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Cuvânt înainte 
 
Emanoil PRIPON  
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Braşov 

 
Ajuns la numărul cinci, volumul “Colecţii şi colecţionari din 

Sălaj”cuprinde două secţiuni. Prima secţiune este alocată contri-
buţiilor membrilor Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj și ale cola-
boratorilor, iar secţiunea următoare cuprinde o parte dintre co-
municările prezentate în cadrul celui de-al III-lea Congres Inter-
naţional de Numismatică din România, organizat la Braşov în pe-
rioada 9 -11 iunie 2016 de către Societatea Numismatică Română, 
Secţia Braşov, sub egida “Regalitatea în România”.  

Din punct de vedere aniversar şi comemorativ, anul 2016 este 
deosebit de bogat. Avem în vedere aici aniversarea a 150 de ani de 
la instituirea regalităţii în România, 135 de ani de la proclamarea 
României ca Regat, 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române 
şi comemorarea a 100 de ani de la intrarea României în Primul 
Război Mondial. 

Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj a marcat o parte dintre 
aceste momente aniversare (150 de ani de la instituirea regalităţii 
în România, 135 de ani de la proclamarea României ca Regat) şi 
comemorative (100 de ani de la intrarea României în Primul Răz-
boi Mondial), prin emiterea unor medalii din argint, cupru şi ala-
mă. 

Iniţiativa publicării în paginile volumului de faţă a unor co-
municări prezentate în cadrul celui de-al III-lea Congres Interna-
ţional de Numismatică de la Braşov, constituie o parte integrantă 
a efortului Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj, de a marca aceste 
evenimentele importante din istoria României. 
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Medalia comemorativă 100 DE ANI DE LA 
INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL 
RĂZBOI MONDIAL 

 
Emanoil PRIPON  
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Braşov 

 
Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj şi Alianţa Naţională pentru 

Restaurarea Monarhiei au emis o nouă medalie1 dedicată împlinirii a 
100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial (14/27 
august 1916). Realizare ştanţelor şi baterea medaliilor s-a datorat gra-
vorului timişorean Octavian Dogariu, iar din partea emitentului au 
colaborat Emanoil Pripon (Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj) şi Mi-
chael Werner (Alianţa Naţională pentru Restaurarea Monarhiei). 

Au fost emise 26 de medalii din argint cu puritatea de 999/1000, di-
ametrul de 50 mm şi greutatea de 50,1 - 50,6 grame, 32 de medalii din cu-
pru şi cinci medalii din alamă, toate având acelaşi avers şi revers. 

Pe aversul medaliei se află legenda circulară 100 DE ANI DE LA 
INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL * 14/27 
AUGUST 1916 * şi efigia regelui Ferdinand, în profil spre dreapta. 

Reversul medaliei conţine legenda circulară ASOCIAŢIA COLEC-
ŢIONARILOR DIN SĂLAJ/ALIANŢA  

NAŢIONALĂ PENTRU RESTAURAREA MONARHIEI şi însem-
nul Ordinului “Mihai Viteazul”, înfiinţat prin Decretul Regal nr. 2968 
din 26 septembrie 1916, alcătuit dintr-o cruce treflată având în centru 
cifra încoronată a regelui Ferdinand2. Deasupra însemnului, înscris 
într-un cerc, se află textul ORDINUL MIHAI VITEAZUL, iar dedesupt 
INSTITUIT DE REGELE FERDINAND. 

 
 

                                                                 
1 Vezi în volumul de faţă, Michael Werner, 135 de ani de dinastie română. 135 de ani deregat al României,  
pp. 172-173. 
2 Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decoraţii româneşti de război 1860-1947, Edi-
tura UNIVERSITARIA, Bucureşti, 1993, p. 66. 
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Foto 1. Medalia comemorativă 100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MON-

DIAL, varianta în argint (avers-revers) 
 

 

     
 
Foto 2. Medalia comemorativă 100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MON-

DIAL, varianta în cupru (avers-revers) 
 
 

 

     
 
Foto 3. Medalia comemorativă 100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MON-

DIAL, varianta în alamă (avers-revers) 
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CETĂŢI ŞI CASTELE MEDIEVALE DIN 
JUDEŢUL SĂLAJ ÎN CĂRŢI POŞTALE 
ILUSTRATE 

 
 

Dan Băcueţ-Crişan 
Flaviu Băcueţ-Crişan 
Membru asociat al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
 

În numărul anterior al acestei publicaţii3 am abordat modul în ca-
re au fost prezentate în cărţile poştale ilustrate obiectivele arheologice 
romane din judeţul Sălaj. Acum ne-am propus să facem o evaluare a 
modului în care cetăţile medievale de pe teritoriul actual al judeţului 
Sălaj au fost valorizate prin cărţile poştale ilustrate editate de-a lungul 
timpului. 

Cetăţile medievale au trecut printr-un lung proces de transformare, 
suferind schimbări/adaptări la necesităţile militare ale vremii. De la 
simple fortificaţii construite din pământ şi lemn au evoluat la con-
strucţii din piatră şi cărămidă ce aveau în componenţă o serie de ele-
mente, care, prin numărul lor mereu în creştere le-au transformat în 
impozante ansambluri arhitecturale. Cercetările derulate pe teren au 
dus la constatarea că indiferent de materialele din care au fost constru-
ite cetăţile, de simplitatea sau de complexitatea acestora, întotdeauna 
ele au fost amplasate în locuri strategice (zone înalte cu o largă vizibi-
litate, căi de trecere, văi, drumuri)4. 

Pe teritoriul actual al judeţului Sălaj au fost identificate astfel de 
obiective istorice, majoritatea lor fiind însă construite din pământ şi 
lemn. Cetăţile cu ziduri din piatră sunt extrem de puţine şi - din păcate 
- unele sunt în ruină. Ruinele acelora care s-au păstrat şi mai sunt vizi-
bile la suprafaţă sunt cele aflate în hotrul localităţilor Almaşu, Şimleu 
Silvaniei şi Subcetate. 

 

                                                                 
3 BĂCUEȚ-CRIȘAN 2015, 96-100. 
4 BĂCUEȚ-CRIȘAN 2014, 104-105. 
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1. CETATEA ALMAŞ  (comuna Almaşu).  
Cetatea apare pentru prima dată în documente în anul 1370 şi a 

funcţionat până în perioada sec. XVII5. Ruinele acestui obiectiv istoric 
au făcut obiectul unui mare număr de cărţi poştale ilustrate editate în 
sec. XX şi sec. XXI.  

 
a. De la începutul secolului XX cunoaştem o imagine alb-negru pe 

o carte poştală circulată în anul 1903. Carte poştală ilustrată editată de 
Dunky Fivérek, Kolozsvár.  

 

 
 

b. Înainte de anul 1989, în perioada când România era Republică 
Socialistă au fost editate trei cărţi poştale ilustrate color care aveau ca 
subiect ruinele acestui monument medieval.  

b. 1. Un exemplar a apărut la Editura Meridiane, Arta Grafică, foto 
A. Iancu şi prezintă mai multe imagini din Sălaj, printre care şi una cu 
turnul cetăţii de la Almaşu. 

                                                                 
5 RUSU 2005, 501-502. 
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b. 2. Un alt exemplar a fost editat de OSETCM, foto V. Stamate şi 
prezintă dealul pe care se află cetatea şi turnul (donjonul). 
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b. 3. Al treilea exemplar a apărut tot la OSETCM, Arta Grafică şi 
reprezintă mai multe imagini din Sălaj (împreună cu stema de atunci a 
judeţului), printre care şi cea a cetăţii de la Almaşu. 

 

 
 

c. După ştiinţa noastră, după anul 1989 a fost realizată doar o sin-
gură carte poştală ilustrată cu acest subiect. Este vorba despre o carte 
poştală ilustrată color, editată de către DJCCPCN Sălaj în cadrul unei 
serii de cărţi poştale ilustrate care au ca temă obiective istorice şi etno-
grafice din judeţul Sălaj. Ilustrata în cauză este color şi are ca subiect 
turnul (donjonul) cetăţii de la Almaşu surprins dintr-un alt unghi. 
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2. CASTELUL BÁTHORY. ŞIMLEU SILVANIEI 
Dintre toate obiectivele medievale din Sălaj, Castelul Báthory con-

struit probabil în secolul al XVI-lea6 a beneficiat de cea mai intensă 
mediatizare din punct de vedere al cartofiliei. Numărul acestor cărţi 
poştale ilustrate care redau ansamblul arhitectural medieval de la 
Şimleu Silvaniei este unul semnificativ, catalogarea acestora nefiind un 
obiectiv uşor de atins, obiectiv pe care de altfel nu dorim să îl îndepli-
nim în aceste rânduri.  

Acest important monument medieval a apărut pe cărţi poştale 
ilustrate încă de la începutul secolului al XX-lea şi continuă şi în pre-
zent să suscite interesul diverşilor editori publici sau privaţi. Dintre 
multitudinea de cărţi poştale ilustrate editate în timp am ales doar câ-
teva pentru exemplificare7. 

a. O carte poştală ilustrată alb-negru circulată la începutul sec. XX 
(în anul 1906). Schupiter János Kiadó, Szilágysomlyó. 

                                                                 
6 RUSU 1978, 99. 
7 Și pe această cale adresez mulțimiri domnului Daniel Mureșan pentru punerea la dispoziție 
în vederea studierii a mai multor cărți poștale ilustrate din colecția personală cu imagini din 
Șimleu Silvaniei și Almașu.  
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  b. Carte poştală din anii ′40, semnificativă în ceea ce priveşte re-
darea elementelor ce compun ansamblul arhitectural medieval Báthory. 
Foto Burkos, Budapest. 
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c. Carte poştală color editată după anul 1989 de către Fundaţia 
Báthory István. Foto Szábo Levente, AC. Pallas KE, Cluj-Napoca. 

 

 
 

d. Carte poştală color circulată în anul 2011. Editată de Creaţie 
Instr. Cinematografic, foto Hodorog Ion. 
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3. CETATEA VALCĂU (sat Subcetate, com. Valcău de Jos).  
Cetatea a fost menţionată în documente pentru prima dată în anul 

1317 (sau 1319) şi a funcţionat până în anul 1665, când a fost distrusă 
de turci8. Din păcate, după ştiinţa noastră, până în prezent nu a fost 
editată nicio carte poştală ilustrată care să aibă ca subiect ruinele aces-
tui obiectiv istoric medieval.  

 Din totalul de cărţi poştale ilustrate având ca subiect cetăţi şi cas-
tele medievale din judeţul Sălaj editate până acum, marea lor majori-
tate au vizat ruinele castelului Báthory din Şimleu Silvaniei, urmate de 
cele cu ruinele cetăţii Almaş (5 exemplare). 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE: 
A. A. RUSU, Consideraţii istorice asupra cetăţilor medievale timpurii din judeţul 
Sălaj, în AMP, II, 1978, 89-104. 
A. A. RUSU, Castelarea Carpatică, Cluj-Napoca, 2005. 
D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Contribuţii arheologice privind nord-vestul României în sec. 
VII-XI. Cercetări în Depresiunea Silvaniei, Cluj-Napoca, 2014. 
D. BĂCUEŢ-CRIŞAN, Obiective arheologice romane din judeţul Sălaj în cărţi poş-
tale ilustrate, în Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor 
din Sălaj, IV, 2015, 96-100. 

 
 

                                                                 
8 RUSU 2005, 534. 
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COLEGIUL REFORMAT WESSELENYI – 
ZALĂU ÎN CARTOFILIE 
 
Daniel MUREŞAN 
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 
Piatra de temelie a actualei clădiri a Colegiului Naţional SILVANIA 

din Zalău a fost pusă la 9 septembrie 1816, însă elevii au putut utiliza noul 
imobil doar din anul 1830. Singura carte poştală ilustrată în care apare ve-
chea clădire a Colegiului este editată după Marea Unire, în 1922, de către 
Tipografia Seres (foto 1). 

 

 
FOTO 1. Tipografia Seres Zălau 
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 În ilustrată sunt prezentate, în paralel, clădirea veche şi clădirea 
nouă a Colegiului, textul fiind bilingv.  

În data de 10 iunie 1902 începe demolarea vechii clădiri a Colegi-
ului care s-a dovedit a fi prea mică, noua clădire fiind inaugurată la 1 
octombrie 1903. În luna februarie la Tipgrafia Seres apare o superbă 
litografie cu schiţa arhitectului Baumgarten Sándor (foto 2), dovadă că 
zălăuanii era foarte mândri de viitoarea lor clădire.  

 

 
FOTO 2. Seres Samu kiadása, Zilahon 1903 

 
Tirajul cărţii poştale se dovedeşte prea mic, prin urmare, la nici o 

lună, este editată o altă ilustrată (foto 3), de data aceasta nefiind o lito-
grafie (probabil costurile erau prea mari). 

 

 
FOTO 3. Seres Samu, Zilah 1903 
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Directorul Colegiului în acea perioadă era Kincs Gyula, remarca-
bilă personalitate a Zalăului din acea vreme, profesor emerit şi ziarist 
talentat. A fost mentorul poetului Ady Endre, publicând primele poe-
zii scrise de elevul său. 

În următorii ani, clădirea Colegiului va fi des ilustrată în cărţile poş-
tale (foto 4, 5, 6, 7, 8), fiind una dintre clădirile emblematice ale urbei. 

 

 
FOTO 4. Molnár Lajos kiadása 1904 

 

 
FOTO 5. Kaszab L. kiadása, Zilah 1909 
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FOTO 6. Takáts Miklós kiadása 1910 

 

 
FOTO 7. Seres Samu kiadása, Zilah 1911 
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FOTO 8. „Szővetség” kőnyvnyomda és papirkereskedés kiadása, Zilah 1911 

 
Şi după Marea Unire se editează o mulţime de cărţi poştale ilus-

trate având în prim-plan clădirea Colegiului (foto 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15).  

 

 
FOTO 9. Editura Seres, Zălau – Zilah; Photo Herceg & Péter felvétele 
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FOTO 10. Librăria Tőrők papirk., Zălau – Zilah 

 

 

 
FOTO 11. Seres Samu, Zălau – Zilah 1926 
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FOTO 12. Editura Seres, Zălau – Zilah; Photo Herceg & Péter felvétele 1926 

 

 
FOTO 13. Librairie Seres 1930 
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FOTO 14. 1936 

 

 
FOTO 15. Seres Kőnyvkereskedése, Zilah 1943 
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În anul 1944 este editată ultima carte poştală ce are în centrul aten-
ţiei Colegiul din Zalău (foto 16). 

 

 
FOTO 16. Foto Elite PÉTER Zilah 1944 

 
La începutul anilor ′70 sunt puse în circulaţie două carţi poştale 

ilustrate ce ne înfăţişează Centrul Vechi al municipiului, vederi în care 
apare şi clădirea Colegiului. După aceste două editări, viitoarele cărţi 
poştale vor ilustra doar noile construcţii ale erei socialiste, cladirea li-
ceului intrând în dizgraţie. Din păcate, nici după anii ′90, în puţinele 
cărţi poştale editate nu s-a mai regăsit respectiva clădire. 
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Poştalionul, ştafeta care ducea veştile 
 
Ioan GHERASIM 
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
Alexandra GHERASIM  
Membru asociat al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 
Sunt foarte rare imaginile din secolul al XIX - lea cu poştalionul  

românesc, releele/hanurile poştale, căpitanii de poştă, surugii etc. Cu 
această temă, Federaţia Filatelică Română a editat în decursul timpului 
mai multe emisiuni de mărci şi cărţi poştale, plicuri prima zi etc., dar 
cel puţin una a ratat-o. 

 

 
Căruţă poştală - POŞTALIONUL, chromo, 1885? (Colecția Gherasim). 

 
Este vorba despre o frumoasă imagine de la sfârşitul secolului al XIX 

– lea, în care apare poştalionul cu o pereche de cai (o pereche = 4 cai), su-
rugiul cu ajutorul lui (?) şi un călător, probabil legat. Despre poştalion, 
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redăm mai jos câteva fragmente elocvente, plus câteva imagini cu refe-
rire la această temă.  

Ca să ducă ştirile dintr-un oraş într-altul, diligenţele mergeau cât 
se putea de iute. Ajungeau „ca vântul şi ca gândul” la cel căruia îi era 
destinată scrisoarea.  

Colonelul Pappazoglu povesteşte un fantastic episod din vremuri-
le apuse, în care poşta alerga ca vântul şi ca gândul. Orice comentariu 
este de prisos: 

 

 
Căruţă poştală - POŞTALIONUL, 1830 - 1850. 

  
„Să vă povestesc ce iute mergeau diligenţele noastre în vechime şi 

cum zburau telegramele. În loc de drumuri-de-fier şi telegrafe, aveam 
poştele, scumpii mei cititori, şi ştafetele. Zău că mergeau, deşi nu mai 
iute, dar aproape cu aceeaşi iuţeală ca a trenurilor şi a telegrafelor de 
azi. Din Capitală până în Craiova erau 12 poştii şi din Craiova până în 
Severin erau cinci poştii. A plecat Ştirbey Vodă de aci la Craiova, por-
nind când s-a luminat de ziuă, şi a sosit la Craiova, fără nici un acci-
dent, când tocau popii. Oare trenul, astăzi, nu soseşte cu două ore mai 
târziu? Ştirbey Vodă avea opt cai la droşcă şi un arnăut al lui, pe capră; 
el mergea să vadă pe mult respectabila şi iubita lui mamă, cucoana Ca-
tinca Bibeasca. Ştafeta era în loc de telegraf şi, când i se lipea un fulg de 
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pană de gâscă la pecetie, îngrozea pe toţi căpitanii de poştie şi cu 10 
minute mai înainte plesnea surugiul ce o ducea. Când sosea ştafeta în 
poştie, o dădea altui surugiu, care era deja călare şi care ţinea o goană 
până la poşta următoare. Surugiul nu făcea mai mult decât un ceas pe 
poştie. Oare toate telegrafele noastre lucrează azi aşa de iute? ” 

Totul era bine orânduit, astfel încât nimic să nu stea în calea dili-
genţei. 

 „Fiecare poştie avea grajduri încăpătoare pentru 40 până la 60 de 
cai. O pereche de cai nu erau 2 cai, ci 4 cai conduşi de un surugiu. 
Poştile aveau încăperile lor, pentru căpitanul poştii, pentru pasageri şi 
pentru surugii. Căruţele de poştă erau mici, de lemn simplu, fără le-
gături de fier, cu osiile unse cu păcură; hamurile cailor, cu tot cu tacâ-
mul lor, erau de ştreanguri cu gurile de chingă de sfoară bătută; nu se 
vedea fier nici la hamuri, nici la cărucior; erau numai lemn şi funii de 
cânepă.  

 

 
Căruţa poştală – POSTALIONUL, 1854. 

  
Ce cheltuială era cu poştele astea? Se dădeau în întreprindere pe 

termen de cinci ani şi, numai acei ce se mulţumeau a li se plăti de ţară 
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2 până la 2, 1/2 lei de cal pe o zi şi o noapte, puteau lua distanţiile de 
drumuri ca să le speculeze. Grajdurile şi încăperile le făcea stăpânirea, 
o dată pentru totdeauna, iar furagiul, atelagiul şi căruţele erau în sea-
ma contracciului.  

 

 
Amadeo Preziosi - SURUGII DIN OBOR 

 
Acesta primea de la Vistierie, pentru 40 de cai de poştie, 80 de lei 

pe zi, şi apoi toate se făceau de contracciu. Caii i se dedeau de către 
Stat o dată pentru totdeauna, iar când murea vreunul sau devenea in-
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valid, se înlocuia de contracciu. Ştiţi cu ce se alegea contracciul la sfâr-
şitul termenului de 5 ani? Cu 5 -10 milioane profit; vorbesc de poştiile 
din toată ţara. I se plăteau de către pasageri, de fiecare 4 cai de poştie, 
4, 1/2 lei, de 8 cai, 9 lei, de 12 cai, 13, 1/2 lei. În Bucureşti, gara era casa 
menzilului. Iată ce va să zică vorba turcească menzil: era un mic paşa-
port, pe jumătate de coală, tipărit, cu pecetia Statului şi cu iscălitura 
casierului. În acel menzil se treceau numele pasagerului şi locul unde 
mergea; de era cu ducere şi înapoiere, i se trecea acest drept tot pe 
menzil şi se înregistra din poştie în poştie, în condicuţele căpitanilor; 
tot asemenea şi scrisorile, ştafetele cu fulgul la pecetie aveau şi ele 
menzilul lor, cu deosebire că în menzil se trecea ceasul sosirii şi al por-
nirii ştafetei.  

 Acestea erau trenurile şi telegrafele Ţării Româneşti, pe care 
admirându-le răposatul prinţ Napoleon Jerome, când l-au adus cu 
poşta de la Giurgiu în Bucureşti şi a făcut numai trei ceasuri pe drum, 
sosind la barieră a zis la cei ce îl înconjurau: «D-voastră nu vă trebuie o 
cale ferată, pe câtă vreme poştile d-voastră merg întocmai ca şi tre-
nul»“. 
 Să nu uităm însă de “Hrisovul” lui Mircea cel Bătrân – cel dintâi 
document privind existenţa celor care se ocupau de transmiterea ră-
vaşelor, din 1399 – prin care s-a instituit obligaţia fiecărei aşezări de a 
pune la dispoziţia celor care aveau misiunea de a duce veştile, cai 
odihniţi – olace – pe care-i înhămau la căruţele cu două roţi – aşa nu-
mitele diligenţe. Iniţial, lipcanii (curierii) de olace duceau corespon-
denţa oficială pentru domnitori şi marii dregători. În timpul domniei 
lui Constantin Mavrocordat, mesagerii au primit propria slujbă. În 
acest context au apărut şi hanurile speciale pentru poştă, pentru călă-
tori şi pentru cei care lucrau în serviciul de curierat domnesc. În timp, 
s-a permis şi călătoria celor care aveau mare nevoie să ajungă în vreo 
localitate prin care trecea poştalionul, bineînţeles, conta-cost. Bazele 
poştei moderne au fost puse în timpul domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza. 

 Pe vremuri, negustorimea din ţară nevoită a-şi vizita clientela 
din provincie, angaja cariolele de poştă, cunoscute sub numele de ola-
ce cu roate neferecate, care cu timpul din rotunde deveneau pătrate, şi 
pentru a nu te pierde pe drum din cauza iuţelii cu care surugii condu-
ceau, mai cu seamă când ştiau că de la client iese şi un bun bacşiş, 
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aveau grijă a pune un rând de mărăcini, care serveau pe post de arcuri, 
pe deasupra o saltea şi pe urmă te lega de căruţă; iar prin pocniturile 
din bici, înştiinţa pe cei însărcinaţi cu schimbarea cailor de cum este 
clientul: de era bun plătitor; caii erau la minut schimbaţi si porneai cu 
aceaşi iuţeală înainte; dar de multe ori ajungeai la schimb numai în trei 
roate, una pierdută pe drum şi de nu erai răsturnat se datora iuţelei 
mersului.  

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 Luminita Ciobanu, Poştalionul care ducea veştile 
(http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/bucuresti-555-de-ani/bucuresti-555-
postalionul-stafeta-care-ducea-vestile-673714.html). 

 

https://www.facebook.com/1655246711392666/photos/pcb.1718877381696265/1718882798362390/?type=3
https://www.facebook.com/1655246711392666/photos/pcb.1718877381696265/1718882798362390/?type=3
http://jurnalul.ro/autor/luminita-ciobanu.html
http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/bucuresti-555-de-ani/bucuresti-555-postalionul-stafeta-care-ducea-vestile-673714.html
http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/bucuresti-555-de-ani/bucuresti-555-postalionul-stafeta-care-ducea-vestile-673714.html


30 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

SATUL SĂLĂJEAN ÎN CĂRŢI POŞTALE 
ILUSTRATE 

 
Dan BĂCUEŢ-CRIŞAN 
Flaviu BĂCUEŢ-CRIŞAN 
Membru asociat al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 
Încă de la apariția în secolul al XIX-lea în România a cărților poșta-

le ilustrate, portul popular românesc și viața la țară au constituit teme 
foarte des abordate de către editori atât din țară cât și din străinătate1. 
Această preferință a editorilor (publici sau privați) în a aborda ele-
mente de etnografice este vizibilă și astăzi.  

Nici zona Sălajului nu face excepție de la această situație. Anali-
zând ilustratele cu acest subiect editate până acum în Sălaj2, observăm 
abordarea a patru teme mari: portul popular, dansul, arhitectura satu-
lui și ocupațiile.  

 
TEMA I. Portul popular 

 
 
 
1. Ilustrată color - 

Interior țărănesc din 
satul Buciumi. Nu 
cunoaștem cu preci-
zie perioada editării 
dar nu excludem po-
sibilitatea ca aceasta 
să fie înainte de anul 
1989 sau imediat 
după (anii ′90).  

 
                                                                 
1 ALEXANDRESCU 2001,  19-23; ALEXANDRESCU 2004, 10-11. 
2 Adesez mulțimiri și pe această cale, domnului Daniel Mureșan pentru punerea la dispoziție în 
vederea studierii a mai multor cărți poștale ilustrate din colecția personală cu imagini etnogra-
fice din Sălaj.  
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2. Ilustrată color – Costume din Buciumi (Muzeul Județean de Istorie și 
Artă – Zalău). Nu cunoaștem cu precizie perioada editării, dar nu ex-
cludem posibilitatea ca aceasta să fie înainte de anul 1989 sau imediat 
după (anii ′90).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ilustrată color – Agrij. Costum po-
pular. Editată după anul 1989 de că-
tre DJCCPCN Sălaj. 
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4. Ilustrată color – Magyar házaspár. 
Szilágyság (desen de Csikós Tóth An-
drás). Pataki Mihály kiadasa, Buda-
pest. Editată probabil în perioada 
anilor ′40. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
TEMA II. Dansul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ilustrată color – Joc românesc Sălăjeana 
(desenator L. I. H.). Editată în perioada 
când România era Republică Populară. 
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2. Ilustrată color – Ansamblul folcloric Rapsodia Sălajului, Zalău, Ju-
dețul Sălaj. Editată înainte de anul 19893.  

 
 
3. Ilustrată color – Dansuri populare din Sălaj. Editată după anul 

1989 de către DJCCPCN Sălaj. 

 
 

                                                                 
3 Face parte dintr-un set de două ilustrate color ce redau același ansamblu folcloric executând 
diverse mișcări dintr-un dans popular. La acestea se mai adaugă o altă ilustrată care redă un 
grup de tulnicărese din Buciumi. 
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TEMA III. Arhitectura satului 
 
1. Ilustrata alb-negru – Casă veche țărănească din Fildu de Sus. Altes 

rum. Bauernhaus. Fotografia de pe cartea poștală a fost realizată de că-
tre J. Fischer, cartea poștală fiind editată în anul 1936. 

 

 
 

2. Ilustrată color – Gâlgău pe Someș. Școală muzeu. Editată după anul 
1989 de către DJCCPCN Sălaj. 
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TEMA IV. Ocupațiile 
 

1. Ilustrată color – Cules de mere la Șimleu Silvaniei (Foto A. Iancu, 
Editura Meridiane, I. P. Arta Grafică). Editată înainte de anul 1989. 

 

 
 
Alături de cărțile poștale ilustrate prezentate mai sus mai există și 

alte exemplare care au abordat etnografia Sălajului. Noi am ales doar 
câteva piese, în vederea exemplificării temelor. De asemenea, nu 
ne-am propus să le descriem pe toate și nici să le catalogăm, ci doar să 
evidențiem frumusețea acestora și să identificăm aspectele/temele 
abordate din viața satului sălăjean. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
R. ALEXANDRESCU, Încercare de catalogare a cărților poștale ilustrate produse de 
editurile Adolph Maier și David Stern în perioada clasică, în Filatelia, 7-8, 2001, 
19-23. 
R. ALEXANDRESCU, Cărți poștale ilustrate rare cu subiect românesc editate în 
alte țări în urmă cu circa un secol, în Filatelia, 4, 2004, 10-11. 
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Recordul mondial Guinness şi                  
Muzeul Scrisorilor 
 
Gabriel Antoniu LAVRINCIC 
Membru asociat al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 
Numele meu este Gabriel Anto-

niu Lavrincic, sunt născut în comuna 
Marca, Sălaj. Reprezint şi promovez 
industria românească de mobilă în 
Federaţia Rusă, republicile ex-URSS, 
Europa, America şi Asia.  

Cele mai multe scrisori primite 
în toată istoria omenirii într-o viaţă 
de om însumează 22.018 bucăţi. 
Acesta este numărul care mi-a adus 
un loc important în Cartea Recor-

durilor. Sunt deţinătorul recordului mondial imbatabil Guinness World 
Records la categoria cele mai multe scrisori primite şi trimise din toată 
istoria omenirii, care este rodul intensei corespondente prin scrisori 
(scrise cu mâna) purtată febril cu prietenii mei (pionieri) din URSS în 
perioada 1986 -1991 continuând şi în următorii ani până când a apărut 
poşta electronică. Pur şi simplu viaţa mea este clădită din cărămizile de 
scrisori primite de la copiii Uniunii Sovietice. Sunt singurul om din lu-
me care deţine o astfel de colecţie unică. 

Vorbesc mai multe limbi străine, însă dintre toate, limba rusă îmi 
este cea mai dragă, este limba pe care am învaţ-o singur, la vârsta de 
12 ani, folosind ca metodă corespondența prin scrisori în sistem de 
“reţea socială” cu sute şi mii de pionieri din Uniunea Sovietică. Acest 
lucru a fost consemnat într-un număr mare de ziare/reviste/publicaţii 
din România, Federaţia Rusă, spaţiul ex-URSS şi Europa. Din 1986 pâ-
nă în 1991 am adunat 22.018 scrisori numai din corespondenta mea cu 
prietenii mei (pionierii) din URSS, cu care în anul 2011 am intrat în 
Cartea Recordurilor: 
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Recordul Mondial la categoria “Cele mai multe scrisori primite într-o vi-
aţă de om”, emis de prestigioasa şi arhicunoscuta Guinness World Records 
din Marea Britanie, se află în posesia unui roman născut în comună Marca, 
judeţul Sălaj - România. Este vorba despre Gabriel Antoniu Lavrincic, cel ca-
re deţine conform oficialilor Guinness, fix 22.018 scrisori primite din URSS 
în perioada 1986 – 1991. Acesta, la vârsta de numai 12 ani, în 1986 a con-
struit un "facebook prin scrisori" dând naştere unei ''rețele sociale'' în tim-
purile când nu existau nici computere, nici măcar scânteia unei idei de ''rețea 
socială''. Acest Record Mondial face cinste şi onoare judeţului Sălaj, Românei 
şi nu în ultimul rând Federaţiei Ruse, unde s-a scris în sute de publicaţii des-
pre această realizare. 

Website oficial Cartea Recordurilor „Guinness World Records” din Marea Britanie: 
http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/most-letters-received-in-a-lifetime/ 

Ideea de “reţea socială” a fost pusă în aplicare pentru prima dată în lume 
de un român, de Gabriel Antoniu Lavrincic (adică de subsemnatul), în anii 
anii '80 prin scrisori/corespondenţă, aşadar ideea de reţea socială în mediul 
electronic este una din marile invenţii ale Umanităţii ce vor determina evolu-
ţia umanităţii spre pace şi cooperare. 

 

 
 
Conform autorităţilor şi specialiştilor din Bucureşti, Moscova, 

Londra, Bruxelles şi alte capitale europene, această corespondenţă 
(scrisori) are o valoare istorică inestimabilă, care ocupă un loc impor-
tant în istoria comunicării umane, reprezintă o adevărată comoară 

http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/most-letters-received-in-a-lifetime/
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culturală şi antropologică, atât pentru ţara noastră, cât şi pe plan in-
ternaţional, dar şi de o importanţă majoră în filatelie. 

 

 
 
Totul a început de la bunicul meu Juca Petru, care a luptat în al do-

ilea Război Mondial, ajungând prizonier în lagărele din URSS unde a 
făcut cunoştinţă cu limba, cultura rusă, frumuseţile Rusiei şi, bineînţe-
les, cu marele şi unicul “suflet rusesc”. Bunicul meu a adus cu el din 
Rusia iubirea pentru cultura şi limba celor care l-au ţinut captiv… . Se 
spune că este o mare minune atunci când prizonierul îi iubeşte pe cei 
care l-au luat captiv, vă spun sigur că aici nu este nici o minune, pur şi 
simplu atunci când îi cunoşti pe ruşi mai îndeaproape, este imposibil 
să nu îţi deschizi sufletul faţă de ei.... Aceasta arată că dragostea şi 
respectul înving războiul şi trec dincolo de bariera urii şi răului. Buni-
cul meu prin dragoste a învins războiul! Mai pe scurt, pot să vă spun 
că bunicul meu a fost persoana care mi-a insuflat dragostea pentru 
limba şi cultura rusă, legănându-mi copilăria cu poveşti adevărate 
despre Rusia, Siberia, taiga, stepa, măreţia şi sensibilitatea “sufletului 
rusesc”, război şi viaţă de după război. 

Tot în aceea perioadă frumoasă a copilăriei mele, când printre te-
mele principale de discuţii cu bunicul erau Rusia şi cultura rusă, am 
avut fericita ocazie să ajung într-o tabără internaţională de pionieri, 
unde am întâlnit copii (pionieri) din URSS cu care am găsit imediat 
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“limbajul comun”, iar la sfârşitul taberei am făcut schimb de adrese şi 
uite aşa am început să corespondăm. În paralel cu tabăra internaţiona-
lă a urmat o corespondență intensă şi complexă în „sistem de reţea so-
cială” cu copii de pe tot spaţiul URSS, pe care i-am cunoscut prin in-
termediul ziarului “Pionerskaya Pravda”.     

          

  
 
Scriam în limba rusă aproape zilnic până la 80 de scrisori, pe care 

le expediam la prietenii mei pionieri din URSS. În acest fel trep-
tat-treptat am ajuns să cunosc şi să simt foarte bine psihologia oame-
nilor în procesul de comunicare. Prin această corespondentă am pro-
movat şi promovez România încă de la vârsta de 11 ani, când zilnic 
eram în contact şi conectam prin scrisori în „sistem de reţea socială” 
sute şi mii de persoane pe tot spaţiul URSS, din Chişinău, Kiev până în 
Moscova, Kaliningrad, Novgorod, Leningrad, Arhangelsk, Vilnius, 
Minsk, Kazani, Syktyfkar, Grozniy, Erevan, Tbilisi, Baku, Ashgabad, 
Tashkent, Dushambe, Bishkek, Sverdlovsk, Siberia, Omsk, 
Chelyabinsk, Novosibirsk, Barnaul, Abakan, Irkutsk, Măgădan, Kam-
chatka, Vladivostok, Birobidjan, Habarovsk, Nahodka, Kazahstan, 
ajungând până la Cercul Polar în Peninsulă Yamal.  

Prin corespondențele mele am trimis un mare volum de vederi şi 
cărţi poştale, materiale despre cultură, sport, muzică, fotografii reali-
zate de mine în comuna mea/judeţul meu şi diverse oraşe din Româ-
nia, scriind rapoarte lungi în care povesteam despre istoria românilor 
şi descriam obiceiurile noastre de zi cu zi…. Le-am făcut cunoştinţă 
pionerilor sovietici cu Burebista, Decebal, Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, 
Ştefan cel Mare, Duckadam, Dan Spătaru, Gică Petrescu, Florin Piersic 
etc., decupându-le fotografiile din ziare şi reviste, pe care mai apoi le 
trimiteam prietenilor mei sovietici. Traduceam în limba rusă din cărţi, 
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reviste şi ziare articole întregi despre diverse teme: istorie, sport, mu-
zică, cinematografie, literatură, geografie, filatelie…. Tot prin scrisori 
făceam schimb de mărci poştale, monede/bancnote, insigne, discuri 
muzicale, cărţi, fotografii, albume fotografice, hărţi etc. Mulţi prieteni 
ruşi pe care i-am cunoscut prin scrisori îmi spun azi că de mic copil am 
fost un ambasador al României în Uniunea Sovietică. Mă bucura 
enorm faptul că mulţi cetăţeni onorabili din Federaţia Rusă şi spaţiul 
ex-sovietic au descoperit prin scrisorile mele cultura şi civilizaţia ro-
mânească şi implicit România. 

