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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 șase, Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj,
continuă tradiția anilor precedenți și include în paginile sale contribuții
ale membrilor asociației, ale colaboratorilor şi ale câtorva colecționari
din țară.
Diversitatea domeniilor de colecție este reflectată şi de cuprinsul
volumului. Paginile de faţă acoperă o gamă largă de interes: de la filatelie, istorie poștală și cartofilie, la numismatică și medalistică. De asemenea sunt prezentate contribuții legate de istoria radioului, bibliofilie
și un preambul la Centenarul Marii Uniri de anul viitor.
Nutrim convingerea că acest nou volum al Anuarului Asociației
Colecționarilor din Sălaj va stârni deopotrivă interesul colecţionarilor
şi al iubitorilor de frumos.
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Preambul la Centenar: Contribuţia Partidului
Naţional Român din Sălaj la realizarea Marii
Uniri din anul 1918
Marin POP
Cercetător științific, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Anul 1918 are pentru români o dublă semnificaţie: s-a încheiat Primul
Război Mondial, care a adus mari suferinţe întregii omeniri, şi s-a realizat unitatea statală a tuturor românilor. În anul 1918, pe cale plebiscitară, s-au unit cu România vechile provincii româneşti, Basarabia,
Bucovina şi Transilvania, care fuseseră înglobate prin forţă de două
imperii anacronice: Imperiul austro-ungar şi Imperiul ţarist.
În toamna anului 1918, prăbuşirea Austro-Ungariei nu mai putea fi
oprită. Zadarnic a mai căutat pacea cu popoarele din monarhie. Pe temeiul principiilor de autodeterminare ale preşedintelui S.U.A,
Wodrow Wilson, prin care naţiunile singure aveau să hotărască soarta
lor, românii şi-au afirmat dreptul la viaţă proprie. Peste tot cuprinsul
pământului românesc se aprindeau nădejdile de veacuri nutrite şi cu o
nespusă înviorare se porneşte la lupta pentru întregirea fiinţei noastre
naţionale. Chiar şi din depărtare, de la românii din America şi de la
prizonierii români din Rusia, foşti soldaţi în armata austro-ungară,
soseau entuziastele lor hotărâri prin care declarau că vor lupta pentru
România tuturor românilor. Acasă, în Transilvania, Partidul Naţional
Român era la datorie. Comitetul lui executiv s-a întrunit în data de
12 octombrie 1918 la Oradea şi a stabilit planul luptei şi textul
declaraţiei de independenţă a românilor din această provincie, pe
care Alexandru Vaida Voevod a citit-o, pe data de 18 octombrie 1918,
în Parlamentul de la Pesta1.
La Arad, comitetul se întregeşte ca Marele Sfat Naţional Român. Cunoscut sub denumirea de Comitetul Naţional Român Central, acest
organism a exercitat, practic, funcţiile unui organ suprem de conducere a revoluţiei naţionale româneşti. El a reprezentat o adevărată
1

Marea Unire dela 1 Decembrie 1918 (în continuare se va cita Marea Unire...),
p.12.

Bucureşti, 1943,
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autoritate statală, investită cu puteri depline în organizarea şi conducerea activităţii de eliberare naţională a românilor transilvăneni. Din
punct de vedere structural el a fost organizat în 12 secţii, şi anume:
I. Secţia prezidenţială, însărcinată cu organizarea, statistica şi rezolvarea afacerilor curente;
II. Secţia justiţiară, însărcinată cu adunarea datelor despre atrocităţile
comise în comunele româneşti;
III. Secţia culturală, însărcinată cu adunarea datelor despre oprimarea
învăţământului public şi pregătirea reformelor în acest domeniu;
IV Secţia sanitară, însărcinată cu adunarea datelor statistice despre instituţiile sanitare;
V. Secţia economică, însărcinată cu asigurarea alimentării şi pregătirea
reformei agrare;
VI. Secţia comercială şi industrială, însărcinată cu pregătirea reformei
comerţului prin organizarea tovărăşiilor;
VII. Secţia financiară, însărcinată cu afacerile şi reformele financiare;
VIII. Secţia de comunicaţie, însărcinată cu afacerile căilor ferate, poştă,
telegraf şi telefon;
IX. Secţia de siguranţă, însărcinată cu organizarea gărzilor naţionale;
X. Secţia de externe, însărcinată cu susţinerea legăturilor cu reprezentanţii C.N.R. la statele şi naţiunile aliate şi cu strângerea de date
pentru conferinţa de pace de după război;
XI. Biroul de presă, însărcinat cu informarea ziarelor româneşti şi din
străinătate;
XII. Cancelaria centrală, care avea sarcina de a purta cărţile de exhibit
şi expedit şi păstra arhiva şi biblioteca.
Ca organe locale se menţionează Consiliile comitatense (judeţene), care
urmau să se organizeze pe secţii în reşedinţele vechilor comitate şi
cele comunale, care urmau să fie alese prin vot universal2.
După cum se poate observa, acest organism reprezenta, de fapt, un
guvern de conducere al românilor. Astfel, prin constituirea acestei
structuri de conducere s-a uşurat, apoi, munca Consiliului Dirigent,
care le-a adoptat şi îmbunătăţit.
Lui Iuliu Maniu, care se întorsese de pe frontul italian, i s-a încredinţat
conducerea Afacerilor Externe şi Militare.

2

Românul (Arad), nr. 14 din 16/26 noiembrie 1918.
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La sfârşitul lunii octombrie, armata austro-ungară era complet dezorganizată. Soldaţii aruncau armele şi se întorceau acasă în mare dezordine. În aceste condiţii, marele om politic Iuliu Maniu, care după
cum am arătat mai sus fusese încredinţat cu conducerea afacerilor externe şi militare ale românilor transilvăneni, pleca, în acest scop, la
Viena. Aici a înfiinţat Sfatul ostaşilor români. Acest organism a preluat
comanda efectivă a regimentelor româneşti cu scopul de a se întoarce
în ordine în ţară spre a se pune la dispoziţia Consiliului Naţional
Român Central, care îşi avea sediul la Arad.
Astfel, la data de 30 octombrie 1918, la Viena, se întrunesc ofiţerii
români şi se înfiinţează "Comitetul naţional al românilor din Transilvania", sub preşedinţia lui Iuliu Maniu. Dar despre rolul jucat de Iuliu
Maniu, la Viena, redăm afirmaţiile lui Ivor Porter, care a petrecut 10
ani în România, ca profesor şi diplomat şi l-a cunoscut personal pe Iuliu Maniu: „Maniu a fost recrutat în armata austro-ungară, la artilerie,
în 1914 - o încercare nereuşită de a pune capăt activităţii sale politice.
În toamna anului 1918, locotenentul Maniu, între două vârste, se afla
într-o Vienă în pragul haosului, unde poliţia şi regimentele austriece
scăpaseră practic de sub control, iar unităţile româneşti, cum era de
aşteptat, păreau neatinse de bolşevism. Mustaţa îngrijită, umerii drepţi
şi ochii senini nu i-au adus prea multă autoritate militară, dar îşi
câştigase, în schimb, respectul tuturor românilor transilvăneni; a
preluat controlul asupra a 60.000 de militari români din zona Vienei. A
convins apoi autorităţile să-i permită să opereze din partea Ministerului de Război; cu ceea ce i s-a pus la dispoziţie, el a transferat în
Transilvania nu numai soldaţii români aflaţi în jurul Vienei, ci şi pe
alţii din regiunea Praga”3.
După cum se poate observa şi din această relatare, Iuliu Maniu a avut
un rol decisiv în repatrierea soldaţilor români, care vor forma primele
unităţi româneşti din Transilvania. Astfel, toţi soldaţii români s-au
înrolat în legiunile înfiinţate la Praga, în Italia sau în Franţa. Aceste
organizaţii militare româneşti, atât cât au staţionat în ţările în care luaseră fiinţă, cât şi în drumul lor spre casă au dat dovadă „de vrednicie
pentru viitorul ce de multe veacuri ne aştepta”, prin comportamentul

3

Ivor Porter, Operaţiunea Autonomus, Edit. Humanitas, Buc, 1991, p. 29.
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şi disciplina militară pe care au dovedit-o întregii Europe, aflată
într-un accentuat proces de anarhie4.
Acum, în aceste vremuri hotărâtoare, când se iveau zorile libertăţii, s-a
înţeles şi s-a văzut puternica legătură dintre popor şi conducătorii lui
fireşti. Sub egida Consiliului Naţional, toată populaţia românească s-a
constituit în Sfaturi naţionale judeţene şi comunale, cu Gărzi naţionale
în fiecare comună, deoarece exista pericolul unei revoluţii, în starea de
anarhie care exista la sfârşitul războiului.
Aceste revolte, cu caracter revoluţionar anarhic, au cuprins întreg
judeţul Sălaj5. Au fost alungate autorităţile locale, notarii publici de la
sate, au fost jefuite, din cauza foametei, depozitele de cereale,
prăvăliile şi magazinele şi au fost devastate pădurile şi moşiile marilor
proprietari.
Fruntaşul politic sălăjean, Alexandru Aciu, sublinia faptul că: „La
îndemnul soldaţilor, ţăranii asupriţi s-au năpustit şi aci asupra
asupritorilor lor. Au fost alungaţi numai asupritorii, reprezentanţii
regimului oligarhic, nedrept, exploatator şi opresor, din toate punctele
de vedere”6.
În majoritatea satelor aceste revolte au fost legate de lupta pentru
pământ, care fusese promis ţăranilor în timpul războiului.
Însă, această stare de anarhie creată de foametea cruntă şi la îndemnul
soldaţilor, în special a celor veniţi din Rusia unde fuseseră contaminaţi
de virusul bolşevismului, a fost stopată de către fruntaşii politici ai
românilor, intelectualitatea şi preoţimea satelor, care au înfiinţat, în
fiecare comună din judeţul Sălaj, consilii şi gărzi naţionale româneşti
cu scopul de a restabili ordinea şi de a se pune la dispoziţia Consiliului
Naţional Român Central, care îşi avea sediul la Arad.
În localitatea Băseşti, în data de 7 noiembrie 1918 a luat fiinţă cel dintâi
Consiliu Naţional Român (C.N.R.) din Sălaj. George Pop de Băseşti i-a
chemat la el pe toţi consătenii, în frunte cu protopopul Alexandru
Achim. A doua zi, acesta din urmă, însoţit de 8 fruntaşi din comună a
plecat la Cluj pentru a-i duce o scrisoare lui Amos Frâncu din partea
4
Renaşterea, nr. din 5 septembrie 1925; Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj
(S.J.A.N.Sălaj)., fond Gavril Câmpeanu, dos. 3, f. 101
5
Cornel Grad, Doru E. Goron, 1918/1919. Contribuţii sălăjene la Marea Unire, Edit.Limes, Zalău,
2000, pp. 17-34.
6
Alexandru Aciu, Şimleul sub linie demarcaţională, în Tiron Albani, Douăzeci de ani dela Unire,
Oradea, 1938, p. 315.
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preşedintelui P.N.R., George Pop Băseşti. De aici aduc şi un camion de
armament şi muniţie pentru a forma o gardă românească, cu scopul de
a apăra localitatea Băseşti, deoarece pe aici trecea linia de demarcaţie.
Constituirea acestui organism de conducere la nivel local a fost un
exemplu pentru satele din zona Codrului, în care se înfiinţează consilii
şi gărzi naţionale7.
Pe data de 10 noiembrie începe procesul de constituire a consiliilor şi
gărzilor naţionale din zona Şimleului. În acea zi i-a fiinţă, la Şimleu,
„Sfatul naţional comunal”. Iată ce scria ziarul arădean „Românul”
despre acest eveniment: „În Şimleu Silvaniei, în 10 a.c. s-a început activitatea Sfatului naţional român comunal, iar în Şimleu s-a înfiinţat şi
Garda Naţională Română, cu organizaţiunea făcută în sensul dispoziţiilor Consiliului Naţ(ional) Rom(ân) pentru Ungaria şi Transilvania. Prezident: dr. Alex. Gheţie - vicar, secretar referent: dr. Alexandru
Aciu - director de bancă; prim comandant al gardei naţionale: dr. Coriolan Meseşan - avocat în Şimleu Silvaniei. Biroul central, deocamdată e
în Casina română (la “Silvania”). S-a purces la înfiinţarea turneurilor de
propagandă la sate pentru organizare conform şi pentru asigurarea
păcii şi bunei rânduieli. Se observă însufleţirea şi tendinţa de a se restabili mereu ordinea socială. <<Trăiască neamul românesc independent şi
unitar! >>”8.
Pe data de 12 noiembrie 1918, sătenii din Bobota s-au adunat în curtea
casei parohiale şi au ales Sfatul Naţional Român din comună.
Preşedinte a fost ales preotul Valentin Coposu, vicepreşedinte Vasile
Muste, iar ca membri au fost aleşi: Onuţiu Zaha al Niculaii, Onuţiu
Filip al lui Nicolae, Nicolae Hus, Mihai Talpoş, Demetriu Balaş, Muste
Onuţiu al lui Mihai, Mihai Muste, Traian Grama, Fer Nicolae, Husti
Văsălică, Vasiliu Ciocian şi Nicolae Mărcuş al lui Petre. Tot acum se
constituie şi garda naţională din comună, sub conducerea stegarului
Valer Ancean, fiind compusă din 60 de persoane. Preşedintele, Valentin Coposu a luat, apoi, jurământul, dar nu numai cel al membrilor
consiliului şi al gărzii, ci întregului popor adunat9.
În oraşul Zalău, în urma directivei-program intitulată Spre orientare, i-a
fiinţă Consiliul Naţional Român comitatens (judeţean). Conform
7

Ioan Georgescu, op. cit., pp. 157-160
Românul, nr. 8 din 4/17 noiembrie 1918
9
S.J.A.N. Sălaj., fond Parohia greco-catolică Bobota, dos 1.
8

10 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj
raportului înaintat fruntaşului naţional-român Teodor Mihali a fost
aleasă următoarea conducere: preşedinte - Gheorghe Pop (de Oarţa);
vicepreşedinţi - Alexandru Ţiple şi Iosif Fărcaş. Tot atunci s-au luat
măsuri pentru înfiinţarea gărzii naţionale din Zalău şi din comunele
sălăjene10.
A doua zi, sub semnătura lui George Pop, în calitate de preşedinte şi a
lui Ioan Gheţie, secretar, a fost difuzat un apel către întreg judeţul Sălaj,
care avea următorul conţinut: „On(orate) Domnule! Vă aducem la cunoştinţă că Sfatul Naţional Român comitatens, la recercarea prezidentului, d-nul Teodor Mihali, s-a înfiinţat şi ca pe membru ales în acest
comitet vă recercăm ca, în 24 de oare, să binevoiţi a face paşii de lipsă,
ca în cercul D-tale, să se înfiinţeze secţiunile comunale române a(le)
sfatului comitatens, şi despre organizare aveţi a raporta în cel mai
scurt timp. Pentru spezele efective să deschideţi colectă naţională.
Despre modul cum s-a înfiinţat comitetul comitatens Veţi fi înştiinţat
prin manifest”11.
În plasa Jibou, acţiunile organizatorice pentru constituirea Consiliilor Naţionale Române şi a Gărzilor Naţionale a început încă de pe
data de 4 noiembrie, în urma apelului-circulară al C.N.R. comitatens
din Dej. Despre aceste acţiuni, ziarul „Românul” consemna
următoarele: „În 4 nov. a început organizarea comunelor din cercul
Jibou. În 19 nov. s-a constituit C.N.R. cu centrul în Jibou. Preşedinte s-a
ales dr. Ladislau Ghiurco - adv. şi membri: dr. Al. Dragomir, G. Cherebeţiu, preoţii Teodor Bohăţiel şi Mihai Pop, dr. D. Roman, Al. Nemeş,
Teofil Dragomir - director de bancă, Emeric Pop de Băseşti, adv. dr.
Aurel Hetco şi din fiecare notariat câte un delegat. Şef sanitar a fost
ales dr. I. Bozac. S-a hotărât organizarea gardei naţionale sub conducerea locot. dr. Aurel Hetco. Cele 34 comune româneşti din 37 ale cercului întreg toate şi-au organizat C.N.R. comunal şi garda comunală
pentru paza ordinii publice. Afară de gardele comunale s-a organizat
şi G.N.R. cu 96 de gardişti, împărţiţi în cinci secţii locale. În urma
acestor organizări, tulburări care s-au început şi-n Valea Someşului au
încetat şi ordinea este pe deplin restabilită”. Conform articolului publicat de prestigiosul ziar arădean, în cursul lunii noiembrie, în plasa
Jibou, s-au constituit 34 de consilii şi gărzi naţionale în următoarele
10
11

