puşi în faţa unei dileme: emisiunea „Ardealul nostru” este 
medalie sau monedă? Pentru prima variantă pledează în primul 
rând textul legii în baza căreia a fost emisă şi unde este clar definită 
ca fiind o medalie ce marca momentul eliberării celor 11 judeţe din 
Transilvania de Nord de sub ocupaţia hortistă.

Pentru a doua variantă pledează faptul că piesa „Ardealul 
nostru” este foarte apropiată de standardul Uniunii Monetare 
Latine, după care au fost realizate monedele româneşti de aur de 20 
lei de după a doua jumătate a secolului XIX şi primele decenii ale 
secolului XX. Amintim aici monedele de 20 lei 1968, 20 lei 1970, 20 
lei 1883, 20 lei 1890, 20 lei 1906 şi 20 lei 1922. Monedele de aur emise 
de Regatul României erau cunoscute şi sub numele de „cocoşei” 
deoarece aveau valoarea similară cu a pieselor franţuzeşti ce aveau 
pe revers cocoşul galic. Nu întâmplător, se pare, s-a luat hotărârea 
ca medalia ce însoţea certificatele de împrumut să aibă aproximativ 
aceleaşi dimensiuni cu monedele de 20 franci. Ba mai mult, între 
anii 1946 - 1947, medalia a fost folosită intens asemenea unei mo-
nede, în special pentru achiziţionarea unor alimente, confecţii sau 
medicamente precum penicilina.

Prin Legea nr. 284 din 11 august 1947 se prevedea cedarea către 
Banca Naţională a României contra plăţii în lei la cursul oficial în 
termen de 15 zile de la data publicării legii Monitorul Oficial, aurul 
sub orice formă „precum şi medaliile jubiliare emise pe baza decretului 
lege nr. 656/1944” (art. 2 pct. a). A pornit astfel o adevărată vânătoare 
a deţinătorilor de medalii „Ardealul nostru” care nu au fost predate 
Băncii Naţionale a României în termenul stabilit de lege. Pedepsele 
pentru cei care încălcau dispoziţiile acestei legi erau drastice: 
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confiscarea valorilor necedate sau nedeclarate, închisoare de la 5 la 
25 de ani şi amendă echivalentă cu de cinci ori cuantumul valoarilor 
confiscate (art. 14).

Vânătoarea de cocoşei a continuat timp de aproape două decenii. 
Se estimează – după numărul de dosare de recuperare înaintate 
către Banca Naţională a României după 1990, că au fost confiscate 
de către miliţie şi securitate pentru deţinerea de aur peste 35.000 
de persoane. Primul guvernator comunist al Băncii Naţionale a 
României, Aurel Vijoli, a predat organelor statului listele cu numele 
celor ce au subscris la Împrumutul Refacerii Naţionale şi au intrat 
astfel în posesia medaliilor jubiliare „Ardealul nostru”.

Medalia jubiliară „Ardealul nostru” circulă şi acum printre 
numismaţi, cota ei de piaţă situându-se în jurul sumei de 300 euro.
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Motto: … trecutul nu este o arhivă, o magazie, unde scuturând praful 
găseşti, şi azi şi mâine aceleaşi lucruri … mai uzate, mai şterse, dar, în 
fapt aceleaşi. Trecutul trăieşte … e viu … este datoria noastră a-l proteja 
pentru ca viitorul să nu ne uite …

Locaţia muzeală „RADIONOSTALGIA-BRUSTURI” a fost în-
fiinţată în decembrie 2010, urmare a interesului pentru colecţiona-
rea, studiul, păstrarea şi conservarea patrimoniului radiotehnic, 
a mişcării radioamatoriceşti din ţara noastră, în vederea punerii 
în valoare către publicul vizitator a colecţiilor existente. În acelaşi 
context, locaţia se doreşte a fi un promotor al procesului de educare 
şi instruire a iubitorilor de radio, a noilor generaţii de specialişti în 
domeniul radiotehnicii şi radioelectronicii având ca suport marile 
realizări ale predecesorilor.