Această corespondentă funcţiona exact aşa cum funcţionează azi 
reţeaua de socializare Facebook, trimiteam şi primeam fotografii, ve-
deri, documente, materiale diverse etc. După cum vedeţi, nu compania 
Facebook a inventat comunicarea în sistem de reţea socială.... De toată 
această treabă nu s-a minunat doar Poşta Română ci şi Miliţia (Securi-
tatea). Se pare că drept spion nu m-au luat, însă m-au căutat de mai 
multe ori şi mi-au pus o mulţime de întrebări. Eu le-am răspuns sincer 
povestindu-le că totul a început cu pasiunea vieţii mele – Limba Rusă. 

Această corespondenţă internaţională cu prietenii mei sovietici, pe 
lângă multe alte lucruri frumoase, m-a ajutat să învăţ limba rusă, să 
cunosc şi să înţeleg foarte bine mentalitatea şi psihologia ruşilor pe ca-
re o explorez şi o studiez zilnic încă de la vârsta de 11 ani. Prin urmare, 
toate acestea m-au ajutat să devin un bun specialist în tot ceea ce în-
seamnă Rusia şi ex-URSS, să deţin un portofoliu larg de relaţii şi un 
capital enorm de simpatie aproape în tot spaţiul ex-sovietic pe care îl 
cultiv în interesul economic al României. De la prietenii mei sovietici 
am descoperit cultura rusă, muzica rusească, pe Vladimir Visotsky, 
folclor, cinematografie sovietică, literatura rusă, filatelia, numismatica, 
viaţa sportivă din URSS, istoria, geografia URSS şi a popoarelor care 
au convieţuit în armonie deplină pe tot spaţiul ex-sovietic. Pe lângă 
toate aceste lucruri enumerate mai sus, prietenii mei de corespondenţă 
sovietici îmi povesteau lucruri interesante despre viaţa lor cotidiană şi 
identitatea lor etno-culturală care nu se găsesc în cărţi sau enciclopedii. 
Doresc să precizez că prietenii mei sovietici nu erau numai ruşi ci şi 
lituanieni, estoni, tătari (din Crimea şi Tatarstan), kazahi, ceceni, tur-
kmeni, uzbeci, tadjici, ucrainieni, moldoveni, belorusi, armeni, gruzini, 
azeri, evrei, bashkiri, ciuvashi ș.a.m.d. 
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De 25 de ani încoace, limba rusă, informaţia şi comunicarea sunt 
instrumentele muncii mele. Iubesc foarte mult informaţia, comunica-
rea, limbile străine, însă 
dintre toate, cel mai mult 
ador limba şi cultura rusă! 
Pot să vă spun cu mâna 
pe inimă că mie limba ru-
să mi-a schimbat viaţa, 
încă de la vârsta de 11 ani 
şi datorită acestei limbi eu 
am avansat şi am succese 
pe plan profesional şi sa-
tisfacţii personale în fiecare zi! 

Din păcate cărţile şi manualele de limba rusă în peisajul românesc 
sunt “păsări rare” şi tocmai de asta am decis să concep un Ghid de 
Conversaţie/Dicţionar Român-Rus care conform specialiştilor de lim-
ba şi literatura rusă este catalogat ca fiind cea mai bună lucrare apărută 
în România după 1990. Trebuie să mai precizez faptul că ghidul res-
pectiv a avut succes încă de la prima apariţie (2012), drept urmare am 
publicat a doua ediţie (2014) şi în curând vom tipări a treia ediţie, pe 
care o pregătesc deja.  

Următorul proiect care urmează este să scriu o carte despre priete-
nia/corespondenţa/relaţia mea cu prietenii sovietici/ruşi şi cum am 
ajuns în Cartea Recordurilor. Pe lângă multe alte lucruri interesante 
această carte va fi o mărturie vie a generaţiei anilor ‘80, va avea meni-
rea de a se adresa şi tinerei generaţii "facebook" pe care o va îndruma 
să redescopere acest experiment în ceea ce priveşte comunicarea scrisă 
pe hârtie prin care să înţeleagă că se poate face educaţie de calitate şi 
cu creionul şi hârtia, care în multe cazuri depăşeşte educaţia făcută cu 
tastatura. 

Din păcate tinerii de azi nu au scris niciodată o scrisoare pe hârtie 
cu mâinile lor. Se pot spune foarte multe despre minusurile şi plusuri-
le generate de această situaţie, însă progresul şi viaţa dictează legile ei, 
vremurile se schimbă. Trebuie să ne adaptăm la acţiune şi să mergem 
înainte, cel mai important este ca adaptarea să fie făcută cu cap şi mă-
sură. Şi eu, în contextul profesional şi personal utilizez poşta electro-
nică. Cu toate că îmi lipseşte magia şi farmecul pe care îl oferă cores-
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pondența scrisă pe hârtie. Atunci când corespondam cu prietenii mei 
sovietici aşteptam răspunsul câte 2-3 săptămâni şi vă asigur că era tare 
palpitant.... Declar cu sinceritate maximă că sunt foarte fericit că nu am 
avut în copilărie internet. Dacă aveam internet, sunt convins că nu rea-
lizam atâtea lucruri frumoase. 

Tocmai de aceea, ideea de a deschide Muzeul Scrisorilor şi Prie-
teniei Româno-Ruse mi-a venit din dorinţa de a arăta adolescenţilor 

din noua „generaţie facebook” 
cum corespondam noi la vre-
mea respectivă. Să vadă cu 
ochii lor cum erau plicurile, 
mărcile poştale, vederile etc. – 
toate acestea sunt lucruri care 
ţin de civilizaţia umană şi nu 
trebuiesc uitate. Trebuie să ştiţi 
că unele sunt unice. Pentru 
mine fiecare scrisoare are viaţa 
ei, are o soartă şi un caracter 

aparte. Din contextul acestor scrisori se poate face un tablou general 
prin care se poate vedea cum se trăia atunci, cum se petrecea timpul 
liber, ce pasiuni aveam, ce ne plăcea sau ce ne displăcea – acest tablou 
reprezintă istoria umană şi nu este o glumă deloc. Aceasta este istoria 
ţărilor noastre România - Rusia – URSS, scrisă în scrisori de generaţia 
tânără a vremii respective. Pentru mine, URSS a însemnat o ACADE-
MIE în care am învăţat foarte multe lucruri sănătoase. În URSS s-a trăit 
frumos, normal şi decent. 

 
Astfel, povestea incredibilă a celor 22.018 de scrisori primite din 

URSS va fi expusă în Muzeul Scrisorilor şi Prieteniei Româno-Ruse şi 
va deveni cunoscută în întreaga lume. 

  
În acest Muzeu, pe lângă multe lucruri de interes internaţional, va 

fi expusă şi prezentată o cronică a anilor ’80 - ’90 din timpul comu-
nismului, prin scrisorile primite de la pionieri sovietici, se va putea 
vedea cum comunicau atunci oamenii între ei prin scrisori scrise cu 
mâna şi trimise prin poştă. Va fi prezentată istoria şi viaţa acelor vre-
muri, se va arăta drumul corespondenţei şi modalitatea prin care au 
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ajuns scrisorile de la expeditor, din toată Rusia, Siberia, fostele Repu-
blici Sovietice, Asia, şi alte locuri din lume, la destinatarul Gabriel 
Lavrincic şi vice-versa. Pe atunci nu existau reţelele de socializare din 
ziua de azi, precum facebook sau twitter prin care să se comunice. La 
vremea respectivă, internetul era corespondenţa prin scrisori. Toate 
aceste dezvăluiri vor fi expuse printr-un concept unitar, special creat, 
care va pune în valoare importanța şi frumuseţea scrisorilor şi a poveş-
tilor scrise în corespondența redată. Totodată, acest muzeu se va folosi 
de cele mai noi tehnologii de expunere, astfel încât publicul să poată 
parcurge uşor povestea muzeului; se vor realiza sisteme interactive de 
expunere, spaţii special destinate activităţilor unui muzeu modern, 
spaţii generoase cu funcţiuni bine definite, astfel încât şi cel mai exi-
gent public să fie cucerit de povestea prieteniei româno-ruse. 

 
Acest lucru va fi foarte interesant pentru adolescenţii din ziua de 

azi, care stau în faţa calculatorului pe internet, pe reţelele de socializa-
re. Lor le vine răspunsul imediat, într-o clipită, pe internet. Şi asta nu 
se compară cu acel sentiment minunat de nerăbdare, de a primi un 
răspuns, o veste, printr-o scrisoare. Acum, după cum vedeţi, cores-
pondenţa se poate trimite în câteva secunde sau minute. Însă scrisorile 
sunt mult mai personale având fiecare o identitate aparte. Fiecare 
scrisoare are personalitatea ei. Scrisorile sunt vii, sunt calde, păstrează 
căldură sufletească umană, pe când internetul, din păcate, este rece.  

 
Cu stimă,  
Gabriel Antoniu Lavrincic 
Director comercial, Simex – România 
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Рекорд Гиннесса за любовь к русскому и 
Музей Русско-Румынской Дружбы 

. 
Меня зовут Габриэль Антониу 

Лавринчик, живу в Румынии. Я 
являюсь коммерческим директором, 
представляю и продвигаю интересы 
румынской мебельной и текстильной 
промышленности в Российской 
Федерации, бывших республиках 
СССР, в Европе, Америке и Азии. 

22.018 писем – это самое большое в истории количество писем, 
которые были получены в течение жизни одним единственным 
человеком. Этот факт позволил мне занять важное место в Книге 
рекордов Гиннеса. Мне принадлежит международный 
непревзойденный рекорд «Guinness World Records» в категории 
самого большого за всю историю человечества количества 
полученных и отправленных писем,  которые являются 
результатом интенсивной переписки в письмах (написанных от 
руки).  Эту переписку я вел со своими друзьями (пионерами) из 
СССР в период  1986 - 1991 годов и продолжал вести в 
последующие годы до тех пор, пока появилась электронная почта. 
Моя жизнь просто построена из кирпичиков этих писем, 
полученных от детей из Советского Союза. Я – единственный 
человек в мире, которому принадлежит такая уникальная 
коллекция. 

Я отлично владею несколькими языками, но больше всех я 
обожаю русский язык, который я  самостоятельно изучил в 
возрасте 12 лет, используя метод общения по переписке в системе 
"социальной сети" с сотнями и тысячами людей из СССР. Про эту 
уникальную историю написали и пишут большое количество 
газет/ журналов/ изданий в Румынии, России и бывших 
республиках  СССР. С 1987 года до 1991 года я собрал 22 018 
писем только из моей личной переписки с моими советскими 
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друзьями со всего СССР, и в 2011 году я получил сертификат 
Книги Рекордов Гиннеса: 

Габриэль Антонию Лавринчик попал в Книгу рекордов Гиннеса, 
получив более 22 тысяч писем от советских и российских друзей по 
переписке. 22 018 писем пришло Габриэлю Антонию от друзей, с 
которыми он в детстве познакомился в пионерском лагере, бывшем в 
ту пору еще советским, а также через газету «Пионерская правда». С 
некоторыми из российских друзей по переписке Габриэль общается до 
сих пор. Многолетняя переписка помогла ему познакомиться с 
Советским Союзом, полюбить Россию и русскую культуру и выучить 
русский язык. Вот так Габриэль Антонию Лавринчик стал «румыном с 
русской душой», самостоятельно построив в возрасте 12-ти лет «свою 
социальную сеть», свой facebook через бумажную переписку еще в 
советские годы, когда не было компьютеров, и даже вообще не 
существовала идея «социальной сети». Этот международный рекорд 
является честью и гордостью уезда Сэлаж, Румынии и, не в последнюю 
очередь, Российской Федерации, страны, в которой были написаны 
сотни статей о данном достижении. 

Подтверждение уникального мирового рекорда находится на 
официальном сайте Книги Рекордов Гиннеса по адресу: 
http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/most-letters-received-in-
a-lifetime/ 

Габриэль Антониу Лавринчик из Румынии – первый человек в мире, 
который ещё в далёком 1986 году применил на практике идею 
«социальной сети» через переписку, таким образом подтвердив, что 
идея социальной сети в электронном/виртуальном пространстве 
является одним из величайших изобретений ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, и это 
будет вести весь мир только к ЭВОЛЮЦИИ. 

По мнению специалистов из 
Бухареста, Москвы, Лондона, 
Брюсселя и других европейских 
столиц, эта переписка является 
бесценным историческим 
источником и занимает важное 
место в человеческой истории 
общения, представляет собой 

http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/most-letters-received-in-a-lifetime/
http://www.guinnessworldrecords.com/records-9000/most-letters-received-in-a-lifetime/


46 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

настоящее международное культурно-антропологическое 
сокровище, а также имеет важное значение в филателии. 

Мой дед Жука Петру 
был военнопленным в 
СССР. Там он 
познакомился с русским 
языком и русской 
культурой, увидел 
природу России. Тогда-то 
и произошла с ним эта 
метаморфоза, которую я от 

него унаследовал, – он, если говорить поэтическим языком, обрел 
русскую душу. Всё моё детство мы очень часто говорили с 
дедушкой о России и о том, чем она его тронула. Я впитывал всё – 
отдельные фразы на русском, песни, которые он выучил в плену, 
рассказы из прошлого этой великой страны. Именно он является 
человеком, который привил мне любовь к русскому языку и 
культуре. Он мне помог понять важность и суть 
коммуникабельности. По сегодняшний день я ему обязан всеми 
своими успехами. На его стараниях во время войны я сегодня 
строю красивую профессию и, конечно, обладаю непобедимым 
мировым рекордом Книги Гиннеса. Мой дорогой дедушка 
демонстрировал всем, что любовь и доброта могут войну 
победить! Ничего не случается случайно на этой земле. Это ли не 
чудо, когда пленный начинает любить тех, кто его пленил? Но 
чуда никакого нет. Просто невозможно не отдать свою душу 
таким людям, как русские, когда узнаешь их ближе. Я деда очень 
хорошо понимаю. Так что, можно сказать, эту любовь дед мне 
передал по наследству. 

В этот прекрасный период моего детства, когда основными 
темами моих дискуссий с моим дедушкой были Россия и русская 
культура, мне была предоставлена счастливая возможность  
попасть в международный пионерский лагерь. В лагере я 
познакомился с детьми (пионерами) из СССР, с которыми сразу 
же нашел «общий язык», а по окончании смены в лагере мы 
обменялись своими адресами, и таким образом началась наша 
переписка. Одновременно с моим нахождением в международном 
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пионерском лагере я начал вести интенсивную переписку в  
«системе социальных сетей» с детьми из всех уголков СССР, с 
которыми я познакомился через газету «Пионерская правда».  

          

  
 
Я каждый день писал в среднем от 20 до 80 писем, которые 

отправлял своим друзьям по переписке в Советский Союз. 
Благодаря переписке я понял и хорошо изучил психологию 
людей в процессе коммуникации и общения. Моя переписка с 
раннего детства мне очень помогла как в профессиональном, так 
и в личном плане. Начиная с возраста 12 лет я был ежедневно в 
контакте и соединял через свою переписку в системе 
«социальной сети» сотни и тысячи людей по всему пространству 
бывшего СССР, начиная от Киева до Москвы, Ленинграда, 
Вильнюса, Минска, Казани, Сибири, Барнаула, Иркутска, Омска, 
Челябинска, Новосибирска, Барнаула, Абакана, Магадана, 
Камчатки, Владивостока, Биробиджана, Еревана, Тбилиси, Баку, 
Ташкента, Душанбе, Ашхабада и до Калининграда и полуострова 
Ямал. Я - живое воплощение дружбы народов, которая не знает 
границ и расстояний.  

Это переписка работала именно так, как сегодня 
функционирует социальная сеть Facebook - я посылал и получал 
фотографии, открытки, документы, материалы и. т. д. Как Вы 
прекрасно видите, общение в системe социальных сетей 
придумана не компанией Facebook. Через мою переписку я 
отправлял открытки, фотографии, документы, материалы о 
культуре, спорте, музыке, фотографии, сделанные с моего 
фотоаппарата. Я писал отчеты/обзоры, делал  переводы 
рассказов об истории Румынии и описывал привычки и 
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повседневную жизнь румын…. Я познакомил моих советских 
друзей с историей, культурой, музыкой, кино, спортом, 
географией и повседневной жизнью Румынии. Я вырезал 
фотографии из журналов и газет, которые я посылал моих 
советских друзей. Я переводил на русский язык статьи из 
журналов и газет о различных темах, таких, как история, спорт, 
музыка, кино (фильмы), литература, география, археология, 
филателия, наука и техника и т.д. Всегда через эти письма я 
обменивался с моими советскими друзьями по переписке 
фотографиями, марками, монетами/банкнотами, музыкальными 
записями, виниловыми пластинками, книгами, журналами, 
фотоальбомами, картами, значками, наклейками и т.д. Все, кто 
меня знает по переписке, говорят, что я был и есть Посол 
Румынии в России. Много взрослых граждан современной России 
еще в детстве с моей помощью узнали о Румынии, ее культуре, 
традициях, политике и экономике. 

Кстати, всем этим заинтересовались не только румынская 
почта, но и милиция (органы безопасности). Шпионом меня не 
считали, но неоднократно разыскивали и задавали много 
вопросов. Я честно отвечал на все вопросы, рассказывая, что все 
началось с увлечения моей жизни – Русского Языка. 

Благодаря этой международной переписке с моими 
советскими друзьями, наряду с очень многими другими 
позитивными моментами,  мне было намного проще изучать  
русский язык. Это помогло мне познать и понять ментальность и 
психологию русских людей, которую я ежедневно познаю и 
изучаю еще с 11 лет. Это помогло мне стать хорошим 
специалистом во всех вопросах, касающихся России и бывшего 
СССР, создать широкий круг связей  и огромный капитал 
взаимного доверия и понимания на всей территории бывшего 
Советского Союза, которые я поддерживаю и культивирую в 
экономических интересах Румынии. Благодаря моим советским 
друзьям я открыл для себя российскую культуру, русскую 
литературу и русскую музыку, Владимира Высоцкого, русский 
фольклор, советский кинематограф, филателию, нумизматику, 
спортивную жизнь в СССР, историю и географию СССР и 
народов, которые совместно проживали в полном согласии и 
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мире на всей территории бывшего Советского Союза. Кроме всего 
выше перечисленного мои советские друзья по переписке 
рассказывали мне интересные истории об их повседневной жизни 
и этнокультурной самобытности, что невозможно найти в книгах 
и энциклопедиях. 

Хочу отметить, что мои советские друзья были не только 
россияне, но и литовцы, эстонцы, татары (крымские татары), 
казахи, чеченцы, туркмены, узбеки, таджики, украинцы, 
молдаване, белорусы, армяне, грузины, азербайджанцы, евреи, 
башкиры, чуваши и другие. 

Русский язык, информация и коммуникация – это 
инструменты моей работы на протяжении 25-ти лет. Я обожаю 
общение, деятельность по связям с общественностью, знаю 
иностранные языки. Могу Вам сказать откровенно, что русский 
язык поменял всю мою жизнь с 11-ти летнего возраста. Благодаря 
этому великому и могучему языку я вырос профессионально и 
духовно, и день за днем получаю огромное удовольствие от 
общения на русском языке и достигаю огромных успехов. Я 
обожаю и верю в дружбу. 

 
К сожалению, книги 

и учебники на русском 
языке являются 
«редкими птицами» в 
румынском пейзаже, и 
именно по этой 
причине я принял 
решение создать 

Румынско-Русский 
Разговорник/Словарь. В румынском издательстве «Миневра» в 
2012 году вышел в  свет румынско-русский разговорник, над 
которым я работал более года. В 2014 году было выпущено второе 
издание. В ближайшее время планируется  третье издание 
разговорника. Специалисты и преподаватели русского языка 
престижных румынских университетов городов Клуж Напока и 
Бухареста утверждают, что данный разговорник считается одним 
из лучших разговорников на сегодняшний день и не имеет 
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аналогов. Книга помогает не только понять собеседника, 
познакомиться с русским языком и повысить уровень владения 
им, но и расширить кругозор. 

Следующим проектом является намерение написать книгу о 
моей дружбе, переписке, связях с советскими и русскими 
друзьями, и о том, как я попал в Книгу рекордов Гиннеса. Наряду 
со многими другими интересными книгами эта книга будет 
живым свидетельством  поколения 80-ых. Она будет обращена и 
к молодому поколению «facebook», которому она поможет 
открыть для себя этот эксперимент – возможность общения 
посредством письма  на бумаге. Это дает возможность 
понять - качественное воспитание можно осуществлять и с 
карандашом и бумагой в руках, что во многих случаях 
превосходит воспитание, осуществляемое при помощи 
клавиатуры компьютера. 

К сожалению, современные молодые люди никогда не писали 
писем при помощи ручки и бумаги. Можно много говорить о 
минусах и плюсах, вытекающих из этой ситуации, но прогресс и 
жизнь диктуют свои правила, времена меняются. Мы должны 
адаптироваться к происходящему  и идти вперед. Важно чтобы 
адаптация осуществлялась рационально и с учетом меры. И я в 
профессиональных и персональных целях использую 
электронную почту. Но мне все же не хватает той магии и  
волшебства, которые возникали в процессе обмена 
корреспонденцией, написанной на бумаге от руки. В те времена, 
когда я переписывался со своими советскими друзьями, я ждал 
ответного письма по 2-3 недели, и уверяю вас, что это были 
волнующие моменты ...  С предельной искренностью заверяю вас, 

что я очень рад тому, что в детстве у 
нас не было интернета. Если бы у 
нас был интернет, я уверен, что не 
смог бы реализовать столько 
интересных вещей. 

Именно поэтому идея открыть 
Музей Переписки и 
Российско-Румынской Дружбы 
пришла ко мне из желания  
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продемонстрировать подросткам из нового поколения «facebook», 
как мы обменивались корреспонденцией в те времена. Чтобы они 
могли увидеть своими глазами, как выглядели почтовые конверты, 
марки, открытки – все это предметы, принадлежащие 
человеческой цивилизации, которые не должны быть забыты. Вы 
должны знать, что некоторые из них являются единственными 
экземплярами. Для меня каждое письмо имеет свою жизнь, свою 
судьбу и свой собственный характер. Из содержания этих писем 
можно составить общую картину и увидеть, как тогда жили, 
проводили свободное время, какие были увлечения, что нам 
нравилось и что не нравилось. Эта картина, без всяких шуток, 
является частью человеческой истории. Это история наших стран 
– Румынии, России, СССР – написанная в письмах молодым 
поколением того времени. Для меня лично СССР обозначает 
АКАДЕМИЮ, в которой я научился многим важным вещам. В 
СССР жизнь была красивой, нормальной и благопристойной. 

Таким образом, невероятная история о 22.018 письмах, 
полученных из СССР, будет представлена в Музее Переписки и 
Российско-Румынской Дружбы и станет известной во всем мире. 

 В этом музее, наряду со многими объектами международного 
значения, будет выставлена и представлена хроника  80 - 90 
годов периода строительства коммунизма. В письмах, полученных 
от советских пионеров, можно увидеть, как тогда люди общались 
между собой посредством писем, написанных от руки и 
отправленных по почте. Будут представлены история и образ 
жизни в тот период времени, будет продемонстрирован путь, 
проделанный письмом, а также каким образом доставлялись 
письма от отправителя из любого уголка России, Сибири, бывших 
советских республик, Азии и других точек мира до получателя 
Габриэля Лавринчика и наоборот. В те времена не существовало 
современных социальных сетей таких, как «Facebook» или 
«Twitter», посредством которых можно общаться. В те годы 
письменная переписка являлась интернетом. Все эти экспонаты 
будут выставлены в рамках общей, специально созданной 
концепции, которая призвана продемонстрировать важность и 
уникальность писем и историй, переданных в них. Одновременно 
с этим в данном музее будут использованы самые новые 



52 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

выставочные технологии  таким образом, чтобы публика имела 
возможность без труда проследить историю музея. Также будут 
использованы интерактивные выставочные системы, созданы 
площадки, специально предназначенные деятельности 
современного музея, вместительные, с четко определенными 
функциями, что позволило бы завоевать даже самую 
требовательную публику историей российско-румынской 
дружбы. 

Материалы музея будут интересны для современных 
подростков, которые проводят время перед компьютером в 
интернете, в социальных сетях. В интернете они мгновенно 
получают ответ, но это невозможно сравнить с тем удивительным 
чувством нетерпения получить ответ, весточку в письме. Сегодня 
корреспонденцию можно отправить за несколько секунд или 
минут, но письма носят более личный характер. Каждое письмо 
имеет свою уникальность. Каждое письмо имеет свой характер. 
Письма несут в себе жизнь, тепло, хранят в себе тепло 
человеческой души, в то время как интернет, к сожалению, не 
дает этого тепла.  

 
С Уважением,  
Габриэль Антониу Лавринчик  
Коммерческий директор, «СИМЕКС» – Румыния 
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FAMILIA KENNEDY ÎN FILATELIE 
 
Radu-Florin CHIŞIU 
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 
Kennedy - o familie celebră vânată de fotografi, admirată şi denigrată cum pu-

ţine familii celebre au fost. Viaţa lor a născut şi hrănit legende.    
      

   
Familia Kennedy 

 
Joseph P. Joe Kennedy Sr. fiul lui Patrick J. Kennedy şi Mary Augusta 

Hickey Kennedy s-a născut la data de 06.09.1888 în oraşul Boston, statul 
Massachusetts. A avut o carieră de succes în afaceri şi a investit în mărfuri 
la bursa de valori, iar ulterior s-a axat pe investiţii în imobiliare. În primul 
război mondial a deţinut funcţia de director general al unei zone de la şan-
tierele navale din Boston, ceea ce a dus la o legătură de prietenie cu Fran-
klin Delano Roosewelt, devenind ulterior secretar al Marinei S.U.A. În anii 
1920 Kennedy a făcut profituri uriaşe din reorganizarea şi refinanţarea mai 
multor studiouri la Hollywood. 
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După anul 1933 a călătorit în Scoţia cu fiul lui Roosewelt, în vederea 
negocierii de contracte de drepturi de distribuţie pentru scotch whiskey. 

În SUA a deţinut cea mai mare clădire de birouri din ţară, o importantă 
bază în oraşul Chicago, ceea ce a dus la creearea unei alianţe cu conducerea 
politică irlandeză-americană.  

În perioada 1938-1940 a fost ambasadorul SUA în Regatul Unit. După 
război a lucrat în spatele scenei politice pentru a continua construirea de 
averi financiare şi politice ale familiei Kennedy. A fost căsătorit cu Rose 
Elizabeth Fitzgerald, fiica cea mare a primarului din Boston, John 
F. ,,Honey Fitz’’ Fitzgerald. Cuplul a avut nouă copii. A decedat la 18 no-
iembrie 1969 în Hyannis Port din Massachusetts, în urma unor complicaţii 
de la un accident vascular cerebral. 

Joseph Patrick ,, Joe’’ Kennedy Jr. s-a născut la data de 25 iulie 
1915 în localitatea Hull din statul Massachusetts. A urmat Şcoala Dex-
ter din Brookline statul Massachusetts, a absolvit Choate School, apoi a 
intrat la Colegiul Harvard din Cambridge Massachusetts. A practicat 
fotbal şi rugby. 

A plecat înainte de ultimul an de drept de la Harvard pentru a se în-
scrie în Rezerva Navală a SUA. În septembrie 1943 a fost trimis în Marea 
Britanie, unde s-a format pentru a deveni pilot aviator, devenind membru 
al bombardierului Escadrila 110 - Unitate specială a aerului. În 1944 a fina-
lizat 25 de misiuni de luptă, a devenit eligibil să se întoarcă acasă, dar s-a 
oferit voluntar pentru misiunea Operation Aphrodite - operaţiune împo-
triva submarinelor germane din insula Heligoland în Marea Nordului, ex-
perimentând un nou prototip de avion cu încărcătură explozivă la bord. 

Cutezător şi îndrăzneţ în tactica lui şi cu neclintită încredere în impor-
tanţa vitală a misiunii sale, şi-a riscat viaţa de bunăvoie în suprema măsură 
a sacrificiului şi prin marea sa vitejie personală şi tărie de caracter, dar şi a 
tradiţiei Serviciului Naval al SUA.  

În semn de înaltă recunoaştere în 1946 Marina SUA a numit un dis-
trugător pentru Kennedy ,,USS Joseph P. Kennedy Jr”. A decedat la 
12.08.1944 (Blytburg Est Suffork), în Marea Britanie, în timpul operaţiunii 
Aphrodite.  

John Fitzgerald Kennedy s-a născut la data de 29 mai 1917 în 
Brookline Boston, a urmat cursurile Universităţii Harward. În 1942 s-a în-
rolat în Marina SUA, unde a devenit locotenent pe torpilorul PT 109, unde 
a făcut o faptă eroică, a salvat 10 din cei 12 membri ai echipajului, loviţi de 
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un distrugător japonez în apropierea insulelor Solomon. Fapta eroică a lui 
Jack a ajuns pe prima pagina a ziarului New York Times. După război, 
urmând instrucţiunile tatălui său, Jack a repetat în fiecare discurs electoral 
fapta sa eroică din Pacificul de sud şi moartea tragică a fratelui său. Din 
culise, tatăl său se ocupa de administrarea economică şi canalizarea sume-
lor uriaşe în mai multe direcţii, pentru a asigura susţinătorii fiului său în 
candidatura sa din partea Partidului Democrat pentru funcţia de senator. 

În anul 1953 s-a căsătorit cu Jacqueline Bouvier, fotoreporter la ,, Times 
Herald’’, care datorită frumuseţii sale a fost numită ,,Orhideea neagră’’. 
J.F.K a scris cartea ,, Profilul Curajului’’ cu care a câştigat premiul Pulitzer.  

Senator de Massachusetts şi militar, primul preşedinte catolic de ori-
gine irlandeză din istoria SUA, a reuşit cu abilitate să dezamorseze criza 
rachetelor din Cuba în conflictul cu URSS, fiind cel mai periculos punct al 
Războiului Rece, unde lumea a fost cel mai aproape de un război nuclear 
total. 

Cu ocazia învestiturii şi depunerii jurământului de credinţă pentru 
preşedinţia SUA, JFK a rostit un celebru discurs care a făcut istorie. Ci-
tez:  ,, Dragi compatrioţi, întrebaţi-vă nu ce poate ţara să facă pentru fie-
care în parte ci, ce poate fiecare să facă pentru ţară’’, discurs din progra-
mul ,,Noii frontiere’’. În timpul mandatului său, printre acţiunile publici-
tare, a fost lansat programul ,,Alimente pentru pace’’, înfiinţarea ,,Corpului 
Păcii’’, “Alianţa pentru progres’’, dar şi a programului spaţial ,,Apollo’’, 
fiind considerat un stindard al liberalismului american. În timpul unui 
turneu prezidenţial în Dallas (Texas) a fost împuşcat mortal în condiţii ne-
elucidate încă. Moartea sa rămâne şi astăzi un mister. A decedat la data de  
22.11.1963 la Dallas şi a fost înmormântat în cimitirul militar naţional Ar-
lington din Washington D.C. 

În memoria sa, atât Aeroportul Internaţional din New York, cât şi 
Centrul Spaţial, Cape Canaveral din Florida, de unde au fost lansate nave-
tele spaţiale în cadrul programului selenar ,, Apollo’’ care a stabilit obiec-
tivul de aterizare pe Lună, îi poartă numele. 

Robert Francis ,, Bobby’’ Kennedy s-a născut la data de 20 noiembrie 
1925 în Brookline statul Massachusetts, cunoscut şi prin acronimul R.F.K., 
a fost om politic american, procuror general și apoi Senator al SUA.  

A urmat studiile la Hilton Academy, Universitatea din Virginia, Bates 
College, Universitatea Harward. Din 1961 până în 1964 a fost procuror ge-
neral al SUA. Din 1965 până în 1968 a ocupat funcţia de senator de New 
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York. Robert Kennedy este fratele mai mic al preşedintelui american John F. 
Kennedy, el i-a fost consilier pe durata mandatului prezidenţial. Vreme de 
nouă luni de zile după asasinarea lui J.F.K, 22 noiembrie 1963, Robert F. a 
rămas Procuror General sub noul preşedinte american, Lyndon Baines 
Johnson. În septembrie 1964, Kennedy se retrage din funcţie, urmând să 
intre în Senat. Timp de câţiva ani, el va fi implicat într-un dezacord public 
cu preşedintele Johnson, în privinţa Războiului din Vietnam. La începutul 
lui 1968, Kennedy se hotărăşte să candideze pentru preşedinţia Statelor 
Unite, căutând sa fie nominalizat de către Partidul Democrat. 

Înregistrează un prim succes în faţa senatorului de Minnesota, Eugene 
McCarthy. Kennedy este asasinat în data de 5 iunie 1968. Kennedy a fost 
împuşcat la trecerea sa prin bucătăria hotelului Ambasador, decedând la 
Clinica Medicală Good Samaritan Hospital, 26 de ore după aceea fiind în-
mormântat în cimitirul Arlington. Sirhan Sirhan, un iordanian emigrat în 
Palestina, a fost condamnat pentru uciderea lui Kennedy, slujind o sentinţă 
pe viaţă în închisoare. La 9 iunie preşedintele Johnson declară zi de doliu 
naţional, în memoria lui Kennedy. 

Edward Moore ,,Ted’’ Kennedy s-a născut la 22 februarie 1932 in 
Boston (Dorchester) statul Massachusetts. A urmat cursurile Academiei 
Hilton, Harward College şi Universitatea Virginia. 

E. Kennedy a fost pentru o bună perioadă de timp (aproximativ 47 de 
ani) cel de-al doilea membru al Senatului ca longevitate în serviciul public. 
El a fost ales prima dată pentru un mandat complet de şase ani în urma 
alegerilor din noiembrie 1964, fiind apoi reales de încă opt ori (în 1970, 1976, 
1982, 1988, 1994, 2000 şi 2006). 

Kennedy E. a fost cunoscut pentru carisma şi abilităţile sale oratorice. 
A devenit recunoscut ca ,,Leul Senatului’’ prin mandatul său lung şi prin 
influenţă. A militat pentru un guvern intervenţionist, a colaborat cu repu-
blicanii pentru a găsi compromisuri între senatorii cu vederi disparate. A 
jucat un rol major prin trecerea mai multor legi, inclusiv legile care vizează 
migraţia, cercetarea cancerului, asigurările de sănătate, Apartheid, discri-
minarea de handicap, îngrijire SIDA, drepturile civile, beneficiile de sănă-
tate mintală, de asigurări de sănătate pentru copii, educaţie şi voluntariat. 

Senatorul american Edward Moore ,,Ted’’ Kennedy, o icoană liberală a 
fost de-a lungul vremii o ţintă frecventă a opoziţiei republicane, unul din-
tre cei mai longevivi membri ai legislativului american. Ted Kennedy este 
singurul dintre cei patru fraţi care a murit din cauze naturale. 
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A fost căsătorit cu Victoria Reggie Kennedy între 1992-2009 şi Joan 
Bennet Kennedy între 1958-1982. A avut trei copii: Patrick Kennedy, Kara 
Kennedy si Edward M. Kennedy Jr. A decedat la data la 30.08.2009 şi a fost 
înmormântat alături de fraţii săi în cimitirul Arlington din Washington, 
fiind ultimul patriarh al celebrei dinastii. 

Statul Filipine a tipărit în anul 1968 o serie de trei timbre dantelate şi 
nedantelate plus două coliţe, având şi supratipar S.N.V., cu toată familia 
Kennedy.  

Emiratul arab Ajman a tipărit o serie de nouă valori în care apare fami-
lia Kennedy. Capitala statului Bahrain, Manama, a tipărit de asemenea o 
serie formată din cinci valori cu familia Kennedy. 

Majoritatea statelor din continentul american și african, la care se ada-
ugă statele apartinând Commonwealth-ului britanic, au tipărit timbre cu 
reprezentanţii familiei Kennedy, individual, dar şi alături de mari lideri 
politici ai vremii. 