C. Grad, Doru E. Goron, op. cit., doc 8, pp. 139-140.
S.J.A.N.Sălaj, fond Protopopiatul greco-catolic Buciumi, dos. 5, f. 3.
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localităţi: Aluniş, Bălan, Bârsa, Borza, Chechiş, Chendrea, Cheud,
Ciglean, Creaca, Cuceu, Deleni, Domnin, Firminiş, Gălpîia, Gâlgău
Almaşului, Husia, Inău, Jac, Lupoaia, Năpradea, Poptelec (azi Popeni),
Prodăneşti, Racîş, Romita, Rona, Someş Guruslău, Someş Odorhei,
Şoimuş, Tihău, Traniş, Turbuţa, Var şi Vădurele12.
În decursul lunii noiembrie 1918 s-au constituit C.N.R. şi G.N.R. în
toate localităţile judeţului Sălaj13.
În şedinţa din data de 20 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român
Central a hotărât convocarea Marii Adunări Naţionale pentru ziua de
1 Decembrie, la Alba Iulia. Totodată s-au făcut toate demersurile
pregătitoare pentru buna desfăşurare a acestei adunări, organizarea
alegerilor de deputaţi, păstrarea ordinei şi alte măsuri administrative14.
Se vor forma cercuri electorale în toate judeţele Transilvaniei, cu
scopul de a-i alege pe reprezentanţii românilor care urmau să plece la
Alba Iulia să hotărască soarta Transilvaniei. În judeţul Sălaj s-au format 5 cercuri electorale şi anume: cercul Dioşodului; al Silvaniei; al
Şimleului; al Zalăului şi al Tăşnadului.
Pe data de 25 noiembrie 1918 a avut loc adunarea de alegere a deputaţilor din cercul electoral al Zalăului. Au fost desemnaţi următorii 5
fruntaşi politici români, care urmau să reprezinte populaţia acestei
plăşi, la Alba Iulia: Traian Trufaşiu, Zalău; dr. Augustin Pintea, Crasna;
Eugen Boroş, Zalău; Remus Roşca, Zalău şi Cornel Oţiel din Buciumi.
A doua zi, 26 noiembrie, au avut loc alegerile din cercul electoral al
Şimleului. Fruntaşi politici ai românilor din acestă zonă aleşi ca deputaţi au fost următorii: dr. Cassiu Maniu, fratele lui Iuliu Maniu; Iuliu
Coroianu, unchiul lui Iuliu Maniu, autorul Memorandului; dr.
Alexandru Aciu; Ioan Taloş din Giurtelecul Şimleului şi Valentin Coposu din Bobota.
Pe data de 27 noiembrie au avut loc, la Cehu Silvaniei, alegerile din
cercul electoral al Silvaniei. Au fost aleşi următorii fruntaşi: Ioan
Coste, Someş-Uileac; dr. Alexandru Pop, Cehu Silvaniei; George
Maior, Băiţa, Vasiliu Gavriş, Odeşti şi Alexandru Vaida, Cehu Silvaniei. Ca supleanţi au fost aleşi Simion Mărieş din Sălăţig şi Vasile
Fălăuş din Nadişul Român.
12
13
14

Românul, nr. 47 din 25 decembrie 1918/7 ianuarie 1919.
Vezi, în acest sens, C. Grad, D.E. Goron, op. cit., pp. 35-70.
Marea Unire...., pp. 13-14.
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Din cercul electoral Dioşod au fost aleşi următorii: dr. Ladislau
Gyurco, Domnin; dr. Aurel Hetco şi George Petruca din Jibou; Dionisiu Pop Moldovan din Brusturi şi Laurenţiu Avram din Chieşd.
Plasa Tăşnad făcea parte în acea perioadă din comitatul Sălaj. Şi de aici
au fost aleşi 5 deputaţi, şi anume: dr. Coriolan Steer şi Domiţian Cupşa
din Tăşnad; George Filep, Santău; Vasile Fustai din Seini şi Teodor
Mureşan din Blaja. Ca supleanţi au fost aleşi Ioan Matei din Supurul
de jos, George Silaghi din Silvaş şi Virgil Băliban din Unimăt15.
Deputaţilor aleşi li s-au alăturat delegaţii de drept şi anume reprezentanţii clerului şi a instituţiilor culturale sălăjene (Astra, Reuniunea
Femeilor Române Sălăjene, Reuniunii pentru fond de teatru) şi reprezentanţii gărzilor naţionale.
În anul 1918, în data de 1 august, George Pop de Băseşti, preşedintele
P.N.R împlinea venerabila vârstă de 83 de ani. Cu câteva zile înainte,
finul şi bunul său prieten Andrei Cosma, care i-a stat tot timpul alături
în luptele duse pe tărâm naţional, a trecut la cele veşnice, şi nu a reuşit
să vadă cu ochii realizarea idealului pentru care ei luptaseră o viaţă
întreagă, ideal realizat prin unirea Transilaniei cu România.
Astfel, putem afirma faptul că George Pop de Băseşti a fost privilegiat
de către soartă şi, după cum el însuşi a afirmat, după ce a văzut cu
ochii săi împlinirea visului de veacuri a românilor, putea să moară
liniştit, la fel ca înţeleptul Simion din Biblie. Ajuns la Alba Iulia, cetatea
neamului românesc, în ziua dinaintea adunării, pe timp de iarnă şi ger,
el a fost întrebat de către călugărul Leon I. Manu: „Pentru numele lui
Dumnezeu, bade George dar cum te-ai încumetat să faci o călătorie aşa
de lungă şi obositoare pe o vreme ca asta?". George Pop de Băseşti îi
răspunde cu următoarele cuvinte memorabile: "Cum să n-o fac
nepoate când după ziua asta, aştept de optzeci de ani? Am venit, chiar
şi dacă această cale m-ar costa vieaţa, căci de acum pentru mine nu
mai rămâne alta decât să zic şi eu ca dreptul Simion din Scriptură:
Acum slobozeşte, Doamne, pe robul tău în pace”16.
Aşadar, George Pop de Băseşti şi-a riscat chiar şi viaţa pentru a participa
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia şi s-a îmbarcat în „trenul
unirii” care venea dinspre Sătmar. Acest tren avea în componenţă vagoanele "Sătmar", "Oaş", "Marmaţia", "Sălaj", "Solnoc-Dobâca" şi "Bis15
16

Marea Unire....., p. 75; C. Grad, D.E. Goron, op. cit., pp. 72-74.
I. Georgescu, op. cit., p. 209.
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triţa Năsăud". În el s-au urcat toţi reprezentanţii românilor care mergeau la Alba Iulia să voteze unirea Transivaniei cu România. La loc de
cinste, în mijlocul delegaţiei sălăjene se găsea venerabilul preşedinte al
Partidului Naţional Român, George Pop de Băseşti, păzit cu străşnicie
de Garda Naţională Română din satul său natal.
Fruntaşii politici sălăjeni ajung la Alba Iulia pe data de 30 noiembrie,
în seara dinaintea Marii Adunări. George Pop de Băseşti remarcă
totuşi o lipsă de organizare. Este cazat într-o cameră neîncălzită de hotel, nedându-i-se o prea mare importanţă. Era, totuşi, preşedintele Partidului Naţional Român din Transilvania. În această cameră el va dormi împreună cu ginerele său Francisc Hossu-Longin. Noroc că aveau
la ei haine groase şi blănuri cu care s-au învelit. Abia a doua zi,
dimineaţă, este vizitat de către Iuliu Maniu. Acesta din urmă se bucură
de prezenţa lui George Pop la Alba Iulia, spunând că el este singurul
în măsură să ţină în frâu situaţia şi să facă ordine. Prezenţa lui ca
preşedinte de onoare al Marii Adunări a tăiat toate rivalităţile şi a
asigurat adunării un cadru solemn şi impunător17.
Era ziua de Duminecă, 1 Decembrie 1918, care începe cu Sfânta Liturgie. La sunetul clopotelor toţi românii s-au îndreptat spre biserici.
După liturghie cei 1228 de reprezentanţi ai românilor se adună în sala
mare a Casinei militare din Alba Iulia. Cei aproximativ 100.000 de
români aşteaptă afară, pe Câmpul lui Horea, venirea oratorilor, care să
le prezinte actul unirii.
În sală, s-a propus constituirea biroului Adunării sub preşedinţia lui
George Pop, propunere primită cu aclamaţii de către participanţi.
Primii vorbitori au fost fruntaşii Ştefan Cicio-Pop, care îşi încheia
mandatul de preşedinte al Consiliului Naţional Român Central şi
raportorul comisiei de verificare, Iuliu Suciu.
Lucrările propriu-zise ale adunării sunt deschise de către George Pop
de Băseşti, care a rostit o scurtă, dar mişcătoare cuvântare. El
subliniază faptul că această adunare a tuturor românilor din Transilvania era menită să zdrobească robia trecutului, tocmai pe pământul
stropit cu sângele martirilor Horea şi Cloşca şi să împlinească marele
vis al lui Mihai Viteazul: „unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege,
într-un singur şi nedespărţit Stat Românesc”. Evocă anul 1848, când au
fost zdrobite lanţurile iobăgiei trupeşti, dar poporul român din
17

Ibidem.
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Transilvania a rămas încătuşat în continuare în lanţurile iobăgiei sufleteşti, mult mai dureroasă, deoarece românii nu aveau dreptul la
limba şi cultura lor proprie. Acum sosise, în sfârşit, momentul
eliberării din lanţurile acestei robii. Venerabilul luptător îi sfătuia pe
cei prezenţi să se lase pătrunşi de fiorii acestui eveniment unic în istoria românilor, spunând următoarele: „Lăsaţi-vă pătrunşi, fraţilor, de
fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic naţional şi în cea mai deplină şi
frăţească armonie să clădim temeliile fericirii noastre viitoare.
Dumnezeu să binecuvânteze sfatul nostru şi lucrările noastre!”18. Au
rostit, apoi, discursuri memorabile Vasile Goldiş şi Iuliu Maniu, acestea fiind şi astăzi veritabile lecţii de oratorie.
În desfăşurarea istoricei Adunări Naţionale de la Alba Iulia fruntaşii
politici sălăjeni au avut un rol de frunte.
Preşedinte de onoare al adunării a fost ales venerabilul octogenar
sălăjean Gheorghe Pop de Băseşti, care era preşedinte al P.N.R. din
Transilvania.
Din nefericire, tot timpul călătoriei la întoarcerea spre casă a fost un
ger cumplit, în special în seara când venerabilul George Pop şi delegaţia care îl însoţea au ajuns la Băseşti. Atunci a răcit, răceală care peste numai două luni avea să-l ducă în mormânt. În dimineaţa zilei de 23
februarie 1919 el trece la cele veşnice. Deşi se cuvenea să fie
înmormântat cu onoruri naţionale şi să fie condus pe ultimul drum de
întreg neamul românesc în slujba căruia şi-a pus viaţa, acesta nu s-a
putut întâmpla, deoarece Băseştiul se afla, încă, în zona liniei demarcaţionale. Este înmormântat pe data de 26 februarie, sub ploaia de
gloanţe a hoardelor bolşevice ale lui Bela Kun. Până la biserică, sicriul
marelui dispărut este escortat de către 16 ostaşi şi 2 plutonieri ai armatei române, care ajunseseră deja la Băseşti şi care au apărat cu trupurile
lor pe „mortul neamului”, în drum spre mormânt19.
Un alt sălăjean care a fost ales în prezidiul Marii Adunări Naţionale de
la Alba Iulia a fost Victor Deleu, originar din Pericei, în calitate de
conducător şi reprezentant al Corpului de voluntari români din
Transilvania, care căzuseră prizonieri la ruşi.
Un rol deosebit în desfăşurarea adunării de la Alba Iulia a revenit lui Iuliu Maniu. Din păcate, el a fost nedreptăţit de către istoriografia comu18
19

Marea Unire..., pp. 85-86
I. Georgescu, op. cit., pp. 211-216
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nistă, contribuţia sa la această măreaţă adunare a tuturor românilor fiind
minimalizată. De asemenea, impresionantul său discurs rostit la Alba Iulia nu a fost publicat integral decât în lucrarea Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, editată de către Astra, la Bucureşti, în anul 1943.
Spre deosebire de cuvântarea lui Vasile Goldiş, discursul rostit de
către Iuliu Maniu s-a bucurat din partea istoricilor, în timpul regimului
comunist, de o atenţie infinit mai mică. Deşi calităţile şi meritele deosebite pe care le-a avut Vasile Goldiş în realizarea Unirii sunt mai presus de orice îndoială, trebuie recunoscut faptul că şi el a beneficiat de
un tratament privilegiat, datorită vederilor sale de stânga, pe care el
însuşi le-a mărturisit în mai multe rânduri. În schimb, lui Iuliu Maniu
nu i se putea ierta faptul că după al doilea război mondial a devenit
simbolul rezistenţei anticomuniste din România.
Înainte cu o zi de Marea Adunare, la Alba Iulia, a avut loc o
consfătuire foarte importantă, deoarece acum s-a definitivat textul
proiectului de rezoluţie al Unirii, pregătit de Vasile Goldiş. La această
consfătuire a participat şi Iuliu Maniu. Marele lui merit a fost acela de
a contribui decisiv la apropierea punctelor de vedere existente între
cele două orientări, la fel de bine intenţionate, dar cu opinii diferite în
ceea ce priveşte autonomia temporară a Transilvaniei, până la organizarea de alegeri generale şi încadrarea ei firească în România Mare.
A doua zi, 1 Decembrie, Iuliu Maniu îşi face intrarea în sala Cercului
Militar (Sala Unirii) din Alba Iulia. Presa vremii consemnează primirea
entuziastă de care a avut parte liderul naţional-român. Ziarul sibian ,,Foaia poporului” prezenta astfel momentul intrării lui Maniu: „Intră Dl. Dr. Iuliu Maniu. Întreaga sală a izbucnit dintr-o dată în furtunoase strigăte: Trăiască Iuliu Maniu, strigăte care s-au repetat de
mai multe ori şi în decurs de câteva minute”. Şi alte ziare ca
„Telegraful român” sau „Glasul Ardealului” subliniază primirea entuziastă de care s-a bucurat Iuliu Maniu.
În ceea ce priveşte discursul pe care l-a rostit Iuliu Maniu, deşi marele
nostru înaintaş n-a avut reputaţia de mare orator, în sensul strict al
cuvântului, de data aceasta ne aflăm în faţa unui monument oratoric
cu nimic mai prejos decât cel rostit de către Vasile Goldiş. Aşadar, se
poate afirma că la Alba Iulia nu a fost doar un singur orator, Vasile
Goldiş, ci doi mari oratori, care s-au completat reciproc. Dacă lui
Goldiş i-a revenit sarcina de a prezenta textul rezoluţiei Unirii, argumentând-o din punct de vedere istoric, lui Iuliu Maniu i-a revenit
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sarcina de a examina şi argumenta cât mai temeinic, această rezoluţie,
din punct de vedere juridic20.
A doua zi după ce Marea Adunare a decretat Unirea necondiţionată a
Transilvaniei cu România, pe data de 2 decembrie 1918, sunt alese
structurile de conducere, provizorie, ale Transilvaniei, Marele Sfat
Naţional, ca organ legislativ şi Consiliul Dirigent, organul executiv.
Preşedinţi ai celor două foruri de conducere au fost aleşi fruntaşii politici
sălăjeni George Pop, la cel legislativ şi Iuliu Maniu, la cel executiv.
În cadrul Consiliului Dirigent, pe lângă Iuliu Maniu a fost ales şi Victor
Deleu, alt fruntaş politic sălăjean, în funcţia de secretar general al Resortului (ministerului) de Interne.
În Marele Sfat Naţional, parlamentul provizoriu al Transilvaniei, au
fost aleşi 8 fruntaşi politici sălăjeni şi anume: George Pop de Băseşti,
preşedintele P.N.R; Iuliu Maniu; dr. Coriolan Steer – avocat în Tăşnad;
dr. Cassiu Maniu, avocat, din Şimleu; Iuliu Coroianu, avocat, din
Şimleu; Victor Deleu, avocat, din Şimleu; dr. Alexandru Aciu,
director la banca "Silvania" din Şimleu; Traian Trufaş, preot în
Zalău şi pe Augustin Pintea, avocat, din Crasna.
Aşadar, putem afirma cu toată tăria că fruntaşii politici români sălăjeni
înrolaţi sub steagul Partidului Naţional Român au avut o contribuţie
însemnată la realizarea visului de veacuri a poporului român – acela
de a se uni într-un singur stat unitar.
Reîntorşi de la Alba Iulia, participanţii la Marea Adunare Naţională au
adus la cunoştinţa tuturor cetăţenilor istoricele hotărâri. În cadrul unor
adunări solemne au fost sfinţite steagurile tricolore şi înălţate pe edificiile publice.
Însă, din cauza liniei demarcaţionale provizorii administraţia românească în judeţul Sălaj s-a instalat abia în cursul lunii aprilie 1919.
Astfel, abia după 5 luni de zile de la votarea actului Unirii, judeţele din
nord-vestul României erau încadrate în hotarele statului naţional unitar român, timp în care populaţia românească de aici, şi în special elita
ei care semnase Unirea, au avut de îndurat un adevărat calvar, fiind
supusă continuu unei terori fizice şi psihice din partea vechilor autorităţi care nu acceptau noile realităţi geopolitice stabilite după Primul
Război Mondial. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1
20