Ca dispunere, locaţia se află în localitatea Brusturi, judeţul 
Sălaj pe drumul judeţean 108 între localitaţile Românaşi şi Creaca, 
urmând firul Văii Agrij, într-un admirabil pitoresc montan.

Colonel (r) ing. unGur FLorian – Yo5BWQ 

Casamuzeu „radionoStalgia
BruSturi’’ – pivot al conservării 
patrimoniului radiotehnic şi al mişcării 
radioamatoriceşti din românia
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Patrimoniul muzeistic existent la nivelul locaţiei se încadrează 
în efortul general de conservare, restaurare şi păstrare a radioului 
- descoperire ce a marcat omenirea la început de secol XX, consti-
tuindu-se într-un adevărat pivot de susţinere şi popularizare.

De ce pivot?
În primul rând că este statuată misiunea locaţiei, aceea de a 

gestiona, ţinerea evidentei, cercetarea, dezvoltarea, protejarea, con-
servarea şi restaurarea patrimoniul radiotehnic naţional, a mişcării 
radioamatoriceşti, în vederea punerii lor în valoare către publicul 
vizitator, în semn de respect faţă de valorile trecutului.

De ce pivot?
Pentru că obiectivele propuse pe termen mediu şi lung vor asi-

gura consolidarea patrimoniului prin:
- promovarea şi asigurarea mediatizarii istoriografiei radioului, 

a mişcării radioamatoriceşti din ţara noastră;
- organizarea de expoziţii deschise pentru publicul vizitator, 

precum şi participarea la manifestări similare ca tematică;
- participarea la diferite parteneriate în ţară şi peste hotare pe 

tematica radio;
- colaborarea cu alte organizaţii şi asociaţii având obiective co-

mune în ceea ce priveşte dezvoltarea, protejarea, conservarea, restau-
rarea şi cercetarea istoriografiei radioului, precum, şi punerea în 
valoare a patrimoniului în interes ştiinţific şi cultural-turistic prin 
schimb informaţional reciproc;

- sprijinirea acţiunilor în vederea restaurării, recondiţionării şi 
reparării aparaturii de radio.

În scopul valorificării ştiinţifice a elementelor de patrimoniu, 
se efectuează, totodată, studii şi cercetări în bibliologie, sociologia 
lecturii şi ştiinţa informării, acţionându-se pentru aplicarea în plan 
teoretic şi practic a cercetărilor proprii, precum şi ale altor instituţii 
de profil abilitate cu care se cooperează.

Elementele de patrimoniu existente în cadrul locaţiei sunt parta-
jate pe următoarele colecţii:

- manipulatoare Morse
- publicistica radio (manuale, reviste, broşuri, publicaţii, perio-

dice, cărţi tehnice, cataloage)
- aparate de măsură şi control (analogice şi digitale)
- aparate radio de epocă
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Secţiunea manipulatoarelor Morse este partajată pe mai multe 
subgrupe: clasic, standard, speciale, semiautomate şi automate. 
Modele existente în colecţia locaţiei reflectă evoluţia din punct de 
vedere constructiv începând cu anul 1890 şi până în zilele noastre 
având aspectul şi starea tehnică bună.

Secţiunea de publicistică cuprinde peste 2800 de titluri, aco-
perind întreaga perioadă a evoluţiei radioului începând cu anul 
1900 şi până în zilele noastre. O parte însemnată din cadrul publi-
cisticii de radio este tipărită în limbile engleză, franceză, germană, 
rusă, italiană şi maghiară completând astfel, palierul evolutiv al 
radioului în Europa.
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Secţiunea aparatelor de măsură şi control este partajată pe 
două subgrupe, analogic şi digital şi cuprinde peste 200 de mo-
dele, atât instrumente propriu-zise, cât şi aparatură complexă ce 
a fost utilizată în măsurările de precizie (generatoare de semnal, 
osciloscoape, voblere, frecvenţmetre ş.a.)

Secţiunea aparatelor radio de epocă include modele din perioada 
interbelică, şi o mare parte din perioada anilor 1949-1965, aparatură 
autohtonă, dar şi modele reprezentative ale unor fime de renume: 
Philips, A.E.G., Grundig, Tesla etc.
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Exponatele existente în cadrul locaţiei muzeale pot fi văzute 
şi pe site-ul dedicat www.radionostalgia-brusturi.ro în cadrul 
secţiunilor distincte.