Statele Unite ale Americii au emis primul timbru cu J.F. Ken-
nedy la 29 mai 1964. Forma generală a timbrului este un dreptunghi 
orizontal, design-ul efectuat de Raymond Loewy/ Wiliams Snaith, 
format din două pătrate side-by-side (unul lângă altul), stânga descrie 
flacăra eternă, vesnică, iar în dreapta un portret al lui J. F. Kennedy 
adaptat dintr-o fotografie făcută în anul 1958 de către Bill Murphy 
pentru ziarul Los Angeles Times. Inscripţii textuale formează un cadru 
în jurul modelului central şi includ un citat din anul 1961- discursul 
inaugural a lui Kennedy: ,,Şi strălucirea de la care focul poate lumina 
cu adevărat lumea’’, împreună cu numele complet a lui Kennedy şi 
anii naşterii şi ai morţii sale. Timbrul are dimensiunea de  40 mm X 25 
mm, perforare 11X10 ½, iar valoarea nominală este de 5 cenţi; tirajul a 
fost de aproximativ un milion de exemplare, editându-se şi first day 
cover (plic prima zi). La 12.01.1969, SUA a emis primul timbru come-
morativ cu Robert Francis Kennedy. Design-ul a fost efectuat de 
Bradbury Thompson, iar fotograful Stanley Tretick, l-a   reprezentat 
în poziţia de gânditor. Timbrul a fost disponibil în Districtul Columbia, 
avea o valoare nominală de 15 cenţi, culoare albastru, perforare 11 şi 
first day cover (plic prima zi); tiraj 192 de coli, în 4 panouri a câte 50 de 
timbre.  
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Timbrul al treilea, reprezentând marinarii forţelor navale ale SUA 
în timpul celui de-al doilea război mondial, în care apare Joseph Pa-
trick Kennedy, a fost tipărit la 27 octombrie 1945, cu valoarea nominală 
de 3 cenţi, perforare 11X10 ½, culoare albastru, tiraj 200 coli în patru 
panouri a câte 50 de bucăţi.   

Timbrul reprezentând Casa Albă, a fost emis la 20 aprilie 1950 
într-o serie de patru valori, având nominalul de 3 cenţi, culoare verde, 
perforare 10½X11, tiraj 200 de coli în patru panouri a câte 50 de bucăţi. 
Timbre cu membri familiei Kennedy au emis majoritatea ţărilor lumii. 

 Astăzi, membrii familiei Kennedy, stabiliţi care încotro, fiecare cu vi-
aţa lui, rareori se strâng împreună. Se regăsesc, bineînţeles cu toţii la o 
nuntă sau la o înmormântare şi, evident, în campanii electorale. 

Vraja magică a numelui Kennedy, un nume parte inseparabilă a istoriei 
Americii timp de o jumătate de secol, îşi păstrează fascinaţia de odinioară. 

Kennedy este numele unei familii intrate în legendă, Kennedy este un 
mit. 
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REGALITATEA şi SPIRITUL RADIOFONIC 
în ROMÂNIA INTERBELICĂ până la abdicare 
 
Florian UNGUR 
Membru asociat al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
                                                     

Apariţia şi dezvoltarea radiodifuziunii în Europa, cu predilecţie 
după anul 1920, a determinat schimbări şi în ţara noastră în ceea ce 
priveşte problematica radiofoniei. 

Aceste schimbări au fost rezultatul, în egală măsură, atât al pro-
gresului tehnico-ştiinţific, cât şi celui economic, social, politic şi cultu-
ral, într-un cuvânt al progresului înregistrat de societatea din întreaga 
lume, în modul general, şi cea din România, în mod particular. 

În context istoric, apariţia României Mari a deschis o nouă etapă în 
evoluţia societăţii româneşti având printre altele, ca suport, impetuoa-
sa dezvoltare a radiofoniei în Europa, ulterior şi în ţara noastră. 

Reflectarea actualităţii româneşti şi informarea publicului ra-
dioascultător a fost unul din aspectele definitorii ale radiofoniei din 
ţara noastră începând chiar cu momentul încoronării suveranilor Ro-
mâniei Mari la 15 octombrie 1922, regele Ferdinand I şi regina Maria. 
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Suveranii României Mari au manifestat încă de la începutul dom-
niei un interes deosebit în privinţa înfiinţării şi dezvoltării radiofoniei 
româneşti, asigurând întregul sprijin constituţional în legalizarea 
acesteia ca mijloc de culturalizare a maselor. Astfel, la 15 decembrie 
1925 a fost elaborat DECRETUL REGAL de aplicare a Legii radiofoniei, 
ce va fi comunicat, ulterior, şi Oficiului Internaţional al Radiofoniei 
având sediul la Geneva. 

 

 
 
Cu toate greutăţile întâmpinate, acţiunile susţinute de regalitate au 

făcut posibilă constituirea Societăţii de Difuziune Radio-Telefonică 
din România (S.D.R-T.R.) la 22 decembrie 1927, iar un an mai târziu, la 
1 noiembrie, avea să fie transmisă în eter prima emisiune radiofonică 
oficială din România. 
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Regretabil, regele Ferdinand I nu a mai apucat să-şi vadă visul îm-

plinit, întrucât a trecut la cele veşnice la data de 20 iulie 1927 în urma 
unei boli necruţătoare. În timpul scurtei sale domnii, 13 ani tumultoşi 
pentru istoria României, şi-a dăruit întreaga capacitate de muncă pen-
tru binele ţării şi poporului pe care l-a iubit. Om de o vastă cultură, 
poliglot şi un botanist pasionat, regele a fost sincer dedicat românilor, 
sub cârmuirea sa înregistrându-se cea mai înfloritoare perioadă a sta-
tului românesc modern. 

Ferdinand a condus ţara cu respectarea strictă a Constituţiei şi a 
pus datoria sa ca rege al României, înaintea simţămintelor sale perso-
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nale (cum a fost în cazul intrării în război împotriva ţării sale natale sau 
excluderii propriului fiu din rândul Casei Regale a României). A fost 
dăruit cu un devotament neobosit faţă de datorie, o gândire socială 
profundă şi capacitatea de a găsi echilibrul între adversităţi. 

Cu sprijinul puternicei, energicei şi voluntarei sale soţii, a reuşit 
să-şi conducă ţara cu bine prin Primul Război Mondial, să promoveze 
reforma agrară, să adopte o politică moderată faţă de minorităţi, cerută 
prin Tratatele de Pace de la Paris şi să asigure astfel stabilitatea internă 
a României Mari. 

Viziunea politică a lui Ferdinand nu a putut fi transpusă integral în 
practică, din cauza limitărilor puterilor sale prin regimul constituţional 
existent. Sub aparenţa sa modestă, retrasă şi lipsită de hotărâre se as-
cundea o conştiinţă superioară şi o bogată viaţă interioară.  

Casa regală a continuat să se bucure şi în perioada următoare de o 
prezenţă apreciabilă în programele Radiodifuziunii, mai ales prin ma-
nifestările de cultură şi artă iniţiate de regina Maria la curtea regală. 
Organizând şezători literare şi muzicale, acestea au constituit un real 
prilej de consacrare a talentelor româneşti; suflet generos, vibrând 
pentru tot ce e frumos şi măreţ, regina a fost o înaltă protectoare a ar-
tiştilor, fie ei poeţi, pictori ori muzicieni. 
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Din anul 1937 starea sănătăţii reginei s-a înrăutăţit considerabil, o 
boală nemiloasă măcinându-i sănătatea într-un ritm galopant, ceea ce 
va duce la moartea ei la 18 iulie 1938. 

Radiodiuziunea Română a fost ecoul durerii şi emoţiei ce a cuprins 
întreaga ţară la aflarea acestei veşti; în semn de doliu, programul ra-
dioului a fost modificat pe toată durata premergătoare funeraliilor şi 
până la înhumarea reginei. 

Radiofonia a amuţit… viaţa ţării pare că se desfăşoară mai încet, mai reţinut, 
în şoaptă, ca să nu tulbure liniştea Reginei adormite. Programul radiofonic s-a 
rezumat doar la ştirile radiojurnalului şi la câteva ore de muzică gravă… 

Ceremoniile din ziua de 24 iulie 1938 au fost un eveniment media-
tic de excepţie, reporteri radio din întreaga Europă fiind prezenţi la 
marea durere a poporului român, făcând transmisiuni înspre toate 
colţurile continentului… a murit Regina Maria… cea mai iubită regină a 
tuturor românilor. 
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În Panteonul Naţional al României şi în sufletele tuturor românilor 
suveranii Ferdinand I şi regina Maria ocupă locul central, prin contri-
buţia lor realizându-se marele vis al României Mari Unite şi propăşirea 
poporului român pe calea bunăstării şi civilizaţiei. 

Contextul istoric al venirii la putere a lui Carol al II-lea a determi-
nat schimbări radicale şi în privinţa locului şi rolului radiodifuziunii. 
Încă de la început monarhul a înţeles perfect această stare de fapt în 
realizarea programului său de instaurare a unui regim de autoritate 
personală în România. 

Subordonându-şi complet Societarea Română de Radiodifuziune 
(S.R.R.) dictatura regală avea nevoie absolută ca emisiunile radiofonice 
să ajungă până în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării, ca ele să se des-
făşoare în bune condiţiuni tehnice şi ca un număr cât mai mare de lo-
cuitori să fie supuşi unui regim zilnic de propagandă şi îndoctrinare; 
se spera ca şi pe această cale să se obţină o adeziune sinceră şi aproape 
unanimă a populaţiei faţă de propriile obiective economice, sociale, 
culturale şi politice. 

Cu ajutorul radioului, monarhul a căutat să impună, direct sau in-
direct, imaginea unui rege supus ţării şi intereselor sale. Instaurarea 
cultului personalităţii avea să înceapă încă din anul 1931, când suve-
ranul a subordonat practic Radiodifuziunea Română interesului său 
politic. 

Propaganda procarlistă de o amploare fără precedent s-a realizat 
prin prezenţa regelui la microfonul radiodifuziunii şi prin difuzarea în 
exces a unor emisiuni consacrate personalităţii sale, în special, şi a fa-
miliei regale, în general. 

Dinastia regală a fost omagiată în ziua de 10 mai a fiecărui an, 
când erau difuzate emisiuni speciale, care au inclus transmisiuni în 
direct de la festivităţile organizate pe câmpul Cotrocenilor, conferinţe 
ocazionale, muzică, parade militare, emisiuni omagiale de versuri, 
meciuri de fotbal ş.a. 

Regele Carol al II-lea folosea orice prilej pentru ca să iasă în evi-
denţă, subjugând astfel, treptat, radiodifuziunea în a-şi atinge propriile 
scopuri. Prin acţiunile întreprinse suveranul a dăruit un nou prestigiu 
Radiodifuziunii Române care a înţeles pe deplin că trebuie să fie întotdeauna 
închinată ideii monarhice şi naţionale. 
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Microfonul regal 

 

  
 
 

 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | V, 2016 • 67 

Instaurarea dictaturii regale a lui Carol al II-lea a însemnat şi ac-
centuarea controlului exercitat de instituţia monarhică asupra radio-
difuziunii din ţara noastră. Noul regim nu mai permitea opţiuni inde-
pendente niciunei instituţii ale statului; propaganda procarlistă, prin 
toate instituţiile specializate şi prin toate mijloacele, a căpătat proporţii 
nemaicunoscute până atunci, iar cultul personalităţii regelui a căpătat 
forme de-a dreptul aberante. Practic, nu exista nicio activitate în care 
să nu fie semnalată prezenţa monarhului, considerat augustul protector 
al radiodifuziunii naţionale. 

Asumându-şi merite deosebite în slujirea neamului românesc, în 
consolidarea ţării şi armatei, regele Carol al II-lea nu mai contenea în a 
fi prezent în toate emisiunile radiofonice ale Radiodifuziunii Române. 
Oratori, oameni politici, istorici şi literaţi s-au întrecut în a aduce laude 
la adresa Majestăţii Sale şi a regimului dictatorial pe care l-a instaurat. 

Această stare impusă de rege avea să pălească după un timp, iar în 
anul 1940 regimul carlist s-a prăbuşit date fiind împrejurările istorice 
premergătoare izbucnirii celui de-al doilea Război Mondial.  

Mihai I este ultimul rege al Româ-
niei, domnind în două rânduri (20 iulie 
1927 - 8 iunie 1930) şi (6 septembrie 
1940 - 30 decembrie 1947), cea de-a do-
ua perioadă fiind cea mai complexă 
datorită contextului politic internaţio-
nal determinat de izbucnirea războiu-
lui. 

La acea dată, respectiv 6 septembrie 
1940, Mihai I în vârstă de doar 18 ani, a 
fost proclamat rege al României fără a 
depune un jurământ pe Constituţie 
(abrogată) şi fără votul de aprobare al 
Parlamentului (suspendat). Pentru a i 
se da legitimitate au fost întreprinse în perioada imediat următoare 
procedurile de încoronare cu Coroana de Oţel şi uns rege de către Pa-
triarhul României, Nicodim Munteanu. 

În aceste condiţii, legal, regele nu putea exercita prea multă auto-
ritate, în afara prerogativelor de a fi şeful suprem al armatei şi de a de-
semna un prim-ministru cu puteri depline, numit conducător. 
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Presiunile interne din partea comuniştilor, precum şi impunerea 

unei noi conduceri statale din partea U.R.S.S., au făcut ca regele să fie 
forţat să abdice pe data de 30 decembrie 1947, locul instituţiei monar-
hice fiind preluat de noua conducere populară a ţării. 
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Perioada de comunizare a României, începută după august 1944 a re-

prezentat în fapt începutul sfârşitului unei perioade în care monarhia din 
ţara noastră avea să-şi încheie destinul, un destin zguduit, pe de o parte 
datorită efectelor contextului istoric internaţional, şi pe de altă parte de 
noua orânduire ce avea să ţină ţara într-o dictatură totalitară mai bine de 40 
de ani. 

După abdicare, regele a părăsit România şi a trăit în Elveţia şi în Marea 
Britanie unde şi-a întemeiat familia regală alături de soţia sa regina Ana de 
Bourbon-Parma. Cu toate că s-au lansat diverse ipoteze conform cărora 
regele Mihai I ar fi plecat cu averi mari din ţară, relatările despre viaţa sa 
din exil dovedesc faptul că acesta a trebuit să-si câştige existenta prin pro-
pria-i muncă şi nu a dus nicidecum un trai luxos pe baza vreunei averi cu 
care ar fi părăsit România.  
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Ca un arc peste timp, destinul a făcut ca regele Mihai I să revină în ţară 
după 50 de ani continuând să fie prezent în mijlocul românilor, casa regală 
implicându-se în mai multe proiecte caritabile. În 1997 după înfrângerea 
electorală a lui Ion Iliescu de către preşedintele Emil Constantinescu, Ro-
mânia i-a reactivat regelui Mihai I cetăţenia română şi i-a permis să îşi re-
viziteze propria ţară oricând va voi.  

 

 
 
De marile sărbători creştine şi în funcţie de angajamentele lor publice, 

regele Mihai I şi regina Ana aleg să fie alături de cei dragi fie la castelul său 
de la Săvârşin din judeţul Arad, fie la palatul Elisabeta din Bucureşti, pus la 
dispoziţia lor prin decizie parlamentară. 

Dar, aceasta este deja contemporaneitate.  
 

Brusturi, aprilie 2016 
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DESPRE RETIPĂRIRILE ÎN FACSIMIL 
ALE EDIŢIEI PRINCEPS M. EMINESCU, 
POESII, 1884 

 
Dan BĂCUEŢ-CRIŞAN 
Flaviu BĂCUEŢ-CRIŞAN 
Membru asociat al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 
 

În aceste rânduri ne-am propus să trecem în revistă copii-
le/replicile realizate după o carte extrem de importantă pentru litera-
tura românească, volumul de poezii aparținând lui M. Eminescu și pu-
blicat în anul 1884, singurul volum de poezii publicat în timpul vieții 
“Luceafărului”. Volumul intitulat POESII a văzut lumina tiparului sub 
îngrijirea criticului literar T. Maiorescu. A fost tipărit la Editura Li-
brăriei SOCECU and Comp. la București în anul 1884, într-un tiraj de 
1000 de exemplare. Volumul are 307 pagini și conține 61 de poezii1. 

Ediția princeps are coperțile cartonate și îmbrăcate în pânză roșie, 
coperți extrem de frumos decorate cu elemente antropomorfe și vege-
tale aurii. De asemenea, paginile cărții sunt toate decorate cu mai mul-
te elemente vegetale, geometrice și antropomorfe. Ediția princeps a 
fost retipărită în facsimile cu mai multe prilejuri, la mai multe edituri 
din mai multe țări. Pe aceste ediții în facsimil le vom trece în revistă în 
rândurile care urmează. 

  

                                                                 
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu (consultat în 11. 09. 2016); CREȚIA 1989, 
III-IX. 
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1. Ediția princeps republicată 

în facsimil în anul 1989 la 100 de 
ani de la moartea poetului M. 
Eminescu. București. Editura 
Academiei Republicii Socialiste 
România (Bun de tipar 27. 05. 
1989). Coperți cartonate îmbrăcate 
în pânză albă cu ornamente aurii.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Ediția princeps republicată în 

facsimil în anul 1989 la 100 de ani de la 
moartea poetului M. Eminescu. Opinia 
studențească. Tipar executat la Intre-
prinderea Poligrafică Iași (Bun de tipar 15. 
06. 1989). Format liliput. Tiraj 6000 de 
exemplare. Coperți cartonate, supraco-
pertă (hârtie fină lucioasă) albă cu orna-
mente aurii.  
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3. Ediția princeps republicată 

în facsimil în anul 1989 la 100 de 
ani de la moartea poetului M. 
Eminescu. Chișinău (Republica 
Moldova). Editura Literatura Ar-
tistică (Bun de tipar 21. 10. 1989). 
Coperți cartonate îmbrăcate în pi-
ele ecologică de culoare roșie cu 
ornamente aurii. Tiraj 5000 de 
exemplare. 

 
 
 

 
 
 
 
 

4. Ediția princeps republica-
tă în facsimil în anul 1989 la 100 
de ani de la moartea poetului M. 
Eminescu. Publicată de către 
Asociația Culturală Internațio-
nală a Etniei Române. Viena 
1989. Editura La Meridiana, Pa-
lermo, Italia. Coperți cartonate 
îmbrăcate în pânză de culoare 
roșie cu ornamente aurii. Mar-
ginile paginilor sunt și ele aurite. 
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5. Ediția princeps republicată 

în facsimil în anul 1992. Publicată 
la Craiova. Editura Europa. Co-
perți cartonate îmbrăcate în pânză 
de culoare roșie cu ornamente ar-
gintii.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ediția princeps republicată în 

facsimil în anul 1992 la Târgu Mureș. 
Editura Veritas. Format liliput. Coperți 
cartonate îmbrăcate în pânză de culoare 
albastră cu ornamente aurii.  
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7. Ediția princeps republicată 

în facsimil în anul 2004 la Bucu-
rești. Editura Semne. Coperți car-
tonate îmbrăcate în piele ecoloi-
că/imitație țesătură pânză de cu-
loare roșie cu ornamente aurii.  

 
 

 
 
 
 
Am pornit în acest demers de la importanța și nu în ultimul rând de la 

frumusețea și eleganța cu care a fost realizată această carte. Ne-am propus 
să înregistrăm toate retipăririle în facsimil realizate după ediția princeps 
din anul 1884. Am constatat existența a 7 retipăriri în facsimil apărute la 7 
edituri în 3 țări (vezi tabelul de mai jos). 

 
ȚARA ANUL RETIPĂRIRII ÎN FACSIMIL 
România 1989, 1992, 2004 
Moldova 1989 
Austria 1989 

 
ȚARA EDITURA 
România Editura Academiei RSR. București 

Opinia studențească. Iași 
Editura Europa. Craiova 
Editura Veritas. Târgu Mureș 
Editura Semne. București 

Moldova Editura Literatura Artistică. Chișinău 
Austria La Meridiana. Palermo 
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Majoritatea editurilor care au retipărit în facsimil volumul POESII, 
M. Eminescu, 1884 s-au străduit să păstreze caracteristicile tehnice și 
estetice ale ediției princeps, nu numai în ceea ce privește cuprinsul, 
conținutul și paginația, dar și în ceea ce privește realizarea coperților. 
Este de remarcat și faptul că două retipăriri (Iași 1989 și Târgu Mureș 
1992) s-au făcut în format liliput.  

Importanța modelului care a stat la baza realizării reproducerilor 
în facsimil împreună cu realizarea estetică deosebită a acestor retipăriri 
le recomandă ca adevărate elemente de artă tipografică ce ar trebui să 
se afle în orice bibliotecă publică ori privată.  

  
 

BIBLIOGRAFIE: 
P. CREȚIA, Notă asupra ediției, în M. Eminescu. Poesii. 1884,  
București, 1989, III-IX. 
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Din comunicările celui de-al III-lea Congres 
Internaţional de Numismatică din România, 

intitulat Regalitatea în România,                
Braşov, 9-11 iunie 2016 

 

 



78 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj  



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | V, 2016 • 79 

Regalitatea în însemnele celui de-al III-lea  
Congres Internaţional de Numismatică din 
România. 

 
Ştefan SAMOILĂ 
Vicepreşedinte Societatea Numismatică Română 
Preşedinte Secţia Numismatică Braşov 

 
PLACHETA ANIVERSARĂ 

 
Anul acesta aniversăm şi comemorăm câteva evenimente deosebi-

te din istoria neamului nostru şi mă refer în mod deosebit la aniversa-
rea a 150 de ani de la fondarea regalităţii în România, 135 de ani de 
când România devine regat, 150 de ani de la înfiinţarea de către dom-
nitorul Alexandru Ioan Cuza a celui mai important for de ştiinţă şi 
cultură din România, Academia Română (denumită, iniţial, la 1 aprilie 
1866, Societatea Literară Română, de la 1 august 1867, Societatea Aca-
demică Română, iar din anul 1879, Academia Română) şi comemora-
rea a 100 de ani de la intrarea României, alături de Antanta, în Primul 
Război Mondial, la 27 august 1916. 

Ca urmare, Secţia Numismatică Braşov a organizat cel de-al III-lea 
Congres Internaţional de Numismatică din România postbelică, de-
numit „Regalitatea în România”. La acest forum ştiinţific internaţio-
nal se vor prezenta comunicări de numismatică antică, feudală, mo-
dernă şi contemporană, dar şi lucrări de numismatică regalistă şi din 
istoricul Academiei Române. 

Pentru a marca acest important moment ştiinţific am conceput şi 
realizat o plachetă şi o insignă aniversară. Contrar uzanţelor, placheta 
nu este unifaţă, ci are gravate ambele feţe. 

PE AVERS, este dispusă central harta României Mari, iar în cele 
patru colţuri ale plachetei, cei patru regi ai României, astfel: în stânga, 
sus, regele Carol I; în dreapta, sus, regele Ferdinand I; în stânga, jos, 
regele Carol II şi în dreapta, jos, regele Mihai I. Cele cinci imagini au 
fost realizate color, iar în rest 3D. 
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Legenda este bilingvă: în partea superioară, pe cinci rânduri, CEL 
DE AL III-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE NUMISMA-
TICĂ/DIN ROMÂNIA POSTBELICĂ – BRAŞOV 2016/THE 3rd IN-
TERNATIONAL NUMISMATICS CONGRESS/FROM 
POST-WAR/ROMANIA – BRAŞOV 2016, iar în partea inferioară, pe 
şase rânduri, 150 DE ANI DE LA/FONDAREA DINASTIEI REGALE 
A ROMÂNIEI/1866 – 2016/150 YEARS SINCE THE/FOUNDATION 
OF ROMANIA ROYAL DYNASTY/1866 – 2016. 

 

 
 

 
SCURTĂ DESCRIERE A IMAGINILOR DE PE AVERSUL 

PLACHETEI 
 

ROMÂNIA MARE 
 

Termenul „România Mare” (România interbelică, România Între-
gită), formată din cel 10 regiuni istorice româneşti (provincii tradiţio-
nale): Banat, Basarabia, Bucovina, Crişana, Dobrogea, Maramureş, 
Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania (Ardeal), a intrat în uz 
după Conferinţa de la Paris. Aici a fost semnat la 28 iunie 1919, în Sala 
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Oglinzilor de la Château de Versailles, documentul cunoscut ca Tra-
tatul de la Versailles, promulgat la 10 ianuarie 1920,  Tratatul de la 
Saint-Germain en-Laye, semnat la 10 septembrie 1919, şi Tratatul de 
la Trianon semnat la data de 4 iunie 1920,  ca o stare de fapt, faţă de 
dimensiunile geo-politice anterioare.  

 

 

 
Ca urmare, România interbelică a cunoscut cea mai mare extindere 

teritorială din istoria sa, 295.641 km2  (faţă de 238.391 km2  în pre-
zent). Această stare de fapt s-a menţinut până în anul 1940, când, ca 
urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, a ultima-
tumului sovietic de „retrocedare imediată a Basarabiei şi a Bucovinei 
de Nord” din 26 iunie 1940, a Dictatul de la Viena din 30 august 1940 
şi a Tratatului de frontieră româno-bulgară de la Craiova din 7 sep-
tembrie 1940, România a pierdut o treime din ţară fără să fi tras un foc 
de armă. Termenul „România Mare” nu a fost niciodată denumirea ofi-
cială a statului român, nefiind înscris în constituţie. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Versailles
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Versailles
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pactul_Ribbentrop-Molotov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Basarabia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dictatul_de_la_Viena
https://ro.wikipedia.org/wiki/Denumirile_oficiale_ale_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Denumirile_oficiale_ale_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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STEMELE PROVINCIILOR ISTORICE (în ordinea prezentării lor în text) 

 
 
REGELE CAROL I; nume întreg, Karl Eitel Friedrich Zephyrinus 

Ludwig von Hohenzollren-Sigmaringen, s-a născut pe 20 aprilie 1839 în 
Sigmaringen (Prusia) şi a decedat pe 27 septembrie 1914 la Castelul Pe-
leş,din Sinaia (România).  

 

   
 
Devine domn al României  la 10 mai 1866 şi este proclamat rege la 26 

martie 1881. În 29 iunie 1866, Parlamentul român adoptă prima Constituţie 
din România, aceasta fiind una din cele mai avansate constituţii ale timpului. 
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A condus trupele române în timpul războiului ruso-turc din 
1877 - 1878 şi armata ruso-română la asediul Plevnei (22 august – 10 de-
cembrie 1877). După război, în urma Tratatului de la Berlin (1 iulie 1878), 
România şi-a câştigat independenţa faţă de Imperiul Otoman, iar în anul 
1913, la terminarea celui de al II-lea război balcanic, în urma Tratatului de 
la Bucureşti (10 august 1913), partea de sud a Dobrogei (Cadrilaterul, cu 
cele două regiuni, Durostor şi Caliacra) sunt alipite României. 

La 7 aprilie 1909, Carol I primeşte din partea prinţului moştenitor  al 
Germaniei, Wilhelm, gradul onorific de feldmareşal al armatei germane, 
iar la 17 septembrie 1912, Imperiul Rus i-a conferit demnitatea de mareşal 
al armatei imperiale ruse. 

Regele Carol I s-a căsătorit la 15 noiembrie 1869 la Neuwied (Germa-
nia), cu prinţesa Elisabeth Pauline Ottilie Luise de Wied (poetă, eseistă şi 
scriitoare, cunoscută sub pseudonimul literar de Carmen Sylva). A fost pa-
troană a artelor frumoase şi fondatoare a unor instituţii caritabile.  

Regele Carol I şi Regina Elisabeta au avut un singur copil, o fetiţă, pe 
nume Maria, care s-a născut la Cotroceni, pe 8 septembrie 1870, şi a dece-
dat pe 9 aprilie 1874 la Bucureşti. 

 

    
 

 REGELE FERDINAND I, cu numele întreg Ferdinand Viktor 
Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen, sau „Nando” cum îl 
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alinta regina Maria, s-a născut la 24 august 1865 în  Sigmaringen 
(Prusia) şi a decedat pe 20 iulie 1927 la Castelul Peleş din Sinaia (Ro-
mânia).        

A urmat cursurile Şcolii de Ofiţeri din Kassel, a Universităţii din 
Leipzig şi a Şcolii Superioare Politice şi Economice din Tübingen. A 
continuat cariera militară în România ajungând până la gradul de ge-
neral de corp de armată şi de mareşal (1 decembrie 1918). 

Deoarece Regele Carol I nu a avut urmaşi şi în urma renunţării la 
tronul României a Prinţului Leopold de Hohenzollern (21 noiembrie 
1880) şi a fiului acestuia, William  de Hohenzollern (20 decembrie 
1886), rege al României devine la 10 octombrie 1914, Ferdinand de 
Hohenzollern.  

La 14 august 1916, regele Ferdinand a prezidat Consiliul de Co-
roană în cadrul căruia s-a luat o hotărâre dramatică: intrarea României 
în război împotriva ţării sale natale, Germania. La aflarea veştii că 
România s-a aliat cu Antanta, familia din Germania l-a renegat, iar la 
Castelul Hohenzollern s-a arborat în doliu stindardul heraldic al fami-
liei. 

La terminarea războiului România a încheiat procesul de realizare 
a statului naţional unitar, prin unirea Basarabiei (9 aprilie 1918), a Bu-
covinei (28 noiembrie 1918) şi a Transilvaniei (1 decembrie 1918) cu 
Vechiul Regat. S-a încoronat la 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, ca rege 
al României Mari.  

În anii ce au urmat Primului Război Mondial, România a cunoscut 
o serie de transformări profunde, ca urmare a votului universal şi al 
aplicării reformei agrare. Realizările Regelui Ferdinad pe linie militară, 
politică, economică ş.a., au dus ca la numele său să fie adăugate şi re-
numele de „Lealul”, „Întregitorul” sau „Regele Ţăranilor”. A fost mem-
bru de onoare al Academiei Române (1890) şi preşedinte de onoare al 
acesteia (1914 – 1927). 

Regele Ferdinand I s-a căsătorit la 29 decembrie 1892 la Sigmarin-
gen, cu prinţesa Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg şi Gotha 
(nepota reginei Victoria a Marii Britanii, fiică a ducelui Albert de 
Edinburgh şi a marii ducese Maria Alexandrova Romanov, unica fiică 
a ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei).  

Regina Maria a dovedit reale calităţi diplomatice în susţinerea şi 
apărarea intereselor României, a militat pentru recunoaşterea inter-

https://ro.wikipedia.org/wiki/14_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1916
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_de_Coroan%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_de_Coroan%C4%83
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naţională a Marii Uniri (a avut întrevederi oficiale cu preşedintele SUA 
şi Franţei, cu suveranul Marii Britanii şi cu reprezentanţi de marcă ai 
mass-media din Europa). În timpul Primului Război Mondial a parti-
cipat ca soră de caritate în spitalele militare, fiind numită de popor 
„mama răniţilor”. 

Regele Ferdinand I şi Regina Maria au avut 6 copii, prinţul Carol 
(15 octombrie 1893, Sinaia – 4 aprilie 1953, Estoril, Portugalia), prinţesa 
Elisabeta (12 octombrie 1894, Sinaia – 15 noiembrie 1956, Cannes), 
prinţesa Maria (6 ianuarie 1900, Gotha – 22 iunie 1961, Londra), prinţul 
Nicolae (15 august 1903, Sinaia – 9 iunie 1978, Lausanne), prinţesa 
Ileana (5 ianuarie 1909, Bucureşti – 21 ianuarie 1991, Pennsylvania), şi 
prinţul Mircea (13 ianuarie 1913, Sinaia – 2 noiembrie 1916, Buftea). 

 
REGELE CAROL II cu numele întreg, Carol de Hohenzol-

lern-Sigmaringen (Carol Caraiman), sau « regele playboy » , s-a născut 
la 15 octombrie 1893 la Sinaia şi a decedat la 4 aprilie 1953 la Estoril, 
Portugalia. 

 

   
 
A fost regele României între 8 iunie 1930 şi 6 septembrie 1940, pe-

rioadă marcată la început de efectele marii crize economice şi finan-
ciare. A militat pentru fragilizarea partidelor politice, iar în anul 1938, 



86 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

instaurează dictatura regală, înlăturând constituţia din 1923 şi 
desfiinţând partidele politice, înlocuite de un partid unic, patronat de 
rege şi numit Frontul Renaşterii Naţionale. A luat măsuri brutale 
împotriva Mişcării legionare. A primit demnitatea de mareşal al Ro-
mâniei în baza Decretului Lege nr. 2451 din 14 iunie 1938. Din 17 mai 
1921 a fost membru de onoare al Academiei Române. 

În urma Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, ulti-
matumului sovietic de „retrocedare imediată a Basarabiei şi a Bucovi-
nei de Nord” din 26 iunie 1940, a Dictatului de la Viena (cunoscut şi 
ca Al doilea arbitraj de la Viena) din 30 august 1940, a Tratatului de 
frontieră româno-bulgară de la Craiova din 7 septembrie 1940, care au 
dus la fărâmiţarea României Mari (aceasta pierzând fără luptă Basara-
bia, Bucovina de Nord, Herţa, Transilvania de Nord-Est şi Cadrilate-
rul), şi ca urmare a reputaţiei nefavorabile a lui, Regele Carol II a fost 
obligat să abdice de către noul prim-ministru numit de el, generalul 
Antonescu, la 6 septembrie 1940, părăsind ulterior România. 

Regele Carol II a fost dotat cu o inteligenţă ieşită din comun, şi a 
fost un mare pasionat de cultură, numit şi „rege al culturii”, aceasta 
fiind una din realizările sale majore; dar reputaţia sa a avut însă de su-
ferit datorită vieţii private. De menţionat şi hotărârea sa de a renunţa, 
de bună voie, de trei ori, la prerogativele sale de moştenitor al Coroa-
nei  României (31.08.1918, 01.08.1919 şi 12.12.1925). 

Se căsătoreşte la 31 august 1918, la Odessa, cu Ioana Maria Valen-
tina (Zizi) Lambrino, contrar statutului Casei Regale, căsătorie anulată 
în 1919, de Tribunalul Ilfov. Din această relaţie s-a născut fiul nelegi-
tim, Mircea Gregor Carol Lambrino. La 10 martie 1921, se va căsători la 
Atena, Grecia, cu principesa Elena a Greciei şi Danemarcei, din această 
relaţie, născându-se, la 25 octombrie 1921, Prinţul Mihai. Şi acest ma-
riaj se va destrăma curând, Regele Carol II căsătorindu-se la 3 iunie 
1947, cu Elena Magda Lupescu, cu care va trăi, în exil, până la moarte 
sa (1953). 

 
REGELE MIHAI I s-a născut la 25 octombrie 1921 la Castelul Peleş 

din Sinaia. În anul 1925, ca urmare a „crizei dinastice”, datorită re-
nunţării principelui Carol la dreptul de succesiune la Coroana Ro-
mâniei, Regele Ferdinand I îl numeşte ca moştenitor pe principele Mi-
hai. 
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În urma decesului Regelui Ferdinand I, la 20 iulie 1927, regele Mi-

hai şi regenţa alcătuită din fratele Regelui Carol II, principele Nicolae, 
primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea şi 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie, Gheorghe Buzdugan (din 7 oc-
tombrie Constantin Sărăţeanu, consilier la Înalta Curte de Casaţie, ca 
urmare a decesului lui Gheorghe Buzdugan), vor depune jurământul 
în faţa Parlamentului (regele Mihai fiind minor, nu putea guverna). 
Această primă domnie se va încheia la 8 iunie 1930, când, prinţul Carol 
revine în România cu ajutorul aviatorilor, având interdicţie, la gra-
niţele României, de a intra în ţară. 
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REGENŢA ŞI PARTE A ARBORELUI GENEALOGIC AL                   

REGILOR ROMÂNIEI 
 

Regele Mihai revine la domnie, la 6 septembrie 1940, după abdi-
carea silită a lui Carol II şi va domni până în 30 decembrie 1947, când, 
la rândul său, va fi silit de comunişti să abdice. 

Revenirea la domnie se va face sub statul naţional-legionar şi apoi 
sub regimul autoritar al generalului Antonescu, regele neavând putere 
reală de decizie. România intră în război la 22 iunie 1941 alături de 
Puterile Axei, împotriva statului sovietic.  

Când situaţia de pe front a permis, regele Mihai a decis, prin lovitura 
de stat de la 23 august 1944, să întoarcă armele împotriva Puterilor Axei, 
faptă pentru care Stalin îl va decora cu cel mai mare ordin militar de război 
al U.R.S.S., „Ordinul Victoria”, la 19 august 1945, iar preşedintele S.U.A. 
Cu „Legiunea de Merit” a armatei americane în grad de Comandant Şef.  

 

  
Ordinul „Victoria” şi „Legiunea de Merit”  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Legiunea_de_Merit
https://ro.wikipedia.org/wiki/SU
https://ro.wikipedia.org/wiki/Legiunea_de_Merit
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A primit demnitatea de mareşal al României în baza Decretului nr. 
1354 din 9 mai 1941, semnat de generalul Ion Antonescu şi publicat în 
Monitorul oficial nr. 109, din 10 mai 1941. Membru de Onoare al 
Academiei Române din anul 2008. 

În februarie 1945, este obligat să-l demită pe prim-ministrul anti-
comunist Nicolae Rădescu, numindu-l pe Petru Groza. În semn de 
protest la abuzurile noului guvern intră în „grevă regală”, refuzând 
semnarea decretelor guvernului. 