Nicolae Josan, Iuliu Maniu Oratorul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918,
în A.M.P., XVII, Zalău, 1993, pp. 319-327.
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Decembrie 1918, prin votul celor 1228 de delegaţi aleşi şi în prezenţa a
peste 100.000 de români adunaţi pe Câmpul lui Horea, consfinţise
unirea, pentru totdeauna, a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului cu România.
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Filatelie și istorie poștală
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Serviciul poştal Taxis pe vechiul teritoriu al
judeţului Sălaj (1552 – 1556)
Daniel MUREŞAN
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Thurn und Taxis a fost primul sistem modern de comunicaţii, bazele fiind puse de Jannato Tassis în anul 1490. Maximilian de Habsburg se căsătorise cu Maria de Burgundia şi astfel intră în posesia
unor teritorii prospere economic din zona Ţărilor de Jos. Având în vedere distanţa dintre reşedinţa imperială de la Innsbruck şi noile posesiuni, Maximilian căuta o modalitate modernă de comunicaţii. La aceea vreme, familia Tassis din Bergamo concesionase servicii de transport regulat a corespondenţei oficiale pentru Vatican (Maestri di
corriersi) şi Republica Veneţiană (Compagnia dei corrieri della Signoria). Maximilian nu a stat mult pe gânduri şi i-a încredinţat lui Tasso
(Francisc Taxis) crearea traseelor de poştă şi curieriat. El a organizat
prima rută continuă dintre Innsbruck şi Bruxelles. Scrisorile trebuiau
livrate pe acest traseu în mai puțin de o săptămână. Poștașii reușeau să
parcurgă acest traseu pe timp de vară în cinci zile, iar pe timp de iarnă
livrarea dura şase zile şi jumătate. Acest lucru a fost posibil prin stabilirea staţiilor de poştă individuale poziţionate la 15 km una de cealaltă.
Împăratul a fost mulţumit şi în 1512, în semn de recunoştinţă, l-a ridicat pe organizatorul poștei Francisc de Taxis la rangul de nobil. Francisc de Taxis a locuit la Bruxelles, iar trupul său a fost îngropat tot
acolo, în capela funerară a catedralei Notre Dame du Sablon.
În 1552, Mathias Taxix – magistru poştal al Ungariei, din însărcinarea împăratului Ferdinand I, organizează cursa de curierat Kassa
(actualmente Kosice în Slovacia) – Fejervar (Alba-Iulia). Traseul cursei
a fost stabilit împreună cu principele Transilvaniei, Ioan Sigismund,
acesta din urmă facând ca o parte din actualul teritoriu al Sălajului să
beneficieze de servicii poştale la jumătatea secolului al XVI-lea. Staţiile de pe actualul teritoriu al judeţului Sălaj erau Şarmăşag, Zilah (Zalău) şi Zsombor (Zimbor). Cursele erau bisăptămânale, iar staţia centrală era la Kolozsvar (Cluj-Napoca). Din păcate, odată cu trecerea
Transilvaniei sub suzeranitate otomană, în anul 1556 este anulată cursa
poştală.
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Pentru meritele lor deosebite în administrarea poştei, generaţiile
următoare ale familiei Taxix au obţinut în 1608 titlul de baron şi în
anul 1624 titlul de conte. Pentru a dobândi titlul de principe, familia
trebuia să-și dovedească originea sa nobilă. Astfel, Alexandrine de
Taxis a împuternicit genealogii să clarifice originea purtătorilor numelui de Taxis. Oamenii de ştiinţă au afirmat faptul că Taxis provin de
la nobilii italieni Torriani (della Torre), care au domnit în Milano şi
Lombardia până în 1311. Așa a apărut în 1329 menţiunea oficială a
unui Volveno della Torre. Ulterior, familia Taxis a solicitat împăratului
o schimbare a numelui şi i s-a permis modificarea în Thurn şi Taxis.
Stema familiei nobile a fost completată cu un turn. Membrii familiei
care trăiau pe teritoriu francofon şi-au schimbat numele în „de la Tour
et Tassis” şi italienii s-au autodenumit „della Torre e Tasso”. Între anii
1628-1646 Alexandrine Taxis, văduva lui Leonhard Taxis, a fost administrator general al poştei imperiale Reichspost. În timpul războiului de
treizeci de ani ea s-a dovedit a fi o foarte bună conducătoare a poştei. În
timpul mandatului său s-au realizat trasee poştale către Osnabrück şi
Münster. Acolo au avut loc negocierile pentru încetarea războiului de
treizeci de ani.
Thurn und Taxis a emis primul plic timbrat (Frankirter Stadt-Brief) în
anul 1847 şi a pus în circulaţie cinci serii uzuale, cuprinzând 58 de timbre.
Bibliografie:
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Wolfgang Behringer, Thurn und Taxis. Die Geschichte ihrer Post und
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*** Buletinul Cercului de Studii a Istoriei Poştale din Ardeal, Bucovina şi
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Taxis - postal service on the old territory of
Sălaj County (1552 - 1556)
Thurn und Taxis was the first modern communications system,
founded by Jannato Tassis in 1490. Maximilian de Habsburg has married Maria de Burgundy and thus came into the possession of the
economically prosperous territories in the Netherlands. Considering
the distance between the Innsbruck Imperial Residency and the new
possessions, Maximilian was searching a modern way to communicate. At the time, the Tassis family in Bergamo had the concession for
the regular consignments of official correspondence for the Vatican
(Maestri di corrier) and the Venetian Republic (Compagnia dei corrieri
della Signoria). Maximilian did not think much and entrusted Tasso
(Francisc Taxis) with the creation of a courier and courier routes. He
organized the first continuous route between Innsbruck and Brussels.
Letters had to be delivered on this route in less than a week. The
postman managed to cover this route in five days during the
summer, and six and a half days in winter. This was made possible
by establishing individual post offices located 15 km from each
other. The Emperor was pleased and, in 1512, as a sign of gratitude, he
raised the organizer, Francis of Taxis to a noble rank. Francis de Taxis
lived in Brussels, and his body was buried there in the funeral chapel
of Notre Dame du Sablon.
In 1552, Mathias Taxix - Hungarian postal magistrate, organized, at the commission of Emperor Ferdinand I, the Courier route
from Kassa (currently Kosice in Slovakia) to Fejervar (Alba-Iulia). The
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route was established together with the prince of Transylvania, Ioan
Sigismund. So, a part of Salaj's current territory benefit from the postal
services, in the middle of the 16th century. The stations from today’s
Salaj County were Sharmasag, Zilah (Zalău) and Zsombor (Zimbor).
The courses were two times per week and the central station was at
Kolozsvar (Cluj-Napoca). Unfortunately in 1556, after Transylvania
passed under Ottoman suzerainty, the postal course was annulled.
For their special merits in postal administration, the next
generations of the Taxix family obtained the title of baron in 1608,
and in 1624 the title of Count. To gain the title of the prince, the
family had to prove its noble origin. Thus, Alexandrine of Taxis
empowered genealogies to clarify the origin of Taxis name bearers.
Scientists have said that Taxis come from the Italian nobles Torriani
(della Torre), who reigned in Milan and Lombardy until 1311. This is
how the official statement of a Volveno della Torre appeared in 1329.
Subsequently, the Taxis family asked the Emperor to change their
name and they were allowed to change it into Thurn and Taxis.
The noble family's coat of arms was completed with a tower. Family
members who lived in Francophone territory changed their name to
"de la Tour et Tassis" and the Italians named themselves "della
Torre e Tasso". Between 1628-1646 Alexandrine Taxis, the widow of
Leonhard Taxis, was general administrator of the Reichspost Imperial
Post Office. During the thirty-years war she proved to be a very
good manager for the post services. During her mandate, routes
were made to Osnabrück and Münster. Here took place the negotiations to end the thirty years war.
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Thurn und Taxis issued the first stamped envelope (Frankirter
Stadt-Brief) in 1847 and put into circulation five common series,
including 58 stamps.
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Matematica în filatelie – Gazeta Matematică
Prof. Mirel MATYAS
Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
În acest an, prestigioasa revistă de matematică, ce a stat la baza
formării intelectuale a zeci de generații de elevi – Gazeta Matematică –
împlinește 122 de ani de existență neîntreruptă. Primul număr al
Gazetei Matematice vede lumina tiparului la 15 septembie 1895, la
doar o zi după ianugurarea podului de la Cernavodă a lui Anghel
Saligny. Nu este o simplă coincidenţă între cele două evenimente,
aparent diferite, dacă avem în vedere faptul că mulți dintre redactorii
primelor numere erau absolvenți ai Școlii Naționale de Drumuri și
Poduri București
În timp, s-a format ”careul de ași” ce-i cuprindea pe Ion I. Ionescu,
Vasile Gh. Cristescu, Andrei Gh. Ioachimescu și Gheorghe R. Țițeica.
Lor le este dedicată prima emisiune filatelică a Poștei Române. La data
de 5 septembrie 1945, apare seria filaterică ”GAZETA MATEMATICĂ” formată din două mărci poștale având valorile de 2 Lei și
respectiv 80 Lei. Imaginile primei valori, cea de 2 Lei, îi reprezintă matematicienii I. Ionescu și Gh. Țițeica în medalioanele din stânga respectiv pe A. Ioachimescu și V. Cristescu în medalioanele din dreapta. Pe
un glob pământesc apare scris textul ”GAZETA MATEMATICĂ /
1895 – 1945 / 15 SEPT.” Pentru tipărirea acestei mărci au fost folosite
două clișee, dându-se naștere unui prim tiraj de 40.000 de bucăți cu o
imagine mai clară pe hârtie gălbuie (stânga) și a unui al doilea tiraj de
360.000 de bucăți pe hârtie gri (dreapta).

Cea de a doua marcă a seriei, cu valoarea de 80 Lei conține emblema gazetei și podul de la Cernavodă. Textul este aproape aceelași,
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cu observația că denumirea lunii este ”SEPTEMVRIE”. Tirajul acestei
mărci (de altfel al întregii serii) este de 400.000 exemplare. Dimensiunea mărcilor este de 35x22 mm, machetarea fiind realizată de Remus
Georgescu, iar tiparul a fost executat de fabrica de timbre pe hârtie cu
filigran.

50 de ani mai târziu, în anul 1995, cu ocazia Centenarului Gazetei
Matematice, Poșta Română a lansat o serie de 6 întreguri poștale dedicate
acestui eveniment. 5 dintre plicuri sunt dedicate ”stâlpilor” Gazetei
Matematice: Gheorghe R. Țițeica (1873-1939), Ion N. Ionescu (1870-1946),
Gheorghe I. Buicliu (1883-1966), Vasile Gr. Cristescu (1869-1929) și Andrei
Gh. Ioachimescu (1868-1943) în timp ce al 6-lea este dedicat lui Grigore
C.Moisil (1906-1973), cel care a fost președintele Societății de Științe Matematice și Fizice între anii 1949-1963 și respectiv președinte al Societății
de Științe Matematice între anii 1964-1973.
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În același an 1995, Poșta Română emite seria formată dintr-o singură marcă poștală, cu valoarea de 100 Lei ce are portretul lui Ion N.
Ionescu ”Spiritus rector”. FDC-ul emis cu acestă ocazie reproduce
marca poștală din 1945 (cea cu valoarea nominală de 80 lei).