Pe lângă activităţile specifice muzeului, în aceşti ani s-au desfă-
şurat şi o serie de acţiuni care au vizat iniţierea în tainele radioului 
cu o parte dintre elevii care au vizitat locaţia muzeală. Ca orice 
început, constituirea fondului muzeistic s-a făcut mai greoi, însă 
graţie donaţiilor făcute de o mare masă de inimoşi şi iubitori de 
radio, precum şi achiziţionările de pe piaţa vintage specifică s-a 
reuşit extinderea colecţiilor cu modele inedite şi rare. Spre exemplu, 
secţiunea de publicistică radio s-a extins de la 780 de titluri existente 
la început, la peste 2800 cât numără în prezent; au fost completate 
total sau parţial colecţiile revistelor apărute în perioada interbelică: 
Radio UNIVERSUL, Radio (Radiofonie, Televiziune, Ştiinţa pentru 
toţi), Radiofonia, Radio-ADEVERUL, precum şi cele din perioada 
anilor 1949-1969: Radioelectronica, Radioamatorul, Pentru APARA-
REA PATRIEI, Sport şi Tehnică.

Eforturi susţinute s-au depus şi pentru conservarea materia-
lelor reprezentative în ceea ce priveşte istoricul mişcării de radio-
amatorism din ţara noastră. Documente inedite, precum actul de 
constituire al A.A.R.U.S. în anul 1936, buletinele YR-5 şi altele au 
fost recondiţionate şi se păstreaza în condiţiuni foarte bune ferite de 
acţiunea razelor solare şi a diferiţilor acarieni.
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Ca un element de noutate, începând cu acest an am mai dezvoltat 
şi secţiunea de heraldică radio specifică (insigne, fanioane, steaguri) 
şi QSL cu modele inedite. Cărţile de confirmare a legăturilor radio 
(QSL) existente în cadrul locaţiei, perioada 1926-1939, şi ulterior 
anului 1945 atestă o intensă activitate pe calea undelor de către 
radioamatorii români. O atenţie deosebită se acordă şi completării 
cu materiale documentare specifice activităţii de radioamatori din 
perioada anilor 1945-1952, ulterior până în 1965.

Totodată, s-au întreprins demersurile necesare în vederea media-
tizării locaţiei muzeale în mass-media locală şi fluxul de reportaje 
Agerpres.

În prezent, la nivelul locaţiei muzeale se derulează mai multe 
proiecte, unele pe termen mediu şi lung care vizează extinderea ca 
spaţiu şi dotare, informatizarea bazei de date, cercetarea, dezvol-
tarea şi conservarea elementelor de patrimoniu radio ş.a.

Cu mai mult de 58.000 de accesări ale site-ului dedicat 
şi peste 1.000 de vizitatori care au trecut pragul, Casa-Muzeu 
„RADioNosTALGiA-bRUsTURi” este încă la începutul unui drum 
născut din pasiunea şi nostalgia pentru radio şi … radioamatorism, 
desigur.
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scurtă prezentare a asociaţiei amicii Muzeului-Zalău
Sediul: Zalău, str. Unirii nr. 9, et. 1, camera 19, jud. Sălaj, 
e-mail: amiciimuzeuluizalau@yahoo.com
http://muzeuzalau.ro/asociatia-amicii-muzeului/
https://ro-ro.facebook.com/amicii.muzeului
Telefon: 0742 286100
Anul înfiinţării asociaţiei: 2011. 
Consiliul Director: preşedinte dr. Dan Băcueţ-Crişan, vicepreşe-

dinte dr. Ioan Bejinariu, secretar general dr. Emanoil Pripon.

ASOCIAŢIA AMICII MUZEULUI este persoană juridică de 
drept privat fără scop patrimonial, apolitică, nonguvernamentală 
şi urmăreşte exclusiv scopul pentru care se constituie. Scopul aso-
ciaţiei îl constituie: promovarea culturii şi a valorilor patrimoniale cu 
reprezentare regională.