La 30 decembrie 1947, este obligat să semneze actul de abdicare; 
pleacă în exil, însoţit de Regina-Mamă Elena, în noaptea de 3 spre 4 
ianuarie 1948, trecând frontiera româno-iugoslavă.    

În 10 iunie 1948, se căsătoreşte cu principesa Ana de Bour-
bon-Parma (nume complet, Anne Antoinette Françoise Charlotte Zita 
Marquerite, fiica prinţului Renė de Bourbon-Parma şi a prinţesei Mar-
garet a Danemarcei). 

În urma aceste căsătorii au rezultat 5 copii: prinţesa Margareta (26 
martie 1949, Lausanne, Elveţia), care a fost desemnată de Regele Mihai 
I, la 30 decembrie 2007, drept, Principesă Moştenitoare a României şi 
Custode al Casei Regale, prinţesa Elena (15 noiembrie 1950, Lausanne, 
Elveţia), prinţesa Irina (28 februarie 1953, Lausanne, Elveţia), prinţesa 
Sofia (29 octombrie 1957, Grecia) şi prinţesa Maria (13 iulie 1964, 
Hellerup, Danemarca). 

În anul 1997, preşedintele Emil Constantinescu i-a reactivat Rege-
lui Mihai cetăţenia română, având permisiunea să revină în România. 
La 25 octombrie 2011, Regele Mihai a ţinut un discurs în faţa camerelor 
reunite ale Parlamentului României. 

PE REVERS, central, este dispusă stema cea mare a României din 
23 iunie 1921, iar în colţuri, patru din cele mai importante distincţii 
realizate de regii României, respectiv: Ordinul „Steaua României”, Or-
dinul „Mihai Viteazul”, Ordinul „Virtutea Aeronautică” şi Medalia come-
morativă „23 August 1944”. În stânga stemei, iniţialele Ş.S. (Ştefan Sa-
moilă), ale designerului plachetei şi în dreapta stemei, iniţialele S.D. 
(Silviu Dobraş), ale realizatorului plachetelor. 

Legenda este bilingvă: în partea superioară, pe patru rânduri, SO-
CIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ – SECŢIA BRA-
ŞOV/COSILIUL JUDEŢEAN BRAŞOV – CENTRUL CULTURAL 
„REDUTA”/ROMANIAN NUMISMATIC SOCIETY – DEPARTMENT 
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BRAŞOV/COUNTY COUNCIL OF BRASOV - „REDUTA” CULTU-
RAL CENTER, iar în partea inferioară, pe patru rânduri, 135 ANI DE 
LA PROCLAMAREA REGATULUI ROMÂNIEI/1881 – 2016/135 
ANNIVERSARY OF PROCLAMATION OF THE KINGDOM OF 
ROMANIA/1881 – 2016. 

 

 
 

SCURTĂ DESCRIERE A IMAGINILOR  
DE PE REVERSUL PLACHETEI 

 
STEMA ROMÂNIEI MARI 

 
La sfârşitul Primului Război Mondial şi în urma realizării Marii Unirii, a 

fost necesar ca această nouă situaţie să fie reflectată şi în stema de stat a Ro-
mâniei. Ca urmare, în anul 1921, o comisie heraldică din care au făcut parte 
Paul Gore şi József Sebestyé, au propus spre adoptare forurilor legiuitoare 
noul design al stemei de stat. 

La 23 iunie 1921, pe baza propunerilor Comisiei Consultative Heraldice, 
Parlamentul votează legea privind designul noii steme a României Mari.  

Această nouă stemă se prezintă astfel: scut albastru-azur, pe care este 
dispusă o acvilă cruciată şi încoronată, din aur, având ciocul şi ghearele roşii, 
cu un sceptru în gheara stângă şi o spadă în gheara dreaptă. Pe pieptul ac-
vilei este dispus un alt scut scarletat, cu insiţiune. În primul cartier, pe fond 
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albastru-azur, găsim stema Ţării Româneşti, o acvilă cruciată de aur, cu cio-
cul şi ghiarele roşii, cu soarele în stânga şi o semilună în dreapta, ambele de 
aur; în al doilea cartier, pe fond roşu, găsim stema Moldovei, un cap de 
zimbru negru cu o stea de aur între coarne, un trandafir heraldic la stânga şi 
o semilună conturnată la dreapta, ambele din aur; în al treilea cartier, pe 
fond roşu, găsim contopite, stema Olteniei (un leu rampant din aur, ieşind 
dintr-un pod) şi stema Banatului (un pod din aur peste valuri naturale); în al 
patrulea cartier, tăiat de o fascie roşie, găsim stema Transilvaniei, care are pe 
câmpul superior, pe fond albastru-azur, o acvilă neagră ieşindă, cu limbă 
roşie, având un soare la stânga şi o semilună conturnată la dreapta, ambele 
din aur,  iar în partea inferioară, pe fond auriu, 7 turnuri de cetate, roşii, 
dispuse 4 : 3; în insiţiune găsim stema Dobrogei, pe fond albastru-azur (doi 
delfini afrontaţi şi ei din aur).  

În centrul acestui scut scarletat este dispus ecusonul sfertuit al familiei 
de Hohenzollern (argint în cartierul unu şi patru şi negru în cartierele doi şi 
trei). Scutul este timbrat de coroana regală românească, din oţel, susţinut de 
doi lei de aur, cu limbile roşii şi cu coada în sus (simbolul Daciei şi al Unirii 
lui Mihai Viteazul din anul 1600).  

Toate aceste elemente sunt dispuse sub un pavilion de purpură căptuşit 
cu hermină, având ciucuri şi franjuri de aur. Pavilionul este timbrat cu o co-
roană regală de aur.  

La baza scutului, în parte inferioară a stemei, a fost dispus Colanul Or-
dinului „Carol I” şi o eşarfă albastră pe care este trecută deviza „NIHIL 
SINE DEO” (Nimic fără Dumnezeu). 

    
 

Stema se va folosi în trei forme: stema mare, stema mijlocie (fără 
pavilion) şi stema mică (cele trei scuturi cu coroana de oţel). 
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ORDINUL „STEAUA ROMÂNIEI” 
 

După proclamarea de către Parlament a independenţei de stat la, 9 mai 
1877, primul decret emis de domnitorul Carol I va fi Decretul Domnesc nr. 
1108, din 10 mai 1877, completat cu Decretul Domnesc nr. 1517 din 28 iunie 
1877, de înfiinţare a celui mai vechi ordin naţional românesc, Ordinul 
„Steaua României”. 

El este organizat pe cinci clase: Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer 
şi Mare Cruce (din anul 1937 şi clasa I), cu două variante, de pace şi de 
război. 

Pentru realizarea acestui ordin, Domnitorul a folosit iniţial însemnele 
Ordinului „Unirii” realizat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, la 
Paris, de Casa Krétly, în anul 1863 (1.000 buc.) care era format dintr-o cruce 
bizantină încoronată emailată în albastru şi înconjurată de raze. Pe avers, a 
înlocuit cele două coroane de lauri care aveau înscrise în interior cifrele 5 
(Moldova) şi 24 (Muntenia) (datele dublei alegeri a lui Alexandru Ioan 
Cuza ca domnitor în cele două Principate Române) şi deviza „GENERE ET 
CORDE FRATRES” („FRAŢI PRIN ORIGINI ŞI SIMŢIRI”) cu un vultur 
dispus într-un medalion din email albastru, pe care a s-a trecut deviza, „IN 
FIDE SALUS” („SALVAREA PRIN CREDINŢĂ”), iar pe revers, a înlocuit 
cifra domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în ligatură, „Al 1”, cu cifra 
domnească încoronată ; din 9 mai 1932, apare milesimul 1877, în loc de 
vultur. 
 

      
 

Pe plachetă, în partea stângă, sus, apare unul din cele două în-
semne al ordinului clasa Mare Ofiţer şi Mare Cruce, placa (steaua), cu 
opt raze diamantate, pe care este aşezată Crucea Ordinului.  
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Evoluţia plăcilor de la ordinul „Steaua României” 
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Panglica ordinului este din moar roşu cu câte o dungă argintie pe 
margini, iar din 1918, moar roşu cu câte o dungă albastru-închis pe 
margini. Din 6 iulie 1885, pe panglică se pot aplica două săbii încruci-
şate, din 26 iunie 1943, se poate aplica pe panglică însemnul „Frunze 
de stejar”, iar din 13 octombrie 1944, se poate aplica însemnul „Steaua 
în patru colţuri”. 

 
 

         
 
 

        
 
 

 
Însemne aplicate pe panglicile decoraţiilor 
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ORDINUL „MIHAI VITEAZUL” 
 

În partea dreaptă, sus, este dispus însemnul celei mai mari distinc-
ţii militare de război, Ordinul „Mihai Viteazul”, clasa I-a.  

Ordinul a fost desenat personal de 
regele Ferdinand I, este instituit prin 
Înaltul Decret nr. 2968 din 26 septem-
brie 1916  şi ratificat prin Înaltul Decret 
nr. 3249 din 21 decembrie 1916. A fost 
publicat în Monitorul Oficial nr. 223, din 
25 decembrie 1916. Ordinul a fost des-
tinat pentru a răsplăti „faptele excepţio-
nale de război ale ofiţerilor care s-au distins 
în faţa inamicului”. 

Ordinul avea trei clase: clasa I, clasa 
a II-a şi clasa a III-a şi se atribuia numai 
în timp de război. Însemnul ordinului se 
prezintă astfel: cruce treflată, din metal 
auriu, emailată în albastru, având în 
centrul crucii, pe avers, cifra încoronată 
a Regelui Ferdinand I (2 litere F ado-

sate), iar pe revers, anul 1916. Panglica este din moar roşu-închis cu 
câte o dungă de aur pe margine.  

Clasa I-a era sub formă de placă, având încrustate pe braţul cobo-
râtor coroana regală şi cifrul regal.  

Ordinul a fost modificat de trei ori, astfel: în anul 1938, între 
braţele crucii sunt dispuse două săbii cu vârful în sus; în anul 1941, pe 
braţul coborâtor al crucii sunt dispuse de sus în jos, anul 1916, cifrul 
Regelui Ferdinand I, coroana regală, cifrul Regelui Mihai I şi anul 1941; 
în anul 1944, între braţele crucii apar două spade încrucişate, cu vârful 
în sus, iar pe braţul coborâtor al crucii sunt dispuse coroana regală şi 
cifrul Regelui Mihai I, iar la clasele a II-a şi a III-a, pe avers, apare anul 
1944. 

Ordinul a fost atribuit pentru prima dată la 28 septembrie 1916, 
prin Înaltul Decret nr. 2970 la 9 ofiţeri români, primul fiind Generalul 
de Corp de Armată Constantin Prezan.   
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Variantele ordinului „Mihai Viteazul” 

 
ORDINUL „VIRTUTEA AERONAUTICĂ” 

 
În stânga, jos, este dispusă cea mai mare distincţie ce se poate 

acorda unui aviator în timp de pace sau război, (fiind printre primele 
ordine sau medalii în domeniul aeronauticii din lume), Ordinul „Vir-
tutea Aeronautică”, clasa Comandor. 

Este primul Ordin instituit de Regele Carol II la începutul domniei, 
probabil ca recunoştinţă faţă de piloţii care l-au trecut fraudulos fron-
tiera României în 6 iunie 1930, eludându-se astfel, ordinele pe care le 
aveau organele grănicereşti de la frontiere de a împiedica accesul fos-
tului principe moştenitor în România. 

 

        
Cele patru clase ale ordinului „Virtutea Aeronautică” 
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Ordinul a fost instituit prin Decretul Regal nr. 2895 din 31 iulie 
1930 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 173 din 5 august 1930; este or-
ganizat pe patru clase: Crucea de Aur, Ofiţer, Cavaler şi Comandor, în 
două variante, de pace şi de război. 

Însemnele ordinului sunt: o cruce, având braţul vertical mai lung 
şi terminat în ambele capete sub formă de floare de crin, iar cel ori-
zontal fiind o aripă de avion stilizată. Între braţele crucii, două spade 
încrucişate, cu vârful în sus. 

Pe avers, în centru, un scut cu acvila României, încoronată, cru-
ciată şi armată, având pe piept un scut cu cifrul Regelui Carol II.  

Pe revers, înscripţia, 1930.  
Clasa Crucea de Aur este toată din metal galben. Clasa Comandor, are 

crucea emailată, albastră, o cunună de lauri în jurul scutului, care este 
emailat în alb, iar acvila este aurită. Clasa Ofiţer, este identică cu clasa Co-
mandor, mai puţin cununa de lauri care lipseşte. Panglica este de culoare 
albastru-azuriu, cu câte o dungă de argint pe margini şi în centru. 

 
MEDALIA COMEMORATIVĂ „23 AUGUST 1944” 

 
În dreapta, jos, este dispusă Medalia comemorativă „23 August 

1944” instituită prin Legea 730, Decretul Regal nr. 2758 din 10 septem-
brie 1946 şi publicate în Monitorul Oficial nr. 213 din 14 septembrie 
1946. Este destinată tuturor persoanelor care şi-au adus contribuţia la 
realizarea actului de la 23 august 1944, şi are trei clase: clasa I (aurită 
şi cu email alb şi albastru), clasa a II-a (argint, fără email) şi clasa a III-a 
(bronz, fără email). 

Medalia are forma unei cruci „Sfântul Andrei”, cu braţe egale şi 
despicate la capete, sub forma literei M (monograma regelelui Mihai), 
având între braţe câte o coroană regală de aur.  

Pe avers, crucea este emailată în alb, având pe marginea braţelor o 
bandă de 1,5 mm, de culoare albastru-închis. În centrul cruci este le-
genda, pe trei rânduri, 23/VIII/1944.  

Panglica este de culoare albastru-închis, formată din fire ţesute 
orizontal.    
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Medalia Comemorativă „23 August”, Clasa I şi Clasa a II- a. 
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 Plăcile noilor însemne ale ordinelor „Steaua României”, „Mihai Viteazul” şi „Virtutea Aeronautică”, 
conform Legii 29 din 31 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 7 aprilie 2000. 
 

 
DIPLOMA DE PARTICIPARE LA CEL DE-AL III-LEA CONGRES 

INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ DIN ROMÂNIA. 
 

La realizarea acestei diplome s-a folosit imaginea de pe Actul de 
proclamare a Regatului României, din 10 mai 1881. Textul original a 
fost înlocuit cu unul nou, specific momentului. De asemenea, sub ar-
cada superioară au fost dispuse fotografiile color a celor patru regi ai 
României. La partea inferioară a diplomei este dispus un sigiliu din 
ceară, având imprimat pe el stema Braşovului. 
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SCURTĂ DESCRIERE A IMAGINILOR DE PE DIPLOMA 
 
Pe coloana din stânga, de sus în jos, sunt dispuse următoarele: bustul 

din marmură a lui Decebal, medalion cu bustul domnitorului Mircea cel 
Bătrân,  medalion cu bustul domnitorului Mihai Viteazul, pictura lui 
Theodor Aman reprezentând Unirea Principatelor, medalion cu bustul 
domnitorului Neagoe Basarab şi pictura lui Theodor Aman reprezentând 
Bătălia de la Târgovişte (16-17 iunie 1462). 

Pe coloana din dreapta, de sus în jos, sunt dispuse următoarele: bustul 
din marmură a lui Traian, medalion cu bustul domnitorului Alexandru cel 
Bun, medalion cu bustul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, pictura lui 
Theodor Aman reprezentând Constituanta din 10 Mai 1866, medalion cu 
bustul domnitorului Dimitrie Cantemir şi pictura lui Theodor Aman re-
prezentând Bătălia de la Călugăreni (23 august 1595). 

Pe acolada din partea superioară, central, într-o cunună de lauri, apare 
stema României de la 1881, având în stânga şi în dreapta, câte trei drapele 
tricolore. În stânga stemei României sunt stemele Valahiei Mici şi a Vala-
hiei Mari, iar în dreapta ei sunt stemele Transilvaniei şi a Moldovei. 

În partea inferioară, în stânga, este pictura lui Carol Popp de Szath-
máry  reprezentând Bătălia de la Rahova (19 – 21 noiembrie 1877) şi în 
dreapta, un tablou reprezentând Sărbătoarea Naţională din 10 Mai.  

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Popp_de_Szatm%C3%A1ry
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Popp_de_Szatm%C3%A1ry
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Actul proclamării Regatului României 
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DESCRIEREA IMAGINILOR DE PE DIPLOMĂ  
 

DECEBAL, rege al Daciei în perioada 
87 - 106, născut în jurul anilor 55–60, de-
cedat în anul 106, în Munţii Orăştiei. Isto-
ricul Dio Cassius l-a portretizat astfel: „Era 
foarte priceput în ale războiului şi iscusit 
la faptă, ştiind să aleagă prilejul pentru a-l 
ataca pe duşman şi a se retrage la timp. 
Abil în a întinde curse, era viteaz în luptă, 
ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi 
de a scăpa cu bine dintr-o înfrângere, pen-
tru care lucruri el a fost mult timp un po-
trivnic de temut al romanilor”.  

Viteazul rege dac va înfrunta în dese 
rînduri armatele romane pe care le învinge, în sudul Dunării (în anii 
85 - 86), în defileul Turnu Roşu (în anul 87), dar este înfrînt la Tapae, 
de Domiţian (în anul 88), şi de Traian (în cele două războaie da-
co-romane din anii 101 - 102 şi 105 - 106). 

 
MIRCEA CEL BĂTRÂN, s-a născut 

în anul 1355, şi a decedat la 31 ianuarie 
1418. A fost domnul Ţării Româneşti între 
23 septembrie 1386 – noiembrie 1394 (sau 
mai 1395) şi între ianuarie 1397 – 31 ia-
nuarie 1418. 

În timpul lui, Ţara Românească a 
ajuns la cea mai mare întindere teritorială 
din istoria sa. 

Acest fapt a adus cu sine şi o întărire a 
autorităţii sale, exprimată în titulatura 
pompoasă (care încludea şi titlul de des-
pot „al ţărilor lui Dobrotici”). 
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MIHAI VITEAZUL (sau Mihai Bravu), s-a 
născut în anul 1558, la Târgul de Floci şi a fost 
asasinat la Turda, din ordinal împăratului Ru-
dolf al II-lea, în 9 august 1601. 

Bănişor de Strehaia, ban al Craiovei şi domn 
al Ţării Româneşti (în perioada 1593 – 1601), al 
Transilvaniei (în perioada 1599 – 1600), şi al 
Moldovei (în anul 1600), fiind pentru o scurtă 
perioadă de timp conducătorul celor trei ţări 
medievale care au format România Mare. 

Mihai Viteazul îi învinge pe turci la Călugăreni în 23 august 1595, 
conduce mai multe campanii militare la sud de Dunăre, cucereşte mai 
multe cetăţi, îl învinge pe Andrei Bahtory la Şelimbăr, în 28 octombrie 
1599, pe Ieremia Movilă la Bacău, în anul 1600, şi pe Sigismund Bha-
tory la Guruslău, în 3 august 1601. 

 
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, cunoscută ca Mica 

Unire, a avut loc la 24 ianuarie 1859. Pictura reprezintă adunarea pen-
tru Unirea Principatelor, Moldova şi Ţara Românească. Unirea este 
strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea 
sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi 
la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească. 

 

 
Theodor Aman, Unirea Principatelor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ioan_Cuza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domnitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1859
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1859
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NEAGOE BASARAB, născut în preajma 
anului 1459, decedat la 15 septembrie 1521, a 
fost domn al Ţării Româneşti în perioada 23 
ianuarie 1512 – 15 septembrie 1521.   

Este ctitorul complexului monahal şi al 
bisericii monument din Curtea de Argeş 
(1517). Din anul 1914, Mănăstirea Curtea de 
Argeş este şi necropolă regală, aici fiind în-
mormântaţi: Carol I şi Elisabeta, Ferdinand I 
şi Maria şi Carol II (nu şi regina Elena, care 

este înmormântată la Lausanne, Elveţia). 
Pe lângă multe alte ctitorii, a reedificat biserica de la Argeş care era 

căzută în ruină, "ca să nu fie spre batjocură limbilor străine". Repre-
zentările de pe faţada exterioară a bisericii prevestesc - înainte de apa-
riţia reformei protestante - pictura exterioară moldovenească şi inau-
gurează, după cum afirmă Sorin Ulea şi Paul Chihaia, o viziune mili-
tantă unitară a românilor ortodocşi în lupta împotriva turcilor.  

Neagoe Basarab este autorul uneia dintre cele mai vechi capodo-
pere ale literaturii vechi, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul 
sau Teodosie, scrisă în slavonă, dar tradusă de cineva în română (exis-
tă o copie atestată în limba română din 1654). 

 

  
Aspectul iniţial al mănăstirii, înaintea restaurării din 1875–1886 şi imagine de epocă                           

ulterioară restaurării 
          

https://ro.wikipedia.org/wiki/1654
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Bătălia de lângă Târgovişte 

 
BĂTĂLIA DE LÂNGĂ TÂRGOVIŞTE, denumită şi „Atacul de 

noapte”, s-a desfăşurat în noaptea de 16-17 iunie 1462 între oastea Ţării 
Româneşti condusă de Vlad Ţepeş şi oastea otomană condusă de sul-
tanul Mehmed II.  

 
 

MARCUS ULPIUS NERVA TRAIANUS, 
din dinastia Antoninilor,  s-a născut în Italica 
Santiponce, la 18 septembrie 53, şi a decedat în 
Selinus Cilicia, la 9 august 117. 

Împărat al Imperiului Roman, în perioada 98 
– 117.  

A fost unul din cei mai importanţi împăraţi, 
făcând parte din cei, aşa-zişi, cinci împăraţi buni 
ai Imperiului Roman. În timpul domniei sale, Im-

periul Roman a ajuns la întinderea teritorială maximă. 
 
ALEXANDRU CEL BUN, fiul lui Roman 

I (decedat la 1 ianuarie 1432), a fost domnul Mol-
dovei între anii 1400 – 1432, succedându-i la tron 
lui Iuga Ologul, care a fost îndepărtat de la domnie 
de către Mircea cel Bătrân. 

Potrivit celor scrise de Grigore Ureche, 
Alexandru cel Bun a întreprins o importantă operă 
de organizare politică, administrativă şi eclezias-
tică a Moldovei. A încurajat comerţul, confirmând 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_I
https://ro.wikipedia.org/wiki/Roman_I
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Ureche
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negustorilor polonezi un larg privilegiu în 1408, act în care este atestat 
şi oraşul Iaşi. A obţinut recunoaşterea Mitropoliei Moldovei de că-
tre Patriarhia de Constantinopol. 

Lunga sa domnie a corespuns, în general, unei perioade de pace, 
rezultat al politicii extrem de abile a domnului moldovean, care a 
menţinut echilibrul între Ungaria şi Polonia.  

 
ŞTEFAN AL III-LEA, supranumit Ştefan cel 

Mare şi Sfânt, s-a născut la Borzeşti în anul 1433 
şi a decedat la Suceava în 2 iulie 1504. A fost 
domn al Moldovei între anii 1457 şi 1504. 

A domnit 47 de ani, durată de timp care nu a 
fost egalată în istoria celor trei ţări române. În 
timpul său, a dus lupte împotriva mai multor 
vecini, cum ar fi: Imperiul Otoman, Regatul Po-
loniei, Hanatul Hoardei de Aur şi Regatul Unga-
riei, în vestitele bătălii de la Podul Înalt (Vaslui), 

în 10 ianuarie 1475, Codrii Cosminului (în zona Cernăuţi, Ucraina), în 
26 octombrie 1497,  Lipnic (Lipinţi, Republica Moldova), în 20 august 
1470 şi Baia (Baia Moldovei), în noaptea de 14 - 15 decembrie 1467. 

Biserici şi mănăstiri construite în timpul domniei sale sunt astăzi 
pe lista locurilor din patrimoniul mondial. 

Cronicarul Grigore Ureche îl descrie astfel în cronica sa: „Fost-au 
acest Ştefan, om nu mare la statu, mânios, şi degrabă a vărsa sânge nevino-
vat: de multe ori, la ospeţe omorâia fără giudeţ. Amintrelea era om întreg la 
fire, neleneşu şi lucrul său ştia a-l acoperi şi unde nu găndeai, acolo îl aflai. La 
lucruri de războaie meşter, unde era nevoie, însuşi se vârâia ca văzându-l ai 
săi să nu îndărăpteze şi pentru aceia raru războiu de nu-l biruia şi unde-l bi-
ruiau alţii nu pierdea nădejdea că ştiindu-se cădzut gios se ridica deasupra 
biruitorilor” iar Papa Sixtus al IV-lea l-a numit „Athleta Christi” 
(Luptător pentru Hristos). 

 
ADUNAREA CONSTITUANTĂ  (1864-1866), La 10 mai 1866, 

principele Carol a intrat în Bucureşti, fiind proclamat domn de către 
Adunarea Legislativă, în clădirea Mitropoliei. Cu o lună înaintea veni-
rii lui Carol I, fusese aleasă Adunarea Legislativă, care s-a transformat 
după venirea acestuia în Adunare Constituantă. Această Adunare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1408
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Patriarhia_de_Constantinopol
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Poloniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Poloniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Locuri_din_Patrimoniul_Mondial_UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigore_Ureche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Sixt_al_IV-lea
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Constituantă avea rolul de a discuta şi vota proiectul unei Constituţii. 
Noua lege fundamentală a fost promulgată de domn la 1 iulie 1866. 
După adoptarea Constituţiei, Adunare Constituantă, şi-a încetat acti-
vitatea. 

 

 
Theodor Aman, Constituanta 10 Mai 1866 

 
DIMITRIE CANTEMIR, s-a  născut în 

26 0ctombrie 1673 şi a decedat în 21 august 
1723. A fost domnul Moldovei în perioada 
martie – aprilie 1693 şi 1710 – 1711.  

A fost un mare cărturar umanist, enci-
clopedist, etnograf, geograf, filozof, ligvist, 
muzicolog, compozitor.   

Opere principale: Istoria creşterii şi des-
creşterii Curţii Otomane, Descriptio Moldaviae, 
Istoria ieroglifică, Divanul sau Gâlceava înţele-
ptului cu lumea, Hronicul vechimei a roma-
no-moldo-vlahilor, ş.a. A fost membru al 

Academiei de Ştiinţe din Berlin. 
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BĂTĂLIA DE LA CĂLUGĂRENI a avut loc în data de 23 au-
gust 1595. Oastea aliată munteano-transilvăneană, condusă de Mihai 
Viteazul, a încercat să oprească oastea otomană invadatoare condusă 
de Sinan Paşa, al cărei obiectiv era transformarea Ţării Româneşti în 
paşalâc. Deşi a înfrânt oastea otomană în bătălia de la Călugăreni, 
operaţiunea lui Mihai nu a reuşit, ea fiind urmată de ocuparea 
Bucureştiului de către turci şi de retragerea tactică a lui Mihai în 
munţi. 

La sfârşitul lunii septembrie, Sigismund Bathory, principele Tran-
silvaniei, a venit în ajutorul lui Mihai cu 13.200 mercenari, 8.000 secui, 
1.500 germani şi 300 călăreţi din Toscana. Cu acest ajutor, Mihai a în-
ceput marşul împotriva otomanilor pe care i-a înfrânt la: Târgovişte (6 
– 8 octombrie), Bucureşti (12 octombrie) şi la Giurgiu (15 – 20 octom-
brie 1595).  

 

 
Theodor Aman, Bătălia de la Călugăreni 

 
BĂTĂLIA DE LA RAHOVA, a fost una din cele mai importante 

bătălii din timpul Războilui de Independenţă. Bătălia s-a desfăşurat în 
perioada 19 – 21 noiembrie 1877, pentru ocuparea garnizoanei turceşti. 
La bătălie au participat 5.000 de dorobanţi români sub comanda colo-
nelului Gheorghe Slăniceanu şi 600 de soldaţi ruşi ai generalului maior 
Meyendorff, împotriva a 3.000 de soldaţi turci, dispuşi în trei redute şi 
care dispuneau de patru tunuri Krupp. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/23_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/1595
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sinan_Pa%C8%99a
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
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Carol Popp de Szathmáry, Bătălia de la Rahova 

 
Marele duce Nicolae (fiul ţarului Nicolae I al Rusiei, mareşal al 

armatei imperiale ruse, comandant al armatei ruse în războiul ru-
so-turc din 1877 - 1878), într-o scrisoare adresată domnitorului Ro-
mâniei, la 30 noiembrie 1877, făcea următoarele aprecieri: „Binevoiţi 
a-mi permite să repet cu această ocaziune că am fost totdeauna fericit 
să recunosc bravura şi calităţile solide militare ale armatei române [...]. 
Izbânda de la Rahova e întru totul a armatelor române [...]”. 

 

 
Sărbătorirea zilei Naţionale 10 mai 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Popp_de_Szatm%C3%A1ry
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SĂRBĂTORIREA ZILEI NAŢIONALE, ziua de 10 Mai a rămas 
întipărită în tradiţia românilor ca Sărbătoare Naţională. Semnificaţiile 
istorice ale datei de 10 mai sunt multiple: la 10 Mai 1866, principele 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ajunge la Bucureşti şi devine 
domnitorul României; la 10 mai 1877, Parlamentul României a pro-
clamat independenţa ţării faţă de Imperiul Otoman; la 10 mai 1881, 
Carol I a fost încoronat ca prim rege al noului regat al României, fiind 
recunoscut ca atare pe plan international. 

 
INSIGNA CONGRESULUI III 

 
Insigna are formă heptagonală, aceasta pentru a ne aminti că 

Braşovul a fost una din cele şapte cetăţi medievale ("sieben bürgen") 
locuite de saşii transilvăneni, care au dat numele german al Transilva-
niei, "Siebenbürgen" şi anume: Bistriţa (Bistritz), Cluj (Klausenburg), 
Mediaş (Mediasch), Orăştie (Broos), Sibiu (Hermannstadt), Sighişoara 
(Schburg) şi bineînţeles Braşov (Kronstadt). 

În centrul insignei, pe fond alb sau auriu, în partea superioară, 
Coroana de Fier a Romîniei, sub aceasta, stema municipiului Braşov, 
lateral faţă de acestea, cifrele 20 (stânga) şi 16 (dreapta), anul de 
desfăşurare a congresului, 2016. Circular, de la stânga spre dreapta, se 
află legenda: AL III-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE NUMIS-
MATICĂ, BRAŞOV.  

Se observă pe insignă folosirea culorilor drepelului de stat al Ro-
mâniei: roşu (catifeaua din interiorul Coroanei de Fier a României), 
galben (coroana murală cu şapte turnuri, însemnul municipiilor 
reşedinţă de judeţ) şi albastru (scutul pe care este dispus un trunchi de 
copac cu 13 rădăcini – care simbolizează cele 13 comune ale Ţării Bâr-
sei (Apaţa, Bod, Bran, Cristian, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hăr-
man, Măieruş, Prejmer, Sânpetru şi Vulcan) – care ies dintr-o coroană 
trilobată – simbolul puterii).   

Insigna are dimensiunile laturilor heptagonului de 13 mm şi 
diametrul de 30 mm. Au fost confecţionate insigne cu fond auriu şi alb 
cu, şi fără lentilă. 
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SEMNIFICAŢIA CULORILOR DIN DRAPELUL ROMÂNIEI 
 
 ALBASTRUL – dreptate, loialitate, înţelepciune, încredere, in-

teligenţă, credinţă, adevăr.  
 GALBENUL – bucurie, energie, speranţă 
 ROŞUL – energie, război, pericol, putere, determinare, pa-

siune, dorinţă, iubire 
 

DATE TEHNICE 
 

Ideea pentru realizarea plachetei, a diplomei şi a insignei aparţine 
Col. (r) ing. Ştefan Samoilă care a creat proiectul şi schiţa de concepţie.  
Proiectarea în 3 D a fost executată de un colectiv de proiectanţi sub 
conducerea ing. Silviu Dobraş iar realizarea pieselor s-a făcut la firma 
S.C. ACCESORIIPROD S.R.L. din Oradea.  

Placheta are dimensiunile de 100 x 80 mm, greutate 200 ± 5 grame, 
este confecţionată din zamak (un aliaj din 95% zinc, 4% aluminiu, 1 % 
cupru şi aproximativ 0.03 % magneziu; numele este un acronim al de-
numirii metalelor componente în limba germană: Z (zink), A (alumi-
nium), MA (magnesium) şi K (kupfer). Ambele piese au fost confecţi-
onate într-un tiraj de 120 bucăți fiecare. 

Placheta este dispusă într-o cutie din lemn, cu dimensiunea de 150 
x 120 mm, de culoare maron închis. Pe partea exterioară a capacului 
este gravat: în centru, Coroana de Fier a României; în stânga stema So-
cietăţii Numismatice Române, iar în dreapta, stema Secţiei Numisma-
tice Braşov.  
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Legenda, în partea superioară, pe trei rânduri, SOCIETATEA 
NUMISMATICĂ ROMÂNĂ / CENTRUL CULTURAL „REDUTA” / 
SECŢIA BRAŞOV, iar în partea inferioară, pe patru rânduri, AL 
III-LEA CONGRES / INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ / 
„REGALITATEA ÎN ROMÂNIA” / BRAŞOV 2016. Pe partea interioa-
ră a capacului este dispus Certificatul de autenticitate. 

 

 
 

Itinerariul tehnologic de confecţionare al plachetelor şi al insigne-
lor a fost următorul: după schiţă s-a executat un desen vectorial în 3D, 
apoi s-a realizat un prototip pe freză CNC şi laser. Pe baza prototipu-
lui a fost executată matriţa pentru turnare, din latex (cauciuc natural); 
a urmat turnarea plachetei, polizarea, şlefuirea, vibrofinisarea, galva-
nizarea, lăcuirea, introducerea culorilor, uscarea în cuptor electric şi 
aplicarea lentilelor de protecţie.  

Fotografiile de pe plachetă au fost listate pe hârtie autoadezivă, 
tăiate pe contur cu laser sau ploter, dispuse în locaşurile prevăzute 
pentru acestea şi aplicate lentilele de protecţie sau domul. 

Latexul, este o sevă lăptoasă, o emulsie complexă formată din: 
proteine, alcaloizi, amidon, zaharuri, uleiuri, răşini şi gume, care se 
extrage din copaci ca: Para rubber tree, Castilla elastica şi uneori din 
Cichorieae. 
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BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 
La realizarea acestui material au fost folosite informaţii, fotografi, texte, 

ş.a. de pe site-urile Wikipedia.  
 
De asemenea s-a folosit material informativ din următoarele volume: 
 

1. ***Enciclopedia României, vol. I, 1938, Imprimeria Naţională, Bucureşti; 
2. Nicolae Lelescu, Decoraţii româneşti (1860 – 1947);  
3. Eugen Călianu, Decoraţiile româneşti de la Cuza-Vodă la Regele Mihai I, 2006, 
Editura Eminescu, Bucureşti; 
4. Maria Dogaru, Heraldica României, 1994, Editura SC Tipocart Braşovia, 
Braşov; 
5. Maria Dogaru, Aspiraţia poporului roman spre unitate şi independenţă oglin-
dită în simbol heraldic, 1981, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti; 
6. Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1977. 
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THE INSIGNIAS OF ROYALTY OF THE 
3RD INTERNATIONAL NUMISMATIC 
CONGRESS FROM ROMANIA. 

 
This year we celebrate or commemorate several important events 

in the history of Romanian people. I mean especially 150 years since 
the establishment of the monarchy in Romania, 135 years since the 
proclamation of the Romanian Kingdom, 150 years since the founda-
tion at August 1st 1866 by A. I. Cuza of the Romanian academy, the 
most important scientific and cultural entity in Romania (initially 
called the Romanian Literary Society, than the Romanian Academic 
Society from August 1st 1867, and the Romanian Academy since 1879) 
and 100 years since Romania entered World War One alongside En-
tante, on August 28th 1916. 

As a consequence Brasov Numismatic Section has organised the 
IIIrd International Numismatics Congress held in post-war Romania, 
under the name “Royalty in Romania”. During this international sci-
entific event there will be presentations on Antique, Medieval, Modern 
and Contemporary numismatics, as well al numismatics connected to 
the Royalty and the history of the Romanian Academy.  