Bibliografie:
1. Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor - Catalogul mărcilor poștale românești, volumul II, 1948-1984.
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Secretarii Generali ai O.N.U în filatelie și
cartofilie
Radu-Florin CHIȘIU
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Organizația Națiunilor Unite (abreviat ONU) este cea mai importantă
organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după al Doilea
Război Mondial, are astăzi 194 de state membre. Aici s-au întâlnit 282
de delegați și peste 1500 de experți, consilieri și alți colaboratori din
peste 50 de țări. Întemeierea ei a constat în semnarea de către membri
fondatori a Cărții Organizațiilor Națiunilor Unite. Potrivit acestui
document ONU are misiunea de a asigura ,,pacea mondială“ ,, respectarea drepturilor omului” ,, cooperarea internațională” și ,,respectarea
dreptului internațional”. Sediul central al organizației este la New
York. ONU utilizeaza sase limbi oficiale: araba, chineza, engleza,
franceza, rusa și spaniola. Membrii fondatori: Africa de Sud, Arabia
Saudită, Argentina, Australia, Belgia, Belarus, Bolivia, Brazilia, Cehoslovacia, Chile, Taiwan, Danemarca, Ecuador, Egipt, El Salvador,
Etiopia, Filipine, Franța, Grecia, Guatemala, Haiti, India, Irak, Iran,
Iugoslavia, Canada, Columbia, Costa Rica, Cuba, Liban, Liberia, Luxemburg, Regatul Unit, Mexic, Nicaragua, Norvegia, Noua Zeelanda,
Olanda, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Republica Dominicană,
Siria, SUA, Turcia, Ucraina, Uniunea Sovietică (mai târziu Rusia),
Uruguay, Venezuela, ulterior acestui an aderă și alte state.
ONU este compusă din 5 entități: Adunarea Generală a Națiunilor
Unite, Secretariatul Națiunilor Unite, Curtea Internațională de Justiție,
Consiliul de Securitate al ONU, Consiliul Economic și Social al
Națiunilor Unite. Secretariatul Națiunilor Unite este instituția administrativă a Națiunilor Unite și susține alte agenții specializate. Secretarul general este șeful Secretariatului Națiunilor Unite este numit de
Adunarea Generală ONU pe baza recomandărilor făcute de Consiliul
de Securitate cu acordul unanim a cinci membri permanenți și are un
mandat de 5 ani. Carta ONU îl definește ca pe funcționarul cu rangul cel
mai înalt care îndeplinește în această calitate ,, toate celelalte funcții cu
care este însărcinat” de Consiliul de Securitate, Adunarea Generală,
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Consiliul Economic precum și de Consiliul de Tutelă. Carta îl autorizează
pe secretarul general să sesizeze Consiliul de Securitate cu privire la
orice dosar care după părerea lui, ar putea pune în pericol menținerea
păcii și a securității internaționale. Secretariatul ONU este condus de
către secretarul general, asistat de o echipă internațională de funcționari civili din întreaga lume. Acesta asigură studii, informații și facilități necesare entităților Națiunilor Unite pentru ședințele lor. De asemenea preia și efectuează sarcini de la Consiliul de Securitate, Adunarea Generală, Consiliul Economic și Social, și de la alte entități ONU.
Sediul central al ONU este cea mai importantă organizație internațională din lume, este un complex distinctiv in New York , care
servește ca sediu al ONU încă de la finalizarea sa în anul 1950. Este
situat în cartierul Turtle Bay pe partea de est a Midtown Manhattan, o
zonă spațioasă cu vedere spre Est River.
Sediul ONU este o zonă extra-națională asemenea ambasadelor.
ONU rămâne sub jurisdicția și legile din SUA, deși câțiva membrii ai
personalului ONU au imunitate diplomatică și deci nu pot fi judecați
de către instanțele locale cu excepția cazului în care se renunță la
imunitatea diplomatică de către Secretarul General.
ONU a fost fondată la 24 octombrie 1945, întemeierea ei a constat
din semnarea de către membrii ei fondatori a Cărții Organizației Națiunilor Unite. Potrivit ,, Cartei ONU are misiune a de a asigura pacea
mondială” ,,respectarea drepturilor omului“, ,,cooperarea internațională” și ,,respectarea dreptului internațional“. Secretarul General este competent să atragă atenția Consiliului de Securitate asuspra
oricărei situații care periclitează pacea și securitatea internațională.
La 25 aprilie 1945 în orașul San Francisco din S.U.A a fost pusă în circulație o modestă marcă de 5 cenți, albastru-deschis aflată în catalogul
Yvert la nr. 479. Dintre primele emisiuni dedicate O.N.U. amintim și o
serie reprezentativă apărută în Mexic la 10 aprilie 1946. Primele șase
valori de poștă obișnuită aflate în Yvert pozițiile 602-607 înfățișează
globul pământesc-simbol al caracterului international al Organizației și
ramura de măslin-alegoria păcii. Pe măsură ce treceau anii tot mai
numeroase au devenit emisiunile poștale dedicate O.N.U. În prezent
aproape că nu există țară care să nu fi pus în circulație serii de acest fel.
Cele mai multe din mărcile cu această temă au fost emise fie cu ocazia
aniversării constituirii O.N.U, fie cu prilejul admiterii la O.N.U a tărilor respective. Apariția unui număr mereu crescând de emisiuni filate-
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lice O.N.U. reprezintă pe plan filatelic-poștal rolul tot mai important
pe care această organizație îl joacă în viața internațională, precum și
sporirea numărului membrilor O.N.U. În afară de serii generale de
timbre dedicate O.N.U., ca atare (serii care pot fi ușor recunoscute după emblema sau clădirea și inscripția O.N.U) un mare număr de mărci
au fost consacrate unor organisme specializate ale acestei organizații.
Alte emisiuni având contingență cu O.N.U. au văzut lumina tiparului cu prilejul desfășurării unor acțiuni pe plan mondial, inițiate sau
puse sub auspiciile diferitelor organisme ale O.N.U. , ca de pildă combaterea paludismului, salvarea monumentelor Nubiei, lupta împotriva
foametei, Anul geografic international, Anul international al turismului etc.. În asamblul lor, numeroasele emisiuni închinate O.N.U.
apărute în diverse regiuni ale globului pământesc constituie o vastă
panoramă filatelico-poștală care reflectă momente importante din crearea, activitatea, funcțiile și istoria acestei largi organizații al cărei țel
de căpetenie este PACEA LUMII.
După prima emisiune O.N.U. care a deschis un nou și important
capitol în istoria filateliei, au început să apară cu regularitate în fiecare
an diferite mărci, dintre care cele mai multe comemorative. Până în
prezent au văzut lumina tiparului foarte multe mărci și colițe. Totodată
au fost puse în circulație mai multe întreguri poștale. Faptul că figurinele poștale ale O.N.U. poartă inscripții în mai multe limbi, sunt create
de machetatori de diferite naționalități și sunt tipărite în diferite țări
reliefează și mai pregnant caracterul universal al organizației și al mărcilor O.N.U.. Mărcile au putere de circulație numai pe teritoriul clădirii
O.N.U. din New York unde există două birouri poștale instalate în
clădirea Secretarului și a Adunării Generale, dar și mărcile de serviciu
ale poștei elvețiene rezervate corespondenței oficiale a serviciului european al O.N.U cu sediul la Geneva sau altor organizații internaționale. Frumoasele mărci O.N.U. sunt distribuite la valoarea lor nominală nu numai la New York și Geneva, dar și în numeroase capitale
din Europa, care amplifică și mai mult forța de penetrație în rândul filateliștilor.
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Secretarii Generali ai Organizației Națiunilor Unite
1. Trygve Halvdan Lie (16 iulie 1896) Grorud Norvegia (30 decembrie
1968) Geilo Norvegia a fost un politician norvegian. În perioada
19.11.1940-02.02.1946 a deținut funcția de ministru al afacerilor externe
al guvernului norvegian în exil. Între anii 1946-1952 a ocupat postul de
Secretar General al Națiunilor Unite, fiind primul secretar general ales.
A fost ales in postul de Secretar General in urma unui compromis între marile puteri iar în calitate de șef al organizației a obținut
terenurile pe care se află actualul sediu ONU. A deținut funcția de la
data de 02 februarie 1946 până la 10 noiembrie 1952. A demisionat din
funcție, în urma acuzațiilor din partea unui senator american, de favorizarea americanilor ,, neloiali” pentru posturile din cadrul organizației și a relațiilor tensionate dintre URSS și SUA în timpul războiului
din Coreea. După părăsirea postului a ocupat diverse posturi în
Norvegia și a decedat în urma unui atac de cord la vârsta de 72 de ani.
2. Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjold fiul lui Hjalmar și Agnes Almquist s-a născut la data de 29 iulie 1905 în JőnKoping din Suedia. A studiat la Universitatea Uppsala de unde a obținut o licență în
drept și un master în economie politică.
A deținut mai multe funcții importante:
- secretar într-o comisie guvernamentală;
- secretar în Banca Suediei;
- subsecretar la finanțe;
-președinte al Băncii Suediei;
-consilier guvernamental pe probleme economico-financiare;
- secretar de stat pentru afaceri externe.
A participat la Conferința de Pace de la Paris, iulie-octombrie 1946,
conferință care a fundamentat ,,Planul Marshall” primul plan de reconstrucție conceput de către Statele Unite ale Americii și destinat
țărilor europene afectate de Al Doilea Război Mondial și asistență economică destinat refacerii economiilor europene cu scopul de a stăvili
extinderea comunismului, fenomen pe care el îl considera legat de
problemele economice.
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În anul 1951 a devenit ministru fără portofoliu (persoană care
deține funcția de ministru într-un guvern, dar nu este titularul nici
unui minister) dar deși era parte a unui cabinet social-democrat el
nu a devenit membru al niciunui partid, apoi a devenit vice-președinte
al delegației suedeze pe lângă Adunarea Generală a Organizațiilor
Națiunilor Unite devenind președinte al acestei delegații în 1952.
A deținut funcția de secretar general al Națiunilor Unite din 10
aprilie 1953 până în 18 septembrie 1961.
În timpul mandatului său a
reformat și reorganizat secretariatul ONU, încercând în
același timp să-i confere o importanță mai mare. A încercat
să înbunatățească relațiile dintre Israel și statele arabe, a negociat eliberarea a 15 piloți
americani care luaseră parte la
războiul din Coreea și fuseseră
capturați de chinezi, a contribuit la înființarea primei
misiuni de menținere a păcii,
care implică personal militar
(UNEF) din peninsula Sinai.
În timp ce se deplasa
pentru a se intâlni cu Moise
Tshombe președintele regiunii
Katanga (stat secesionist) actualmente Republica Congo, avionul lui s-a prăbușit în condiții misterioase lângă orașul Ndola din Zambia, unde înainte de aterizare s-au
auzit focuri de armă și care au permis la speculații că au fost trase
asupra acelui avion, data decesului fiind 18.09.1961.
Dag Hammarskjold a fost laureat postum (în 1961) al Premiului Nobel pentru Pace, ca recunoaștere a eforturilor sale pentru promovarea
păcii.
A publicat cartea Vagmorken (Markings) în anul 1963-carte jurnal
care cuprinde o colecție a reflecțiilor sale.
Biblioteca din cadrul sediului ONU din New York îi poartă numele.
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SUA a tipărit la un an de la moartea sa un timbru cu valoare
nominală de 4 cenți aflat la numărul 1203 și eroare inversată la
numărul 1204 din catalogul filatelic Scott imprimat pe Giori de presă
în plăci de 200 de bucăți fiind proiectat de Herbet Sanborn și gravate
de CA Brooks în tiraje de 121440000 timbre normale și 40270000 cu
fundal galben în raport inversat, imaginea și textul și care datorită
tirajului mare nu este considerat un factor de raritate.
Cu aceeași ocazie a fost imprimat și un plic prima zi (first day
cover) cu fotografia sa și timbru francat cât și o maxima filatelică.
3. Maha Thray Sithu U Thant s-a născut la data de 22 ianuarie 1909 în
Regiunea Ayeyarwady din statul Birmania.
,,U” este o formulă onorifică
în limba birmaneză aproximativ
echivalentului ,,Domnul” Thant
era singurul său nume. În birmaneză era cunoscut ca Pantanaw
U. Thant, o referință la orașul său
natal.
Maha Thray Sithu este un titlu
acordat de guvernul birmanez în
urma decernării unui ordin
național.
A deținut funcția de la data
de 30 noiembrie 1961 până la 31
decembrie 1971.
În timpul mandatului său au
izbucnit numeroase crize și conflicte:
- a participat activ la dezamorsarea ,,Criza rachetelor cubaneze”.,
cunoscută ca ,,operațiunea Topaz”,
1962.
- a încercat să medieze situația care a dus la ,,Războiul de șase zile”
din 1967 între Israel și alianța formată din statele arabe Egipt, Iordania
și Siria. În urma victoriei militare asupra coaliției arabe, Israelul a ocupat Fâșia Gaza, Peninsula Sinai, Platoul Golan și Cisiordania;
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- a avut loc Primăvara de la Praga 1968, perioadă de libertate politică
din Cehoslovacia când a venit la putere Alexander Dubcek, an în care
Uniunea Sovietică și aliații săi din Pactul de la Varșovia (cu excepția
notabilă a României) au invadat țara;
- războiul Indo-Pakistanez din 1971 care a dus la creearea statului
Bangladesh. A criticat regimul de Apartheid din Africa de Sud cât și
comportamentul armatei americane în Războiul din Vietnam.
A încetat din viață la New York la 25 noiembrie 1974 în urma unui
cancer la plamâni, dar nu a beneficiat de funeralii naționale deoarece
guvernul militar birmanez le-au refuzat, iar la aterizarea avionului ce
îi transporta sicriul nu era prezent nici un inalt oficial.
Funeraliile lui U Thant au fost urmate de ample mișcări de protest ale
studenților birmanezi, care au fost înăbușite de guvernul birmanez la
jumătatea lunii decembrie 1974
Statul Mongolia a emis un
timbru cu imaginea sa aflat în
catalogul Scott la nr. 2227.
A primit următoarele premii:
- Jawaharlal Nehru 1965
- United Nations Prize in
the Field of Human Rights
- Gandhi Peace Award
Thant a fost primul Secretar
General ONU din continentul
Asia.
4. Kurt Josef Waldheim
s-a născut la data de 21 decembrie 1918 în localitatea Sankt
Andrä-Wőrden
din
Austria
într-o familie de religie catolică.
După anexarea Austriei de către
Germania la 12 martie 1938, Anschluss, a devenit membru al Studenților Național Socialiști iar în
1941 a fost încorporat în armată, a urmat un curs la Școala de cavalerie din Krampnitz Potsdam devenind ofițer, apoi a fost trimis pe
Frontul de Est.
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În anul 1942 a fost promovat în gradul de locotenent iar la 1
ianuarie 1944 a fost decorat cu distinctia militară Merit de război
clasa cu săbii, iar ulterior Crucea de mare cavaler al Ordinului Pius al
IX-lea. În perioada unui concediu de studii, în 1944 și-a finalizat teza
de doctorat în specializarea drept la Universitatea din Viena.
În anul 1943 a fost rănit la picior în orașul Oriol din Rusia Centrală
unde a primit medalia Crucea de Fier clasa a II a și medalia de iarnă
Osten și ulterior detașat în sudul Balcanilor unde a desfășurat activități
împotriva insurgenților, pentru care a fost decorat cu ordinul Coroana
regelui Zvonimir în argint cu frunză de stejar pentru luptă curajoasă
sub foc inamic și ulterior Ordinul Sf. Mihail și Sf. Gheorghe în grad de
mare cruce.
În anul 1945 s-a predat autorităților britanice, apoi a început
cariera diplomatică în calitate de ambasador în Canada, Franța și la
ONU și ministru al Afacerilor Externe a Austriei între anii 1968-1970.
În anul 1971 a candidat pentru funcția de președinte al Austriei dar
a fost înfrânt în alegeri iar ulterior a fost ales pentru postul de Secretar
General la Națiunile Unite, funcție pe care a deținut-o până la 31 decembrie 1981.
Între anii 1982-1984 a predat la catedra de relații internaționale din
cadrul Universității Georgetown din Washington D.C..
În anul 1985 a fost nominalizat în calitate de candidat din partea
Partidului Popular pentru funcția de președinte al Austriei iar în urma
alegerilor din 8 iunie 1986 a obținut mandatul de președinte care a durat până la 8 iulie 1992. Din cauza ,, afaceri Valdheim“ (a fost suspectat
și cercetat pentru trecutul său din perioada celui de-al doilea război
mondial, a fost ofițer în Wehrmacht, că a participat la masacre) despre
care nu a vorbit niciodata oficial, a renunțat la a doua candidatură. În
timpul mandatului a scris cartea Castelul de Sticlă al Națiunilor Unite.
A fost căsătorit cu Elisabeth Waldheim, căsătorie din care au rezultat trei copii: Liselotte, Crista și Gerhard.
A decedat la 14 iunie 2007 din cauza unui stop cardiac și a fost
înmormântat la Cimitirul central din Viena, înmormântare la care nu
au participat oficialități străine cu excepția prințului de Liechtenstein
Hans Adam al II-lea.
În anul 1992 Austria a emis un timbru cu imaginea președintelui
Kurt Valdheim având valoarea nominală de 5,50 șilingi, dantelură
14X13 ½, situat în catalogul filatelic Scott la nr. 1576. Statul Mongolia a
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emis un timbru cu imaginea sa având valoarea nominală 60 tőgrőg,
situat în catalogul Scott la nr. 2230.
5. Javier Felipe Ricardo Pérez de Cuéllar s-a născut la data de 18
ianuarie 1920 în orașul Lima din statul Peru.
A studiat la Colegiul ,,Sf. Augustin” din Lima, iar apoi la Universitatea Pontificală Catolică din Peru. A intrat la Ministerul Afacerilor
Externe în anul 1940 și ulterior în serviciul diplomatic, apoi ca secretar
la ambasada Peru din Franța.
A deținut posturi în Regatul Unit, Bolivia și Brazilia, iar mai târziu
a servit ca ambasador în Elveția, Uniunea Sovietică (concomitent în
Polonia) și Venezuela. Din prima căsătorie cu Ivette Robets are 2 copii:
Francisco și Agueda Cristina.
Între 1973-1974 a reprezentat țara sa în cadrul Consiliului de Securitate în calitate de președinte. S-a recăsătorit în anul 1974 în Cipru cu
Marcella Temple Seminario cu care nu a avut copii. În anul 1979 a fost
numit subsecretar general pentru Afaceri Politice Speciale iar în 1986 a
obținut funcția de secretar general al ONU deținută până in 31 decembrie 1991.
În timpul mandatului său au fost inițiate următoarele acțiuni:
- mediere între Marea Britanie și Argentina în urma războiului din insulele Falkland;
Grupul Contadora - aplanarea conflictelor militare din El Salvador
Nicaragua și Guatemala pentru a aduce pace și stabilitate în America
Centrală
– negocieri pentru independența Namibiei;
- conflictul din Sahara Occidentală între Maroc și Frontul Polisario;
- incidentul scufundării navei inregistrată Rainbow Warior Green
Peace între Noua Zeelandă și Franța.
În timpul celui de-al doilea mandat al său, în noiembrie 1990, Consiliul de Securitate a autorizat folosirea forței pentru a obliga Irakul să
se retragă din Kuweit.
Este membru al Clubului de la Madrid, un grup de peste 100 de
foști presedinți și prim miniștrii ai țărilor democratice din întreaga
lume. În anul 1992 Institutul Roosevelt i-a acordat medalia 4 Libertăți- care reprezintă un premiu anual pentru personalități ale căror realizări au demonstrat cele patru libertăți esențiale pentru democrație:
- libertatea de exprimare și de expresie;
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- libertatea de cult;
- libertatea de nevoie;
- libertatea de frică
și premiul Jawaharlal Nehru - pentru înțelegere internațională
atribuit de Guvernul Indiei.
Timbre cu imaginea sa au fost tipărite de statele: Mongolia, Antigua, Barbuda, Peru și Italia.
6. Boutros Boutros-Ghali s-a născut la data de 14 noiembrie 1922 în
orașul Cairo din Egipt, într-o importantă familie de creștini ,,copți”.
Boutros înseamnă Petru în limba arabă, iar în limba coptă Petros.
A studiat dreptul la Universitatea din Cairo până în 1946, iar ulterior a obținut titlu de doctor la Universitatea din Paris și o diplomă în
domeniul relațiilor internaționale de la Institul de Studii Politice din
Paris.
A fost profesor de drept și relații internaționale la Universitatea din
Cairo, ulterior a ocupat postul de Ministru de Stat pentru Afaceri Externe în perioada de 1977-1991, calitate din care a jucat un rol important în semnarea acordurilor de pace dintre Egipt și Israel. A fost
ales Secretar General al ONU între 1 ianuarie 1992-1996, șefia fiind una
controversată deoarece au avut loc în această perioadă războaiele din
fosta Iugoslavie, războiul civil din Angola și Genocidul din Rwanda
(Ruanda).
Între anii 1997-2002 a ocupat postul de Secretar General al
Francofoniei.
Între anii 2002-2006 a deținut funcția de vicepreședinte al Înaltului
Consiliu al Francofoniei.
În anul 2007 i s-a acordat un doctorat onorific de către Universitatea din Quebec-Canada iar ulterior participă activ la lucrările
UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și
Cultură).
A decedat la 16 februarie 2016 la Cairo în Egipt. A primit
următoarele premii:
- Ordinul Canadei;
- Doctor honoris al Universității Catolice din Louvain-Franța;
- Doctor honoris causa al Universității Waseda din Japonia;
- Marea cruce a Ordinului de Merit al Marelui Ducat al Luxemburgului;
- Ordinul de Merit în grad de Mare Cavaler al Republicii Italiene;
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- Marea Cruce a Ordinului Infante Don Henry;
- Legiunea de Onoare în grad de Mare Cruce;
- Ordinul național Steaua României.
Au fost emise timbre cu chipul său de următoarele state: Turkmenistan,
Egipt, Azerbaidjan, Norvegia, Mongolia, Italia.
7. Kofi Annan s-a născut la 8 aprilie 1938 în localitatea Kumasi din
statul Ghana, fiul lui Henry Reginald și Victoria Annan, Kofi
înseamnă ,,născut într-o vineri”. Familia lui Annan a făcut parte din
elita țării, bunicii și unchii săi au fost șefi de trib.
Între anii 1954-1957 a urmat cursurile Școlii Cape Coast, ulterior
Institutul Universitar de Studii Internaționale și Dezvoltare, devenind
profesor la catedra de relații internaționale din cadrul Institutului
Universitar de la Geneva – Elveția. A fost profesor la Universitatea Publică din Ghana, iar ulterior la Universitatea de Știință și Tehnologie
din Massachusetts SUA.
Între anii 1965-1983 a fost căsătorit cu Titi Alakija. În anul 1980 a
devenit șeful de personal la Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați
(UNHCR).
După o carieră de diplomat economist și om politic la OMS
(Organizația Mondială a Sănătății), functionar internațional, unde
a fost ofițer de buget, a devenit secretar general al ONU la propunerea Consiliului de Securitate și confirmat de Adunarea Generală
în perioada, 1 ianuarie 1997 - 31 decembrie 2006.
În anul 1984 s-a căsătorit cu Nane Maria Annan (născută Lagergren) din Suedia, de profesie artistă și avocat. Din căsătoria lor au
rezultat trei copii: Kojo Annan, Nina Cronstedt de Groot și Ama Annan. În perioada mandatului său a reformat birocrația ONU, a lucrat
pentru combaterea HIV, a lansat programul Global Compact ONU.
Și-a atras criticile SUA pentru că a declarat ilegal războiul din Irak.
A primit următoarele premii:
- Premiul Nobel pentru Pace 2001
- Premiul Indira Gandhi
- Premiul Saharov
- Medalia Philadelphia pentru Libertate
- Ordinul național Steaua României
- Crucea de mare Merit a Republicii Federale Germania
- Ordinul Isabelei Catolica în grad de mare cruce
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- Premiul memorial Torstein Dale
- Ordinul Sf. Mihail și Sf. Gheorghe în grad de Mare Cruce
- Premiul Gottlieb Duttweiler
- Cavaler Marea Cruce a Ordinului Leul Olandez
A expus în publicația ,,Observatorul” un citat de reflecție ,,Astăzi
trăim intr-o lume în care un om are mai multe șanse să fie judecat dacă
ucide o singură persoană decât dacă ucide 100000 (le Nouvel Observateut). Este fondatorul și președintele Fundației Kofi Annan precum
și președinte al ,,Bătrânii” (organizație non-guvernamentală internațională a personalităților publice) o organizație fondată de Nelson
Mandela.
În anul 2012 a fost numit reprezentantul Ligii ONU Arabe în Siria,
în încercarea de a pune capăt războiului civil.
În anul 2016 a fost desemnat să conducă o comisie ONU, care să
investigheze criza Rohingya-criza refugiaților.
A publicat cartea Memorii Intervenții, o viață în Război și Pace
despre acțiunile din Rwanda (Ruanda).
8. Ban Ki-moon s-a născut la 13 iunie 1944 în micul sat agricol
Haengchi, Wonnam Township în județul Eumseong provincia Chung
cheong din Coreea.
A urmat școala Chungju High School iar mai apoi Universitatea
Națională din Seul.
În anul 1962 Ban a câștigat un concurs de eseuri sponsorizat de
Crucea Roșie și o excursie în Statele Unite stabilindu-se în orașul San
Francisco.
A urmat cursurile Universității Harward unde a fost observat de
către Joseph Nye (-om de știință politică-adept al teoriei neoliberalismului), care a remarcat că Ban avea o combinație rară de claritate
analitică, umilință și perseverență.
În anul 1970 a lucrat la Ministerul de Externe apoi a fost numit
viceconsul la New Delhi în India, poreclit ,,grefierul” administrației
unde a fost remarcat de către superiorii săi pentru competența sa.
În 1974 a fost numit prim-secretar și observator permanent la Misiunea
diplomatică a Coreei de Sud de pe lângă Națiunile Unite.
În anul
1979 a preluat postul de director al Diviziei Națiunilor Unite.
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În anul 1980, Ban a devenit director al Organizațiilor și Tratate
a Biroului Internațional al Națiunilor Unite cu sediul în capitala
coreeană Seul.
Din 1993 până în 1994, Ban a fost ambasador adjunct al statului
Coreea în SUA. El a fost promovat în funcția de ministru adjunct
pentru planificarea politicilor și a organizațiilor internaționale în 1995
și apoi numit consilier pe probleme de securitate a președintelui în
1996. În anul 1998 Ban a fost numit ambasador pentru Austria și
Slovenia, iar ulterior a fost ales în funcția de președinte al Comisiei
pregătitoare pentru Tratatul de interzicere totală a experiențelor nucleare. În anul 2003 Roh Moo-hyun-viitorul președinte al Coreei de
Sud - l-a numit consilierul său de politică externă, iar în 2004 este numit ministru de externe. În calitate de ministru de externe Ban s-a implicat activ în problemele legate de relațiile nord-sud coreene, în eforturile diplomatice de a adopta declarația comună cu privire la rezolvarea problemei nucleare din Coreea de Nord și a supravegheat
politicele comerciale și de ajutor din Coreea de Sud. În 2006 Consiliul
de Securitate va recomanda Adunării Generale candidatura lui Ban
pentru funcția de secretar general, el este caricaturizat ca ,,om
invizibil”, ,,observator neputincios” sau ,, nicăieri om” pentru lipsa lui
de personalitate puternică și de conducere.
În 2007 Ban a efectuat o vizită în Orientul Mijlociu, în Egipt, Israel,
Libia și Arabia Saudită, unde a participat la o conferință cu liderii
Ligii Arabe.
În urma întâlnirilor cu președintele american George W.Bush,
acesta i-a cerut să ia măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de
seră, subliniind îngrijorarea cu privire la încălzirea globală, fiind unul
din dosarele cheie ale administrației sale.
La 17 iunie 2011 el a primit recomandarea Consiliului de Securitate
pentru al doilea mandate, iar la 21 iunie numirea sa a fost confirmată
în unanimitate, care se va încheia la 31 decembrie 2016.
În timpul celui de al doilea mandat Ban s-a concentrat pe declarații și
discursuri despre pace și egalitate în Orientul Mijlociu.
Ban Ki-moon a propus 2 reforme majore: să împartă operațiunea
de menținere a păcii în două departamente și să combine afacerile
politice și departamentul de dezarmare.
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La o reuniune după ce l-a întâlnit pe JFK , Ban a fost întrebat de un
jurnalist ce va dori să devină când va fi mare el a spus ,,Vreau să devin
un diplomat”.
Din biografia sa oficială rezultă că el vorbește atât limba engleză cât și
franceză, cele doua limbi de lucru al Secretariatului ONU.
În anul 1971
s-a căsătorit cu Yoo Soon Faek, născută la 10 ianuarie 1945 în Goesan,
Coreea și au avut trei copii: Seon-yong, Woo-hyun și Hyun-hee.
A fost decorat cu multe ordine, medalii și grade de onoare.
Statele Bahrain, Filipine, Guinea, Insulele Solomon au emis timbre
cât și un bloc filatelic aniversar la împlinirea vârstei de 70 de ani.
În anul 2006 Ban Ki-moon spunea că statele membre au nevoie de
un secretariat dinamic și curajos și nu de unul timorat.
9. Antonio Manuel de Oliveira Gutteres s-a născut la 30 aprilie 1949
în Lisabona statul Portugalia, este fiul lui Virgilia Dios și Ilda Cândida.
A urmat cursurile Liceului Camoes până în 1963, unde a câștigat
premiul Liceelor Naționale, fiind catalogat cel mai bun student din țară.
A studiat fizica și ingineria electrică la Institutul Superior Tehnic din
Lisabona. În 1971 a început o carieră academică ca asistent universitar
unde a predat Teoria sistemelor și semnalelor de telecomunicații. Ulterior a fost secretarul general al Partidului Socialist din 1992 până în
2002, iar din 1999 până în 2005 a fost președintele Internaționalei Socialiste. A fost prim ministru al Portugaliei între 1995 și 2002 și Înalt
Reprezentant al ONU pentru Refugiați.
Gutteres a fost membru al echipei care a negociat termenii intrării
Portugaliei în U.E. la sfârșitul anilor 1990.
În 1991 a fost membru fondator al Consiliului pentru refugiați portughez. El a prezidat ,,Expo 98” de la Lisabona, de comemorare a 500-a
aniversare a călătoriei lui Vasco da Gama. Prin politica externă Guterres a militat pentru intervenția Națiunilor Unite în Timorul de Est în
1999 și transferul de suveranitate asupra statului Macao. La 1 ianuarie
2017 în urma alegerii sale oficiale de către Adunarea Generală a ONU
la 13 octombrie 2016 Gutteres a devenit secretarul general al ONU, iar
primul mandat va expira la 31.12.2022 și va fi reînoit. Acesta a promis
un an de pace în prima zi de conducere a ONU.
În anul 1972 s-a căsătorit cu Luisa Amélia Guimarăes e Melo
(1946-1998) cu care avut doi copii: Pedro Guimarăes e Melo Guterres și
Mariana Guimarăes e Melo de Oliveira Guterres.
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În anul 2001 s-a căsătorit a doua oară cu Catarina Marques de Almeida Vaz Pinto.
Guterres este un catolic practicant, vorbește limba franceză,
engleză și spaniolă, în prezent în mandat.