Fragmente din statutul asociaţiei amicii Muzeului-Zalău
În vederea realizării scopului, AsoCiAţiA are următoarele 

obiective şi activităţi:
-  susţinerea morală şi materială a programelor Muzeului 

Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău;
-  susţinerea şi derularea activităţilor de reconstituire a unor 

evenimente istorice şi culturale (reenactment);
-  valorificarea turistică a unor obiective de patrimoniu (eve-

nimente, publicaţii, copii ştiinţifice, suveniruri);
-  derularea unor campanii de mediatizare a activităţilor 

muzeului;

Dan BăCueţ-Crişan

asociaŢia amicii muzeului din Zalău 
promovează patrimoniul cultural prin 
reconstituiri istorice
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-  organizarea unor evenimente în scopul strângerii de fonduri 
pentru susţinerea financiară a principalelor activităţi specifice 
muzeului;

-  crearea unui sistem de voluntariat pentru susţinerea activi-
tăţilor de entertainment;

-  accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea şi/
sau participarea la derularea programelor transfrontaliere şi 
europene, în domeniile de interes ale asociaţiei;

-  elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare 
redactate în limbi de circulaţie internaţională;

-  realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii 
membrilor şi a produselor sau serviciilor promovate;

-  promovarea cooperării cu structuri similare, din ţară şi din 
alte ţări, şi întreţinerea de relaţii directe cu acestea precum 
si cu organizaţiile internaţionale din domeniile de interes ale 
asociaţiei;

-  asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-
profit, din ţară şi/sau din străinătate, în vederea realizării sco-
pului şi obiectivelor asociaţiei;

-  facilitarea accesului la informare a membrilor asociaţiei şi 
a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, 
locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente 
în domeniile de interes pentru asociaţie;

-  editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, 
inclusiv de publicaţii editate sub egida asociaţiei;

-  achiziţionarea de fond de carte, publicaţii şi dotări, pentru 
realizarea scopului asociaţiei, în domeniile de interes ale 
AsoCiAţiEi AMiCii MUZEULUi.

Ce înseamnă reconstituirea istorică/reenactement?
În cadrul arheologiei s-a dezvoltat o latură a cercetării numită 

arheologie experimentală. Arheologia experimentală cuprinde mai 
multe aspecte: reconstituirea unor obiecte, tipuri de construcţii, 
vestimentaţii dar şi a unor evenimente istorice. Această metodă 
de reconstituire istorică este aplicată la toate palierele cronologice 
(preistorie, istorie antică, istorie medievală, istorie modernă şi istorie 
contemporană). Termenul care s-a consacrat în Europa pentru aceste 
recostituiri este cel de reenactement. Astfel de reconstituiri ajută 
istoricii să înţeleagă mai uşor anumite aspecte ale vieţii diferitelor 
comunităţi din vechime. Pe de altă parte ajută publicul să perceapă 
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mai uşor informaţia de natură istorică şi să iubească mai mult istoria 
ca ştiinţă. 

reconstituirea istorică o modalitate de promovare a patrimoniului 
cultural local, de atragere a turiştilor şi de creştere a vizibilităţii zonei.

Din dorinţa de a promova şi sub altă formă vestigiile arheologice 
de la Porolissum („un Porolissum viu”)1, în sprijinul Muzeului 
Judeţean de Istorie şi Artă-Zalău a fost înfiinţată în anul 2011 
AsoCiAţiA AMiCii MUZEULUi.

Prezentările de reconstituiri ale unor costume civile şi militare 
(dacice şi romane legate de istoria Daciei şi a anticului Porolissum) 
au rolul de a arăta aspecte din viaţa populaţiei civile şi militare care 
a locuit aici. Această prezentare de echipamente reconstituite are rol 
muzeografic, de introducere a publicului în atmosfera epocii (care 
era structura societăţilor civile dacice şi romane, ce însemna armata 
dacilor, ce însemna armata romană) şi rol educativ contribuind la 
creşterea gradului de informare a publicului larg nefamiliarizat cu 
istoria antică în general şi cea a Daciei în special.