For this important scientific event we have created a plate, and in-
signia an a diploma for excellence. A detailed communication on this 
insignias will be delivered during the presentations. 
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UN SECOL DE LA INTRAREA 
ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL 1916- 2016 

 
Dorel MAN 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Braşov 

 
1914 – Începutul războiului şi neutralitatea României 

 
15/28 iunie 1914, Sarajevo, Bosnia, arhiducele Franz Ferdinand, 

moştenitorul tronului Austro-Ungariei este asasinat de tânărul licean 
sârb Gavrilo Princip (Fig. 1). Atunci şi acolo a început a se rescrie isto-
ria omenirii, istoria Europei, făcând să cadă coroane, să se destrame 
imperii, să se elibereze naţiuni. Şi pentru noi, românii de pe ambele 
versante ale Carpaţilor, evenimentul se va dovedi unul fatidic arun-
cându-ne de la extaz la agonie şi de la deznădejde la apoteoză. 

 

 
Fig. 1. Atentatul de la Sarajevo – 15/28 iunie 1914 

 
La exact o lună de zile, în 15/28 iulie Imperiul austro-ungar 

declară război şi atacă micul stat Serbia; Austro-Ungariei i se va alătu-
ra, acum la începutul conflictului, Germania şi Turcia, iar Serbia va 
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beneficia de sprijinul Franţei, Angliei şi Rusiei (grupate în alianţa 
denumită Antanta sau Tripla Înţelegere). 

Din blocul militar denumit Puterile Centrale sau Tripla Alianţă, 
constituit între 1879–1883, pe lângă Germania şi Austro-Ungaria, la 
început mai făceau parte Italia şi România. Scopul acestei alianţe era 
unul defensiv, de apărare şi de sprijin reciproc în cazul în care oricare 
dintre state ar fi fost victima unei agresiuni militare externe. 

La câteva zile de la declanşarea războiului, în 2 august, Italia se 
declară neutră prevalându-se de faptul că Austro-Ungaria nu era sta-
tul atacat ci statul agresor. 

În ziua următoare, la 3 august, în Sala de muzică a Castelului Pe-
leş, din Sinaia, are loc Consiliul de coroană. Regele Carol I (Fig. 2) soli-
cită intrarea României în război alături de Germania şi Austro-Ungaria 
fiind susţinut, însă, doar de bătrânul politician Petre P. Carp. Contrar 
opiniei acestora restul membrilor Consiliului au votat pentru neutrali-
tatea României raliindu-se opiniei primului ministru liberal Ion I.C. 
(Ionel) Brătianu (Fig. 3); motivele invocate au fost: exemplul Italiei şi 
mai ales precara dotare a armatei noastre care nu făcea faţă unui 
război ce se prefigura a fi de uzură, de anvergură. 

 

   
           Fig. 2. Carol I (1866 – 1914)            Fig. 3.Ion I.C. (Ionel) Brătianu 
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În anii neutralităţii (1914–1916) România este intens curtată de cele 
două tabere militare care se confruntau într-un război care luase o am-
ploare fără precedent în analele istoriei. Erau luate în calcul: poziţia 
strategică a statului român, potenţialul uman (populaţia ţării număra 
peste 7 milioane), resursele agro-alimentare – indispensabile unui 
război de durată – teritoriile, provinciile locuite în majoritate de ro-
mâni şi ocupate de imperiile vecine. 

În ţară, opinia publică, politicienii, până şi familia regală îşi for-
mează, fiecare, două păreri opuse în legătură cu participarea României 
la război. 

Prima orientare, germanofilă era alimentată de frica şi mai mult, 
de aversiunea pe care o aveau numeroşi români faţă de Rusia; opinia 
publică şi mai ales politicienii nu au uitat atitudinea acesteia de la sfâr-
şitul  războiului din 1877 – 1878, purtat împreună cu noi, împotriva 
Turciei; această grupare era însă minoritară. 

A doua orientare, dominantă, era cea antantofilă. Populaţia din 
România era indignată de politica de deznaţionalizare promovată în 
ultimele decenii de către Austro-Ungaria faţă de românii din Transil-
vania şi Bucovina. De aceea, alianţa cu Franţa, Anglia, Italia … şi Rusia 
era una care corespundea intereselor noastre naţionale: eliberareea 
fraţilor oprimaţi şi întregirea graniţelor. 

Şi în familia regală exista această dualitate a opiniei. Neutralitatea 
României a debutat având în fruntea ţării alţi suverani; la 27 septem-
brie/10 octombrie 1914, Carol I moare şi este încoronat rege Ferdinand 
I (1914–1927) (Fig. 4). Acesta, având origini germano-portugheze, a 
fost educat în cel mai pur spirit prusac; îşi petrecuse în Germania pri-
mii 24 de ani ai vieţii, între 1865 – 1889. Era normal ca şi el, asemenea 
unchiului său, regele Carol I să aibă nostalgia locurilor natale, să fie 
legat de Germania. 

Soţia acestuia, regina Maria (Fig. 5), avea în schimb cu totul alte 
origini etnice: tatăl său, englez, ducele Alfred de Edinburg, era fiul re-
ginei Victoria a Marii Britanii (1837–1901), iar mama, rusoaică, ducesa 
Alexandra, era fiica ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei (1855–1881). 
Ca membră a casei nobiliare de Saxa-Coburg Gotha, Maria fusese 
crescută, educată şi trăise primii 18 ani (1875–1893) în Marea Britanie. 
Era normal, ca ea, regina Maria a României, să aparţină cu întreaga 
fiinţă curentului antantofil. 
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            Fig. 4. Regele Ferdinand I                 Fig. 5. Regina Maria 

 
1916 – Intrarea României în război alături de Antanta 

 
Anul 1916, ca mulţi alţii din sec. XX-lea, prin consecinţele pe care 

le-a avut, a influenţat istoria noastră contemporană. Efectele lui au fost 
resimţite şi au marcat întreaga noastră devenire; la o analiză atentă 
constatăm că parcursul nostru ca stat şi popor din ultimii 100 de ani se 
derulează sub pecetea acestuia. 

În 1916 a fost momentul când România s-a hotărât să participe la 
războiul, care de doi ani răvăşea Europa semănând groază şi moarte zi 
de zi; bătrânul continent, leagăn al civilizaţiei, nu mai cunoscuse atro-
cităţi de o aşa amploare niciodată. 

Deşi cunoşteam aceste realităţi, ca spectatori, nu mai puteam ră-
mâne neutri. Eram conştienţi că şi pentru noi a sosit ceasul pe care-l 
aşteptam de veacuri, ceasul pentru care am gândit, am scris şi am lup-
tat. Pentru noi românii, muza Clio nu a fost atât de darnică şi parcă 
acum ne oferea o nouă şansă, pe care nu trebuia să o ratăm. 

În 1916 regatul României cuprindea Moldova, Muntenia, Oltenia şi 
Dobrogea (inclusiv partea ei sudică, Cadrilaterul); avea o suprafaţă de 
137.000 km2 şi o populaţie de 7,3 milioane de locuitori, majoritatea ro-
mâni (90%). 
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Conform hărţii Europei de la începutul sec. al XX-lea, din masa 
compactă a românilor situaţi în spaţiul lor de etnogeneză, trăiau în 
afara graniţelor statului naţional încă pe atâţia, în provinciile istorice 
Transilvania, Bucovina, Basarabia şi Transnistria. (Fig. 6) 

 

 
Fig. 6. Spaţiul istorico-geografic al românilor – 1916 

 
În prima parte a anului 1916, ofertele celor două alianţe militare 

care se confruntau în război, constau în următoarele:  
- Puterile Centrale (Germania şi Austro-Ungaria) promit Ro-

mâniei, în cazul victoriei, alipirea Basarabiei (luată de Rusia în anul 
1812); 

- Antanta (Franţa, Anglia, Italia şi Rusia) garantează integritatea 
frontierelor României şi asigură acesteia, în cazul victoriei, unirea pro-
vinciilor româneşti aflate sub stăpânirea Austro-Ungariei: Transilvania 
şi Bucovina. 

În vara anului 1916, după doi ani de sângeroase confruntări,  ta-
berele combatante pare că îşi epuizaseră parţial resursele; era nevoie 
de un factor nou care să le resusciteze forţele. Tratativele secrete pur-
tate de guvernul Brătianu cu statele Antantei în ultimele luni erau 
zădărnicite de opoziţia Rusiei care, uneori ne era aproape ostilă. 
Schimbarea de atitudine a acesteia îi determină pe aliaţii ei să adreseze 
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României, la începutul lunii iulie, „invitaţia“ de a li se alătura. Ea era 
făcută pe un ton ultimativ, încheindu-se cu cuvintele, devenite cele-
bre : „… acum, ori niciodată“. 

În mare secret reprezentanţii Franţei, Angliei şi Italiei semnează 
Tratatul de alianţă cu România, pe care îl trimit Rusiei. În ziua de 4/17 
august 1916, la orele 11.00 dimineaţa, la Bucureşti, în casa lui Vintilă 
Brătianu (fratele primului ministru Ionel Brătianu) reprezentantul Ru-
siei semnează şi el documentul. Hotărârea cea mare fusese luată: Ro-
mânia intră în război alături de Antanta. 

Documentul cuprinde două părţi: Tratatul politic şi Convenţia mi-
litară (Fig. 7). Tratatul ne garantează unirea provinciilor româneşti 
aflate în componenţa Imperiului Austro-Ungar, iar Convenţia cu-
prinde obligaţiile militare ce reveneau fiecărei părţi; deasemenea Ro-
mânia se obliga ca cel mai târziu, la 15/28 august 1916, să declare 
război şi să atace Austro-Ungaria. 

 

 
Fig. 7. Convenţia cu Antanta (4/17 august 1916) 
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În ziua de 14/27 august 1916, la ora 9.00 seara, Burian, ministrul 
nostru la Viena, depune la Ministerul de Externe declaraţia de război 
pe care România o făcea Imperiului Austro-Ungar. În acelaşi timp, 
prin trecătorile Carpaţilor, soldatul român îşi începea marşul spre 
plaiurile Ardealului pentru a-şi elibera fraţii oprimaţi de aproape 1000 
de ani. 

Intrarea României în război de partea Antantei nu s-a făcut din 
orgoliu sau din spirit vendetist, nu a avut scop imperialist, de cucerire 
ci a urmărit eliberarea fraţilor din Transilvania şi Bucovina şi unirea 
acestor provincii cu Regatul României. 

Acest lucru este frumos exprimat şi în Proclamaţia către poporul 
român, dată de regele Ferdinand I în 15/28 august 1916: „ROMÂNI! 
(…) Astăzi ne este dat nouă să întregim … închegând pentru totdeauna ceea 
ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă: unirea Românilor de pe 
cele două părţi ale Carpaţilor. De noi atârnă azi să scăpăm de sub stăpânirea 
străină pe fraţii noştri de peste munţi şi din plaiurile Bucovinei“. 

 
De ce 1916 – 2016? 

 
Din această perspectivă 2016, nu este un an aniversar, pentru a 

sărbători începutul unui război ci unul comemorativ. Noi celebrăm 
solemn amintirea acestui eveniment istoric care, după sacrificii enorme 
ne-a adus fericirea unei mari împliniri. 

În 27 august 1916, ziua începerii operaţiunilor militare, armata 
română însuma aproape 850.000 militari, reprezentând aproximativ 
11% din populaţia ţării şi peste 20% din populaţia bărbătească1. Dacă 
însumăm la acest număr şi contingentul 1917, împreună cu rezervele 
de posibili combatanţi din întreaga perioadă a războiului, la dispoziţia 
armatei noastre erau 1.083.000 de militari reprezentând 15% din po-
pulaţia ţării, procentual cam tot atât cât au mobilizat şi marile puteri 
occidentale2. 

Sacrificiul uman al românilor a fost imens. Din rândul armatei 
avem 335.000 morţi sau dispăruţi şi 75.000 invalizi3; la aceştia adău-
gând şi răniţii care s-au refăcut putem conchide că din 2 militari unul a 
fost scos din luptă. La cele de mai sus dacă însumăm 650.000 civili 
decedaţi în timpul războiului ajungem la pierderi în total de peste 1 
milion de oameni, adică aproximativ 13% din populaţia ţării4. 
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Efortul economic al României, aşa cum apare în unele statistici, 
este impresionant, el ridicându-se la 72 miliarde lei (1 leu = 1 franc 
francez)5. Din acestea, 18 miliarde reprezintă pagubele ocazionate de 
întreţinerea celor 480.000 militari din trupele de ocupaţie şi jaful la care 
s-au dedat aceştia în perioada decembrie 1916 – noiembrie 19186. 

Tezaurul României este trimis la Moscova. În toamna anului 1916, 
în situaţia iminentă a ocupării Bucureştiului de către trupele inamice, 
guvernul condus de Ion I.C. (Ionel) Brătianu a dispus evacuarea la Iaşi 
a tezaurului României, a operelor de artă şi a celor istorice considerate 
comori ale patrimoniului naţional. 

Campania din 1916, se încheie în decembrie dezastruos pentru noi; 
teritoriul statului se limita doar la Moldova dintre Carpaţi şi Prut. La 
Iaşi, care devine capitală, s-au retras: curtea regală, guvernul, nume-
roşi politicieni. Situaţia României era cum nu se poate mai rea, exis-
tând şi riscul ca întreaga ţară să fie ocupată. 

Pentru ca valorile naţionale transferate de la Bucureşti, dar şi altele 
de pe teritoriul Moldovei să nu cadă în mâinile inamicului s-a hotărât 
trimiterea acestora la Moscova. Guvernul Rusiei, statul aliat cu noi, dă 
garanţii ferme, în scris privind păstrarea acestora. Ca urmare, în 
decembrie 1916, şi apoi în iulie 1917, pe calea ferată, guvernul român a 
trimis spre păstrare la Moscova, încărcate în 41 de vagoane, lingouri 
de aur, bijuterii, bani, titluri, ş.a. în valoare de aproximativ 9,5 miliarde 
lei conform estimărilor din inventarele efectuate la predare (Fig. 8–9).  
Acestei sume i se adaugă numeroase tablouri rare, documente istorice, 
cărţi unicat sau foarte rare, odoarele mănăstirilor din Moldova şi 
Muntenia şi multe altele care apar trecute doar ca obiecte de inventar7. 

În urma schimbărilor mari survenite în Rusia începând cu 7 
noiembrie 1917, guvernul bolşevic condus de V.I. Lenin declară con-
fiscarea tezaurului României. Toate eforturile ulterioare făcute de Ro-
mânia pentru recuperarea acestuia - la Conferinţa de Pace de la Paris 
(1919–1920), apelul către marile puteri aliate Occidentale, în anii regi-
mului comunist, în perioada postdecembristă - au rămas fără rezultat. 
Nici acum, după 100 de ani, puterea de la Kremlin nu consideră nor-
mal să restituie acele valori care aparţin statului şi poporului român 
încălcând a câta oară, cu cerbicie, norme de drept internaţional, de 
omenie şi de bun simţ. 
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Fig. 8 – 9. Tezaurul României este trimis la Moscova 

 
Pe lângă urmările interne, intrarea României în război la 27 august 

1916 a avut efecte imediate şi pe plan extern. 
Din primăvară, de aproape 6 luni germanii încercau cucerirea sis-

temului fortificat de la Verdun (Franţa) angrenând forţe noi dotate cu 
cele mai moderne mijloace de luptă. Apărarea franceză este tot mai 
neputincioasă în faţa repetatelor atacuri germane, astfel că spre 
sfârşitul lunii august căderea Verdunului părea a fi iminentă. 

Pătrunderea armatei române în Transilvania în noaptea de 27 spre 
28 august 1916, urmată de cucerirea rapidă a unor teritorii determină 
Germania să vină în ajutorul neputinciosului său aliat Austro-Ungaria. 
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Începând cu 29 august, 5 divizii germane de infanterie şi una de cava-
lerie sunt îmbarcate în trenuri şi pornesc spre noul front din Ardeal. 
Peste câteva zile francezii trec la atac şi obţin o mare biruinţă; Verdu-
nul era astfel salvat indirect de ofensiva armatei române începută prin 
trecătorile Carpaţilor. „Efectele intrării noastre în război începeau să se 
simtă chiar de a doua zi (…) România păşea în arena sângeroasă dând 
Franţei, într-un moment suprem, un ajutor nepreţuit“, afirma ulterior 
Constantin Kiriţescu, în lucrarea „Istoria războiului pentru întregirea 
României 1916 - 1919“, vol. I, p. 221. 

 

 
Fig. 10. Asediul german asupra Verdunului 

 
Dacă intrarea României în război a fost presupusă de unii coman-

danţi militari germani, ea a surprins însă elita politică conducătoare a 
statului. În rândul acesteia se credea că „e imposibil ca un Hohenzollern 
să atace pe un alt Hohenzollern“. Tot în acest sens generalul Gramon 
avea să scrie: „Asupra împăratului Wilhelm această ştire căzu ca un trăsnet 
din cer senin“8. Prinţesa Blűcher, una din intimele curţii imperiale ger-
mane mărturisea că, în momentul când România a declarat război 
Austro-Ungariei, aflând aceasta, „Kaizerul a venit în odaie agitat, alb pre-
cum coala de hârtie, cu genunchi tremurând şi a zis: «Totul e pierdut, aş face 
mai bine dacă aş abdica imediat»“9. 
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Fig. 11. Kaizerul Wilhelm II (1888 – 1918) 

 
Pătrunderea fără probleme a armatei române în Ardeal produce 

un cutremur în Marele Stat Major German. Kaizerul Wilhelm II îl 
schimbă pe şeful acestuia, generalul Erich von Falkenhayn (Fig. 12) – 
numit în funcţie de doi ani – cu mareşalul Hindenburg (Fig. 13): 
„Ofensiva ruinătoare de la Verdun îi era imputată ca un grav eşec personal“ 
şi deasemenea a fost acuzat că nu a prevăzut intrarea României în 
război „şi nu a luat toate măsurile de prvedere pentru această eventuali-
tate“10. 
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         Fig. 12. Generalul Falkenhayn            Fig. 13. Mareşalul Hindenburg 

 
Pentru participarea României în război alături de Antanta, germa-

nii îl consideră ca principal vinovat pe rege. Drept urmare, kaizerul 
Wilhelm II l-a renegat public şi l-a exclus pe Ferdinand I, regele Ro-
mâniei, din Casa Nobiliară de Hohenzollern-Sigmaringen anulându-i 
toate drepturile pe care le avea ca membru al acesteia. Împroşcat cu 
noroi de către rudele sale, Ferdinand I avea să primească în schimb 
iubirea poporului pe care îl cârmuia.  

Datorită atitudinii sale din întreaga perioadă a războiului şi mai 
ales pentru că, în ciuda originii sale germane el a rămas loial României 
şi tuturor românilor, regelui Ferdinand I, pe lângă apelativul de Între-
gitorul i s-a spus şi cel Loial (Fig. 14). Edificator în acest sens sunt cu-
vintele rostite de el la Consiliul de coroană din 27 august 1916, de la 
Palatul Cotroceni: „interesele României nu merg alături de cele ale Aus-
tro-Ungariei şi în consecinţă cu cele ale Germaniei. A trebuit să impun inimii 
mele tăcerea; … cu sufletul torturat am luat hotărârea de a-mi face datoria 
faţă de poporul român ale cărui destine le conduc“. 
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Fig. 14. Ferdinand I cel Loial (1914 – 1927) 

 
Ordinul militar „Mihai Viteazul“ 

 
În momentul intrării în război, România nu avea în sistemul naţi-

onal ordine şi decoraţii de război. De aceea, unele dintre cele existente 
au fost modificate parţial sau au primit completări fiind astfel destina-
te a răsplăti vitejia pe câmpul de luptă; acestea au fost: Ordinul „Ste-
aua României“, Ordinul „Coroana României“, Medalia „Virtutea mili-
tară“, Medalia „Bărbăţie şi credinţă“ şi Crucea „Meritul sanitar“. De 
asemenea, s-au înfiinţat altele noi: Ordinul „Mihai Viteazul“, Ordinul 
„Crucea Regina Maria“, Crucea comemorativă (1916 – 1918) şi (1916 – 
1919), Medalia „Victoria“ şi Semnul invalizilor de război. 

Dintre acestea un loc aparte îl are Ordinul „Mihai Viteazul“, cel 
mai înalt ordin de război al României, atribuit exclusiv ofiţerilor pen-
tru fapte de arme excepţionale în faţa inamicului. 
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                  Fig. 15. Avers       Fig. 16. Revers

 
Autorul acestuia este regele Ferdinand, care i-a desenat însemnul 

şi a conceput Proiectul de înfiinţare prin decret regal în primele 
săptămâni de la începutul campaniei noastre militare. 

Instituirea Ordinului „Mihai Viteazul“ s-a făcut în 1916, an înscris 
pe reversul însemnului şi care reprezintă şi momentul intrării noastre 
în război. (Fig. 16) 

Ordinul se compune dintr-o cruce treflată, surmontată de o co-
roană regală şi de care, printr-un inel se prinde o panglică din moar 
roşu închis. (Fig. 15 – 16) 

Alegerea numelui nu a fost deloc întâmplătoare; Mihai Viteazul 
reprezintă idealul sacru de unire a tuturor românilor şi prin sfârşitul 
tragic, săvârşit în inima Ardealului, pe Câmpia Turzii, la 1601, a 
prevestit jertfa generaţiilor care s-au sacrificat pentru emanciparea 
naţională a românilor transilvăneni11. 
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Însemnul Ordinului este crucea, simbol al creştinismului popo-
rului român. La fel de sfântă precum crucea a fost şi cauza intrării 
noastre în război alături de Antanta: dezrobirea fraţilor din Ardeal şi 
Bucovina de sub stăpânirea austro-ungară şi alipirea acestor provincii 
la patria mamă, România12. 

Culorile care compun Ordinul, privit, începând cu partea supe-
rioară, sunt: roşu-panglica, galben-coroana regală şi albastru-crucea; 
ele nu sunt decât culorile drapelului naţional. 

 
Începând cu 2016, şi până în 2019, noi românii trebuie să ţinem 

nestinsă flacăra recunoştinţei pentru cei care s-au jertfit acum 100 de 
ani întru dezrobirea fraţilor şi întregirea neamului. Comemorând 
acum împlinirea unui secol de la intrarea României în primul război 
mondial pregătim astfel şi centenarul celei mai dragi dintre sărbătorile 
noastre, formarea României Mari, la 1 decembrie 1918. (Fig. 17) 

 
 

 
Fig. 17. România Mare 
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NOTE 
1. Dobrinescu, Valeriu Florian şi Dumitrescu Horia, Ion Antonescu şi Războiul 
de Reîntregire a Neamului, Editura Pallas, Focşani, 2006, p.27;  
2. Kiriţescu, Constantin, Istoria războiului pentru întregirea României 1916 – 
1919, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 207; 
3. Col. Ichim Eugen, Ordinul militar de război „Mihai Viteazul“, Editura Mode-
lism & Jertfa, Bucureşti, 2000, p. 15; 
4. Idem; 
5. Idem; 
6. Popa, Mircea N., Introducere, în Kiriţescu Constantin, op. cit. p. 15; 
7. Smeu, Georgeta, Dicţionar de istoria românilor, Editura Trei, 1997,                 
p. 369-372; 
8. Kiriţescu, Constantin, op. cit. p. 219; 
9. Idem; 
10. Idem; 
După destituire, generalul Erich von Falkenhayn este numit comandant al 
Armatei a 9-a germane pe frontul din România (1916 – mai 1917), iar ulterior 
(1917 – 1918), este comandant al Grupului de armate din Asia Mică. 
11. Man, Dorel, „Ordinul Mihai Viteazul, prevestitor al Marii Uniri“, comunicare 
ştiinţifică, prezentată  la Simpozionul „1 Decembrie în numismatică şi me-
dalistică“, desfăşurat la Muzeul Judeţean de Istorie, Braşov, 27 decembrie 
2003 (inedită); 
12. Idem; 
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Un siècle de l'entrèe de la Roumanie dans la 
Première Guerre Mondiale, 1916-2016 
 

L'annèe 1916, comme plusieurs autres annèes du XXème siècle, par les 
consèquences eues, a influencè notre histoire contemporaine. 

Les effets ont ressentis das le pèriode immèdiatement suivant et ont 
marquè tout notre devenir. À une analyse plus attentive on constante que 
notre parcours, comme État et peuple, du dernier siècle se dèroule sous son 
empreinte. 

En 1916, le rouyaume de la Roumanie, comprenait: la Moldavie, l'Oltènie, 
l Muntènie et la dobrogèe (y compris sa partie du sud, le Quadrilatère); il 
avait une superficie de 137.000 km² et une population de 7,3 milions d'habit-
ans, dans sa grande majoritè Roumains (90%). 

Conformèment à la carte de l'Europe du dèbut du XXème siècle, de la 
masse compacte des Romains, preque le même pourcentage, vivaent au-dèla 
des frontières de l'État National, dans les provinces historiques: la Transyl-
vanie. La Bessarabie, la Transnistrie. 

L'entrèe de la Roumanie dans la guerre, à cotè de l'Éntente n'a pas ètè un 
signe d'orgueil ou d'esprit vengeur, elle n'a pas ètè un but impèrialiste de 
conquête, mains elle a suivi la libèration des frères opprimés de Transylvanie 
et de la Bucovine et l'union de ses provinces avec le royaume roumain. 
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Copiii Casei Regale a României în medalistică 
 

Nicolae ANGHEL 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Braşov 

 
Medalistica clasică românească numără 8 copii din 3 generaţii, 

principesele fiice ale M.S. Regelui Mihai I şi M.S. Regina Ana, nemaia-
vând şansa de a fi reprezentate pe medalii româneşti.  

Copiii Familiei ex-Regale a României reprezentaţi pe medalii sunt: 
- Principesa Maria, fiica Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta 
- Cei 6 copii ai Regelui Ferdinand I şi ai Reginei Maria: Principele 

Carol, Principesa Elisabeta, Principesa Maria, Principele Nicolae, 
Principesa Ileana şi Prinţul Mircea. 

- M.S. Regele Mihai I, fiu al Regelui Carol II şi al Reginei Elena, 
reprezentat în două forme în medalistica românească: 

- 1# până la împlinirea vârstei de 18 ani: Rege (între 1927-1930). 
-  2# Principe Moştenitor şi Mare Voievod de Alba Iulia, titlu 

creat special pentru el după ce a fost detronat la Restauraţie, titlu a 
cărui "paternitate" se pare că i-a aparţinut marelui istoric Nicolae Iorga 
(1930-1940). 

Prima medalie dedicată unui copil al Familiei Regale a României a 
fost bătută la 1870, cu prilejul naşterii Prinţesei Maria. Spre amintirea 
botezului principesei, comuna Bucureşti a dat să se bată o mărturie de 
botez din aur şi aramă (după douăzeci de ani medaliile au fost falsificate, 
confecţionându-se piese din argint). 

 

   
Diametrul 27 mm. 
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În lipsa altor descendenţi direcţi, nepotul Regelui Carol I, Ferdi-
nand, a fost desemnat Principe Moştenitor în 1889. Acesta s-a căsătorit 
cu Principesa Maria care, în timp, a dat naştere la şase copii.  Primul 
dintre aceştia a fost Carol I. 

Botezul său la data de 17/29 Octombrie 1893 a reprezentat prilejul 
baterii primelor medalii cu noul membru al Familiei Regale a României. 

Varianta “oficială” a medaliei de botez, bătută de Primăria Bucu-
reşti, în aur (15,9 gr.), argint şi aramă, cu diametrul de 26 mm.  Autor 
Theodor Radivon.    

                         

     
      Reversul                Aversul 

 
Pe lângă medalia “oficială” au apărut “variantele populare”, din 

argint, alamă şi alamă argintată. La acestea, pe avers, în locul blazo-
nului comunei Bucureşti apare un preot ce afundă în apă un copil, 
deasupra căruia apare Sfântul Duh sub forma unui porumbel. 

 

    
Varianta "populară", batută în alamă. 
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Semnalăm şi variantele din alamă argintată şi de argint  (diame-
tru 24,5 mm şi 7,76 gr.), cu înscrisul uşor modificat. Gravor Carniol fiul. 

 
   Naşterea Principesei Elisabeta (1894) şi a Principesei Maria 

(Mărioara, Mignon, 1900) au reprezentat momente de bucurie în Fami-
lia Regală şi prilej de a bate medalii. În 1894, cu ocazia botezului Prin-
cipesei Elisabeta, a fost bătută o mărturie de botez, din argint cu dia-
metru de 25mm, cu şi fără toartă.  Gravor fiind Camiol Menachem. 
Acestea aveau gravate pe Avers: în mijloc, vasul în care se face scu-
fundarea, în apa sfântă, a copilului; între două cercuri de perle inscrip-
ţia “CREDE,  IUBEŞTE  ŞI  SPERĂ”, iar pe Revers: în mijloc, rân-
duri pe orizontală, “PRINCIPESA ELISABETA A ROMÂNIEI”; între 
două cercuri exterioare inscripţia “BOTEZATĂ DE M. S. REGINA 
ELISABETA LA 17 OCTOMBRIE 1894”. 

 
Mărţişoare cu Principesele Elisabeta şi Maria (Mignon). Ambele pie-

se cu diametrul de 30mm. 
 

   
 
Anul 1900 a însemnat şi baterea a alte două medalii dedicate Prin-

cipelui Carol. Prima dintre ele este un mărţişor popular emis de casa 
de bijutieri şi medalişti Theodor Radivon din Bucureşti, una dintre cele 
mai celebre din Regat. Ceea ce contrariază în aspectul medaliei este 
chiar portretul Principelui Carol, care, la data emiterii medaliei, avea 7 
ani, dar pe avers apare într-un portret de pe la 5 ani.  
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Piesă cu diametrul de 25 mm. 

 
   La acea dată exista deja o lungă tradiţie a medaliilor de tip 

premiu şcolar, pe care premianţii le primeau la absolvirea unei clase şi 
le purtau cu mândrie pe piept la serbare şi după aceea, suspendate de 
o panglică tricoloră îngustă. O astfel de medalie este cea bătută în 1900, 
cu chipul lui Carol (care absolvise clasa I)  

Piesă cu diametrul de 29  mm.            
Revers. Textul: în centru “LA / FINELE  ANULUI / ŞCOLAR”, iar pe 

circumferinţă “ELEVULUI  MERITUOS / RESPLATA  MUNCEI  
STĂRUITOARE”. 

Aversul - Capul Prinţului şi textul: “MUNCA  NASCE  FERICIRE  
ŞI  VIRTUTE / A. S. PRINCIPELE  CAROL  AL  ROMÂNIEI” 

 

   
 
Anul 1903 a adus o mare bucurie în Familia Regală a României: 

naşterea celui de-al doilea vlăstar masculin al cuplului princiar, Prin-
cipele Nicolae. 
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Botezul său a însemnat şi prilejul baterii unei spectaculoase meda-

lii, al cărei autor a fost marele gravor Carniol (Fiul). Medalia îi repre-
zintă pe toţi membrii Familiei Regale a României de la acea dată; Re-
gele Carol I şi Regina Elisabeta afrontaţi cu Principele Moştenitor Fer-
dinand şi Principesa Maria, deasupra cărora sunt reprezentaţi cei trei 
copii mai mari: Principele Carol, Principesa Elisabeta şi Principesa Ma-
ria (Mignon). În centrul medaliei este reprezentat Principele Nicolae, în 
ipostază premergătoare botezului, cu Duhul Sfânt zburând deasupra 
sa şi un înger revărsând un corn al abundenţei.  

   
Reversul este şi el unul dintre cele mai frumoase din medalistica 

clasică românească, reprezentând în detaliu stemele celor 32 de judeţe, 
ale "Comunei Bucureşci" şi menţiunea că naşul copilului a fost Ţarul 
Nicolae II (nu a fost prezent), reprezentat prin General Adjutant Princi-
pe Dolgoruky.  

 

  
 
Pentru serbarea botezului Principelui Nicolae a fost bătută şi o 

medalie "populară" din alamă, dar şi de argint, cu diametrul de 26mm.  
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   În anul 1905 s-a bătut o medalie care reprezintă pe cei patru 
membri de sex masculin ai Familiei Regale a României: Regele Carol I, 
Principele Moştenitor Ferdinand, Principele Carol şi Principele Nico-
lae.  

 Este executată din alamă, bronz patinat şi argint, cu un diamentru 
de 75mm, fiind gravată de Carniol Fiul. Reversul reprezintă membrii 
guvernului în funcţie la acea dată.  

 

  
 

Anul 1906 a fost un an foarte bogat pentru medalistica românească, 
prilejuind aniversarea a 40 de ani de domnie ai Regelui Carol I, ani-
versare asociată cu împlinirea a 1800 de ani de la cucerirea Daciei de 
către Împăratul Traian. Din multitudinea de medalii emise cu ocazia 
“Jubileului” şi al Expoziţiei Naţionale, se detaşează una inedită, cu as-
pect de breloc.  

 
Cele două feţe de alamă cuprind un disc central de aluminiu pe 

care sunt reprezentaţi membrii celei de-a doua generaţii a familiei re-
gale a României: Principele Moştenitor Ferdinand, Principesa Maria şi 
cei patru copii ai lor născuţi până la acea dată. Rotind discul central, pe 
avers apare portretul membrului Familiei Regale, iar pe revers numele 
acestuia.  

 

    



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | V, 2016 • 139 

 

 
 
1906 - Placheta “Ciobănaşul”. Plachetă de argint, cu dimensiunile 

de 60/40 mm, reprezentând pe Principele Carol al II-lea adolescent, în 
postura de ciobănaş mioritic. Sculptor Frederic Stork. 

   

   
 
În preajma Crăciunului (pe stil vechi) anului 1908 se năştea cea mai 

mică dintre fetele Familie Regale a României, Principesa Ileana. Cu 
această ocazie au fost bătute medalii de argint cu toartă, cu diametrul 
de 25 mm, gravate de Caniol Menachem Fiul. 

 

   
 

1906 - Medalia unifacies „Principele Nicolae” copil în 
costum popular. 
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1909 – Placheta unifaţă “Botezului Principesei Ileana”, sculptată de 
Carniol Fiul, din bronz patinat şi bronz aurit. Dimensiuni 91/85 mm. 

 

  
 
1913. În familia regală a României se naşte al şaselea şi ultimul co-

pil, Principele Mircea, care s-a stins la mai puţin de 4 ani, aproape la 
aceeaşi vârstă ca Prinţesa Maria. 

  Botezul, la data de 20 Ianuarie 1913, a reprezentat prilejul baterii 
obişnuitelor mărturii de botez, din partea Primăriei Bucureştiului. 
Acestea au fost realizate din bronz (27 mm) şi argint (25 mm), gravor 
fiind Carniol Fiul. 

 

   
 
Tot cu această ocazie a fost bătută şi o medalie “populară”, din 

alamă argintată şi argint, cu toartă. 
 
C.c.a. 1920.  Mărţişor-pandativ, din metal turnat şi cizelat, cu efi-

gia Principelui Mircea, bătut de Societatea Principele Mircea, patronată 
de regina Maria. 
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La 25 Octombrie 1921 s-a născut ultimul Rege al României, Majes-

tatea Sa Regele Mihai I. Reprezentările sale medalistice din perioada 
copilăriei se împart în două etape, legate de tumultuoşii ani în care a 
crescut: 

- 1927-1930 - Rege al României. 
- 1930-1940 - Mare Voievod de Alba Iulia. 
Crucea de botez emisă la naşterea viitorului rege al României (for-

matul Ordinului Mihai Viteazul), pe care s-au gravat simboluri. A fost 
prevăzută cu o baretă metalică cu frunze de stejar şi panglică tricoloră. 
Bătută din argint şi bronz aurit, cu dimensiunile de 40/27 mm. 

 

  
 
O superbă medalie din 1927 pare a fi prima medalie pe care apare 

chipul Majestăţii Sale. Medalia, cu toartă şi inel, cu diametrul de 60 
mm, greutate de 32,5 grame i-a avut ca autori pe A. Murnu şi H. Io-
nescu. 

   

Piesă cu dimensiunile de 18 / 15 mm. 
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  În partea dreaptă a capului, notaţia (greu vizibilă), pe trei rânduri: 
“NĂSC/SINAIA/26.10.1921”. 

 

   
                     
1928: Semicentenarul revenirii Dobrogei la Regatul României. 

Medalia a fost realizată din bronz şi alamă, cu diametrul de 70 mm, 
gravura Henri Huguenin. 

 
 
 
 

Avers: Chipurile celor trei regi. Sus Carol I şi 
Ferdinand. Jos, Mihai. Inscripţia: ”REGII 
ROMÂNIEI  LIBERATORI APĂRĂTORI 
ŞI OCROTITORI  AI  DOBROGEI” 

 
 
 

 
Revers:  împăratul Traian şi domnito-

rul Mircea cel Bătrân, alături de imagini cu 
monumentul de la Adamclisi, Monumentul 
Independenţei din Tulcea, Podul de la Cerna-
vodă şi Farul din Sulina.  Inscripţia: “50 DE 
ANI DE LA REINTEGRAREA DOBROGEI 
ÎN VIAŢA ROMÂNEASCĂ – 1878-1928 –” 

    



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | V, 2016 • 143 

Cu acelasi prilej, o altă medalie foarte frumoasă.  Medalie de 
bronz şi bronz aurit, diametrul de 50 mm, gravor – Henri Huguenin. 