Bibliografie:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secretarul_General_al_ Natiunilor_Unite
Catalog Filatelic Scott, 2006
Catalog Filatelic Michel, 1998
Catalog Filatelic Yvert, 1984
Revista Filatelia nr. 9/1970.
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Cartofilie
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Erori în lanţ la o carte poştală ilustrată cu
Cehu Silvaniei
Daniel MUREŞAN
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
La multe dintre cărţile poştale apărute de-a lungul timpului în
România găsim numeroase erori, mai mult sau mai puţin vizibile. Însă
cele trei cărţi poştale ilustrate cu centrul oraşului Cehu Silvaniei
depăşesc orice imaginaţie.
Prima ilustrată este editată în anul 1982 (Poşta Română – cod
3806/1982, cd. 11015), pe verso fiind scris Şimleu Silvaniei: centrul
oraşului. Hai să nu fim răi şi să spunem că a greşi e omeneşte.
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După nouă ani, adică în 1991, se editează o nouă ilustrată cu centrul oraşului Cehu Silvaniei (Poşta Română - cod 3806/1991, cd. 5040).
Fotografia e aceeaşi (doar era greu să se facă una nouă!), de calitate
mai proastă. Verso-ul ilustratei are noua siglă a Poştei, nominalul de 9
lei (se schimbase vremurile şi banii) şi, surpriză, denumirea oraşului –
tot Şimleu Silvaniei. Aici nu mai poate fi vorba despre eroare, ci despre
crasă incompetenţă a Poştei Române. Să faci aceeaşi gafă şi după nouă
ani, trebuie să te străduieşti, nu glumă!

Staţi aşa, căci epopeea nu s-a terminat. După 11 ani, adică în anul
2002, Poşta Română editează o nouă ilustrată cu centrul oraşului Cehu
Silvaniei (cod 3806/2002 – F.M.). Bineînţeles că nu se sinchisesc să facă
o fotografie nouă şi o folosesc tot pe cea din 1982! Doar că nu mai
corespundea realităţii. Dar Poşta Română are soluţii pentru orice: se
şterg de pe imagine antenele de pe bloc (doar apăruse în Cehu cablul
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în anul 2002, nu?) şi lozinca “Trăiască Partidul Comunist Român” de
pe clădirea din dreapta. Şi ca să fie tacâmul complet, pe verso este scris:
Judeţul Maramureş, CEHU SILVANIEI – centrul oraşului.
Iată o mostră de lipsă de profesionalism, am putea să-i spunem
chiar bătaie de joc, a Poştei Române! Şi staţi pe aproape, în numerele
viitoare ale Anuarului voi veni cu alte exemple.
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Chain of errors on a postcard illustrated with
Cehu Silvaniei
In many of the postcards that have appeared in Romania over time,
we find numerous errors, more or less visible. But there are three
postcards illustrated with the center of Cehu Silvaniei which surpass
any imagination.
The first illustrated postcard is published in 1982 (Poşta Română code 3806/1982, 11015), on the opposite side being written “Şimleu
Silvaniei: the city center”. Let's not be bad and say that making errors
it is human.
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After nine years, in 1991, a new illustrated postcard is published
with the center of Cehu Silvaniei (Romanian Post - code 3806/1991,
5040). The photo is the same (it was too difficult to make a new one!)
just the quality of it is poorer. The verso of the picture has its new
postmark, the nominal 9 lei (the time and money have changed) and,
surprisingly, the name of the city - also Şimleu Silvaniei. This cannot
be a question of error, is about the incompetence of the Romanian Post.
Doing the same mistake after nine years, you have to strive, not joke!

Hold on, the epic is not over. After 11 years, that is, in 2002, the
Romanian Post is publishing a new illustration with the center of Cehu
Silvaniei (code 3806/2002 - F.M.). Of course they do not bother to
make a new photo and they still use the one from 1982! Just that it did
not match new reality. But the Romanian Post has solutions for every-
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thing: the antennas on the block are deleted from the image (in 2002 in
Cehu there were no more antennas but TV cable, right?). And is also
deleted in photo shop the slogan from building on the right "Long live
the Romanian Communist Party". And to put the cherry on the top, on
the reverse is written: “Maramureş County, CEHU SILVANIEI - the
city center”.

Here is a sample of lack of professionalism, we could even call it
mockery, of the Romanian Post Office! And stay close, in the future
numbers I will come up with other examples.
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Numismatică
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Un quinarius pentru Septimius Severus
Corneliu Bogdan Nicolae BELDIANU
Membru al Societăţii Numismatice Române, Bucureşti
Mai jos vă prezentăm o monedă deosebită, un quinarius (↓ 1,53 g,
16,9 mm) pentru Septimius Severus, realizată în tehnica fourrée.
Avers: Cap împăratului laureat spre dreapta. Barba este redată în două
șuvițe, cea de sus fiind mai groasă.
Legenda: SEVERVS PIV[S AVG]
Revers. Victoria, reprezentată în zbor spre stânga, ține cu ambele mâini
o cunună deasupra unui scut aflat pe o bază.
Legenda: ilizibilă. Moneda a fost protejată cu un strat de lac transparent1.
RIC IVa- ; BMC -. – King 2007 - ;

Fig. 1. Quinarius inedit emis pentru Septimius Severus, aflat într-o colecție
privată.

1

Este o tehnică veche de protejare a monedei care îngreunează fotografierea monedei și produce distorsiuni la privirea detaliilor fine.
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Greutatea de 1,53 g a monedei în discuție se înscrie foarte bine în media quinarilor de argint emiși la Roma (1,52 g) în timpul lui Septimius
Severus2.
Moneda este din bronz, placat cu argint, fiind realizată în tehnica
fourrée. Literele cu aspect plin de pe avers par a sugera o posibilă realizare prin turnare3, dar această posibilitate este însă contrazisă de
detaliile fine de pe revers. Stratul de argint, destul de gros, se
păstrează bine, pe ambele fețe ale monedei. Pe avers, în partea centrală
a monedei, sunt vizibile urmele unei acțiuni mecanice făcute cu scopul
verificării metalului. În acel loc stratul de argint a fost îndepărtat. Cum
actiunea mecanică de verificare a materialului monedei a afectat chiar
portretul împăratului, reprezentat pe avers, este de presupus că această
verificare nu s-a desfășurat în epoca romană (atunci când efigia monetară
imperială era sacrosanctă4), ci cel mai probabil în epoca modernă.
Realizarea foarte bună a monedei, atât sub aspectul general artistic cât
și sub cel epigrafic (scrierea corectă a legendei), arată că este posibil să
ne aflăm în fața unei emisiuni monetare oficiale. Doar realizarea ei în
tehnica fourrée ar putea fi un indiciu că ne aflăm în fața unui fals de
epocă minuțios realizat.
Dacă moneda se dovedește totuși a fi o emisiune oficială, cel puțin
două aspecte trebuiesc clarificate în legătură cu aceasta: unde anume
(de către care atelier monetar) a fost emisă și când?
În legătură cu posibilul loc de emitere, trebuie spus încă de la început,
că, până la acest moment, au fost catalogate emisiuni de quinari pentru
Septimius Severus bătute doar de monetăria din Roma. Dar acest fapt
nu exclude cu totul posibilitatea ca și atelierele orientale (și aici ne referim în special la cele siriene) să fi emis monede din acest nominal.
Stabilirea momentului emiterii devine dificilă datorită ilizibilității
legendei reversului, legenda aversului fiind singura care se păstrează
parțial.
Dacă ține cont doar de legenda aversului, (nu și de alte elemente: nominal,
compoziție tematică etc.), atunci, momentul emiterii acestui quinarius, se
încadrează într-un interval larg, cuprins între anii 201 - 210 p. Chr5.
2

BMCRE, V, pag. XXI.
Este posibil ca acest aspect să fi fost căpătat în urma lăcuirii.
4
O discutare a legilor romane referitoare la monedă și a statutului efigiei imperiale la Găzdac, Găzdac
2001, p. 139.
5
RIC, IVa, p. 62.
3
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Conform recentei lucrări scrisă de Cathy E. King (Roman Quinarii
from the Republic to Diocletian and the Tetrarchy”), quinari de argint, cu legenda aversului SEVERVS PIVS AVG, au fost emiși, de
monetăria din Roma, doar în anii 202, 203, 205, 207 și 208 p. Chr6.
Însă moneda noastră prezintă cel puțin o noutate absolută față de celelalte emisiuni de quinarius de argint (catalogate pentru Septimius Severus în amintita lucrare): un alt tip de de revers. Victoria (pe reversul
monedei noastre) zboară spre stânga, ținând cu ambele mâini o
cunună desfășurată, deasupra unui scut aflat pe o bază. În cazul tuturor celorlalte emisiuni de quinarius, cunoscute și catalogate până
acum, Victoria ”merge” spre stânga, ținând o coroană în mâna dreaptă
și o ramură de palmier peste umărul stâng7.
Tipul monetar ”Victoria în zbor spre stânga (ținând cu ambele mâini o
cunună desfășuată deasupra unui scut aflat pe un altar)” apare în două
situații clare: pe emisiunile monetare bătute la Roma în anii 199-200 p.
Chr8 (toate având particula PART MAX în legenda aversului) și în cazul
a două emisiuni ”new style” atribuite presupusului atelier din Laodiceea,
ambele datate în anul 198 p. Chr9 (de asemenea având și ele particula
PART MAX în legenda aversului). Mai trebuie spus că acest tip monetar
este consemnat ca fiind utilizat și pentru două misterioase ”emisiuni asiatice” (RIC, IVa, 532, 532A, 533)10, ce nu au legătură cu cele două situații
mai sus expuse, și a căror existență reală nu a putut fi din păcate stabilită.
Acestea fiind evidențele se poate spune că tipul monetar ”Victoria în
zbor, purtătoare de cunună” se află într-o strânsă legătură cu momentul primiri de către Septimius Severus a titlului de parthicus maximus.
Prin urmare, tipul de revers indică pentru moneda noastră un interval
cronologic de utilizare mai timpuriu, respectiv anii 198-200 pChr, față
de cel indicat de legenda aversului (SEVERVS PIVS AVG): anii
201-210 p. Chr.
6

A se vedea: Hill 1964, p. 12 și King 2007, pg. 140-142.
King 2007, pg. 342-345, ”Victory wlkg. l., hldg. wreath in r. hand, palm over l. shldr”.
8
Emisiunile RIC IVa, 144b, 150, 152.
9
Bickford-Smith 1995, în fapt fiind vorba de emisiuni ”new style” atribuite presupusului atelier din
Laodiceea pg. 64.
10
Spunem misterioase pentru că legenda aversului acestor monede, de tipul
IMP•C•L•SEP•SEVERVS•P•AVG, nu este o legendă a unor emisiuni oficiale de denari, mai mult decât
atât denari cu acest tip de legendă (având conform RIC IVa reversul de tip: „VICTORIA AVGVSTI,
Victory flying l., holding wreath in both hands over shield set on low base”.) nu se regăsesc în marile
baze de date on-line (OCRE, acsearch, wildwinds.com) sau în tezaurul Reka Devnia.
7
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Aparent pare a fi vorba de un anacronism între aversul și reversul acestui
quinarius. Spunem aparent, pentru că o monedă recent vândută la o casă
de licitații, un aureus necunoscut de mai vechile cataloage consacrate
(RIC, BMC, etc.) confirmă persistența în numismatica romană a temei
monetare a ”Victoriei zburând” și după anul 200 p. Chr. Reversul acestui
aureus (datat în anul 206 p. Chr)11 îl înfățișează pe împăratul Septimius Severus, așezat pe un scaun spre stânga, ținând globul în mâna
dreaptă și un volum în mâna stângă, în vreme ce Victoria în zbor îl încoronează cu o cunună de lauri. Legenda reversului este PACATOR
ORBIS și COS III P P în exergă; iar cea a aversului este SEVERVS
PIVS AVG (identică cu a quinarius-ului nostru!).
Persistența tipului iconografic ”Victoria în zbor ” în arta romană
propagandistică oficială și după anul 200 p. Chr este confirmată și de
prezența acestui motiv pe Arcul lui Septimius Severus de la Roma,
construit în anul 203 p. Chr.
În baza celor mai sus expuse însă nu se pot trage concluzii definitive.
Stabilirea cu certitudine a naturii acestui quinarius (emisiune oficală
sau contrafacere antică) și datarea lui (în perioada 198-200 sau
201-210 p. Chr), nu se poate face cu certitudine decât odată cu apariția
și a altor exemplare din această emisiune, aflate într-o mai bună stare
de conservare sau care să păstreze (integral sau parțial) legenda reversului.