Prin aceste reconstituiri urmărim creşterea vizibilităţii inter-
naţionale a României în general şi a Porolissumului în special2, deter-
minând astfel şi creşterea numărului de turişti interesaţi să viziteze 
România, judeţul Sălaj şi Complexul Arheologic Daco-Roman de la 
Moigrad-Porolissum în special. 

Prezenţa asociaţiei la toate aceste manifestări culturale reprezintă 
o excelentă ocazie de a promova festivalurile de reconstituire isto-
rică care se derulează de ani buni la Porolissum (Porolissum Fest) şi 
Zalău (Festivalul Roman).

Grupurile de reconstituire istorică din cadrul asociaţiei amicii 
Muzeului

În cadrul asociaţiei au fost create trei grupuri (pl. I) de 
reenactment antic (reconstituire istorică antică)3: 

a) CohoRs iii CAMPEsTRis CiViVM RoMANoRVM 
MiLLiARiA – reconstituie o unitate militară romană de infanterie ca-
re a staţionat la Porolissum în castrul mare de pe Dealul Pomăt. Pre-
zenţa acestei cohorte la Porolissum este atestată de un monument 

1 Pop, Băcueţ-Crişan 2012, p. 18.
2 Pop 2012, p. 4.
3 Băcueţ-Crişan 2013, p. 9-10.
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descoperit în vicus-ul militar (aşezarea militarilor), monument care 
datează din timpul împăratului  Gordianus III (238-244)4. 

b) NVMERVs PALMYRENoRVM PoRoLissENsiVM sAGiTTA-
RioRVM CiViVM RoMANoRVM - reconstituie o unitate militară 
romană de arcaşi care a staţionat la Porolissum în castrul mic de pe 
Dealul Citera. Prezenţa acestei unităţi militare la Porolissum este 
atestată prin ştampile tegulare şi monumente5. 

Alături de latura militară a prezenţei romanilor la Porolissum 
mai sunt reconstituite şi aspecte ale vieţii civile, cotidiene din acest 
oraş: elemente de vestimentaţie civilă, aspecte legate de viaţa reli-
gioasă precum şi cele legate de bucătăria antică. 

c) LUPii DACiEi – reconstituie un grup de războinici daci (nobili 
şi simpli luptători) din zona de nord-vest a Daciei împreună cu 
luptători de neam germanic şi arcaşi de neam sarmatic. 

Alături de latura militară a civilizaţiei dacice sunt reconstituite 
şi aspecte ale vieţii civile, cotidiene din această zonă: elemente de 
vestimentaţie civilă, aspecte legate de practice şi credinţe magico-
religioase, aspecte din bucătăria dacică. 

Tipurile de activităţi derulate de membrii asociaţiei amicii 
Muzeului –Zalău în perioada 2009-2013

a) reconstituiri istorice;
b) lansări de carte;
c) organizări expoziţii;
d) organizări simpozioane;
e) proiecte educaţionale;
f) prelegeri;
g) prezentări de replici după vestimentaţia antică;
h) concursuri cu teme istorice pentru copii.

Promovarea patrimoniului prin acţiuni derulate în judeţul sălaj
ANUL 2009
1. Moigrad-Porolissum. Festivalul Zilele Romane

ANUL 2010
1. Zalău. Zilele Muzeului
2. Moigrad-Porolissum. Zilele daco-romane

4 Băcueţ-Crişan 2013, 10.
5 Băcueţ-Crişan 2013, p. 9.
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ANUL 2011
1. Zalău. Zilele Muzeului
2. Moigrad-Porolissum. Porolissum Fest
3. Zalău. Zilele Zalăulu  (parada trupelor)

ANUL 2012
1. Zalău. Zilele Muzeului
2. borla. Zilele comunei
3. Moigrad-Porolissum. Porolissum Fest
4. Zalău. Festivalul roman Zalău-Porolissum

ANUL 2013
1. Porolissvm Fest, Moigrad
2. Festivalul roman Zalău –Porolissum 

Promovarea patrimoniului prin acţiuni derulate în ţară
ANUL 2010
1. Tăşnad. Zilele oraşului
2. Cluj-Napoca. Concursul internaţional de gătit în aer liber