 
 
Revers: Chipurile regilor Carol I şi Ferdi-

nand,cu notaţia sub fiecare “CAROL I / 
1878/1913”  şi  “FERDINAND I / 1916-1918”. 
Text pe circumferinţă: “REGII ROMÂNIEI  LI-
BERATORI APĂRĂTORI ŞI OCROTITORI  AI 
DOBROGEI”. 

 
 

 
Avers: chipul regelui Mihai înconjurat de 

cinci scuturi. Textul: “ANIVERSAREA REALI-
PIRII DOBROGEI/1878-1928/LIBERTATE, 
DREPTATE, CULTURĂ ROMÂNEASCĂ” 

 
 
 
1928 - Federation interalliee des anciens combattans - FIDAC.  

Plachetă de argint dedicată Federaţiei interaliate a vechilor combatanţi 
din Primul Război Mondial. 

 

  
 
Revers:  Harta României Mari, fiind reliefate Dunărea, Prutul şi Car-

paţii, precum şi oraşele cu semnificaţie istorică: Bucureşti, Iaşi, Chişinău şi 
Alba Iulia. Împrejur, ies de sub conturul hărţii ramuri de stejar.  Sus în 
stânga iniţialele “FIDAC”, iar jos în dreapta anul “1928” 
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Obiceiul epocii era de a se bate medalii şcolare ce erau oferite ab-
solvenţilor merituoşi. Acestea erau cu toartă şi realizate din metal gal-
ben şi alb, cu diametrul de 31 mm.  Pe revers apărea încrustat “PRE-
MIUL (I / II / III) ”. Exemplificăm prin câteva astfel de medalii, bătută 
cu chipul Regelui Mihai, copil fiind. 

 

    
 
  
  
   
BIBLIOGRAFIE: 
http://medalii-si-decoratii.blogspot.ro/2011/09copiii-familiei-regale- ro

maniei-in.html. 
Paţilea Constantin, Manualul colecţionarului de medalii, Editura Omega, 

Buzău, Editura Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2014. 
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Children Royal House of Romania in medals 
 

Romanian classical medals include eight children from 3 genera-
tions, princesses daughters of HM King Michael and Queen Anne MS, 
no longer having the chance to be represented on the Romanian med-
als. 

Children Family ex-Romanian royal represented on the medals 
are: - Princess Mary, daughter of King Carol I and Queen Eliza-
beth - The six children of King Ferdinand I and the Queen Mary, 
Prince Charles, Princess Elizabeth, Princess Mary, Prince Nicholas 
Princess Ileana and Prince Mircea. - HM King Mihai I, son of King 
Charles II and Queen Elena, represented Romanian medals in two 
forms: 

- 1 #  until the age of 18: King (between 1927-1930). 
- 2 # Crown Prince and Great Prince of Alba Iulia, title created 

specifically for him after he was deposed in Restoration, whose title 
"paternity" apparently belonged to the great historian Nicolae Iorga 
(1930-1940). 

Dedicated to a child's first medal of the Royal Family of Romania 
was beaten in 1870 on the occasion of birth of Princess Mary. Princess 
remembrance of baptism, common Bucharest gave testimony to beat a 
baptism of gold and copper (twenty years after the medals were 
forged, made in the pieces of silver). 

In the absence of direct descendants, the grandson of King Carol I, 
Ferdinand, was appointed crown prince in 1889. He married Princess 
Mary, in time, gave birth to six children. The first of these was Charles 
I. His baptism on 17/29 October 1893 was the first occasion batteries 
medals newest member of the Royal Family of Romania. To "official" 
christening medal, beaten by Bucharest City Hall, gold (15,9gr), silver 
and brass, diameter 26mm. Author Theodor Radivon. 

The birth of Princess Elizabeth (1894) and Princess Maria (Marioa-
ra, Mignon, 1900) were moments of joy in the Royal Family and the 
opportunity to beat medals. In 1894, during the baptism of Princess 
Elizabeth, she was beaten testimony of baptism, silver 25mm diameter, 
with and without handle. 
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1900 meant beating the other two medals dedicated to Prince 
Charles. 

At that time there was already a long tradition of award medals 
type school that winners received their graduating class. 

1903 brought great joy to the Romanian Royal Family: the birth of 
the second male offspring of the royal couple, Prince Nicholas.  Bap-
tism celebration for Prince Nicholas was beaten and a medal "popular" 
brass and silver with a diameter of 26 mm. 

Around Christmas (old style) of 1908 was born the lowest of the 
Romanian Royal Family daughters, Princess Ileana. On this occasion 
they were beaten silver medals with handle. 

1909 - Plaque unify "baptism of Princess Ileana," Son Carniol 
carved, patinated bronze and ormolu.Size 91/85 mm. 

1913. The Romanian royal family is born sixth and last child, 
Prince Mircea. Baptism at 20 January 1913 was the occasion of the usu-
al bates testimony of baptism. They were made of bronze (27mm) and 
silver (25mm), engraver being Carniol Son. 

  On October 25, 1921 was born the last King of Romania, His 
Majesty King Michael I. his medal representations of childhood are di-
vided into two phases related to the increased agitated years 

- 1927-1930 - King of Romania. 
- 1930-1940 - Great Prince of Alba Iulia. 
Baptismal Cross issued the birth of the future king of Romania 

(Michael the Brave Order Format), which were engraved symbols. It 
was fitted with a metal strap with oak leaves and tricolor rib-
bon. Beaten silver and gilt bronze, with dimensions of 40/27mm. 
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MĂRTURIE DE BOTEZ                   
a Principelui Nicolae al României 

 
Mihai C.V. CORNACI       
Membru al Societăţi Numismatice Române, Secţia Botoşani 
Coriolan CHIRICHEŞ 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Botoşani 
 
 

Principele Nicolae al României 
(1903-1978), al patrulea copil al cu-
plului princiar Ferdinand şi Maria, 
s-a născut la data de 3 august 1903, 
la Sinaia. Fiind al doilea bărbat 
născut în familia regală, era exclus 
de la succesiunea la tronul Ro-
mâniei (după Constituţia din acele 
vremuri). A fost botezat de Ţarul 
Nicolae al II-lea (1894-1917) al Im-
periului Rus. „Cu toate că nu era nici 
cuminte, nici supus, avea un fel al lui 
prin care făcea pe toţi să-i împlinească 
voia”.   (Regina Maria, Povestea 
vieţii mele, pag. 282). 

A primit o educaţie deosebită, 
fiind îndrumat spre cariera militară şi spre sport. Încă înaintea Primu-
lui Război Mondial a fost trimis la faimosul colegiu britanic Eton 
(fondat în 1440-41 de Henric al VI-lea), care rămâne şi în prezent una 
dintre cele mai mari şcoli publice din Marea Britanie iar anii 1918-1919 
şi-a finalizat studiile. Pe parcurs, a urmat şi cursuri din cadrul Marinei 
Regale a Marii Britanii, din 1923 fiind cadet în marina britanică, iar din 
1924, ofiţer al flotei engleze în Mediterana. După cea de-a doua re-
nunţare la tron a fratelui său Carol al II-lea (1893-1953), din 4 ianuarie 
1926, devine membru al Regenţei, în timpul minoratului regelui Mihai 
I (1927/1930). 
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Contrar împotrivirilor fireşti din partea familiei, Nicolae s-a 
căsătorit în secret cu Ioana Dolette (1907-1963), la 28 oct. 1931, în loca-
litatea Tohani (jud. Buzău), având ca urmare trimiterea sa în 
străinătate în mai multe rânduri, iar în 1937, excluderea definitivă din 
rândul familiei regale (la 10 iulie 1942, recâştigă drepturile şi preroga-
tivele regale). 

În anii comunismului, prin activitatea sa, a fost considerat unul dintre 
liderii emigraţiei româneşti, finanţând mai multe proiecte culturale, parti-
cipând activ la congrese şi conferinţe. În 1967, principele Nicolae s-a 
căsătorit cu Thereza Figueira de Mello (1913-1997), originară din Brazilia. 
O perioadă de timp a locuit în Franţa sub numele de Nicolae Brana. S-a 
stins din viaţă în iunie 1978, la vârsta de 74 de ani la Madrid, având ca ul-
timă dorinţă ca osemintele să-i fie aduse în ţară, când se va fi posibil. A fost 
înmormântat în cimitirul din Lausanne (Elveţia), prin generozitatea soţiei 
sale, principesa Thereza, lângă Ioana Dolette, prima sa dragoste. 

Iniţial, în spaţiile geografice locuite de români, după împlinirea tainei 
botezului de către preot şi dascăl, după ce plătea serviciul de creştinare, 
naşul împărţea bani şi „celor ce au stat de faţă la împlinirea tainei botezului, 
şi anume tuturor persoanelor ce se află în biserică, fără deosebire de bogat 
sau sărac” (Simion Fl. Marian. Op. cit., p. 136).   

Semnificaţia împărţirii acestor bani era că primitorii sunt „martori” ce 
pot confirma oricând că noul născut a îmbrăţişat religia creştină cu toate 
ritualurile ei. De aici, se poate deduce că monedele dăruite erau denumite 
„mărturii”. Dacă dintr-o oarecare cauză sau necurată ispită, cineva mai 
târziu s-ar îndoi de autenticitatea botezării pruncului, toţi cei care au primit 
„mărturii” la creştinare sunt în măsură să „mărturisească” data şi locul 
(biserica) unde a fost împărtăşit cu marea taină a botezului. 

De obicei, monedele oferite erau din aramă (cupru), dar, după statutul 
de „gospodar” al naşului, acestea puteau fi din argint sau din aur (cazuri în 
care ceremonialul botezului se desfăşura acasă). Până la crearea sistemului 
monetar naţional (Legea din 22 aprilie/4 mai 1867) erau oferite ca mărturii 
monede din circuitul existent pe piaţă (monede ale imperiilor învecinate), 
iar finul primea uneori din partea naşului monede antice din argint sau aur, 
cu o mare valoare istorică şi numismatică. 

„Cât despre sărăcime, la care datinele se păstrează totdeauna mai cu 
tărie, sărăcimea da lăscăi de argint şi de aramă. Când se întrebuinţa mo-
neda nemţească, mărturiile constau, în oraşe ca şi la ţară, din firfirici de 13, 
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22 şi 23 de parale; cei bogaţi se suiau chiar până la jumătate de şfanţ sau 
sorocoveţ.” (S. Fl. Marian. Op. cit., p. 136). 

Ca particularitate, mărturiile au început să fie găurite (mecanic sau 
prin deformare) şi legate cu o panglică înnodată cu fundă – ansamblu fixat 
cu un ac pe pieptul asistenţilor la botez. Pe traseul evolutiv al mărturiilor 
de botez, acesta a fost momentul (perioada de timp) când părinţii înstăriţi 
au făcut pentru pruncii lor medalioane mici din argint sau aur, cu tortiţă 
(ureche) de prindere, pe care erau înscrise (de obicei, în excizie) numele 
noului născut, data naşterii, ziua botezării şi uneori numele naşilor. Mărtu-
ria monedă – ce poate fi cheltuită oricând, aducând pruncul în situaţia de a 
rămâne fără mărturie – se deosebeşte de mărturia medalie ce rămâne în 
păstrarea celui ce a primit-o, putând oricând să probeze faptul spre pome-
nirea căruia a fost pregătită. 

La vechii greci dar mai ales la romani, naşterea copiilor era sub auspi-
ciile Junonei, care, deşi suverană, nu asista la toate naşterile, desemnând 
pentru această misiune pe fiica sa Ilitia. Pentru motivul că Junona asista la 
naşterea copiilor, romanii o numeau Lucina. În firescul context apărut, de a 
se ţine o oarecare statistică despre numărul celor născuţi şi răposaţi, s-a ri-
dicat un templu dedicat zeițelor Junona-Ilitia, menit să servească la înregis-
trarea naşterilor. 

Evidenţierea se făcea prin faptul că la naşterea ca şi la moartea fiecărei 
persoane, părintele familiei depunea în templu o monedă aflată în circu-
laţie ce servea drept document constatator al actului naşterii. Astfel, după 
un anumit timp, se putea afla numărul de copii născuţi la Roma. În acest 
fel Junona căpătă o nouă atribuţie, acea de protectoare a statisticii prin 
monede, ceea ce îi aduce şi un nou titlu: Junona-Moneta. Obiceiul 
împărţirii monedelor s-a păstrat când a trecut din mâna preoţilor în cea a 
cenzorilor ca deprindere, neexistând vreo lege în a-l desfiinţa.  

La ivirea creştinismului, ca şi alte obiceiuri păgâne, ritualul este su-
pus unei prefaceri formale. Chiar din perioada persecuţiilor, după tai-
na botezului, se putea deduce numărul celor care au îmbrăţişat 
creştinismul (progresele noii dogme), iar cei prezenţi la ceremonii, 
„martorii”, primeau în dar o monedă a timpului. Sub împăratul Cons-
tantin cel Mare (306-337), când creştinismul din prigonit a devenit 
prigonitor, negăsindu-se alte forme mai potrivite spre a înlocui vechiul 
obicei, s-a căutat schimbarea formei şi uneori a înţelesului. Obiceiul a 
fost susţinut în primul rând de preoţi. La botez, mărturiile rămăseseră 
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numai pentru asistenţi, iar preoţii primeau o plată în numerar, de-
tronând astfel pe Junona Moneta. 

Concluzionând asupra mărturiilor de botez, constatăm că, pe par-
curs, rolul lor a evoluat potrivit perioadei socio-politice: 

   - la început au fost simple monede depuse la templu ca decla-
raţie de naştere;   

   - în creştinism, la început, evidenţă a numărului noilor 
creştinaţi; 

   - ca daruri de pomană; 
   - document genealogic. 
Pe parcursul secolelor, aceste transformări au avut firescul lor, 

rămânând statornic numele, mărturiile păstrând înţelesul de „dovadă” 
a botezului. Ca particularitate dominantă este tăria cu care aceste 
mărturii şi-au păstrat caracterul religios, chiar şi atunci când legile ci-
vile le-au găsit de prisos. Din cele cunoscute (vezi Ioan Dogaru, op. cit. 
pag. 9) baterea unor astfel de medalioane specifice s-a practicat în jurul 
anului 1850 şi s-a intensificat în perioada următoare şi prin stimularea 
de către Biserica Ortodoxă Română. Deşi mici ca dimensiuni şi rareori 
semnate de artiştii genului, prezintă interes de documentare so-
cial-confesională şi conturează categoria medalisticii în miniatură, 
câştigând interesul în cercetare prin bogăţia informaţiilor, de cele mai 
multe ori dispuse pe ambele feţe operative. Realizate din diferite me-
tale, în general anticorozive, şi de forme diferite, predominând cele 
rotunde, ovale, dreptunghiulare etc., prin simbolurile ce le poartă, 
toate au o particularitate comună – cea a credinţei ortodoxe. 

În amintirea botezului Principelui Nicolae al României, s-au reali-
zat următoarele medalii cu toartă (mărturii): 

• medalie cu toartă din argint, ø 24 mm., realizată după medalia 
editată pentru acelaşi eveniment (ø 70 mm, din argint, argint aurit, 
bronz argintat şi bronz) şi semnată de artistul gravor CARNIOL FIUL, 
compoziţie de mare rafinament artistic şi istoric, redând pe revers trei 
generaţii din familia regală; 

• medalie cu toartă din argint şi din nichel ø 25,5 mm; 
• medalie cu toartă din nichel, ø 28 mm. 
 (vezi Alexandru Ievreinov, Op. cit p.141). 
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Prezentăm în continuare, a doua variantă (medalie cu toartă din 
nichel, ø 25,5 mm). 

 

   
 
Avers. În câmpul central, pe trei rânduri orizontale este dispus 

textul: PRINCIPELE/NICOLAE/Al ROMÂNIEI. Textul este încadrat 
de semne ornamentale, dispuse pe axa verticală. 

  Pe o bandă circulară (3 mm), dispusă la exergă este redat textul: 
„NĂSCUT LA 5 AUGUST. BOTEZAT LA 3 OCTOMBRIE 1903”. 

Revers. În câmpul central este redată macheta cristelniţei de botez, 
încadrată de lozinca ortodoxă ÎN ISUS/HRISTOS. 
În partea superioară a vasului pentru ceremonie, apare semnul ocroti-
tor al Sfântului Duh, emanând raze protectoare. 

Întreaga realizare este în excizie. Ambele feţe sunt prevăzute cu 
margine de protecţie (0,5 x 0,3 mm). Grosimea (peste marginea de 
protecţie) = 2,1 mm. 

Av. – Rv. ↑↑; ø 25,5 mm.; 9,36 gr. 
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TESTIMONY of BAPTISM                          
of Prince Nicholas of Romania 

 
Material presents a brief history of baptism testimonies which 

have evolved over time according to socio-political period: - first coins 
were deposited at the temple as simple declaration of birth; - Christi-
anity at first count of the number of new Christians; - As gifts of char-
ity; - Genealogical document.  

Over the centuries, the naturalness of these transformations took 
their name remaining constant, keeping testimonies meaning of 
"proof" of baptism. As dominant feature is the strength with which 
these testimonies preserved their religious character, even when civil 
laws they found superfluous.  

In memory of the baptism of Prince Nicholas of Romania, follow-
ing medals were achieved with handle (testimony): 

• medal handle silver ø 24 mm., Made after medal edited for the same 
event (ø 70 mm., Silver, silver gilt, bronze, silver and bronze) and signed by 
the artist engraver Carniol Son, composition of great artistic refinement 
and historically, reverse playing on three generations of the royal family; 

• medal with silver and nickel handle ø 25,5 mm.; 
• medal with nickel handle, ø 28 mm. 
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PAUL TELGE, GRAVORUL CASEI 
REGALE , PREZENT LA JUBILEUL DE 25 
ANI DE DOMNIE A REGELUI CAROL I ŞI 
PRIMUL ÎNTREG POŞTAL DIN LUME 
DEDICAT UNUI EVENIMENT 

 
Ioan GHERASIM  
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Braşov 
 

Cu ocazia balului din ziua de Anul 
nou 1/13 ianuarie 1891, în prezenţa 
corpului diplomatic, se face propunerea 
organizării unei mari serbări de 10 mai 
pentru a sărbători jubileu de 25 ani de 
domnie a regelui Carol I. Acesta este su-
biectul serii, dar liberalii au reţineri. 

Pe 3 mai 1891 regele îi trimite o 
scrisoare sfetnicului său Lascăr Catargiu 
în care-i scrie: 

“Peste câteva 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”.  

Carol I a găsit ţara în noroi şi a transformat-o într-una civilizată şi 
apreciată .  

Din jurnalul regelui Carol I aflăm că evenimentele dedicate JUBI-
LEULUI 25 DE ANI DE DOMNIE, s-au desfaşurat în zilele de 10, 11 şi 
12 mai 1891 pe o vreme frumoasă, caldă cu o animaţie enormă pe 
străzile minunat decorate, inclusiv cu toate steagurile de război. 
Mulţimea în urale a aclamat familia regală şi i-a acoperit cu flori. Au 
avut loc primiri în sala tronului, recepţii, discursuri, defilări, etc. 

Sunt primiţi peste 4000 de primari din toată ţara, care prezintă 
mesajul lor, defilează şi participă în Cişmigiu la marele banchet, masa 
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lor având o lungime de 700 m. Seara oraşul este iluminat, la fel fântâ-
nile arteziene, iar cerul este strălucitor de la focurile de artificii.  

Toată presa europeană relatează foarte călduros şi deferent eveni-
mentul, iar mesajele de felicitare vin cu miile. 

Cu această ocazie se înmaneaza regelui Carol I, o medalie, o piesă 
de excepţie bătută cu ocazia jubileului a cărui machetă a fost gravată 
de cunoscutul maestru german al orfevrăriei PAUL TELGE . 
Din jurnalul regelui ştim că la începutul anului 1891 (6.01/25.12, 
9.01/28.12 şi 4/16.01) au avut loc mai multe discuţii cu Paul Telge. În 
17/29 ianuarie 1891, gravorul de medalii austriac A. SCHARFF, i-a pre-
zentat regelui macheta medaliei jubiliare; regele a cerut gravorului aus-
triac să treacă la negocieri cu PAUL TELGE pentru execuţia medaliei. 

 

 
Atelierul Paul Telge, Berlin, Str. Holzgartenstrasse 
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Trei reclame ale obiectelor pe care le execută Paul Telge 

 
Paul Telge, cu atelierul în Berlin, str. Holzgartenstrasse, nr. 8, a fost un 

constant colaborator al Casei Regale din România; este cel care a realizat 
ordinele STEAUA ROMÂNIEI, COROANA ROMÂNIEI, ORDINUL 
CAROL I etc. 

 

       
 Steaua României 1878         Coroana României 1881 

 

 
Ordinul Carol I, 10 Mai 1906 
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In anul 1884 a restaurat piesele Tezaurului de la Pietroasele.  
“CLOŞCA CU PUII DE AUR” a stârnit admiraţia străinilor la Ex-

poziţia Universală de la Paris din anul 1867; a realizat diverse bijuterii 
din aur pentru membrii Casei Regale a României. 

 

   
Trei din piesele tezaurului restaurate de Paul Telge.                                           

Piesa din mijloc nu a mai fost restituită din URSS 
 
Au fost realizate câte cinci copii ale pieselor din Tezaurul de la Pi-

etroasele. Mă întreb şi eu: care exemplar este la noi ? De ce nu s-a 
păstrat tezaurul în forma distrusă, recuperată şi pe langă el să fie rea-
lizate şi copii?  

Medalia executată în atelierul lui Paul Telge prezintă realizările 
importante ale Regelui Carol I în cei 25 ani de domnie, prin cinci scene, 
fiecare marcând un moment semnificativ al domniei. Acestea  deco-
rează reversul medaliei: 

- 1881 proclamarea Regatului; 
- 1877- 1878 Războiul de Independenţă; 
- 1890 debutul lucrărilor pentru ridicarea podului de la Cernavodă; 
- 1866 sosirea în ţară şi promulgarea Constituţiei; 
-1888 restaurarea bisericii Mânăstirii de la Curtea de Argeş, desti-

nată a fi necropola dinastiei. 
Alte cinci figuri mitologice simbolizează justiţia, raţiunea, înţelep-

ciunea, bunătatea şi vitejia, adică acele atribute care au caracterizat 
personalitatea regelui şi domnia sa . 
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   Medalia jubiliară 1891          Carol I (1839 – 1914) 

 
Tot cu această ocazie a fost lansată la 10 mai 1891 una dintre pri-

mele emisiuni filatelice jubiliare din lume, o serie de 5 valori (1 ½, 3, 5, 
10 şi 15 bani) “CAROL I – 25 ANI DE DOMNIE”, cunoscută drept 
emisiunea cu cea mai scurta "viaţă" poştală, aflându-se în circulaţie 
timp de numai 3 zile, în perioada 10, 11 şi 12 mai 1891. 

 

 
 
Marca fixă de 5 bani a fost imprimată pe CARTEA POŞTALĂ  CP 

15a şi 15b emisă cu această ocazie, fiind considerată PRIMA EMISI-
UNE DE CARŢI POŞTALE COMEMORATIVE DIN LUME (Catalogul 
Mărcilor Poştale Româneşti - în continuare CMPR, 1974, pag. 149). 

Paul Telge este prezent la serbările jubileului de la Bucureşti, fiind 
cazat la hotelul Metropol. Aflăm aceasta chiar de la el, deoarece cu 
mana lui îşi scrie şi trimite prin poştă la hotelul Metropol de pe Calea 
Victoriei, o astfel de carte poştală FRANCATĂ CU TOATE CELE 5 
VALORI DIN SERIE şi fără să ştie, realizează PRIMUL ÎNTREG 
POŞTAL ANIVERSAR DIN LUME!  
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Acesta este formata din : 
- cartea poştală cu marca de 5 bani imprimată, 
- o ilustraţie, care este STEMA REGATULUI, deci are legatură cu 

evenimentul şi un text, care este “CARTA POŞTALĂ” . 
 

 
Primul întreg poştal din lume dedicat unui eveniment (faţă) 

 

 
Primul întreg poştal din lume dedicat unui eveniment (spate) 

 
Cartea poştală tip CP15a este emisă pe carton roz cu dimensiunile 

de 157 x 100 mm. 
Direcţiunea Telegrafelor şi Poştelor, dar şi beneficiarii de servicii 

poştale foloseau în datarea corespondenţei atât calendarul pe stil vechi 
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(iulian) cât şi cel pe stil nou (gregorian), deoarece sânt cunoscute am-
bele tipuri de obliterări. Expeditorul Paul Telge a notat ca data 11/23 
mai 1891 pe ambele stiluri (iulian şi gregorian), iar oficiile din Bucu-
reşti au folosit ştampile diferite datate 23 mai 1891 pe stil nou (grego-
rian), corespunzator zilei de 11 mai 1891. 

Pe cartea poştală sunt 4 ştampile de plecare cu tuş negru, dublu 
cerc cu data pe 3 rânduri şi ornament; la sosire avem tot o ştampilă cu 
tuş negru, dublu cerc cu data 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 1891, pe stil vechi (iulian), respectiv pe 
22, 23 şi 24 mai 1891 pe stil nou (gregorian) . 

Cartea poştală a circulat 15 zile începând cu data de 10/22 mai 
1891.  

 

 
Hotelul Metropol (stânga), unde a fost cazat Paul Telge 
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PAUL TELGE, THE ENGRAVER OF THE 
ROYAL HOUSE WAS PREZENT AT THE 
25th YEARS OF REIGN JUBILEE OF KING 
CAROL I AND THE FIRST FULL POSTAL IN 
THE WORLD DEDICATED TO AN EVENT  

 
With the occasion of the New Year`s ball 1/13 of January 1891 in the 

presence of the diplomatic corp, the proposal of organizing a great feast on 
the 10th of May, is being made; it is the hottest discussion of the evening 
but the liberals are having doubts  about it. From the king Carol I`s diary 
we find out that the events dedicated to the 25th years of reign jubilee were 
held on the sunny, warm days of 10 – 11 – 12 of May 1891 with streets full 
of people, streets wonderfully decorated with all the war flags; the crowd 
cheered the royal family and covered them with flowers. In the throne 
room took place receptions, speeches, parades, etc.  

On this occasion, Carol I is being handed a medal, a very special one 
that`s been made with the occasion of the jubilee; the mock-up of it has 
been graven by the well-known german master of the Paul Telge`s gold-
smith.    

The medal was executed in the Paul Telge`s workshop presents the 
most important achievements of Carol I, the king, during his 25 years of 
reign, in 5 different scens, each one of them presenting a significant epi-
sode during the king`s reign. 

On the same occasion, on the 10th of May 1891 was issued the first ju-
bilee philatelic edition in the world with a series of 5 values (1 ½, 3, 5, 10, 15 
cents) "Carol I – 25 YEARS OF REIGN". The 5 cents coin was inlaid on the 
POSTAL CARD CP 15a and 15b.  

Paul Tegle is present at the feasts of jubilee held in Bucharest where he 
stays at the Metropol hotel, he tells us. He writes and posts to himself to 
the address of the Metropol hotel on the Victory Avenue, where he stays, 
such a postal card inlaid with all the 5 values of the series and without be-
ing aware of it, he realizes the first commemorative full postal in the world. 
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Evenimente din istoria Casei Regale a 
României în medalii emise de Secţia 
Alexandria a Societăţii Numismatice Române 

 
† GALACTION 
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului 
Preşedintele Secţiei Numismatice Alexandria 

 
Centenarele trecerii la cele veşnice a Regelui Carol I (10 octombrie 

1914-2014) şi a Reginei Elisabeta (18 februarie 1916-2016) au fost eve-
nimente pe care Secţia Alexandria a Societăţii Numismatice Române a 
dorit să le înscrie în memoria metalului, emiţând două medalii come-
morative, în anul 2014 şi în anul 2016. Medaliile sunt personalizate 
prin avers care, în aceeaşi formă grafică, prezintă portretul Regelui 
Carol I, una, şi portretul Reginei Elisabeta, cealaltă, şi au acelaşi revers 
– silueta bisericii Mănăstirii Curtea de Argeş în care se află mormintele 
celor doi suverani. 
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De asemenea, în colaborare cu Primăria oraşului Bicaz, Secţia Ale-

xandria a Societăţii Numismatice Române a emis în anul 2015 o meda-
lie care marchează 140 de ani de la naşterea Reginei Maria şi 150 de ani 
de la naşterea Regelui Ferdinand şi care prezintă pe avers chipurile 
celor doi suverani, iar pe revers silueta palatului regal de la Bicaz. 

 

 
 
Medaliile au fost executate la Monetăria Statului din Bucureşti, din 

tombac argintat, patinat, într-un tiraj de 50 bucăţi, primele două şi 100 
bucăţi cea de a treia, fiind realizate de gravorul Constantin Dumitrescu. 

Emiterea acestor medalii se doreşte a fi o modestă contribuţie a 
Secţiei Alexandria a Societăţii Numismatice Române la cunoaşterea 
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istoriei Patriei nostre şi la îmbogăţirea tezaurului medalistic românesc. 
Lansarea acestor medalii a fost însoţită de slujbe de pomenire a suve-
ranilor amintiţi, în Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din 
Alexandria (la 08 octombrie 2014 şi la 02 martie 2016), cu participarea 
Alteţei Sale Regale Principele Radu al României, în 2014 şi a Alteţei 
Sale Regale Principesa Maria a României, în 2016, şi în biserica 
oraşului Bicaz (la 31 octombrie 2015, când, datorită stabilirii cu multă 
întârziere a datei lansării, nu a fost posibilă participarea unui repre-
zentant al Casei Regale a României). Cu prilejul lansării acestor meda-
lii au fost organizate şi simpozioane locale, sesiuni de comunicări şi 
prezentări de carte, atât la Alexandria, cât şi la Bicaz. 
 

Abstract 
 
The centenaries of the deaths of King Carol I (October 10th 

1914-2014) and Queen Elisabeth (February 18th 1916-2016) have been 
events that Alexandria Section of the Romanian Numismatic Society 
wanted to imprint in metal, by issuing two commemorative medals in 
2014 ant 2016. The medals have a common reverse – the silhouette of 
the church of Curtea de Argeş Monastry, where they are buried, and a 
different obverse, on which are depicted the portraits of the King and 
of the Queen, respectively. 

Also, in cooperation with Bicaz Town Hall, Alexandria Section is-
sued in 2015 a medal for the 140th anniversary of birth of Queen Mary 
and 150th anniversary of the birth of King Ferdinand. On the obverse it 
has the faces of the two sovereings, and on the reverse the silhouette of 
Bicaz Royal Palace. 

These medals are indented as a modest contribution of Alexandria 
Section of the Romanian Numismatic Society to a better knowledge of 
Romania’s history, and a means of enriching the Romanian medalistic 
treasure. Their issue was accompanied by memorial services in Saint 
Alexander Episcopal Cathedral of Alexandria (on October 8th 2014 and 
March 2nd 2016) and the church of Bicaz city (on October 31st 2015) as 
well as local syimposiums and book presentations.  
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150 DE ANI DE DINASTIE ROMÂNĂ,  
135 DE ANI DE REGAT AL ROMÂNIEI  

 
Michael WERNER  
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Braşov 

 
În anul 1866, în urmă cu 150 ani, dinastia Hohenzollern–Sigmaringen a 

urcat pe tronul României. La 20 aprilie 1866, Karl Eitel Friedrich Zephyri-
nus Ludwig von Hohenzollern–Sigmaringen (1839-1914) a fost ales de 
Parlament, iar la 10 mai 1866 - odată cu sosirea sa în România - declarat 
Domnul României. 

Pe 22 aprilie 1867 a fost promulgată Legea Monetară a României, care 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1868 şi prin care a fost introdus sistemul ze-
cimal al Uniunii Monetare Latine. Ca unitate monetară a fost stabilit Leul, 
împărţit în 100 de Bani. 

Primele monede de 1 Banu, 2 Bani, 5 Bani şi 10 Bani (Foto 1–4) au fost 
bătute în anul 1867 în două monetării din Birmingham (Anglia). Tirajul emi-
siunii pentru moneda de 1 Banu s-a ridicat la cifra de 2.500.000 de bucăţi, 
pentru cea de 2 Bani la 5.000.000 de exemplare, iar pentru cea de 5, respectiv 
10 Bani, la 12.500.000 de exemplare. Pe aceste monede apare stema statului. 

 

   
 Foto 1        Foto 2 

   
    Foto 3               Foto 4 
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Primele monede din aur cu valoarea nominală de 20 Lei au fost 
bătute 1868 la Bucureşti, având un tiraj de 200 de bucăţi. 

Primele monede din argint cu valoarea nominală de 1 Leu au fost 
bătute în anul 1870 la Bucureşti, într-un tiraj de 400.000 de exemplare. 
În anul 1872 a fost emisă prima monedă cu valoarea nominală de 2 Lei 
(Foto 5), într-un tiraj de 262.000 de bucăţi. 

  

 
Foto 5 

 
În anul 1873 este emis un set de monede din argint, cu valorile 

nominale de 50 Bani, 1 Leu şi 2 Lei, bătute la Bruxelles (Foto 6–8). Mo-
neda de 50 de Bani a fost emisă într-un tiraj de 4.810.000 exemplare, 
cea de 1 Leu într-un tiraj de 4.443.393 exemplare iar cea de 2 Lei în 
1.745.000 de exemplare. 

 

   
  Foto 6       Foto 7        Foto 8 

 
Prima monedă de argint cu valoarea nominală de 5 Lei, cu efigia 

Domnitorului pe avers şi stema statului pe revers, a fost bătută în anul 
1880 la Bucureşti (Foto 9), într-un tiraj de 1.800.000 de exemplare. 
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    Foto 9             Foto 10 

 
 
Carol I a înteimeiat statul modern român şi a dus ţara spre inde-

pendenţă. După ce, în urma Tratatului de pace de la San Stefano (3 
martie 1878) România a obţinut independenţa faţa de Imperiu Otoman, 
în anul 1881 - în urmă cu 135 ani - devine Regat. Din primele monede 
de 5 Lei cu inscripţia „CAROL I REGE AL ROMANIEI” (Foto 10), bă-
tute la Bucureşti în anul 1881, există multe variante.  

 

 
Foto 11 

 
În acelaşi an, prin Decretul Regal nr.1244 şi 1245 din 10.05.1881, a 

fost instituit Ordinul „Coroana României” (Foto 11). 
La data de 14 martie 1881 a fost acordată decoraţia „Bene Merenti”, 

instituită la 21 februarie 1872 ca răsplată a meritelor dobândite în do-
meniul artelor, ştiinţelor, industriei, agriculturii şi a altor domenii de 
activitate. Ea este de forma rotundă, cu un diametru de 30 mm şi con-
stituită pe doua clase. Clasa I este aurită, clasa II argintată. Pa avers se 
află efigia lui Carol I înconjurată de înscrisul „CAROLUS I REX 
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ROMANIAE”, diferită faţa de versiunea iniţiala din 1872, ce poartă în-
scrisul „CAROLUS PRIMUS PRINCEPS ROMANIAE” Pe reversul se 
află înscrisul „BENE MERENTI”, înconjurat de o ghirlandă din frunze 
de stejar.  

Cu ocazia încoronării a fost acordată şi decoraţia „10 Mai 1881”. Ea 
este din bronz, cu un diametru de 25 mm şi prezintă pe avers efigia lui 
Carol I, iar pe margine înscrisul „CAROL I REGE AL ROMANIEI”. Pe 
revers, în centru are coroana regală, sub ea înscrisul „10 MAIU 1881”. 
Sub text se află o cunună de lauri prinsă jos cu o fundă, iar la margine 
înscrisul „Spre amintirea serbării naţionale a încoronării Regelui”. 

În anul 1891 a fost instituită decoraţia comemorativă „25 DE ANI 
DE DOMNIE”. Medalia, cu un diametru de 28 mm, este aurită. Pe 
avers are bustul regelui din lateral, de sub o creangă de măslin, legată 
cu o panglica deasupra bustului, apare înscrisul „CAROL I REGE AL 
ROMANIEI”, iar în dreapta deviza „NIHIL SINE DEO”. Reversul pre-
zintă în centru stema statului înconjurată de înscrisul „SERBAREA DE 
25 DE ANI DE DOMNIE A REGELUI CAROL I, 1866–1891” şi o cu-
nună din ramuri de măslin. 