11

Aureusul provenind din colecția Marc Melcher a fost vândut la licitația Triton VI, din 13 Ianurie
2003, lot: 939. Sursa informațiilor www.wildwinds.com , link-uri directe către monedă:
http://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/RIC_0282ADD.txt și
http://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/RIC_0282ADD.jpg .
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Victorii în zbor purtând trofee – detaliu de pe Arcul lui Septimius Severus de
la Roma
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150 ani de emisiune monetară în România
Michael WERNER
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
Cum am scris deja, în articolul meu din anul trecut1, după alegerea
princepelui Carol de Hohenzollern – Sigmaringen ca domnitor al României, la 22 aprilie 1867 a fost promulgată Legea Monetară a României, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1868 şi stabilea pentru România
sistemul zecimal al Uniunii Monetare Latine. De atunci, noua valută
era „LEU”, împarţit în 100 „BANI”.
Deja în anul 1867, de acum 150 ani, în Marea Britanie au fost bătute
primele monede din noua valută. Acest lucru a avut loc în două monetării particulare din Birmingham (Anglia):
Ralph Heaton & Sons Mint. Această societate, fondată în anul 1794, a
și-a început activitatea în anul 1850 cu baterea monedelor pe lângă
Moneteria Regală.
Watt & Co Mint, Birmingham, Anglia2. Aceasta este o societate înfiinţată pentru producerea şi comercializarea utilajelor cu aburi şi care
s-a ocupat şi cu baterea de monede. În acest sens, s-a aflat într-o asociere cu societatea Ralph Heaton & Sons.
S-au bătut monedele de 1 ban, 2 bani, 5 bani şi 10 bani (Foto 1, 2, 3 şi 4).

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4
Toate monedele au pe verso stema cu denumirea „ROMANIA” deasupra, având pe exterior un cerc perlat, iar pe revers cifra nominală.
Sub aceasta denumirea valutei („BANU” respectiv „BANI”) şi anul
1867, totul între două ghirlande din stejar şi laur şi un cerc perlat pe
exterior. Sub funda care leagă coroana de stejar şi laur se află sigla
monetăriei, WATT & Co., respectiv HEATON (Foto 5 şi 6). Muchia
monedelor este netedă.

Foto 5

Foto 6
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Materialul folosit este un aliaj de bronz, compus din 95% Cu, 4% Sn şi 1%
Zn.
Monedele de 1 ban (Foto 1) au un diametru de 15 mm şi o greutate de
1 g. Au fost bătute câte 2.500.000 de bucăți în fiecare monetărie.
Monedele de 2 bani (Foto 2) au un diametru de 20 mm şi o greutate de
2 g. Din aceasta au fost bătute câte 5.000.000 de bucăți.
Monedele de 5 bani (Foto 3) au un diametru de 25 mm şi o greutate de
5 g. Au fost bătute câte 12.500.000 de bucăți.
Monedele de 10 bani (Foto 4) au un diametru de 30 mm şi o greutate
de 10 g. Din aceasta au fost bătute tot 12.500.000 de bucăți.
Din cauza protestului Porţii Otomane nu s-a putut emite decât monede de 10, 5, 2 şi 1 bani, iar cele din aur (20 lei) şi cele de argint (1 leu)
s-au emis abia după reînfiinţarea Monetăriei Naţionale din Bucureşti.3
Următoarea variantă a monedelor prezintă pe verso efigia lui Carol I,
iar pe revers stema cu valoarea nominală.
Monedele de 1 ban au circulat doar în anul 1900, completate cu o nouă
emisiune de 20.000.000 de bucăți, bătute în Hamburg, în Germania.
Aici nu luăm în calcul emisiunea din anul 1883 şi emisiunile de bronz
aurit din anii 1883 şi 1888, care au fost emise la Bucureşti în scopuri
caritabile, cu un tiraj de câte 500 de bucăți. Aceste emisiuni monetare
nu au fost destinate circulaţiei.
Monedele de 2 bani au fost completate în anul 1879 cu un nou tiraj de
500.000 de bucăți, în anul 1880 cu 10.500.000 de bucăți, în anul 1881 cu
1.250.000 de bucăți, în anul 1882 cu 5.000.000 de bucăți şi în anul 1900
cu 20.000.000 de bucăți.
Monedele de 5 bani au fost completate în anul 1882 cu un nou tiraj de
5.000.000 de bucăți, în anul 1883 cu 3.000.000 de bucăți, în anul 1884 cu
8.400.000 de bucăți şi în anul 1885 cu 3.600.000 de bucăți.
În anul 1900 a fost pusă în circulaţie o nouă monedă de 5 bani, bătută
în Bruxeless (Belgia) cu un tiraj de 20.000.000 de bucăți, iar în anul 1905
o altă monedă de 5 bani, cu un tiraj de 2.000.000 de bucăți, completat în
anul 1906 cu 48.000.000 de bucăți bătute la Bruxeless şi 24.000.000 de
bucăți bătute la Hamburg, în Germania.
Monedele de 10 bani nu au fost completate până în anul 1900 când a
apărut noua monedă de 10 bani, într-un tiraj de 15.000.000 de bucăți,
iar în anul 1905 a aparut a treia monedă de 10 bani, într-un tiraj de
10.820.000 bucăți, completată în anul 1906 cu un tiraj de 24.180.000 bucăți (Bruxeless) şi 17.000.000 de bucăți (Hamburg).

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VI, 2017 • 63
Astfel, evoluţia cantităţii monedelor puse în circulaţie a fost după cum
urmează4:
până în
1899
1900
1914

Cantitatea totală a monedelor aflate în circulaţie
1 Ban
2 Bani
5 Bani
2.500.000
22.250.000
32.500.000

10 Bani
12.500.000

22.500.000
22.500.000

23.320.000
64.500.000

42.250.000
42.250.000

52.500.000
126.500.000

Monedele de 20 bani, 50 bani, 1 leu, 2 lei şi 5 lei puse în circulaţie au
evoluat după cum urmează4:
Cantitatea totală a monedelor aflate în circulaţie
20 Bani
50 Bani
1 Leu
2 Lei

până în
1899
1900
1906
1910
1914

56.000.000
56.000.000
56.000.000

5 Lei

20 Lei

9.726.980

14.280.000

7.502.755

8.310.000

359.490

13.564.980
13.759.185
17.359.185
23.759.185

15.078.000
17.947,614
22.547.614
32.943.614

7.590.034
7.602.510
9.402.510
14.354.510

8.310.000
8.592.460
8.592.460
8.592.460

359.490
374.490
374.490
374.490

12 ½ ,
25, 50,
100
Lei

87.000
87.000
87.000

Astfel, valoarea totală a monedelor în circulaţie era următoarea:
1899
1900
1906
1910
1914

1899
1900
1906
1910

191
4

Valoarea totală a monedelor aflate în circulaţie
1 Ban
2 Bani
5 Bani
10 Bani
20 Bani
25.000
445.000
1.625.0
1.250.000
00
225.000
845.000
2.625.0
2.332.000
00
225.000
845.000
6.325.0
6.450.000
11.200.0
00
00
225.000
845.000
6.325.0
6.450.000
11.200.0
00
00
225.000
845.000
6.325.0
6.450.000
11.200.0
00
00
12,5
20 Lei
25 Lei
50 Lei
100 Lei
Lei

50 Bani
4.863.490

1 Leu
14.280.000

2 Lei
15.005.510

5 Lei
41.550.000

6.782.490

15.078.000

15.180.068

41.550.000

6.879.593

17.947.614

15.205.020

42.962.300

8.973.807

22.547.614

18.805.020

42.962.300

11.879.592

32.943.614

28.709.020

42.962.300

Total
Lei

Total
argint
Lei
75.699.000
78.590.558
82.994.527
93.288.741

Total aur
Lei

Total
Lei

7.189.800
7.189.800
10.189.800
10.189.800

86.233.800
91.807.358
118.229.327
128.523.541

116.494.
526

10.189.8
00

151.729.
326

400.000
400.000

7.189.800
7.189.800
7.489.800
7.489.800

600.000
600.000

1.400.000
1.400.000

300.000
300.000

3.345.000
6.027.000
25.045.000
25.045.000

400.0
00

7.489.8
00

600.0
00

1.400.0
00

300.00
0

25.045.0
00
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Dacă populaţia vechiului Regat în anul 1910 era apreciată la
6.966.965 de persoane5, la o masa monetară metalică în valoare de
128.523.541 lei ar însemna, în medie, 18,45 lei per cap de locuitor.
Conform datelor din Austria, populaţia Regatului în anul 1914 era de
7.234.000 de persoane,6 ceea ce la o masă monetară metalică în valoare
de 151.729,326 lei, ar însemna 20,97 lei per cap de locuitor.
Conținutul de aur pur al monedelor românești de 20 Lei a fost de 5,81 g.
Conținutul de aur pur al monedelor germane de 20 Mărci a fost de 7,17 g.
Întrucât valutele ambelor ţări erau bazate pe aur, iar până la Primul
Război Mondial preţul aurului era stabil, ar fi de dedus un curs de
schimb de 1,23 lei pentru 1 marcă. Acesta corespunde atât cursului de
schimb publicat de Wikipedia pentru anul 1912 de 1,25 lei pentru 1 marcă,
cât şi cu paritatea de 1,23 lei pentru 1 marcă, publicată de Austria6.
Conform datelor statistice publicate pe Internet pentru Imperiul German din jurul anului 1900, veniturile lunare erau următoarele7:
-muncitor în portul din Hamburg: 61 mărci
-ucenic la Hoechst: 60 mărci
-muncitor în chimie: 120 mărci
În anul 1875, un orb a primit ajutoare sociale de 0,17 M (mărci) pe zi,
un sudor a câştigat în acord 0,86 M, un muncitor în agricultură 1,60 M,
un muncitor la căile ferate 1,37 M, un zidar 3,50 M pe zi.
Pentru o săptămână (timpul mediu de lucru de 72 de ore), un ajutor de
măcelar a primit 5,80 M; un tipograf 18,86 M şi un argintar 23,22 M.
Salariul anual al unei bucătărese (într-o casă cu cazare şi mâncare gratuită) era de aproximativ 124 M, un poştaş primea 675 M, un paznic de
fântâni 850 M, un grefier la primărie 1.190 M, un dascăl între 1.376 şi
2.074 M, un medic veterinar 1.950 M, un consilier juridic din oraşul
Munchen primea 2.890 M, primarul general din Munchen primea 9.350
M, solista camerală regală primea 25.800 M.8
Preţurile de consum în anul 1900 erau următoarele7:
- 1 kg carne de porc: 1,50 M
- 1 kg carne de cal: 0,50 M
- 1 kg unt: 1,86 M
- 1 l lapte: 0,20 M
- 1 kg pâine de secară: 0,23 M
- 1 kg făina de grâu: 0,36 M
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- 1 kg zahăr: 0,65 M
- 1 kg cafea: 4,15 M
- 15 ouă 0,73 M
- 50 kg cartofi 2,63 M
- 1 l bere: 0,24 M
- 1 costum bărbătesc: 10,00 – 75,00 M
- 1 vestă croşetată pentru femei: 1,00 –
- 50 kg cărbune: 1,20 M
- 1 scaun: 3,75 M
- 1 masă: 8,75 M

6,00 M

Pentru anul 1875 sunt publicate următoarele preţuri8 (date referitoare
la oraşul Munchen):
1 găină 1,30 M
1 gâscă 4,00 M
500 g carne de porc aproximativ
0,80 M
1 l lapte 0,20 M
500 g unt 1,10 M
1 ou 0,01 M
1 l bere de export 0,26 M
1 l vin german 1,80 M
Chiriile anuale pentru anul 1880 au fost următoarele8 (date referitoare
la oraşul Munchen):
- Un apartament cu 3 camere, bucătărie, debara şi apă curentă 360 M
- O camară mare şi luminoasă 192 M
- Un apartament cu două camere, pivniţă, depozit, spaţiu de spălare şi
lift pentru apă 168 M
Banca Federală din RFG a publicat echivalente ale puterii de cumpărare.9
Tabelele arată următoarele date:
- 1 M din 1910 ar avea o putere de cumpărare de 5,5 € din 2016.
- 1 M din 1914 ar avea o putere de cumpărare de 5,1 € din 2016.
Problema este faptul că în perioada antebelică banii s-a bazat pe aur,
iar azi banii nu mai au acoperire prin metal, valoarea lor fiind măsurată/stabilită după datele economice, respectiv puterea economică a
fiecarui stat. Dacă luăm metalul (aur) ca indice a valorii banului, atunci
azi, la valoarea aurului de aproximativ 1.140 €/uncie, 20 M din impe-
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riu au o valoare de aproximativ 262 €, iar 20 Lei au o valoare de aproximativ 212 €, deci echivalentul puterii de cumpărare ar fi de 1 M la
13,1 € respectiv 1 Leu la 10,6 €.
Cu ocazia aniversării momentului din 1867, Monetăria Statului a emis
o medalie care are pe avers monedele din perioada de început (Foto 7),
iar pe revers profilul Regelui Carol I şi prima pagină din Monitorul
Oficial (Foto 8). Medalia a fost emisă într-un tiraj de 75 de bucăți Cu şi
25 de bucăți Ag.

Foto 7

Foto 8

Michael Werner, 150 de ani de Dinastie Română – 135 de ani de Regat al României, în Anuarul
Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj, în Emanoil Pripon, Mureșan Daniel, (editori) vol. V, 2016,
p. 164-173.
2 Graces Guide „Ralph Heaton and Sons”
3 Dimitrie Gusti, Constantin Orghidan, Mircea Vulcănescu, Virgiliu Leonte, Enciclopedia României, vol. I, cap.I , Imprimeria Naţională Bucureşti, 1936-1938, pag.124.
4 Mircea Gheorghe Manole, „Catalog Numismatic – Moneda Metalică 1867 – 2009/10”,
S.C.”Impex Zimbrul Carpatin” SRL, Bucureşti, 2009.
La fel pentru toate date tehnice şi cele referitoare la tiraje
5 Dimitrie Gusti, Constantin Orghidan, Mircea Vulcănescu, Virgiliu Leonte, Enciclopedia României, vol. I, cap. I , Imprimeria Naţională Bucureşti, 1936-1938, pag. 160.
6 „Privire de ansamblu despre ţara şi statisticile economice precum şi topografice, prelucrate
de direcţia muzeului imperial-regal
austriac de comerţ”
7 GeniWiki: „Banii şi puterea de cumpărare începând din 1871”.
8 Internet, www.emuenzen.de, „Imperiu – ce se primea pentru bani”.
9 Banca Federală Germană „Sistemul Euro” – Tabel „Echivalențe ale puterii de cumpărare a
sumelor istorice în valute germane”
1

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VI, 2017 • 67

150 Jahre Münzprägung in Lei
Michael WERNER
Wie ich bereits in meinem Artikel vom vergangenen Jahr1
geschrieben habe, wurde nach der Wahl des Prinzen Karl von Hohenzollern – Sigmaringen zum Fürsten Rumäniens, am 22.04.1867 das
Münzgesetz Rumäniens promulgiert, welches am 01.01.1868 in Kraft
trat und für den Staat Rumänien das Dezimalsystem der Lateinischen
Münzunion festschrieb. Die neue Währung war von da an der „LEU“,
unterteilt in 100 „BANI“.
Bereits 1867, vor nun 150 Jahren, wurden in Großbritannien die
ersten Münzen der neuen Währung geprägt. Dieses geschah in zwei
privaten Münzprägeanstalten in Birmingham (England).
Diese waren:
Ralph Heaton & Sons Mint, Birmingham, England2 .
Diese 1794 gegründete Firma begann 1850 mit der Münzprägung neben der königlichen Münze.
Watt & Co Mint, Birmingham, England2
Es ist eine für die Herstellung und den Vertrieb von Dampfmaschinen
gegründete Firma, die sich auch mit der Münzprägung befasste. Hierbei
befand sie sich in einer Assoziierung mit der Firma Ralph Heaton & Sons.
Geprägt wurden 1 Ban, 2 Bani, 5 Bani und 10 Bani (Bild 1, 2, 3 und 4).