ANUL 2011
1. Carei. Zilele oraşului
2. sighetu Marmaţiei. Festivalul „Aeternus Maramorosiensis” (Ediţia i)

ANUL 2012
1. Medieşu Aurit (jud. satu Mare). Zilele comunei
2. Covaci (jud. Timiş). Festivalul „Dacii Liberi”
3. Cluj-Napoca (Polus Center). Târg de turism
4. bucureşti (Romexpo). Târg de turism

ANUL 2013
1. Târgul de turism bucureşti
2. Târgul de turism Cluj-Napoca
3. Festivalul cetăţilor dacice, Cricău (jud. Alba)
4. Festivalul Apvlvm, Alba iulia
5. Festivalul medieval Villa Karul, Carei (jud. satu Mare)

Promovarea patrimoniului prin acţiuni derulate în străinătate
ANUL 2013
1. Festivalul NATALE Di RoMA, Roma (italia)
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Câteva concluzii
Participările la aceste festivaluri de reconstituire istorică ajută 

la promovarea valorilor de patrimoniu antice care se află în judeţul 
Sălaj, în special a vestigiilor istorice dacice şi romane din Complexul 
Arheologic Daco-Roman de la Moigrad-Porolissum.  

Cu aceste ocazii sunt prezentate diverse aspecte ale culturii şi 
civilizaţiei antice şi sunt promovate monumente şi situri istorice da-
tate în antichitate. Expunerea replicilor după echipamentele militare 
şi civile antice în faţa numerosului public prezent de fiecare dată la 
aceste evenimente are un rol extrem de educativ. 

Bibliografie

Pop, Băcueţ-Crişan, H. Pop, D. Băcueţ-Crişan, Porolissum. Ghid de 
prezentare generală a complexului arheologic roman, Zalău, 2012.
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Imagini cu grupurile de reconstituire istorică antică din cadrul 
ASOCIAŢIEI AMICII MUZEULUI-ZALĂU
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Introducere
Oamenii colecţionează tot felul de obiecte, mai mari sau mai 

mici, confecţionate din diverse materiale (lemn, hârtie, metal, plastic, 
piatră, pânză etc…), cu forme şi utilităţi extrem de variate. 

Un domeniu foarte interesant, vast şi foarte divers, cu o vechime 
respectabilă este reprezentat de colecţionarea soldăţeilor din metal, 
cunoscuţi mai ales sub denumirea de soldăţei de plumb1. Această 
mică figurină metalică înmagazinează un bogat bagaj de informaţii 
din mai multe domenii: istoria modei, istoria artei, istorie militară. 
În secolul al XIX-lea era una dintre jucăriile preferate ale copiilor, 
ajungând chiar şi personaj de basm2! Soldăţeii din metal sunt pro-
duşi pentru comercializare de diverse firme specializate, aliajul 
metalic topit este turnat în tipare gata confecţionate, după răcirea 
metalului soldăţelul este scos din tipar, finisat şi apoi pictat în culori 
caracteristice contextului istoric pe care acesta îl recreează.

soldăţelul din metal - element de istorie a modei
Pentru a putea porni o colecţie formată din soldăţei din metal, 

colecţionarului îi sunt necesare anumite cunoştinţe despre epoca 
pe care figurinele respective o reconstituie. Astfel că, pictarea lor cu 
culoare trebuie să fie făcută după o documentare riguroasă (coloritul 
hainelor din epoca respectivă, asocierile de nuanţe, locul, timpul 
şi modul cum acestea erau purtate) studiind diverse surse istorice: 
gravuri, picturi, sculpturi, fotografii.

1 Soldăţeii din fotografii fac parte din colecţia personală Flaviu Băcueţ-Crişan şi 
Dan Băcueţ-Crişan. 
2 Andersen 2007, p. 74-78. 