În anul 1906 au fost sărbătoriţi cei 40 de ani de domnie ai lui Carol 
I şi 25 de ani de la ridicarea României la rang de Regat. Cu această 
ocazie au fost bătute monede de argint cu valoare nominală de 1 Leu 
(Foto 12), tiraj 2.500.000 de bucăţi şi de 5 Lei (Foto 13), tiraj 200.000  de 
bucăţi. Monedele poartă pe avers efigia regelui şi înscrisul „CAROL I 
REGE AL ROMANIEI 1866 –1906”, iar pe revers efigia tânărului dom-
nitor cu înscrisul „CAROL I DOMNUL ROMANIEI” şi valoarea no-
minală.  

 

  
   Foto 12             Foto 13 
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Tot cu această ocazie au fost emise şi monede din aur cu valoare 
nominală de 12 ½ Lei (Foto 14), 20 Lei (Foto 15), 25 Lei (Foto 16), 50 Lei 
(Foto 17) şi 100 Lei. Tirajul emisiunii de 12 ½ Lei a fost de 32.000 de 
exemplare, la moneda de 20 Lei de 15.000 exemplare, la 25 Lei, 24.000 
de exemplare, la 50 Lei, 28.000 de exemplare iar la cea de 100 Lei, 3.000 
de exemplare. Monedele de 20 Lei şi 100 Lei aur, sunt similare cu mo-
nedele de 1 Leu şi 5 Lei. Cele de 12 ½ Lei şi 25 Lei au pe avers bustul 
regelui în uniformă şi înscrisul „CAROL I REGE AL ROMANIEI 
1866–1906” iar pe revers un vultur stilizat; sub pieptul vulturului de-
viza „PRIN STATORNICIE LA ISBINDA”, iar la marginea de jos va-
loarea nominală. Din cauza formei stilizate a vulturului, aceste două 
emisiuni monetare s-au numit şi „Cocoşelul mic” respectiv „Cocoşelul 
mare”. Moneda de 50 Lei are pe avers bustul regelui în uniformă cu 
înscrisul aferent, iar pe revers Domnitorul Carol I, călare, înscrisul 
CAROL I DOMNUL ROMANIEI” şi valoarea nominală. 

 

      
             Foto 14                Foto 15 

 

 

    
 Foto 16             Foto 17 
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În anul 1906, prin Decretul Regal nr. 1776 şi 1777 din 09.05. 1906, a 
fost instituit Ordinul „Carol I” (Foto 18). 

 

 
Foto 18 

 
La sfârşitul anului 1905, cu ocazia pregătirii aniversării a 40 de ani 

de domnie, a fost instituită o decoraţie jubilară „Carol I” (D.R. nr. 
5384/28.12.1905). Aceasta a fost realizată în patru variante, trei pentru 
militari şi una pentru civili. Toate cele patru variante poartă pe avers 
efigia regelui şi înscrisul „CAROL I REGE AL ROMANIEI” (Foto 19).  

Cele trei variante pentru militari au pe revers înscrisul „IN 
AMINTIREA ANULUI AL 40 LEA AL CĂPITĂNIEI MELE” iar pe 
margine anii 1866 şi 1906 (Foto 20).  

 

   
Foto 19          Foto 20 



170 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

Varianta pentru civili are pe revers stema statului şi menţiunea 
anilor 1866 * 1906. 

Prin Decret Regal nr.1825/13.05.1906 a fost introdusă şi o decoraţie 
pentru doamne, similară cu cea pentru civili, dar cu panglica purtată 
sub forma de fundă. 

Tot spre amintire a fost instituită şi decoraţia comemorativă „Cuza 
Vodă”, în trei clase, clasa I aurită, clasa a II-a argintată şi clasa a III-a 
din bronz. Medalia poartă pe avers bustul lui Alexandru Ioan Cuza şi 
înscrisul „ALEXANDRU IOAN CUZA INTAIUL DOMN AL PRIN-
CIPATELOR UNITE 1859–1866”. Pe revers se afla bustul Regelui Carol 
I cu înscrisul „CAROL I PRIMUL REGE AL ROMANIEI 1906” 

În anul 1906 mai a fost instituită şi decoraţia aniversară „Carol I 
Domnul Românilor 1866”. Medalia din bronz cu un diametru de 35 
mm arată pe avers bustul tânărului domn cu înscrisul „CAROL I 
DOMNUL ROMANILOR 1866” iar pe revers bustul regelui şi înscrisul 
„CAROL I PRIMUL REGE AL ROMANIEI 1906”. 

Cu ocazia serbării jubileului de 40 de ani şi pentru amintirea fap-
tului că în urmă cu 1800 ani a intrat împăratul Traian în Dacia, a fost 
emisă o medalie aniversară care arată pe verso efigiile împăratului 
Traian şi a regelui Carol I. Pe margine se afla inscripţia „TRAIANUS 
IMPERATOR 106 * CAROL I REGELE ROMANIEI 1906“ (Foto 21).  

 

   
Foto 21           Foto 22 
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Pe revers se afla înscrisul „JUBILEUL DE 1800 DE ANI DE LA 
VENIREA ÎN DACIA A ÎMPERATULUI TRAIAN ŞI DE 40 DE ANI 
DE GLORIOASA DOMNIE A REGELUI CAROL I 1906” (Foto 22).  

De asemenea a fost creată o decoraţie aniversară din bronz, cu 
diametru 30 mm, pentru Expoziţia Generală din Bucureşti. Aceasta 
poartă pe verso efigiile împăratului Traian şi regelui Carol I. Dedesubt 
se află o eşarfă cu înscrisul „1866 – 106 – 1906”. Pe margine este în-
scrisul „TRAIAN, MARELE IMPERATOR – CAROL I PRIMUL REGE 
AL ROMANIEI” Pe revers se afla imaginea a trei barbaţi, un muncitor 
cu lopata, un arcaş şi un ostaş. Dedesubt, pe o eşarfă se află înscrisul 
„Am fost, sunt şi voi fi”, iar sub aceasta, anul 1906. Pe margine se afla 
înscrisul „EXPOZIŢIUNEA GENERALĂ ROMÂNA DIN BUCUREŞ-
TI” 

La serbarea aniversarii au fost invitaţi primarii ţării. Pentru ei a 
fost bătută o medalie, realizată de gravorul F. Carniol, care poartă pe 
verso, asemenea monedelor aniversare, efigiile lui Carol I ca Domn şi 
ca Rege, precum şi înscrisul „CAROL I DOMN SI PRIMUL REGE AL 
ROMANIEI” (Foto 23).  

 

        
Foto 23         Foto 24 

 
Reversul poarta pe margine înscrisul „SERBAREA JUBILEULUI 

DE 40 ANI DE GLORIOSĂ DOMNIE *1866 – 10 MAI – 1906* iar în 
mijloc, într-un cerc, „INTRUNIREA ÎN CAPITALĂ A TUTULOR 
PRIMARILOR DIN ŢARĂ” (Foto 24). 

Succesorii au continuat munca primului Hohenzollern pe tronul 
României. Regele Ferdinand I a unit România în frontierele sale naţio-
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nale şi a introdus în anul 1923 una din cele mai moderne Constituţii 
din Europa. Carol II a iniţiat o dezvoltare largă în domeniile ştiinţei şi 
culturii, iar Mihai I a restaurat în 1944 democraţia şi a adus România 
alături de coaliţia antihitleristă, iar după anul 1989 a acţionat pentru 
integrarea României în Comunitatea Europeană şi NATO. 

În anul 2014, cu ocazia aniversării a 175 de ani de la naşterea a lui 
Carol I, România a emis o monedă cu valoarea nominală de 10 Lei 
(Foto 25/26). 

 

   
Foto 25            Foto 26 

Cu ocazia aniversării a 150 ani de Dinastie, Secţia Alexandria a So-
cietăţii Numismatice Române a comandat un bust al Regelui, realizat 
de gravorul Constantin Dumitrescu şi executat în 10 exemplare nu-
merotate de la 1 la 10. (Foto 27).  

 

  
   Foto 27         Foto 28 
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Cu aceiaşi ocazie, Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj şi Alianţa Na-
ţională pentru Restaurarea Monarhiei au comandat o medalie, realiza-
tă de Octavian Dogariu, cu un tiraj de 108 de exemplare (din care 40 de 
bucăţi Ag 999/1000, 55 bucăţi Cu, 10 bucăţi CuZn şi 3 bucăţi Al). Me-
dalia poartă pe avers efigiile Regilor Carol I şi Mihai I, iar pe revers 
acvila cu cruce în cioc, are un diametru de 50 mm şi o grosime de 3 
mm (Foto 28). 

Este demn de menţionat faptul că aşa-numita abdicare a Regelui 
Mihai I din anul 1947, a fost forţată şi ilegală. Nu a existat nici un refe-
rendum nici o hotărâre a Parlamentului. Astfel, actul de abdicare este 
din punct de vedere juridic nul. Întrucât o asemenea procedură nu a 
avut loc nici în anul 1990, Republicii România îi lipseşte ca atare orice 
legitimitate. 

Trăiască Regele ! 
 
 
 

SURSE: 
Menţiuni referitor la evenimente: Wikipedia 
Date privind emisiunile monetare:  
„Catalog numismatic – moneda metalică 1867 – 2009/2010”, S.C. Impex 
Zimbrul Carpatin S.R.L., Bucureşti, 2009. 
Menţiuni referitoare la ordine şi decoraţii:  
Prof. Constantin Ciurea, Decoraţii România A.I. Cuza – 2010, Editgraph, Buzău, 
2011. 
 
FOTOGRAFII: 
Foto 11, 19–24: din colecţia Ioan Gherasim. 
Foto 14–17: Banca de date numismatice, Viena 
Foto 18: Internet 
Toate celelalte fotografii: din colecţia autorului. 
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150 Jahre rumänische Dynastie, 
135 Jahre rumänisches Königreich 

 
Im Jahre 1866, vor 150 Jahren, hat die Dynastie Hohenzol-

lern–Sigmaringen den rumänischen Thron bestiegen. Am 20. April 1866 
wurde Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzol-
lern–Sigmaringen (1839-1914) vom Parlament gewählt und am 10.05. 
1866, mit seiner Ankunft in Rumänien, zum Fürsten Rumäniens erklärt. 

Am 22. April 1867 wurde das Münzgesetz Rumäniens promul-
giert, welches am 01. Januar 1868 in Kraft trat und durch welches das 
dezimale Münzsystem der Lateinischen Münzunion eingeführt wurde. 
Als Währungseinheit wurde der Leu festgelegt, unterteilt in 100 Bani. 

Die ersten Münzen zu 1 Banu, 2, 5 Bani und 10 Bani (Bild 1–4) 
wurden im Jahre 1867 in zwei Münzprägeanstalten in Birmingham 
(England) geprägt. Die Auflage für die Münzen zu 1 Banu lagen bei 
2.500.000 Stück, für die 2 Bani bei 5.000.000 Stück und für die 5 und 10 
Bani bei 12.500.000 Stück. Auf diesen Münzen erscheint das Staats-
wappen. 

 

   
     Bild 1        Bild 2 

 

   
     Bild 3                Bild 4 
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Die ersten Goldmünzen mit einem Nennwert von 20 Lei wurden 
1868 in Bukarest geprägt, Auflage 200 Stück. 

Die ersten Silbermünzen mit einem Nominalwert von 1 Leu wur-
den im Jahre 1870 in Bukarest geprägt, in einer Auflage von 400.000 
Stück. Im Jahre 1872 wurde die erste Münze mit einem Nominalwert 
von 2 Lei (Bild 5), in einer Auflage von 262.000 Stück ausgegeben. 

 

 
Bild 5 

 
Im Jahre 1873 wird ein Satz Silbermünzen mit Nennwerten von 50 

Bani, 1 Leu und 2 Lei ausgegeben, geprägt in Brüssel (Bild 6–8). Die 
Münze zu 50 Bani wurde in einer Auflage von 4.810.000 Stück ausge-
geben, die zu 1 Leu in einer Auflage von 4.443.393 Stück und die zu 2 
Lei in 1.745.000 Stück. 

 

   
  Bild 6       Bild 7        Bild 8 

 
Die erste Silbermünze mit einem Nominalwert von 5 Lei, mit dem 

Abbild des Fürsten auf der Vorderseite und dem Staatswappen auf der 
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Rückseite, wurde 1880 in Bukarest geprägt (Bild 9), in einer Auflage 
von 1.800.000 Stück. 

 

  
    Bild 9                 Bild 10 

 
Karl I hat den modernen rumänischen Staat geschaffen und das 

Land in die Unabhängigkeit geführt. Nachdem Rumänien im Frieden 
von San Stefano (03.03.1878) die Unabhängigkeit vom Osmanischen 
Reich erreicht hatte, wurde es 1881, vor 135 Jahren, Königreich. Von 
den ersten Münzen zu 5 Lei mit der Inschrift „CAROL I REGE AL 
ROMANIEI“ (Karl I König von Rumänien) (Bild 10), geprägt im Jahre 
1881 in Bukarest, existieren viele Varianten. 

 

 
Bild 11 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | V, 2016 • 177 

 

Im selben Jahr wurde durch die Königlichen Verordnungen 
Nr.1244 und 1245 vom 10.05.1881 der Orden „Die Krone Rumäniens“ 
(Bild 11) gestiftet. 

Am 14. März 1881 wurde die Auszeichnung „Bene Merenti“ ver-
geben, eingeführt am 21. Februar 1876 als Lohn für die in Kunst, Wis-
senschaften, Industrie, Landwirtschaft und anderen Bereichen erwor-
benen Verdienste. Sie ist rund, mit einem Durchmesser von 30 mm 
und in 2 Klassen eingeteilt. Die erste Klasse ist vergoldet, die zweite 
Klasse versilbert. Auf der Vorderseite befindet sich das Abbild Karl I, 
umgeben von der Inschrift „CAROLUS I REX ROMANIAE“, ver-
schieden von der ersten Version aus dem Jahre 1872, welche die In-
schrift „CAROLUS PRIMUS PRINCEPS ROMANIAE” trägt. Auf der 
Rückseite befindet sich die Inschrift „BENE MERENTI“, umgeben von 
einer Girlande aus Eichenlaub. 

Aus Anlass der Krönung wurde auch die Gedenkauszeichnung 
„10. Mai 1881“ vergeben. Sie ist aus Bronze, mit einem Durchmesser 
von 25 mm und zeigt auf der Vorderseite das Abbild des Königs, am 
Rande die Inschrift „CAROL I, REGE AL ROMANIEI“. Auf der Rück-
seite, im Zentrum die Königskrone, darunter die Inschrift „10 MAIU 
1881“. Unter dem Text befindet sich ein mit Schleife gebundener Lor-
beerkranz und am Rand die Inschrift „Spre amintirea serbării naţiona-
le a încoronării Regelui” (Zur Erinnerung an die nationale Feier der 
Krönung des Königs). 

Im Jahre 1891 wurde die Gedenkauszeichnung „25 Jahre der 
Herrschaft“ ausgegeben. Die Medaille mit einem Durchmesser von 28 
mm ist vergoldet. Auf der Vorderseite zeigt sie das Brustbild des Kö-
nigs, unterlegt von einem Olivenzweig. Mit einem Band gebunden er-
scheint über dem Brustbild die Inschrift „CAROL I, REGE AL RO-
MANIEI“ und rechts daneben die Devise „NIHIL SINE DEO“. Die 
Rückseite zeigt im Zentrum das Staatswappen, umgeben von der In-
schrift „SERBAREA DE 25 DE ANI DE DOMNIE A REGELUI CAROL I, 
1866–1891” (25–Jahr–Feier der Herrschaft von König Karl I, 1866–1891) 
und Olivenzweigen. 

Im Jahre 1906 wurde der 40. Jahrestag der Herrschaft Karl I und 
der 25. Jahrestag der Erhebung Rumäniens zum Königreich gefeiert. 



178 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

Aus diesem Anlass wurden Silbermünzen mit einem Nominalwert 
von 1 Leu (Bild 12), Auflage 2.500.000 Stück und 5 Lei (Bild 13), Auf-
lage 200.000 Stück.  

Die Münzen zeigen auf der Vorderseite das Abbild des Königs, die 
Inschrift „CAROL I REGE AL ROMANIEI 1866–1906“ und auf der 
Rückseite das Bild des jungen Fürsten mit der Inschrift „CAROL I 
DOMNUL ROMANIEI“ (Karl I Fürst von Rumänien) sowie die Wert-
angabe. 

 

  
    Bild 12              Bild 13 

 
Aus diesem Anlass wurden auch Goldmünzen mit einem Nominal-

wert von 12 ½ Lei (Bild 14), 20 Lei (Bild 15), 25 Lei (Bild 16), 50 Lei (Bild 17) 
und 100 Lei ausgegeben. Die Auflage für 12 ½ Lei war 32.000 Stück, für die 
Münze zu 20 Lei 15.000 Stück, für 25 Lei 24.000 Stück, für 50 Lei 28.000 
Stück und für die zu 100 Lei 3.000 Stück. Die Münzen zu 20 Lei und zu 100 
Lei haben die gleiche Darstellung wie die Münzen zu 1 Leu und 5 Lei. Die 
12 ½ Lei und 25 Lei Stücke haben auf der Vorderseite das Brustbild des 
Königs in Uniform und die Inschrift „Karl I, König von Rumänien 
1866–1906“ sowie einen stilisierten Adler auf der Rückseite, unter der Brust 
des Adlers die Devise „PRIN STATORNICIE LA ISBINDA“ (Mit Beharr-
lichkeit zum Sieg) und am unteren Rand die Wertangabe. Wegen der stili-
sierten Form des Adlers wurden diese beiden Emissionen auch „kleiner -“ 
und „großer Hahn“ genannt. 

Das 50 Lei Stück zeigt auf der Vorderseite das Brustbild des Königs 
in Uniform mit der entsprechenden Inschrift und auf der Rückseite den 
Fürsten Karl I zu Pferde, die Inschrift „CAROL I DOMNUL ROMA-
NIEI“ (Karl I Fürst von Rumänien) und die Wertangabe. 
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             Bild 14                Bild 15 

 

    
 Bild 16             Bild 17 

 
 
1906 wurde durch die Königlichen Verordnungen Nr.1776 und 

1777 vom 09.05.1906 der Orden „Karl I“ gestiftet (Bild 18). 
 

 
Bild 18 
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Bereits am Ende des Jahres 1905, in Vorbereitung des 40. Jubiläums 
der Herrschaft, wurde eine Jubiläumsauszeichnung „Karl I“ ausgegeben 
(Königliche Verordnung Nr.5384/ 28.12. 1905). Diese wurde in vier Va-
rianten angefertigt, drei für Militärs und eine für Zivilisten. Alle vier Va-
rianten zeigen auf der Vorderseite das Abbild des Königs und die In-
schrift „CAROL I REGE AL ROMANIEI” (Bild 19).  

Die drei Varianten für Militärs tragen auf der Rückseite die In-
schrift „IN AMINTIREA ANULUI AL 40 LEA AL CĂPITĂNIEI ME-
LE” (Zur Erinnerung an das 40 Jahr meines Kommandos) sowie am 
Rand die Jahreszahlen 1866 und 1906 (Bild 20).  

 

   
Bild 19          Bild 20 

 
Die Variante für Zivilisten trägt auf der Rückseite das Staatswap-

pen und die Jahresangaben 1866 * 1906. 
Durch die Königliche Verordnung Nr.1825/13.05.1906 wurde auch 

eine Auszeichnung für Frauen eingeführt, ähnlich der für Zivilisten 
jedoch an einer Schleife getragen. 

Ebenso zur Erinnerung wurde die Gedenkauszeichnung „Cuza 
Voda“ in 3 Klassen geschaffen, Klasse I vergoldet, Klasse II versilbert, 
Klasse III aus Bronze. Die Medaille zeigt auf der Vorderseite das 
Brustbild von Alexandru Ioan Cuza und die Inschrift ALEXANDRU 
IOAN CUZA INTAIUL DOMN AL PRINCIPATELOR UNITE 
1859–1866” (Alexandru Ioan Cuza, erster Fürst der Vereinigten Fürsten-
tümer 1859–1866). Auf der Rückseite befindet sich das Brustbild König 
Karls I mit der Inschrift „CAROL I PRIMUL REGE AL ROMANIEI 
1906” (Karl I erster König von Rumänien 1906). 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | V, 2016 • 181 

 

Im Jahre 1906 wurde auch die Gedenkauszeichnung „Karl, Fürst 
der Rumänen 1866“ ausgegeben. Die Bronzemedaille mit einem 
Durchmesser von 35 mm zeigt auf der Vorderseite das Brustbild des 
jungen Fürsten mit der Inschrift „CAROL I DOMNUL ROMANILOR 
1866” (Karl I Fürst der Rumänen 1866) und auf der Rückseite das 
Brustbild des Königs und die Inschrift „CAROL I PRIMUL REGE AL 
ROMANIEI 1906” (Karl I erster König von Rumänien 1906). 

Aus Anlass der der 40 Jahr Feier und in Erinnerung, dass Kaiser 
Traian vor 1800 Jahren nach Dakien kam wurde eine Gedenkmedaille 
ausgegeben, die auf der Vorderseite die Abbilder von Kaiser Traian und 
König Karl zeigt. Am Rand befindet sich die Inschrift „TRAIANUS 
IMPERATOR 106 * CAROL I REGELE ROMANIEI 1906“ (Bild 21). 

 

   
Bild 21           Bild 22 

 
Die Rückseite trägt die Inschrift „1800 jähriges Jubiläum der An-

kunft Kaiser Traians in Dakien und das 40. Jahr der glorreichen Herr-
schaft König Karls I 1906“ (Bild 22). 

Ebenso wurde eine Gedenkauszeichnung aus Bronze mit einem 
Durchmesser von 30 mm geschaffen, für die Allgemeine Ausstellung 
in Bukarest. Diese zeigt auf der Vorderseite die Köpfe von Kaiser 
Traian und König Karl I. Darunter befindet sich ein Band mit der In-
schrift „1866 – 106 – 1906“. Am Rand die Inschrift „TRAIAN, MARELE 
IMPERATOR – CAROL I PRIMUL REGE AL ROMANIEI” (Traian, der 
große Kaiser – Karl I, erster König von Rumänien). Auf der Rückseite 
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befinden sich die Bildnisse von drei Männern, einem Arbeiter mit 
Schippe, einem Bogenschützen und einem Kämpfer. Darunter auf einem 
Band die Inschrift „Am fost, sunt şi voi fi” (Wir waren, sind und werden 
sein) und darunter die Jahreszahl 1906. Am Rand befindet sich die In-
schrift „EXPOZIŢIUNEA GENERALĂ ROMÂNĂ DIN BUCUREŞTI” 
(Rumänische allgemeine Ausstellung aus Bukarest). 

Zur Gedenkfeier waren die Bürgermeister des Landes geladen. Für sie 
wurde eine Medaille geprägt, realisiert vom Graveur F. Carniol, die auf der 
Vorderseite, ähnlich den Gedenkmünzen, die Abbilder Karls I als Fürst und 
als König zeigt sowie die Inschrift „CAROL I DOMN SI PRIMUL REGE AL 
ROMANIEI” (Karl I, Fürst und erster König von Rumänien) (Bild 23).  

 

        
Bild 23         Bild 24 

 
Die Rückseite trägt am Rand die Inschrift „Feier des 40-jährigen 

Jubiläums der glorreichen Herrschaft *1866-10.Mai-1906*“ sowie in der 
Mitte, in einem Kreis, „ÎNTRUNIREA ÎN CAPITALĂ A TUTULOR 
PRIMARILOR DIN ŢARĂ” (Zusammenkunft aller Bürgermeister des 
Landes in der Hauptstadt) (Bild 24). 

Die Nachfolger haben die Arbeit des ersten Hohenzollern auf dem 
Thron Rumäniens fortgeführt. König Ferdinand I hat Rumänien in seinen 
nationalen Grenzen geeint und 1923 eine der modernsten Verfassungen 
Europas eingeführt. Karl II hat eine umfangreiche Entwicklung in den Be-
reichen von Wirtschaft und Kultur vorangetrieben und Michael I hat 1944 
die Demokratie wieder hergestellt und Rumänien auf die Seite der Anti – 
Hitler Koalition gebracht und nach 1989 hat er für die Aufnahme Rumä-
niens in die Europäische Union und NATO gekämpft. 
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Im Jahre 2014, aus Anlass des 175. Geburtstages von Karl I hat 
Rumänien eine Münze mit einem Nominalwert von 10 Lei ausgegeben 
(Bild 25/26). 

 

   
Bild 25            Bild 26 

 
Aus Anlass der 150 Jahr-Feier der Dynastie hat die Kreisorganisa-

tion Alexandria der Numismatischen Gesellschaft Rumäniens eine 
Büste des Königs in Auftrag gegeben, realisiert vom Graveur Constantin 
Dumitrescu und ausgeführt in 10 nummerierten Exemplaren (Bild 27). 

 

  
Bild 27 
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Bild 28 

 
Aus gleichem Anlass haben die Sammlervereinigung des Landkrei-

ses Salaj und die Nationale Allianz zur Wiedereinführung der Monarchie 
eine Medaille mit einer Auflage von 108 Stück in Auftrag gegeben, reali-
siert von Octavian Dogariu (davon 40 Stück Ag, 55 Stück Cu, 10 Stück 
CuZn und 3 Stück Al). Die Medaille zeigt auf der Vorderseite die Abbil-
der der Könige Karl I und Michael I und auf der Rückseite den Adler 
mit dem Kreuz im Schnabel, hat einen Durchmesser von 50 mm und 
eine Stärke von 3 mm (Bild 28). 

Anzumerken ist, dass die sogenannte Abdankung von König Michael I 
im Jahre 1947 erzwungen und unrechtmäßig war. Es gab weder einen 
Volksentscheid noch einen Parlamentsbeschluss. Somit ist der Akt der 
Abdankung juristisch Null und Nichtig. Da diese Vorgehensweise 
auch 1990 nicht stattfand, fehlt der Republik Rumänien als solcher jeg-
liche Legitimation. 

 
Es lebe der König ! 
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Câteva consideraţii în legătură cu circulaţia 
monetară în Nord-Estul Imperiului Roman în 
vremea lui Septimius Severus1 

  
Corneliu Bogdan Nicolae BELDIANU 
Membru al Societăţii Numismatice Române, Bucureşti 

 
Alexander Bursche găseşte că masiva pătrundere din sec. II p. Chr., 

a denarului roman în Barbaricum, are loc într-un interval scurt, din 
vremea lui Marcus Aurelius până în primii ani ai lui Septimius 
Severus, ca tribut plătit de romani în timpul şi după războaiele Mar-
comanice 2 . În opinia aceluiaş cercetător ”afluxul de denari în 
barbaricum încetează odată cu ajungerea lui Septimius Severus la pute-
re, pentru că nu mai existau raţiuni ca aceste plăţi să continue”3. Fraza 
destul de ambiguă cere detalieri şi naşte întrebări. Când anume în 
vremea lui Septimius Severus încetează pătrunderea denarului în 
barbaricum? De ce nu mai exista raţiunea acestor plăţi sau care era 
motivul real al încetării lor? 

Pornind de la afirmaţiile lui Al. Bursche am căutat să vedem dacă 
ele se verifică şi la Nord Est de Imperiul Roman, mai exact în spaţiul 
Ucrainei actuale, acolo de unde, la un moment dat în anii trecuţi, pro-
veneau multe din monedele pezentate sau vândute pe forumurile in-
ternaţionale de discuţii pe teme de numismatică antică 
(www.forumancientcoins.com)  sau pe sit-urile de licitaţii on-line.   

 
                                                                 
1 Comunicare susținută la al III-lea Congres Internațional de Numismatică din România Pos-
tbelică – Brașov 2016.  
2 Bursche 2002, 3 (ed. electronică): ” The period of their outflux from the Roman Empire was 
very short, from Marcus Aurelius until the first years under Septimius Severus. This stream of 
silver coinage is a reflection of political contacts between the Roman Empire and Northern 
Barbarians. Second-century denarii crossed the Roman frontier as part of tribute payments 
made by the emperors to nobiles or reguli-the leaders of superiores barbari, that is, of 
Barbarians living at a greater distance from the borders of the empire. 
Written sources, especially Cassius Dio, repeatedly mention tributes paid by Romans during 
and after the Marcomanic Wars.”  
3 Ibidem, loc. cit, ”Once Septimius Severus had come into power, there was no more reason to 
continue such payments.” 

http://www.forumancientcoins.com/
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Şi într-adevăr denarii romani proveniţi din Ucraina4, prezentaţi pe 
internet, nu depăşeau momentul Septimius Severus, iar pentru acest 
împărat numărul lor era vizibil mai mic decât cel al denarilor emişi 
pentru împăraţii secolului II p.Chr..  

În catalogul ce se găseşte la finalul materialului, ne-am străduit să 
adunăm cât mai mult din materialul numismatic, datat în perioada 
193-211 p. Chr., apărut pe internet în condiţiile prezentate mai sus.   

A rezultat astfel un lot de 19 monede, din perioada 193-211 p. Chr., 
ce provin în principal din regiunea Cherkasy, câteva exemplare fiind 
găsite însă şi în zone relativ învecinate (regiunile Hmelnîţkîi – două 
monede, Kiev – o monedă şi Nikolaev – o monedă)5.  

Acest lot ridică două probleme majore de circulaţie monetară. Pe 
de o parte structura pe ateliere emitente a monedelor în discuţie poate 
fi un posibil pattern indicator al traseului urmat de denarii romani 
pentru a ajunge în zona în discuţie. A doua problemă fiind cea legată 
de data finală a ”masivei pătrunderi a denarilor romani în barbaricum ”, 
în această zonă a barbaricum-ului şi semnificaţiile istorice ale acestei 
date. 

Componenţa lotului monetar este deosebit de omogenă sub ra-
portul numerarului, toate cele nouăsprezece monede fiind denari, 18 
de argint şi o singură piesă de bronz. Aceasta din urmă pare a fi mai 
degrabă un limes denarius (turnat) decât un denar suberat, având în 
vedere absența oricărei urme de argint pe suprafaţa monedei. Sub as-
pect cronologic lucrurile sunt şi mai interesante, majoritatea pieselor 
(nr. 1-18) fiind emise în perioada 193 – 201 p. Chr., cel târziu 202 p. Chr. 
(dacă ţinem cont de datarea largă, în intervalul 198-202 p. Chr., a piesei 
nr. 14), şi doar ultima monedă (limes denarul de bronz) situându-se în 
afara acestui interval cronologic, fiind vorba de o emisiune ce aparţine 
teoretic de anul 211 p. Chr..  

Împăraţii emitenţi, prezenţi în acest lot, sunt doar doi: Septimius 
Severus – 18 denari şi Clodius Albinus cu un singur denar.   

                                                                 
4 Mulțumiri speciale d-lui Andrey Reznik pentru toate informațiile și fotografiile furnizate.  
5 Monedele au fost găsite în timp cu ajutorul detectorului de metale, fiind de regulă înstrăina-
te pe măsura apariției lor. Acest fapt face să avem în cazul unor monede doar imaginea lor, 
fără alte date tehnice.  
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INDICATIV LOC TEZAUR % DIN 
193-211 

% DIN 
SEPT 
SEV 

A UCRAINA NU 31,57 33,33  
B TROPAEUM TRAIANI DA 8,75 11,76 
C ARCOBADARA NU   11,53 
D POROLISSUM NU   6,71 
E DELEU - CLUJ DA 6,55   
F SARMIZEGETUSA NU   20,83 
G VEȚEL - HUNEDOARA DA 11,48   
H JIEȚ-POPI - HUNEDOARA DA 0 0 
I BOIȚA - SIBIU  DA 40   
J STĂNEȘTI VÂLCEA DA   34,14 
K OLTENI VÂLCEA  DA   33,33 
L  BARZA DOLJ DA 3,22   
M ABRUD CONSTANȚA DA 8,22 6,59 
N CORTANOVCI SERBIA  DA 13,11 13,19 
O MEHOVINE SERBIA DA 6,16 13,33 
P SUPSKA II - SERBIA DA 3,11 4,65 
R PODFRIMCE - SERBIA DA 0 0 
S ISSA –CROAȚIA DA 0 0 
T III DURA EUROPOS DA   92,31 
U IV DURA EUROPOS DA   50 
V EKI -  GEORGIA DA   88,12 
W SEPIETI - GEORGIA DA   > 69,60 

Tabelul de corespondenţă al punctelor de pe hartă cu locul descoperirilor                                 
şi procentul emisiunilor de denari orientali. 
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Fig. 1. Harta Imperiului - procente emisiuni răsăritene 
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Pe ateliere monetare structura lotului se prezintă după cum ur-
mează: la atelierul din capitală (Roma) au fost bătuţi 11 denari, ce pro-
centual reprezintă 57,89 % din lot; atelierele răsăritene, siriene (sau ate-
lierul sirian), au bătut 6 denari ce reprezintă 31,57 % din total, acestora  
adăugându-li-se denarul pentru Clodius Albinus emis la Lugdunum  
şi limes denarul (”copie” a unei emisiuni din capitală), procentual fiecare 
reprezentând câte 5,26 % din totalul lotului.  

Emisiunile orientale (siriene) pot fi şi ele cuantificate pe presupuse 
ateliere locale: astfel cei 4 denari ”Emesa style” constituind 21,05% din 
total, în vreme ce cei 2 denari ”Laodicea style” reprezint doar 10,52% 
din totalul lotului.   

 Aceste procente de reprezentabilitate a atelierelor monetare în 
spaţiul în discuţie pot suferi evident modificări notabile cu fiecare piesă 
nou descoperită - în contexte similare - dat fiind numărul relativ mic de 
monede ce compun acest lot.  

Patternul acestui lot ar putea reflecta însăşi structura pe ateliere 
emitente a denarilor aflaţi pe piaţa din regiunea nord-vest pontică la 
momentul 193-202 p.Chr., un posibil pattern caracterizat de un aport 
semnificativ al atelierelor orientale.  

Însă prima comparaţie sub acest aspect a structurii lotului din 
Ucraina, cu o situaţie sud-vestică similară ca dată finală - tezaurul de la 
Tropaeum Traiani (pe hartă notat cu B), încheiat în anul 204 p. 
Chr. - arată sensibile diferenţe6. Astfel, în amintitul tezaur, din cele 51 de 
monede, emise în numele lui Septimius Severus, doar 6 denari sunt 
emisiuni răsăritene (siriene), adică un procent de doar 11,76 % (patru 
fiind aşa zise emisiuni de Emesa şi două de ”Laodiceea”7). Dacă  ra-
portăm însă numărul emisiunilor răsăritene la totalul emisiunilor pen-
tru Septimius Severus şi familia sa (Iulia Domna, Caracalla şi Geta)8 
procentul este şi mai mic de (doar) 8,75 % (respectiv 7 monede din 80), 
dar pe mai departe un procent semnificativ.  

Această primă comparaţie ne-a făcut să aruncăm o privire şi asupra 
altor loturi monetare similare sau tezaure semnificative sub acest aspect. 
Comparaţia s-a făcut cu loturi monetare din sit-uri arheologice dar şi cu 
                                                                 
6 Barnea 2011, pg. 10.  
7 Ibidem, pg. 16-17 și în catalog la pg. 52-53, monedele nr. 1508-1513.   
8 În catalogul tezaurului mai figurează pentru membrii familiei doar o emisiune răsăriteană pentru 
Iulia Domna (moneda nr. 1528).  
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tezaure monetare, principalul criteriu de selecţie nefiind data finală de 
locuire sau îngropare (în cazul tezaurelor) ci doar prezenţa unui număr 
suficent de denari, emişi pentru Septimius Severus şi familia sa, care să 
permită calcule statistice privind structura pe ateliere emitente. Spre 
exemplu Romula Malva, cu doar doi denari Septimius Severus publicaţi 
(amândoi fiind emisiuni orientale-procent de 100% pentru aceste ate-
liere), nu a putut fi luată în considerare pentru această comparaţie. 

În partea cea mai nordică a Imperiului Roman, învecinată cu spaţiul 
ucrainean în discuţie procentul emisiunilor atelierelor monetare răsări-
tene este unul scăzut faţă de valorile lotului Ucrainean.. 