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Bild 4
Alle Münzen zeigen auf der Vorderseite das Staatswappen mit der
Staatsbezeichnung „ROMANIA“ darüber, umgeben von einem Perlkreis und auf der Rückseite die Wertzahl, darunter die Währungsangabe („BANU“ bzw. „BANI“) und darunter die Jahreszahl 1867, alles
umgeben von zwei Girlanden aus Eichenlaub und Lorbeer und einem
Perlkreis am Rand. Unter der Schleife, welche Eichenlaub und Lorbeer
verbindet befindet sich die Angabe der Münzstätte, WATT & Co bzw.
HEATON (Bild 5 und 6). Der Rand aller Münzen ist glatt.

Bild 5

Bild 6

Es handelt sich um eine Bronzelegierung, bestehend aus 95% Cu,
4% Sn und 1% Zn.
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Die 1 Ban – Stücke (Bild 1) haben einen Durchmesser von 15mm und
ein Gewicht von 1g. Geprägt wurden je 2.500.000 Stück in jeder
Münzstätte.
Die 2 Bani – Stücke (Bild 2) haben einen Durchmesser von 20mm und
ein Gewicht von 2g, Davon wurden je 5.000.000 Stück geprägt.
Die 5 Bani – Stücke (Bild 3) haben einen Durchmesser von 25mm und
ein Gewicht von 5g. Geprägt wurden je 12.500.000 Stück.
Die 10 Bani – Stücke (Bild 4) haben einen Durchmesser von 30mm und
ein Gewicht von 10g. Von diesen wurden ebenfalls je 12.500.000 Stück
geprägt.
Diese Münzen sind ebenso schön wie einfach.
Auf Grund des Protestes des Osmanischen Reiches konnten nur Münzen zu 10, 5, 2 und 1 Bani geprägt werden, die aus Gold (20 Lei) und
die aus Silber (1 Lei) wurden erst nach der Neugründung der Nationalen Münzstätte Bukarest geprägt.3
Die nächste Variante von Münzen zeigt auf der Vorderseite das
Kopfbild Karls I und auf der Rückseite das Wappen und die
Wertangabe.
Die 1 Ban – Münzen wurden erst 1900 durch in Hamburg,
Deutschland geprägte 20.000.000 Stück ergänzt. Hier beachten wir
weder die von 1883 noch die vergoldeten von 1883 und 1885, welche
in Bukarest zu karitativen Zwecken in einer Auflage von je 500 Stück
geprägt wurden, da diese nicht für den Umlauf bestimmt waren.
Die 2 Bani – Münzen wurden 1879 um 500.000 Stück, 1880 um
10.500.000 Stück, 1881 um 1.250.000 Stück, 1882 um 5.000.000 Stück
und 1900 um 20.000.000 Stück ergänzt.
Die 5 Ban – Münzen wurden 1882 um 5.000.000 Stück, 1883 um
3.000.000 Stück, 1884 um 8.400.000 Stück und 1885 um 3.600.000 Stück
ergänzt.
1900 wurde eine neue, in Brüssel in einer Auflage von 20.000.000
Stück geprägte Münze zu 5 Bani in Umlauf gebracht und 1905 wieder
eine andere 5 Bani – Münze mit einer Auflage von 2.000.000 Stück,
ergänzt 1906 um 48.000.000 in Brüssel geprägte und 24.000.000 in
Hamburg geprägte Stücke.
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Die zu 10 Bani wurden bis 1900, als die neue Münze zu 10 Bani in
einer Auflage von 15.000.000 Stück erschien (Bild 11), nicht ergänzt
und 1905 ist die dritte 10 Bani – Münze (Bild 12) in einer Auflage von
10.820.000 Stück erschienen, ergänzt 1906 um eine Auflage von
24.180.000 Stück (Brüssel) und 17.000.000 Stück (Hamburg).
Die Entwicklung der im Umlauf befindlichen Münzmengen war wie
folgt4:
Gesamtmenge der in Umlauf befindlichen Münzen
1 Ban
2 Bani
5 Bani
10 Bani
bis
2.500.000
22.250.000
32.500.000
12.500.000
1899
1900 22.500.000
42.250.000
52.500.000
23.320.000
1914 22.500.000
42.250.000
126.500.000 64.500.000
Die in Umlauf gebrachten Münzen zu 20 Bani, 50 Bani, 1 Leu, 2 Lei
und 5 Lei, 12 ½, Lei, 20 Lei, 25 Lei, 50 Lei und 100 Lei hatten folgende

Entwicklung4:
Gesamtmenge der in Umlauf befindlichen Münzen
20 Bani

bis
1899
1900
1906
1910
1914

56.000.000
56.000.000
56.000.000

50 Bani

1 Leu

2 Lei

5 Lei

20 Lei

9.726.980

14.280.000

7.502.755

8.310.000

359.490

13.564.980
13.759.185
17.359.185
23.759.185

15.078.000
17.947,614
22.547.614
32.943.614

7.590.034
7.602.510
9.402.510
14.354.510

8.310.000
8.592.460
8.592.460
8.592.460

359.490
374.490
374.490
374.490

12 ½ ,
25, 50,
100
Lei

87.000
87.000
87.000
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Somit belief sich der Gesamtwert des umlaufenden Münzgeldes auf
folgende Beträge:

18
99
19
00
19
06
19
10
19
14

18
99
19
00
19
06
19
10
19
14

Gesamtwert der in Umlauf befindlichen Münzen
1
2 Ba- 5 Ba- 10
20
50 Bani
Ban ni
ni
Bani
Bani
25.0
445.0
1.625. 1.250.
4.863.4
00
00
000
000
90
225.
845.0
2.625. 2.332.
6.782.4
000
00
000
000
90
225.
845.0
6.325. 6.450. 11.200. 6.879.5
000
00
000
000
000
93
225.
845.0
6.325. 6.450. 11.200. 8.973.8
000
00
000
000
000
07
225.
845.0
6.325. 6.450. 11.200. 11.879.
000
00
000
000
000
592
12,5
20 Lei 25 Lei 50 Lei 100
Gesam
Lei
Lei
t
Kleing
eld
79.044.
7.189.
000
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Wenn die Bevölkerung des alten Königreiches im Jahre 1910 auf
6.966.965 Personen5 geschätzt wurde, ergibt sich bei einer Metallgeldmenge im Werte von 128.523.541 Lei ein Durchschnittswert von 18,45
Lei pro Einwohner.
Gemäß der Daten aus Österreich lag die Bevölkerung des Königreiches
1914 bei 7.234.000 Personen6, was bei einer Metallgeldmenge von
151.729.326 Lei einen Durchschnitt von 20,97 Lei pro Einwohner
ergibt.
Das Feingewicht der rumänischen 20 Lei Stücke betrug 5,81g.
Das Feingewicht der deutschen 20 Mark Stücke betrug 7,17g.
Da die Währungen beider Länder auf Gold beruhten und der
Goldpreis bis zum 1.Weltkrieg stabil war, wäre ein Wechselkurs von
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1,23 Lei für 1 Mark abzuleiten. Dieses stimmt sowohl mit dem von
Wikipedia für das Jahr 1912 veröffentlichten Wechselkurs von 1,25 Lei
für 1 Mark als auch mit der von Österreich veröffentlichten Parität von
1,23 Lei für 1 Mark überein6.
Gemäß der im Internet für das Deutsche Kaiserreich um das Jahr 1900
veröffentlichten statistischen Daten, waren die monatlichen Einkünfte
die Folgenden7:
- Hafenarbeiter in Hamburg: 61 M
- Lehrling bei Hoechst: 60 M
- Chemiearbeiter: 120 M
Im Jahre 1875 bekam ein Blinder 0,17 M pro Tag Sozialhilfe, ein Schweißer
verdiente im Akkord 0,86 M, ein Arbeiter in der Landwirtschaft 1,60 M, ein
Eisenbahnarbeiter 1,37 M, ein Maurer 3,50 M pro Tag.
In der Woche (bei einer Arbeitszeit von durchschnittlich 72 h) bekam
ein Metzgergehilfe 5,80 M, ein Drucker 18,86 M und ein Silberarbeiter
23,22 M.
Das mittlere Jahresgehalt einer Köchin (in einem Haushalt mit freier
Kost und Logis) lag bei ca.124 M, ein Postbote bekam 675 M, ein
Brunnenwärter 850 M, ein Magistratsschreiber 1.190 M ein Lehrer
zwischen 1.376 M und 2.074., ein Tierarzt 1.950 M, ein Rechtsrat der Stadt
München 2.890 M, der Oberbürgermeister von München 9.350 M und
eine Kgl. Kammersängerin 25.800 M.8 (Daten bezogen auf München)
Die Verbraucherpreise waren im Zeitraum 1900 die Folgenden7:
- 1 kg Schweinefleisch:
1,50 M
- 1 kg Pferdefleisch:
0,50 M
- 1 kg Butter:
1,86 M
- 1 l Milch:
0,20 M
- 1 kg Roggenbrot:
0,23 M
- 1 kg Weizenmehl:
0,36 M
- 1 kg Zucker:
0,65 M
- 1 kg Kaffee:
4,15 M
- 15 Eier:
0,73 M
- 50 kg Kartoffeln:
2,63 M
- 1 l Bier:
0,24 M
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- 1 Herrenanzug: 10,00 – 75,00 M
- 1 Damenstrickjacke: 1,00 – 6,00 M
- 50 kg Kohlen:
1,20 M
- 1 Stuhl:
3,75 M
- 1 Tisch:
8,75 M
Für das Jahr 1875 sind folgende Preise veröffentlicht8 (Daten bezogen
auf München):
- 1 Huhn
1,30 M
- 1 Gans
4,00 M
- 500 g Schweinefleisch ca. 0,80 M
- 1 l Milch
0,20 M
- 500 g Butter
1,10 M
- 1 Ei
0,01 M
- 1 l Exportbier
0,26 M
- 1 l deutscher Wein
1,80 M
Die Jahresmieten für das Jahr 1880 waren die Folgenden8 (Daten
bezogen auf München):
-Eine Dreizimmerwohnung mit Küche, Kammer
und fließendem Wasser
360 M
-Ein großes und helles Zimmer
192 M
Eine Zweizimmerwohnung mit Keller, Speicher,
Waschgelegenheit und Wasseraufzug
168 M
Die Bundesbank hat die Kaufkraftäquivalente veröffentlicht.9
Die Tabellen zeigen folgende Daten:
- 1 M von 1910 hätte die Kaufkraft von 5,5 € des Jahres 2016.
- 1 M von 1914 hätte die Kaufkraft von 5,1 € des Jahres 2016.
Das Problem ist die Tatsache, dass der Wert des Geldes in der
Vorkriegszeit auf Gold beruhte und das Geld heute keine
Metalldeckung mehr hat, sein Wert wird an den ökonomischen Daten
bzw.der ökonomischen Kraft jedes Landes gemessen / festgelegt.
Wenn wir das Metall (Gold) als Index des Geldwertes nehmen, haben
heute, bei einem Goldpreis von ca. 1.140 €/unze, 20 M des
Kaiserreiches einen Wert von ca.262 € und 20 Lei haben einen Wert
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von ca.212 €, das Kaufkraftäquivalent wäre also 1 M zu 13,1 € bzw. 1
Lei zu 10,6 €
Zur Erinnerung an dieses Ereignisses von 1867 hat die Staatliche
Münze eine Medaille ausgegeben, welche auf der Vorderseite Münzen
aus der Anfangszeit wiedergibt (Bild 7) und auf der Rückseite das Profil von König Karl I und die erste Seite des Gesetzblatts (Bild 8). Ausgegeben wurden 75 Stück in Cu und 25 Stück in Ag.

Bild 7

Bild 8

Michael Werner , 150 Jahre rumänische Dynastie – 135 Jahre
rumänisches Königreich aus Jahrbuch der Vereinigung der Sammler
aus Salaj, Band V, 2016
2 Graces Guide „Ralph Heaton and Sons”
3 Prof.Dimitrie Gusti, Ing.Constantin Orghidan, Mircea Vulcănescu,
Dr.Virgiliu Leonte
„Enceclopedia României”, Band I, Kap.I, S.124, Imprimeria Naţională Bukarest 1936-1938
4 Mircea Gheorghe Manole, „Numismatischer Katalog – metallene
Münzen 1867 – 2009/10”,
S.C. „Impex Zimbrul Carpatin” SRL, Bukarest 2009
Ebenso für alle technischen Daten und jene bezüglich der Auflage
5 Prof.Dimitrie Gusti, Ing.Constantin Orghidan, Mircea Vulcănescu,
Dr.Virgiliu Leonte
1
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„Enceclopedia României”, Band I, Kap.I, S.160, Imprimeria Naţională Bukarest 1936-1938
6 Landes- und wirtschaftsstatistische sowie topografische Übersichten,
bearbeitet von der Direktion des k. und k.
Österreichischen Handelsmuseums
7 GeniWiki: „Geld und Kaufkraft ab 1871”
8 Internet www.emuenzen.de „Kaiserreich – Was bekam man für´s
Geld ?”
9 Deutsche Bundesbank „Eurosystem”
Tabelle „Kaufkraftäquivalente historischer Beträge in deutschen
Währungen”
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Emisiunea de bancnote românești din anul
1917
Emanoil PRIPON
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
După retragerea în Moldova a guvernului și armatei, în urma
ocupării Bucureștiului la sfârșitul anului 1916 de către armata germană, regele Ferdinand a promulgat Legea nr. 556 din 9/22 iunie
19171, prin care Ministerul Finanțelor era autorizat să pună în circulație
„monete de hârtie” cu valorile de 10, 25 și 50 de bani. Această măsură a
fost luată ca o alternativă la monedele cu valoare nominală mică realizate din metal, în condițiile în care timpul era scurt, iar materialul
metalic dificil de procurat2. Așa cum se știe, din anul 1867 până în anul
1914, monedele cu valoarea nominală de 10 bani sau sub această
valoare (un ban, doi bani și cinci bani) au fost realizate din bronz, iar
monedele de 50 de bani, din argint3.
În condițiile izbucnirii Primului Război Mondial, emisiunile monetare românești din metal încetează, necesarul de masă monetară fiind
asigurat mai apoi de banii din hârtie. Ultimele emisiuni monetare
românești din argint poartă milesimul 1914 (monedele cu valoarea nominală de 50 bani, 1 leu și 2 lei) și înregistrează tiraje simțitor mai mari,
comparativ cu emisiunile monetare ale anului 1912, spre exemplu4.
Așa cum remarcau Surica Rosentuler, Sabina Marițiu și Romeo Cîrjan,
autorii volumului doi din seria “Bancnotele României” (vezi nota de
subsol 1), odată cu emisiunea de bancnote ale anului 1917, ne aflăm în
1
George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești, Editura
Sport-Turism, București, 1977, p. 329.
2
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cîrjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii Naționale a
României în perioada 1896-1929, Seria: Bancnotele României, vol. 2, Banca Națională a României,
București, 2007, p. 33.
3
George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, op.cit. p. 282-290.
4
Vezi tirajele acestor emisiuni la Mircea Manole Gheorghe, Catalog Numismatic România. Moneda
metalică 1867-1994, București, 1995, p. 47-50.
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fața unui fenomen interesant. Banca Națională a României, singura instituție care avea drept de emisiune monetară, a renunțat provizoriu, la
acest drept, în favoarea Ministerului de Finanțe. Acesta din urmă, a
pus în circulație “monete de hârtie” în valoare de 10 milionane lei,
după cum urmează: două milioane de lei în bancnote de 10 bani, trei
milioane de lei în bancnote de 25 de bani și cinci milioane de lei în
bancnote de 50 de bani5.
Bancnotele au fost tipărite de către Serviciul Geografic al Armatei și
astăzi au câteva caracteristici aparte: acestea sunt primele bancnote
românești pe care apare portretul unui suveran (bustul regelui Ferdinand), iar bancnota de 10 bani a fost declarată de Cartea Recordurilor
(World Records Academy) drept cea mai mică bancnotă din lume.
Catalogul emisiunilor Ministerului de Finanțe, 1917:

A. Valoarea nominală: 10 bani.
Emitent: Ministerul Finanțelor
Dimensiuni: 33 X 44 mm
Descriere6:
Avers:
Culoare dominantă: verde și ocru
Descriere: câmpul cu fundal format din cercuri în care este înscris
numărul 10, are figurat, în jumătatea superioară, medalion cu bustul
5
6

Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cîrjan, op. cit., p. 33.
Ibidem, p. 110; George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, op.cit. p. 329.
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regelui Ferdinand, orientat spre stânga, intersectat de cifra regală.
Deasupra textul: ROMANIA / MINISTERUL FINANȚELOR / 1917.
În jumătatea inferioară, sunt inscripționate valoarea 10 BANI și
semnăturile autorizate: Ministrul Finanțelor, Directorul Contabilității
C(entr)ale a Statului, Casierul G(ener)al al Tezaurului Public. În stânga
jos, în afara chenarului, textul H. Sava Dimitriu inv.
Revers:
Culoare dominantă: verde
Descriere: în câmp, dispusă central, stema României. Deasupra este
înscrisă valoarea ZECE BANI. În jumătatea inferioară, cartuș cu textul
penalităților. În afara câmpului, în stânga jos, textul: Serviciul Geografic
al Armatei.
Filigran: nu apare
Desenator: Horațiu Sava Dimitriu
Gravor: nu apare

A. Valoarea nominală: 25 bani.
Emitent: Ministerul Finanțelor
Dimensiuni: 39 X 51 mm
Descriere7:
7
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cîrjan, op. cit., p. 111; George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, op.cit. p. 329-330.
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Avers:
Culoare dominantă: roșu-brun
Descriere: câmpul cu fundal format din cercuri în care este înscris
numărul 25, are figurat, în jumătatea superioară, bustul regelui Ferdinand în cartuș, intersectat de două cartușe cu cifra regală. Deasupra, în
cartuș rectangular textul: ROMANIA / MINISTERUL FINANȚELOR
/ 1917. În jumătatea inferioară, sunt inscripționate valoarea 25 BANI și
semnăturile autorizate: Ministrul Finanțelor, Directorul Contabilității
C(entr)ale a Statului, Casierul G(ener)al al Tezaurului Public. În stânga
jos, în afara chenarului, textul H. Sava Dimitriu inv.
Revers:
Culoare dominantă: verde
Descriere: în câmp, dispusă central, stema României. Deasupra este
înscrisă valoarea BANI DOUĂZECI ȘI CINCI. În jumătatea inferioară,
cartuș cu textul penalităților, flancat de sigla Ministerului Finanțelor.
În afara câmpului, în stânga jos, textul: Serviciul Geografic al Armatei.
Filigran: nu apare
Desenator: Horațiu Sava Dimitriu
Gravor: nu apare
A. Valoarea nominală: 50 bani.
Emitent: Ministerul Finanțelor
Dimensiuni: 45 X 57 mm
Descriere8:
Avers:
Culoare dominantă: verde și ocru
Descriere: compoziție alcătuită din cartușe intersectate, în centrul
căreia este figurat bustul regelui Ferdinand, spre stânga. Acesta este
flancat de două cartușe în care este înscris anul emisiunii, 1917, pe un
fundal cu o compoziție de cercuri tangente la fleșe, în care este înscris
numărul 50. În partea superioară, cartuș rectangular în care apare textul: ROMANIA / MINISTERUL FINANȚELOR / 1917.