Flaviu BăCueţ-Crişan - membru asociat 
Dan BăCueţ-Crişan 

ColecŢionarea soldăŢeilor din metal, 
o modalitate de studiere a istoriei
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soldăţelul din metal - element de istorie a costumului militar
Colecţionarea soldăţeilor din metal urmărind un fir cronologic 

permite studierea evoluţiei uniformelor militare pornind din an-
tichitate şi până în zilele noastre. Fiecare etapă istorică (antichi-
tate, epoca migraţiilor, evul mediu, perioada modernă, epoca 
contemporană) are anumite caracteristici ale echipamentului militar. 

Evoluţia uniformei militare este foarte bine surprinsă de marea 
varietate de soldăţei din metal confecţionaţi de firmele specializate 
din lume.  

Centurion (ofiţer) roman Monument antic reprezentând 
un centurion roman

Vexilifer/
stegar roman

Infanterist francez 
(sfârşitul sec. XVIII).

Infanterist spaniol 
(începutul sec. XIX).
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soldăţelul din metal - element de istorie a tehnicii şi tehnologiei
O altă latură pe care o surprinde foarte bine soldăţelul din metal 

este cea a evoluţiei tehnicii şi tehnologiei. O colecţie de acest gen, 
poate urmări evoluţia armamentului defensiv şi ofensiv, pornind 
din antichitate şi până în epoca contemporană, de la scutul şi gladius-
ul roman până la puşca şi tunurile performante de astăzi. De altfel, 
o evoluţie generală a tehnicii şi tehnologiei este de urmărit dacă ne 
gândim că primele elemente de echipament militar (coifuri, scuturi, 
spade, topoare, lănci) erau produse printr-o anumită tehnică şi cu 
o anumită tehnologie, iar cele din ziua de azi sunt rezultatul unor 
procedee tehnologice mult mai complexe.

Infanterist spaniol 
(începutul sec. XIX)

Infanterist maghiar 
(1848-1849)

soldăţelul din metal - element de istorie militară a popoarelor, 
element de reconstituire a unor bătălii şi campanii militare

Colecţionarea soldăţeilor din metal care redau o anumită epocă 
în vederea reconstituirii unei bătălii istorice implică un efort de 
documentare din partea colecţionarului. Documentarea poate viza 
sursele istorice care descriu poziţia trupelor, succesiunea scenelor şi 
a fazelor din cadrul bătăliei sau campaniei militare, hărţi istorice ale 
zonei de conflict, hărţi cu reconstituirea poziţiei trupelor înainte, în 
timpul şi la finalul bătăliei. De asemenea, pot fi consultate fotografii 
(de exemplu desenele şi fotografiile făcute în timpul Războiului de 
independenţă a României 1877-18783 sau cele din timpul primului şi al 
doilea război mondial) care redau imagini cu combatanţii.

3 Ionescu 2002.



117Diverse

Grenadieri englezi (mijlocul 
sec. XVIII) în poziţie de tragere

Grenadieri englezi 1750-1760 
(pictură de epocă – 

David Morier)

Grenadieri englezi (dreapta) în bătălia de la Culloden 1746 
(pictură de David Morier)

Cuirasieri prusaci. Regimentul 
Königlicher Prinz (mijlocul 

sec. XVIII). Războiul de 7 ani

Cuirasieri prusaci în bătălia de la 
Kolin – 18 iunie 1757. Războiul 

de 7 ani. Pictură de epocă
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Concluzii
După cum am mai precizat, o colecţei de soldăţei din metal 

înmagazinează un univers de cunoştinţe din diverse domenii. 
Despre soldăţelul metalic şi colecţionarea lui se poate scrie mult mai 
extins, noi însă nu ne-am propus acum să epuizăm acest subiect ci 
doar să-l aducem în faţa cititorului, colecţionar sau nu. Colecţionarea 
soldăţeilor din metal nu este o simplă activitate de achiziţionare, 
ea impune colecţionarului o intensă activitate de documentare şi 
studiere. 

Prin urmare, joaca cu soldăţeii din metal este o joacă serioasă, o 
călătorie în timp care te poartă în epoci demult apuse, pe câmpuri 
de bătălie alături de mari comandanţi de armate din istoria lumii! 

Bibliografie
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Bătălia de la Kolin - 18 iunie 1757. Războiul de 7 ani
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