Situaţia descoperirilor monetare din zona castrului Arcobadara (sa-
tul Ilişua, jud. Bistriţa-Năsăud) - pe hartă notat cu C, aflat în nordul 
provinciei Dacia este una reprezentativă sub acest aspect. Din cei 26 
denari pentru Septimius Severus9, 18 sunt emisiuni din capitala impe-
riului (69,23%), 3 sunt emisiuni de ”Laodicaea” (11,53%) iar 5 sunt emi-
siuni neprecizate (19,23 %). Interesantă este aici şi absenţa emisiunilor 
de ”Emesa”, dacă nu cumva acestea se regăsesc printre cele neprecizate.  

Mergând către Sud procentul emisiunilor răsăritene de denari în 
loturile şi tezaurele monetare variază, dar el rămâne net sub valorile în-
registrate în cazul lotului ucrainean. Astfel în descoperirile de la Poro-
lissum (pe hartă notat cu D)10 din cei 268 denari pentru Septimius Se-
verus doar 18 sunt emisiuni răsăritene (14 denari ”de Emesa” şi doar 
4 ”de Laodicea). Procentul emisiunilor asiatice fiind în acest caz de doar 
6,71%.  

În cazul tezaurului de la Deleu (pe hartă notat cu E), Cluj-Napoca 
(1269 monede), ce se termină cu emisiuni pentru Severus Alexander, din 
cele 473 monede emise pentru Septimius Severus şi familia sa, 439 mo-
nede au fost bătute la Roma, 31 în monetării răsăritene, una la Nikopolis 
ad Istrum şi două monede sunt hybrid11. Procentual, şi în acest caz, 
emisiunile răsăritene reprezintă un 6,55 % din emisiunile bătute pentru 
Septimius Severus şi familia sa. 

                                                                 
9 Găzdac&all 2011, pg.  43-223, în total sunt catalogați 37 denari emiși în vremea lui Septimius 
Severus (26 denari pentru Septimius Severus și 11 pentru ceilalți membrii ai familiei); a se vedea și Tab. 
3 pg. 226 .  
10 Găzdac & all 2006, pg. 44-158. 
11 Găzdac&Găzdac, Cociș, Călian 2010, pg. 13. 
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La Sarmizegetusa (pe hartă notată cu F), din cei 24 denari pentru 
Septimius Severus12, cinci sunt emisiuni răsăritene (trei emisiuni ”Eme-
sa” şi două ce poartă o identificare mai largă ”eastern mints”). Procent 
emisiunilor răsăritene fiind aici unul destul de ridicat de 20,83%.   

Depozitul monetar de la Veţel (descoperit în apropierea castrului de 
la Micia, jud. Hunedoara - pe hartă notat cu G), cu un total de 2090 mo-
nede, încheiat cu emisiuni de la Severus Alexandru, conţine 11,48 % 
monede provenind din Orient. Distribuirea monedelor pe ateliere pre-
zentându-se astfel: Laodicea 77, Antiochia 100, Emessa 62, Cappadocia 
113.   

Tezaurul de la Jieţ-Popi (jud. Hunedoara - pe hartă notat cu H)14, 
însumând 75 monede de la Septimius Severus la Filip II), conţine 12 
denari (16 %) pentru Septimius Severus, toţi fiind emisuni ale mo-
netăriei din Roma.  

Dar o situaţie deosebit de interesantă se conturază în zona montană 
a bazinului Oltului şi spaţiul învecinat, unde, un tezaur din judeţul Si-
biu şi două tezaure din judeţul Vâlcea furnizează procente de peste 30% 
emisiuni răsăritene de denari pentru vremea lui Septimius Severus.   

Astfel în tezaurul de la Boiţa (jud. Sibiu - pe hartă notat cu I) unde, 
din totalul de 183 denari (ultimele emisiuni fiind de la Severus Alexan-
der), 23 monede, adică 10,74%, sunt emisiuni orientale (Antiochia 16, 
Laodicea ad Mare 4, Emessa 1, Emessa şi Laodicea 2)15. Dacă ne referim 
însă strict la emisiunile din vremea lui Septimius Severus prezente în 
acest tezaur procentul emisiunilor orientale este cu mult mai mare16. 
Astfel structura celor 20 denari, emişi în perioada 193-211 p. Chr., are 
următoarele valori: 60% emisiuni bătute la Roma, 30 % bătute de ”Lao-
dicea” şi 10% bătute de ”Emessa”. Atelierele siriene având prin urmare 
un procent cumulat de 40% dn totalul monedelor bătute în vremea lui 
Septimius Severus.    

                                                                 
12 Găzdac & all 2004, A se vedea  la sfârșitul lucrării: ”Overall catalogue of coin finds from Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa”.  
13 Dudău 2006, pg. 64. 
14 Lazin 1971, pg. 335-344. 
15 Dudău 2006, pg. 65. 
16 Dudău 2006, pg. 97, Structura emisiunilor din vremea lui Septimius Severus fiind următoarea: 
Septimius Severus - 10 denari (6 Roma, 3 Laodicea, 1 Emessa); Septimius Severus pentru Iulia 
Domna - 5 denari (3 Roma, 2 Laodicea şi Emessa); Septimius Severus pentru Caracalla - 1 denar; 
Septimius Severus pentru Geta - 4 denari (3 Roma, 1 Laodicea). 
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Tezaurul de la Stăneşti (jud. Vâlcea - pe hartă notat cu J), 1127 mo-
nede romane de argint de la Hadrianus la Valerianus17, conţine 41 de-
nari pentru Septimius Severus. Pe ateliere emitente, situaţia pentru de-
narii din vremea lui Septimius Severus, este următoarea: Roma 27 mo-
nede (65,85 %)18, ”Emesa” 11 denari ( 26,83 %), ”Laodicaea” 3 denari 
(7,31 %)19, Alexandria 0 (0 %). Emisiunile siriene, reprezentând în cazul 
acestui tezaur, 34,14% din totalul monedelor pentru Septimius Severus.  

Tezaurul de la Olteni (jud. Vâlcea -  pe hartă notat cu K)20, cu emi-
siuni de la Septimius Severus la Valerianus, conţine 9 denari pentru 
Septimius Severus (din totalul de 259 monede ce compuneau acest te-
zaur). Din aceştia 6 sunt emisiuni bătute în capitală şi câte  o emisiune 
de Alexandria şi câte una alea aşa ziselor ateliere Emesa şi Laodicaea 
(Siria). Emisiunile orientale însumează în acest caz 33,33 % din totalul 
monedelor pentru Septimius Severus.  

Dacă adăugăm datelor de mai sus şi faptul că din zona Olteniei 
provin şi foarte puţinele emisiuni de denari ai atelierului din Alexandria 
pentru Septimius Severus (a se vedea comunicarea prezentată la sim-
pozionul de la Buşteni 2015), putem spune că în zona montană şi sub-
montană a Oltului se conturează o adevărată ”enclavă orientală” şi sub 
aspect numismatic. Faptul este perfect explicabil dacă avem în vedere 
prezenţa aici a unor trupe romane auxiliare provenind din Siria (spre ex. 
Cohors I Flavia Commagenorum, Numerus Surorum sagittariorum etc) 
şi care cel mai probabil au adus cu ele din locul de recrutare monede 
emisiuni locale.   

În zona Daciei Sudice situaţia suportă schimbări, astfel în marele 
tezaur (1807 monede) de la Barza (com. Dăneşti, jud. Dolj - pe hartă no-
tat cu L), încheiat cu monede de la Severus Alexander, din cele 403 mo-
nede, emise între 193 – 211 (212) p. Chr., pentru Septimius Severus21 şi 
membrii familiei sale (Iulia Domna22, Caracalla23, şi Geta24) doar 13  
                                                                 
17 Purece 2005, pg. 155-156.  
18 În catalogul lucrării 26 de monede la care se adaugă moneda nr. 52 ( de la pg.41 )  rămasă nede-
terminată. În fapt fiind vorba de emisiunea RIC 27a ( revers  tip LIBERO PATRI ) bătută la Roma în 
anul 194 p. Chr.   
19 În catalogul lucrării fiind doar două monede atribuite acestui atelier,  cărora li se adaugă moneda 
nr. 51 ( de la pg. 41 ), în fapt o emisiune de Laodicaea prezentă și în colecția BP Murphy ( Sev-124).  
20 Mitrea 1971, pg. 115-142.  
21 Popilian, Gherghe 2003, 162 monede pentru Septimius Severus, în catalog monedele nr. 772-933. 
22 Ibidem, 62 monede Septimius Severus pentru Iulia Domna , în catalog de la nr. 934-995. 
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sunt emisiuni siriene (”Emesa” – 3 monede25 sau ”Laodiceea” – 10 mo-
nede26) ceea ce reprezintă un procent  extrem de scăzut, de doar 
3,22 %.  

La sud de Dunăre procentul denarilor, emisiuni orientale pentru 
Septimius Severus, tinde spre zero pe măsură ce ne îndepărtăm de acest 
fluviu, aşa cum arată şi situaţia câtorva tezaure din literatura aflată la 
dispoziţia noastră. 

Procentele tezaurului de la Tropaeum Traianii (anterior discutate) 
sunt relativ confirmate de un alt tezaur din vecinătate. Astfel, în tezau-
rul de la Abrud  (com. Adamclisi, jud. Constanţa - pe hartă notat cu 
M)27, încheiat cu monede de la Volusian, din cele 561 monede (560 de-
nari şi o drahmă) emise doar pentru Septimius Severus28  (fără a socoti 
şi pe cele contemporane emise pentru ceilalţi membrii ai familiei) 37 
sunt emisiuni siriene, adică un procent de 6,59%. Pe ansamblu procentul 
este un pic mai ridicat, cele 68 emisiunile siriene (37 pentru Septimius 
Severus şi 31 pentru Caracalla şi Geta ca asociaţi ai primului) din totalul 
de 827 emisiuni bătute în intervalul 193-211 p. Chr., reprezentând 8,22%. 
Şi în acest tezaur, ca şi în cel de la Adamclisi, este prezentă o emisiune 
monetară siriană ce nu face parte din emisiunile monetare oficiale ro-
mane, fiind vorba de o drahmă a Caesareei Cappadociei bătută pentru 
Septimius Severus (nr. 563 în catalog). Prin urmare cele două tezaure 
oferă un procent zonal pentru acestă parte a Moesiei Inferior a denarilor 
orientali (sirieni) apropiat de 8,5 %., adică sub 10% la fel ca şi a altor te-
zaure din Dacia (cu excepţia celor din ”enclava orientală” din bazinul 
Oltului).   

Spre sud-vest situaţia se modifică din nou, dacă ţinem cont de câte-
va tezaure,din literatura  avută la dispoziţie pentru acest studiu, pe 
care le considerăm reprezentative.   

Din Pannonia Inferior provine tezaurul de la Čortanovci (malul 
Dunării în Nordul Serbiei - pe hartă notat cu N) compus din 2457 mo-

                                                                                                                                                                       
23 Ibidem, 101  monede pentru Caracalla pînă în 211 p. Chr (inclusiv emisiunile anului 211 ), în cata-
log de la nr. 996-1095 și nr. 1168. 
24 Ibidem, 78 monede pentru Geta din anii 198 până în anii 210-212, în catalog de la nr. 1212-1289. 
25 Ibidem, monedele nr. 785, 786 și 805. 
26 Ibidem, monedele nr. 772, 783, 932, 1168, 1214, 1216, 1217, 1261, 1262 și 1263. 
27 Vertan&Petac 2000-2001, pg. 597-624 
28 Ibidem, pg. 600-603, monedele nr. 162-722. 
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nede (2455 denari şi două drahme)29 ce se încheie în chiar anii lui Sep-
timius Severus. Din anii 193-211 p.Chr. sunt prezenţi în acest tezaur 511 
denari30, din care 67 sunt emisiuni siriene (48 ”Emesa” şi 19 ”Laodi-
cea”)31 ce oferă un surprinzător procent de doar 13,11 %. Luând în cal-
cul doar emisiunile pentru Septimius Severus procentul de emisiuni si-
riene este de 13,19%.  

Tezaurul de la Mehovine (aflat în vecinătatea anticului Sirmium – 
N-V Serbiei - pe hartă notat cu O), furnizează 489 monede – emisiuni de 
argint romane), ultimele piese fiind  din vremea lui Maximinus I32 . 
Din acestea 211 sunt denari din anii 193-211 p. Chr.33, emisiunile siriene 
fiind în număr de 13 adică doar 6,16 %. Dacă avem în vedere strict emi-
siunile bătute pentru Septimius Severus (90 denari)34, procentul emisiu-
nilor siriene este uşor mai mare, reprezentând 13,33%.  

Din cele 935 monede (933 denari şi 2 antoninieni) ale tezaurului  
Supska II (Centrul Serbiei - pe hartă notat cu P), ce se încheie cu monede 
de la Maximinus I (236 p.Chr.), 418 sunt denari bătuţi între 193-211 
p.Chr.35. Din aceştia doar 13 sunt emisiuni orientale (”Emesa” - , ”Lao-
dicea” - şi Alexandria - 1) adică un procent de doar 3,11% din totalul 
denarilor bătuţi în vremea lui Septimius Severus. Dacă luăm în calcul 
doar emisiunile bătute strict pentru Septimius Severus, procentul de 
emisiuni siriene se situează la valoarea de 4,65%.  

În cazul tezaurului de la Podrimce (sudul Serbiei - pe hartă notat cu 
R), compus din 137 denari şi antoninieni de la Antoninus Pius la Filip I36, 
lucrurile stau net mai prost, sub aspectul prezenţei emisiunilor orientale, 
toţi cei 10 denari pentru Septimius Severus fiind emisiuni din capitala 
imperiului37.  

                                                                 
29 Borić–Brešković & Vojvoda 2011, pg. 9.  
30 Ibidem, pg. 16, emisiuni pentru Septimius Severus, Iulia Domna, Caracalla și Geta, în catalog nr. 
1949-2459.  
31 Ibidem, pg. 25. 
32 Borić–Brešković & Vojvoda 2012, pg.  24. 
33 Ibidem, emisiuni pentru Clodius Albinus, Septimius Severus, Iulia Domna, Caracalla, Plautilla și 
Geta, în catalog nr. 69 – 279. 
34 Ibidem, în catalog monedele nr. 73-162.  
35 Borić–Brešković & Vojvoda 2013, pg. 14, 21-25, în catalog monedele nr. 294-711, emisiuni pentru 
Clodius Albinus, Septimius Severus, Iulia Domna, Caracalla, Geta și Plautilla. 
36 Stamenkoviđ 2005, pg. 143-191.  
37 Ibidem, monedele nr. 5-14, pg. 155-156.  
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Situaţia este însă şi mai relevantă în tezaurul de la Issa (insula Vis, 
Croaţia - pe hartă notat cu S), compus din 78 monede, ce se termină cu 
emisiuni de la Gordianus III, şi unde, de asemenea, toţi cei 57 denari, 
emişi pentru Septimius Severus şi familia sa, sunt emisuni bătute în ca-
pitala Imperiului38.    

Prin urmare structura lotului ucrainean nu reflectă situaţia generală 
a numerarului aflat în Imperiu în imediata vecinătate, la început de se-
col III, ci este rezultatul unui fenomen distinct, cu certe valenţe locale, ce 
furnizează un pattern al structurii denarilor (în funcţie de atelierele 
emitente) cu un tipar diferit, ce indică o situaţie istorică diferită faţă de 
cea din provinciile romane învecinate .   

Procente mari ale denarilor emişi de monetăriile răsăritene, ca în 
cazul lotului ucrainian sau a ”enclavei orientale” din Oltenia, sunt întâl-
nite în cazul tezaurelor din Orientul Apropiat şi aici ne referim la cele 
găsite pe teritoriul Siriei şi cel al Georgiei.    

Tezaurele III şi IV de la Dura-Europos (Siria) fiind cât se poate de 
reprezentative pentru discuţia noastră.  

Astfel în cazul tezaurului III Dura-Europos,  încheiat cu monede de 
la Diadumenianus39 (218 p.Chr.), situaţia pe ateliere emitente, a denari-
lor pentru Septimius Severus, este următoarea: Roma 2 monede, 
Alexandria 3 monede, ”Laodicea” 3 monede şi ”Emesa” 18 monede40 . 
Procentual lucrurile stau în felul următor: cei mai mulţi denari sunt cei 
de ”Emesa” 69,23%, Alexandria şi Laodicea având fiecare câte 11,53% 
iar Roma (cel mai slab reprezentat atelier) este prezent cu doar 7,69% 
din totalul denarilor pentru Septimius Severus.    

Lucrurile stau însă diferit în cazul tezarului IV de la Dura-Europos, 
încheiat în acelaş an cu tezaurul III (218 p.Chr.) dar cu emisiuni pentru 
Macrinus41. Pe primul loc de această dată în rândul denarilor pentru 
Septimius Severus se află cei bătuţi de atelierul din Roma (33 monede42 
reprezentând 50%), urmează cei de tip ”Emesa” (20 monede repre-
zentând 30,30%) şi ”Laodicea” (10 monede reprezentând 15,15%). Cea 

                                                                 
38 Čargo 2006, monedele nr. 4 – 60, a se vedea pentru referințe tabelul de la pg. 175.  
39 Bellinger 1932, pg. 1.  
40 Bellinger 1935, pg. 6-7.  
41 Idem 1932, pg. 49-84.  
42 Ibidem, în catalog monedele nr. 74-106. 
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mai slabă reprezentare având-o atelierul din Alexandria cu două mo-
nede43 adică doar 3,03% din totalul denarilor pentru Septimius Severus.   

Procente similare, foarte mari, ale emisiunilor  orientale (majoritar 
siriene) de denari pentru Septimius Severus se întâlnesc şi urcând către 
estul bazinului Mării Negre. Astfel două tezaure din Colchis/Lazica, 
descrise de cercetătorul georgian Tedo Dundua, sunt cât se poate de 
elocvente.  

În tezaurul de la Eki (907 monede eşalonate din sec. I a. Chr până la 
Severus Alexander) se regăsesc 101 denari pentru Septimius Severus, 
având următoarea structură pe ateliere emitente: 12 emisiuni bătute la 
Roma (11,88 %), 84 emisiuni siriene (83,16 %) şi 5 emisiuni de Alexan-
dria (4,95 %)44.  

Deşi datele avute la dispoziţie pentru cel de-al doilea tezaur geor-
gian în discuţie (cel de la Sepieti45) nu permit o mai clară delimitare pe 
ateliere emitente a emisiunilor de denari pentru Septimius Severus, ele 
oferă totuşi o imagine generală interesantă a structurii acestui tezaur. 
Astfel din cele cca. 377 monede (ultimele fiind emisiuni tot pentru Se-
verus Alexander), 365 sunt denari romani cu următoarea structură în 
funcţie de atelierul emitent: ”Emesa” (158 denari) 43,28 %, Roma (118 
denari) 32,32 %, alte ateliere orientale (62 denari) 16,98%.   

Tedo Dundua mai spune şi că majoritatea denarilor din tezaurul de 
la Sepieti (227 monede) sunt emisiuni pentru Septimius Severus, din 
care cele mai multe fiind bătute de ipoteticului atelier din Emesa, în 
anul 194 p. Chr.46. Cum acestui atelier nu i-au fost atribuite emisiuni de 
denari romani decât în vremea lui Septimius Severus este de presupus 
că toţi cei 158 de denari, aşa zis ”de Emesa”, să fie din vremea acestui 
împărat. În această situaţie doar procentul acestui atelier sirian, în ca-
drul emisiunilor din vremea lui Septimius Severus prezente în acest te-
zaur, se ridică la 69,60 %. Prin urmare este de presupus că procentul to-
tal al denarilor, emisiuni orientale, din vremea lui Septimius Severus 
prezenţi în tezaurul Sepieti este net mai mare, fiind probabil similar cu 
cel din tezaurul de la Eki sau Dura-Europos III.  
                                                                 
43 Ibidem, Este vorba de moneda nr. 65 în catalog și de moneda nr. 108 trecută la sfârșitul catalogului 
în categoria ”Uncertain Date”.  
44 Dundua 2013, pg. 62.  
45 Dundua 2013, pg. 62-63.  
46 Ibidem, pg. 62.  
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Fig. 2. Monetăriile oficiale din vremea împaratului Septimius Severus și procentele în descoperiri  
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Fig. 3. Trasee posibile de pătrundere în barbaricum a denarilor emişi de Septimius Severus 
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Procente similare, foarte mari, ale emisiunilor orientale (majoritar siriene) 
de denari pentru Septimius Severus se întâlnesc şi urcând către estul bazi-
nului Mării Negre. Astfel două tezaure din Colchis/Lazica, descrise de cer-
cetătorul georgian Tedo Dundua, sunt cât se poate de elocvente.  

În tezaurul de la Eki (907 monede eşalonate din sec. I a. Chr până la Se-
verus Alexander) se regăsesc 101 denari pentru Septimius Severus, având 
următoarea structură pe ateliere emitente: 12 emisiuni bătute la Roma 
(11,88 %), 84 emisiuni siriene (83,16 %) şi 5 emisiuni de Alexandria 
(4,95 %)47.  

Deşi datele avute la dispoziţie pentru cel de-al doilea tezaur georgian în 
discuţie (cel de la Sepieti48) nu permit o mai clară delimitare pe ateliere emi-
tente a emisiunilor de denari pentru Septimius Severus, ele oferă totuşi o 
imagine generală interesantă a structurii acestui tezaur. Astfel din cele cca. 
377 monede (ultimele fiind emisiuni tot pentru Severus Alexander), 365 sunt 
denari romani cu următoarea structură în funcţie de atelierul 
tent: ”Emesa” (158 denari) 43,28 %, Roma (118 denari) 32,32 %, alte ateliere 
orientale (62 denari) 16,98%.   

Tedo Dundua mai spune şi că majoritatea denarilor din tezaurul de la 
Sepieti (227 monede) sunt emisiuni pentru Septimius Severus, din care cele 
mai multe fiind bătute de ipoteticului atelier din Emesa, în anul 194 p. Chr.49. 
Cum acestui atelier nu i-au fost atribuite emisiuni de denari romani decât în 
vremea lui Septimius Severus este de presupus că toţi cei 158 de denari, aşa 
zis ”de Emesa”, să fie din vremea acestui împărat. În această situaţie doar 
procentul acestui atelier sirian, în cadrul emisiunilor din vremea lui Septi-
mius Severus prezente în acest tezaur, se ridică la 69,60 %. Prin urmare este 
de presupus că procentul total al denarilor, emisiuni orientale, din vremea 
lui Septimius Severus prezenţi în tezaurul Sepieti este net mai mare, fiind 
probabil similar cu cel din tezaurul de la Eki sau Dura-Europos III.  

Tabloul prezenţei şi prin urmare al circulaţiei denarilor emisiuni orien-
tale (siriene) în Imperiul Roman poate fi completat şi utilizând informaţiile 
oferite de recentele şi savuroasele articole în dialog ale lui R.P. Dun-
can-Jones50 şi C. Howgego51, chiar dacă modul acestora de abordare a pro-

                                                                 
47 Dundua 2013, pg. 62.  
48 Dundua 2013, pg. 62-63.  
49 Ibidem, pg. 62.  
50 Duncan-Jones 2001, pg. 75-89 și Duncan-Jones 2002, pg. 342-345. 
51 Howgego 2002, pg. 339-342. 
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blematici emisiunilor de denari orientale este uşor diferit52. Cei doi cer-
cetători iau în discuţie prezenţa în tezaurele britanice a denarilor orientali 
din vremea lui Septimius Severus urmărind însă, în principal, fluctuaţia lor 
în funcţie de greutate şi de data finală a tezaurelor şi mai puţin variaţia lor 
procentuală în funcţie de locul de descoperire al acestora.    

R. P. Duncan-Jones împarte emisiunile de denari orientali (atelierele 
Alexandria, ”Laodiceea” şi ”Emesa” în două categorii (faze) în funcţie de 
perioada în care au fost bătute: ”Old Style” produce între 193-196/7 şi ”New 
Style” din 196/7 până în 202 (când respectivele monetării au încetat a mai 
produce denari)53. În tezaurele Britanice, conform situaţiei descrise de amin-
titul autor, prezenţa emisiunilor ”Old Style” se situează între 0 şi 17,5 % din 
totalul monedelor Septimiene (adică bătute între 193 – 211 p. Chr.54), iar 
prezenţa celor ”New Style variază între 0 şi puţin peste 9% din totalul emi-
siunilor ”Septimiene”. Cum punctele de maxim sunt atinse în tezaure dife-
rite, cele două procente (17,5 % şi 9 %) nu pot fi cumulate şi prin urmare va-
lorile totale rămân a fi unele destul de scăzute la nivelul Britaniei. 

Ca să înţelegem mai bine situaţia din Ucraina am integrat valorile lotu-
lui nostru în tabelul lui Duncan-Jones55, tabel ce cuprinde situaţia denarilor 
din vremea lui Septimius Severus din afara Britaniei împărţiţi pe criteriul 
emisiunilor ”Old Style”, ”New  Style” şi Roma între 193-198 p. Chr..   

 

 
Franţa 

şi 
 Belgia 

Germania 
Balcani 

și  
Dunăre 

Turcia Dura 
III 

Kecel 2 
(ex-

tern) 

Ucrai
na 

(ex-
tern) 

1. Roma sole 
reign 

(193-198) 13,9 27,4 25,5 1,9 22,3 68,5 47,37 
2. Old Style 1,9 4,5 NA 0,0 23,9 9,6 26,31 
3. New Style 4,8 2,7 NA 4,2 9,2 11,0 5,26 

Număr te-
zaure 6 9 10 3 1 1 NA 
Data 240-255 225-261 231-254 243-264 218 214 202 

                                                                 
52  Duncan-Jones și Howgego discută prezența în tezaure a denarilor orientali din vremea lui 
Septimius Severus urmărind în principal fluctuația lor în funcție de data finală a tezaurelor și mai pu-
țin în funcție de variația lor procentuală în funcție de locul de descoperire al acestora.  
53 Duncan-Jones 2001, pg. 79-80.  
54 Ibidem, pg. 82, Fig. 4.  
55 Ibidem, pg. 87, Table 3.  
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Aşa cum se poate vedea lotul ucrainean înregistrează cele mai ma-
ri valori pentru emisiunile orientale ”Old Style”, iar faptul, cu sigu-
ranţă, nu este întâmplător.  

Dar ce reprezintă acest pattern? Care este calea urmată de denarii 
romani din vremea lui Septimius Severus pentru a ajunge în barbari-
cum, pe actualul teritoriu al Ucrainei? 

Prezenţa semnificativă a emisiunilor răsăritene (siriene) arată o 
conjuncţie clară cu evenimentele din Orient de la sfârşitul sec II p.Chr.. 
Faptul că pătrunderea denarilor în zonă încetează brusc dovedeşte că 
aceste monede au constituit plata unor servicii militare sau stipendii şi 
nu rezultatul unui comerţ ordinar. 

Dar faptul că avem de a face cu un lot compus din descoperiri izo-
late şi nu cu un tezaur, naşte discuţii suplimentare privind modul în 
care monedele au ajuns în acest spaţiu (Fig. 3). Cum pattern-ul Nord 
Dacic şi Vest Pontic înregistrează, aşa cum am văzut, valori mult mai 
scăzute pentru emisiunile răsăritene de denari, iar cel Est Pontic (Col-
chis/Lazica) valori mult mai mari, s-ar putea desprinde uşor ipoteza 
alimentării acestui spaţiu cu denari romani atât prin vestul Mării Ne-
gre cât şi prin Estul ei. O altă posibilitate ar fi fost ca aceşti denari să fi 
ajuns aici din Orient, prin intermedierea Regatului Bosporan, direct 
peste Marea Neagră. Căci aşa cum se ştie din   inscripţia de la Ta-
nais56, în 193 p. Chr., regele bosporan Sauromates II, întreprinde o 
dublă acţiune militară victorioasă, atât terestră contra Sciţilor şi tribu-
rilor Sirachi cât şi navală, intervenţie prin care supune tărâmul Tauric 
şi face marea sigură pentru transportul corăbiilor ce merg în Pontus şi 
Bithynia57. Această informaţie îl face pe Everett Wheeler să ridice două 
întrebări: ”unde era classis Pontica - flota romană din Marea Neagră?” 
şi ”oare Roma a  abandonat culoarele maritime din Crimeea flotei 
bosporane?”58.  

În securizarea de către flota bosporană a rutei navale către Bithy-
nia pot fi văzute evident interese comerciale local pontice, dar, în con-
diţiile evenimentelor din zonă, devine clar un interes strategic major 

                                                                 
56 Inscripția CIRB (Corpus Inscriptionum Regni Bosporani) nr. 1237. 
57 Minns 1913, pg. 606. 
58 Wheeler 2012, varianta on-line (a se vedea bibliografia). ”Unless Sauromates II has exaggerated, 
where is the classis Pontica? Has Rome abandoned the sea lanes to the Crimea to the Bosporan navy?”   
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de asigurare a suportului maritim din nordul Mării Negre pentru ar-
mata lui Septimius Severus implicată în luptele din Asia Mică. 

Prin urmare, ipoteza acestei rute este şi ea cât se poate de credibilă 
şi ar putea arăta implicarea unor luptători Nord Pontici în evenimen-
tele din Orient.  

De ce încetează brusc pătrunderea denarului roman în zona 
Ucrainei în anul 201/202 p. Chr., este o altă discuţie pe care o vom 
aborda cu următoarea ocazie. 

 
 

Few Remarks Regarding Monetary 
Circulation in North-East of Roman Empire 
During the Reign of Septimius Severus 
 
  Al. Bursche considers that the massive introduction of Roman denarius 
in the second century p. Chr. in barbaricum take place in a quite small  
amount of time, from Marcus Aurelius times until the first years of Septimius 
Severus’s reign. 

A batch of coins from Ukraine (found in isolated discoveries made on a 
large area – in Cherkasy, Kiev, Hmelnitsky and Nikolaev regions) gives us 
not only a real date of ceasing of Roman denarii’s massive introduction in the 
area we talk about (the year 201 p. Chr.), but also a structure, by issuer 
workshops, of monetary emission for Septimius Severus, which allows ex-
tensive remarks about the circulation of Roman denarius outside the Empire. 

Thus, the big percentage of Syrian emissions for Septimius Severus 
(36.84%), found in the batch from Ukraine, proves an Eastern provenance of  
the coins from the Central Ukraine, a part of the huge land maybe too gen-
eral called barbaricum. 

Very interesting information are found especially by comparison of the 
structure of the Ukraine batch with the structure of some hoards or monetary 
batches (very significant from this point of view) from a large area between 
the Black Sea and the Middle and Lower Danube. From this comparison we 
can infer a few hypothesis regarding the monetary circulation from the 
North-East of the Roman Empire and its outside neighboring areas in the be-
ginning of the third century p. Chr.  
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 CATALOG 
Monede descoperite în Ucraina:  
 
SEPTIMIUS SEVERUS 
1. AR , denarius - g; - mm. 
Av: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG 
Rv: LEG VIII [AVG] 
RIC nr. 11, Roma 193 p. Chr. Găsit în regiunea Nikolaev - Ucraina  
Pl. I. 1. 
 
2. AR , denarius - g; - mm. 
Av: [IMP CAE L] SEP SE-V PERT AVG 
Rv: [LIBERAL AV]G COS, Liberalitas standing left, holding counting 
board. 
RIC nr. 18. Roma 193-194 p. Chr. 
Pl. I. 2. 
 
3. AR , denarius - g; - mm. 
Av: IMP CAE L SEP [SE]V PERT AVG 
Rv: LIBERAL• AVG COS 
RIC nr. 18. Roma 193-194 p. Chr. 
Pl. I. 3.  
 
4. AR , denarius - g; - mm. 
Av: IMP CAE L SEP [SE]V PERT AVG 
Rv: S[AE]C [FR]VGI-F COS 
Saeculum Frugiferum, radiate, standing l., holding winged caduceus 
and trident. 
RIC ? Roma 193-194 p. Chr.. 
PL. I. 4. 
 
5. AR, denarius,  ↑ 2, 31g, 15,9mm 
Av: IMP CAE L SEP SE-V PERT AVG COS II  
Rv: BONI E-(VENTVS) 
RIC IV 369; BMCRE 343; RSC 68. Emesa 193-194 p. Chr..  
Pl. I. 5.  
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6. AR, denarius, ↑ ? g, ? mm 
Av: IMP CAE L SEP SE-V PERT AVG COS II  
Rv: Legenda BO-NI E-(VENTVS) 
RIC IV 369; BMCRE 343; RSC 68. Emesa 193-194 p. Chr..  
Pl. I. 6.  
 
7. AR, denarius, ↑ ? g, ? mm. 
Av: L SEPT SEV PE-RT AVG IMP III 
Rv: [PA]CI AVGVSTI. 
Roma 194 p. Chr..  
RIC 37. RSC 359 
Pl. I. 7.  
 
8. AR, denarius, ↓ ,3.84 g, ? mm. 
Av: L SEPT SEV PE-RT AVG IMP III 
Rv: [PA]CI AVGVSTI. 
Roma 194 p. Chr..  
RIC 37 ; BMCRE 70; RSC 359      
Khmelnytskaya oblast (Khmelnytskyi oblast) - Regiunea Hmelnîţkîi 
Pl. I. 8.  

9. Denar AR ↑, 3,07 g , 17,3 mm. 
AV: Capul laureat al împăratului spre dreapta. 
Legenda: IMP C AEL SEƄ SEV PER(T AVG)?  COS II   
RV: Împăratul în togă spre stânga, face sacrificii cu mâna dreaptă 
deasura unui altar cu flacără.  
Legenda: PIETA –T(I)? AVG , 
RIC IVa- ; BMC -.  inedit 
”Emesa style” 
Datare: 194-195 p. Chr.. 

10. AR, denarius, ↑ ,3,6 g, ? mm. 
AV:  IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS II 
RV: FELICIT TIMPOR (în loc de FELICIT TEMPOR !)  
Emesa , 194-195 p. Chr. 
RIC IV 373; BMCRE 347; RSC 142b.  
Pl. I. 9. 
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11.  AR, denarius, ↑ , 2,0 g, ? mm. 
AV: L SEPT SEV PE-RTE AVG IMP II 
RV : BONA SPES  
Laodicea, 195 p. Chr.. 
RIC IV 444b; BMCRE 425; RSC 57a. 
Pl. I. 10. 
 
12. AR, denarius, ↑ , ? g, ? mm. 
AV: [L SEPT SEV PE]RT AVG IMP VIII,  
RV: FORTVNAE REDVCI 
Roma 196 p. Chr.  
RIC 78a, RSC 188, BMC 161. 
Pl. I. 11. 
 
13. AR, denarius, ↑ , ? g, ? mm. 
AV:  L SEPT SEV PERT[ AVG] IMP X,  
RV:  [MA]RTI PACIFERO,  
Roma 197-198 p. Chr. 
RIC 113, RSC 315, BMC 250. 
Pl. I. 12.  
 
14. AR, denarius, ↑ , ? g, ? mm. 
AV: L SEPT SEV PART AVG IMP X 
RV: ANNONAE AVGG 
Roma, 197-198 p. Chr.  
Cherkasy Oblast  
RIC IVi, 107, page 103 - Cohen 37. 
Pl. I. 13. 
 
15. AR, denarius, ↑ , 2,40 g, ? mm. 
AV: L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX 
RV: CONCOR-DIA-E M-ILITVM 
Laodicea , 198-202 p. Chr..  
RSC 78a. RIC 502.  
Pl. I. 14.  
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16. AR, denarius, ↓ , ? g, ? mm. 
AV: SEVERVS AVG PART MAX, 
RV: RESTITVTOR VRBIS,  
Roma,  200-201 p. Chr.. 
RIC 167 (a?), RSC 599, BMC 202 
Pl.1. 15. a  
 
17. AR, denarius, ↑ , 2,3 g, ? mm. 
AV: SEVERVS AVG PART MAX,  
RV: RESTITVTOR VRBIS,  
Roma,  200-201 p. Chr.. 
Găsită la 30 km de Kiev. 
RIC 167 (a?), RSC 599, BMC 202; 
Pl.1. 15.b.  
 
18. AE,  denarius.  Turnat ?.   Struck 211 AD, Roma. 
AV:  SEVERVS PIVS AVG  BRIT  
RV: [PM TR P] XIX [COS III PP],  
Emisiune ”Roma” 211 p. Chr..  
RIC 244, RSC 564, BMC 112 . 
Pl. 1. 16 
 
CLODIUS ALBINUS 
19. AR, denarius, , 3,0 g; ? mm 
 AV: IMP CAES D CLO SEP ALB AVG . 
RV: (PROVI)DE-NT AVG COS (II). RIC 35,  
Lugdunum, 195 ori 196-197 p. Chr.   
RIC 35. 
Pl. 1. 17 . aflat în regiunea Khmelnitskiy .  
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Descoperiri fortuite din Ucraina 
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