8

Ibidem,

p. 112; George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, op.cit. p. 330.
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În partea inferioară sunt inscripționate valoarea 50 BANI într-un cartuș
ce intersectează, în centru, cartușul ce conține semnăturile autorizate:
Ministrul Finanțelor, Directorul Contabilității C(entr)ale a Statului,
Casierul G(ener)al al Tezaurului Public. În dreapta chenarului, jos,
textul Horațiu Sava Dimitriu inv.
Revers:
Culoare dominantă: verde
Descriere: fundal cu o compoziție de cercuri tangente la fleșe, în care
este înscris numărul 50. În centru, stema României, deasupra căreia
este este figurat un cartuș cu valoarea BANI CINCIZECI. În partea
inferioară, textul penalităților, flancat de sigla Ministerului Finanțelor.
În afara câmpului, în dreapta jos, textul: Serviciul Geografic al Armatei.
Filigran: nu apare
Desenator: Horațiu Sava Dimitriu
Gravor: nu apare.
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Emisiunea de bancnote a Băncii Generale
Române (1917)
Emanoil PRIPON
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
După pierderea “Bătăliei pentru București” (20 noiembrie/3 decembrie
1916), una dintre marile confruntări desfășurate în Primul Război
Mondial, capitala României a căzut, trei zile mai târziu, în mâinile armatei germane1. Teritoriul românesc ocupat a fost supus unui intens
proces de spoliere a resuselor. Metoda a constat în emiterea bancnotelor
de ocupație cunoscute sub denumirea de „emisiunea Băncii Generale
Române” sau „leii de război”. Astfel, la 29 ianuarie 1917, au fost puse în
circulație bancnotele cu valorile nominale de 25 bani, 50 bani, 1 leu, 2 lei,
5 lei, 20 lei, 100 lei și 1000 lei, emise prin Banca Generală Română, pe
baza unui privilegiu special și acoperite printr-un depozit de mărci
germane în numerar, la Banca Imperiului German din Berlin2.
Imperiul German aplicase deja aceiași metodă și în alte teritorii ocupate (Belgia, Italia, Polonia), în cazul de față fiind stabilit un curs de 80
de mărci pentru 100 de lei3. Bancnotele nu poartă înscrisă data emisiunii, însă acestea au fost emise constant pe toată durata ocupației germane, până în toamna anului 1918.

1

*** Istoria Românilor, vol. VII, tom II, Editura Enciclopedica, București, 2003, p. 428-435.
George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești, Editura
Sport-Turism, București, 1977, p. 354.
3
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cîrjan, Emisiunile de bancnote ale Băncii Naționale a
României în perioada 1896-1929, Seria: Bancnotele României, vol. 2, Banca Națională a României,
București, 2007, p. 44-45.
2
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Foto 1. Sediul Băncii Generale Române, București (carte poștală,1900).
În intervalul 29 ianuarie 1917 – 7 octombrie 1918, valoarea totală a
bancnotelor emise de Banca Generală Română (bancă cu capital german)
s-a ridicat la cifra de 2 172 725 000 lei4. La încheierea Primului Război
Mondial, conform datelor păstrate în arhiva Băncii Naționale Române,
se aflau în circulatie 2 114 727 958 lei, împărțită pe următoarele valori
nominale:
- 1 172 824 000 lei în bancnote de 1000 de lei
- 508 695 150 lei în bancnote de 100 de lei
- 295 568 720 lei în bancnote de 20 de lei
- 97 003 342,50 lei în bancnote de 5 de lei
- 4 144 603 lei în bancnote de 2 de lei
- 25 545 200,50 lei în bancnote de 1 de leu
- 6 288 415,50 lei în bancnote de 50 de bani
- 4 658 526,50 lei în bancnote de 25 de bani5.

4
5

Ibidem, p. 46.
Ibidem, p. 47.
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Catalogul emisiunilor Băncii Generale Române:

A. Valoarea nominală: 25 bani.
Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 93 X 60 mm
Descriere6:
Avers:
Culoare dominantă: brun
Descriere: chenar cu meandre segmentat pe latura superioară de o
compoziție guilloche în care este înscrisă valoarea DOUE DECI CINCI
BANI. În colțul din stânga jos, cartuș guilloche în care scrie BANI, iar în
partea din dreapta cartuș guilloche cu valoarea 25. Deasupra, medalion
oval cu reprezentarea bustului zeului Mercur, spre stânga. În câmp, pe
un fond cu decor cu meandre duble, textul: “Emise în baza unui privilegiu special și acoperite printr-un deposit in numerar la Banca Imperiului German, Berlin. Banca Generala Româna. Secție de emisie.” Dedesubt, semnăturile Lehmann și Petersen7.
Supratipar: greu lizibil.
Revers:
Culoare dominantă: brun
Descriere: Compoziție guilloche. În centru este înscrisă valoarea:
DOUE DECI CINCI BANI, flancată de căte un cartuș în care apare
apare valoarea 25. Deasupra, cartuș cu numele băncii emitente: Banca Generala Româna. Dedesubt, seria și numărul bancnotei imprimate
cu cerneală roșie, precum și textul penalităților în cartuș rectangular.
Supratipar: nu apare.
6

Ibidem, p. 113.
Conducătorii secției de emisiune a Băncii Generale Române, căpitanul de cavalerie Lehmann
(Regimemtul 10 Husari) și O. Petersen, unul dintre directorii băncii emitente.

7
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Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut

A. Valoarea nominală: 50 bani.
Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 110 X 70 mm
Descriere8:
Avers:
Culoare dominantă: albastru de Prusia.
Descriere: chenar cu meandre segmentat pe latura superioară de o
compoziție guilloche în care este înscrisă valoarea CINCI DECI BANI.
8

Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, op. cit, p. 114.
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Pe latura inferioară, cartuș guilloche în care este înscrisă valoarea 50
bani. În dreapta, în jumătatea inferioară, cartuș guilloche cu valoarea
50 bani. Deasupra, medalion oval cu reprezentarea unei efigii feminine,
spre dreapta. În câmp, pe un fond cu decor cu meandre duble, textul:
“Emise în baza unui privilegiu special și acoperite printr-un deposit in
numerar la Banca Imperiului German, Berlin. Banca Generala Româna.
Secție de emisie.” Dedesubt, semnăturile Lehmann și Petersen. Seria și
numărul bancnotei sunt imprimate cu cerneală roșie deasupra laturii
inferioare a chenarului.
Supratipar: nu apare
Revers:
Culoare dominantă: albastru de Prusia
Descriere: chenar constituit din compoziții guilloche în care sunt inserate cartușe cu valoarea 50 (stânga și dreapta), bani 50 (sus) bani și 50
(jos). Pe un fundal decorat cu meandre în care sunt înscrise numele
băncii emitente, Banca Generala Româna, compoziție guilloche centrală
în care apar valoarea: CINCI DECI BANI și textul penalităților în
cartuș rectangular.
Supratipar: nu apare.
Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut
A. Valoarea nominală: 1 leu.
Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 130 X 80 mm
Descriere9:
Avers:
Culoare dominantă: verde.
Descriere: În centru, pe un fond decorat cu meandre duble și cifra 1, textul: “Emise în baza unui privilegiu special și acoperite printr-un deposit
in numerar la Banca Imperiului German, Berlin. Banca Generala Româna.

9

Ibidem, p. 115.

86 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj

Secție de emisie.” Dedesubt, semnăturile Lehmann și Petersen. Sub
acestea, seria și numărul bancnotei sunt imprimate cu cerneală roșie.
Deasupra textului este înscrisă valoarea UN LEU, imprimată cu
cerneală neagră pe o compoziție guilloche. Compoziția centrală este
flancată, în partea superioară, de două medalioane cu rame guilloche,
în care sunt figurați, afrontat, zeul Mercur și un personaj feminin
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laureat. În registrul inferior, câte o compoziție guilloche în care este
imprimată cifra 1.
Supratipar: nu apare
Revers:
Culoare dominantă: verde.
Descriere: În câmp decorat cu meandre paralele, compoziție guilloche,
conținând un panou central în care este înscrisă valoarea 1 UN LEU,
flancată de cartușe dispuse pe trei registre: în registrul inferior apare
valoarea 1/UN LEU, în registrul median, cifra 1, iar registrul superior
constituie fundalul pentru numele băncii emitente, Banca Generala
Româna, care acoperă toată latura superioară a bancnotei. Sub panoul
central apare un cartuș rectangular cu textul penalităților.
Supratipar: nu apare.
Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut
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A. Valoarea nominală: 2 lei.
Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 131 X 80 mm
Descriere10:
Avers:
Culoare dominantă: roșu englez.
Descriere: În fundal, panou cu decor în benzi împletite, intersectate de
benzi înlănțuite. În jumătatea superioară la stânga, medalion cu un
personaj feminin, la dreapta, Mercur purtând petasos. În jumătatea inferioară, sub fiecare reprezentare figurată, câte o rozetă cu opt lobi
decorată cu spirale duble, în care este înscrisă cifra 2 cu negru. Pe marginea superioară sunt figurate trei rozete quadrilobate peste care este
înscris nominalul DOI LEI. În centru textul: “Emise în baza unui privilegiu special și acoperite printr-un deposit in numerar la Banca Imperiului German, Berlin. Banca Generala Româna. Secție de emisie.” Dedesubt, semnăturile Lehmann și Petersen. Sub acestea, seria și numărul
bancnotei sunt imprimate cu cerneală neagră, pe o succesiune de benzi
împletite, intersectate în mijloc de o rozetă quadrilobată.

10

Ibidem, p. 116.
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Supratipar: peste medalionul din dreapta, supratipar de culoare violet,
în care este reprezentată stema României și textul Rom[ania.] Casieria
Centrală [a Tezaurului Public].
Revers:
Culoare dominantă: roșu englez.
Descriere: Câmpul este decorat cu benzi împletite și înlănțuite. În centru este figurat nominalul 2/DOI LEI, înscris într-o compoziție guilloche cu arabescuri. În partea superioară a bancnotei, textul Banca
Generală Română, tangent la compoziția centrală. care acoperă toată
latura superioară a bancnotei. În partea inferioară, textul penalităților
în cartuș rectangular, flancat de câte o rozetă și cifra 2.
Supratipar: nu apare.
Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut
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A. Valoarea nominală: 5 lei.
B.Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 145 X 90 mm
Descriere11:
Avers:
Culoare dominantă: roșu-brun.
Descriere: În centru, compoziție guilloche, în care este înscrisă cifra 5,
peste care este aplicat, cu cerneală neagră textul: “Emise în baza unui
privilegiu special și acoperite printr-un deposit in numerar la Banca
Imperiului German, Berlin. Banca Generala Româna. Secție de emisie.”
Dedesubt, semnăturile Lehmann și Petersen. Deasupra, cartuș în care
este imprimată, cu cerneală neagră, valoarea CINCI LEI. Dedesubt,
seria și numărul bancnotei imprimate cu cerneală roșie. Textul este
flancat de câte un medalion în care sunt figurate două personaje feminine afrontate. În colțurile bancnotei, cartușe decorate cu frunze de
acant și compoziții guilloche, în care este înscrisă valoarea 5 LEI.
Supratipar: nu apare.

11

Ibidem, p. 117.
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Revers:
Culoare dominantă: verde.
Descriere: În centru, cartuș quadrilobat cu decorație guilloche, în care este
înscrisă valoarea 5 LEI. Deasupra, cartuș în care apare numele băncii
emitente, Banca Generala Româna. Dedesubt, textul penalităților în
cartuș rectangular. În stânga și dreapta, câte o rozetă guilloche înscrise în
compoziții florale. În colțurile bancnotei apare cifra 5.
Supratipar: nu apare.
Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut
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A. Valoarea nominală: 20 lei.
B.Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 160 X 98 mm
Descriere12:
Avers:
Culoare dominantă: roșu-brun.
Descriere: Chenar format din compoziții guilloche. Pe latura superioară
valoarea DOUE DECI LEI cu cerneală neagră. Pe latura inferioară, cartuș
cu valoarea 20, iar pe celelelte două laturi, cartușe în care sunt marcate
valorile DOUE 20 DECI cu cerneală neagră. În centru și în colțuri, panou
cu numărul 20. Central textul: “Emise în baza unui privilegiu special și
acoperite printr-un deposit in numerar la Banca Imperiului German,
Berlin. Banca Generala Româna. Secție de emisie.” Dedesubt, semnăturile
Lehmann și Petersen, seria și numărul bancnotei imprimate cu cerneală
roșie.
Supratipar: nu apare.

12

Ibidem, p. 118.
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Revers:
Culoare dominantă: roșu-brun.
Descriere: Câmpul este delimitat în stânga și dreapta de două panouri
simetrice în care sunt înscrise valoarea în cifre și litere (DOUE DECI LEI și
20), precum și textul penalităților. În centru, în jumătatea superioară,
două medalioane cu reprezentările afrontate ale lui Mercur și Ceres, precum și cartuș rectangular în care se află înscris numele instituției emitente:
Banca Generala Româna. În jumătatea inferioară, compoziție guilloche, în
centrul căreia este figurată valoarea 20.
Supratipar: peste medalionul din stânga, supratipar de culoare violet,
în care este probabil reprezentată stema României și textul Romania.
Casieria Centrală a Tezaurului Public.

Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut
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A. Valoarea nominală: 100 lei13.
B.Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 188 X 115 mm
Descriere14:
Avers:
Culoare: verde, albastru și ocru.
Descriere: Chenar segmentat, cu rozete în colțuri. Sub latura superioară
trei cartușe cu decor floral pe care este înscris nominalul, UNA SUTA LEI
cu cerneală neagră și 100 cu verde. În centru, panou decorat cu o compoziție guilloche, în care este înscris textul: “Emise în baza unui privilegiu
special și acoperite printr-un deposit in numerar la Banca Imperiului
German, Berlin. Banca Generala Româna. Secție de emisie.” Dedesubt,
semnăturile cu cerneală neagră ale lui Lehmann și Petersen, precum și seria
și numărul bancnotei imprimate cu cerneală roșie. În stânga și în dreapta
câte un panou decorat á rinceaux, pe care este aplicat un cartuș cu
valoarea 100.
Supratipar: nu apare.
13

Sursa foto: http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM-BGR.htm, data
accesării 03.09.2017.
14
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, op. cit., p. 119.
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Revers:
Culoare: albastru cobalt, ocru închis și verde.
Descriere: Chenar segmentat de două cartușe dispuse simetric pe latura superioară (unde este înscrisă seria bancnotei) și inferioară (unde
este înscrisă valoarea nominală UNA SUTA LEI). În centru cifra 100,
într-un panou cu decor, guilloche. În stânga și în dreapta, medalioane
cu reprezentările afrontate ale lui Mercur și Ceres, deasupra cărora
apare textul penalităților. Deasupra panou decorat á rinceaux, în care
este înscris numele instituției emitente: Banca Generala Româna.
Supratipar: nu apare. Filigran: nu apare
Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut
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A. Valoarea nominală: 1000 lei15.
B.Emitent: Banca Generală Română
Dimensiuni: 213 X 130 mm
Descriere16:
Avers:
Culoare: roșu-brun și verde.
Descriere: Chenar segmentat, cu rozete în colțuri. Sub latura superioară
trei cartușe cu decor floral pe care este înscris nominalul, UNA MIIE LEI
cu cerneală neagră și 100 cu verde. În centru, panou decorat cu o compoziție guilloche, în care este înscris textul: “Emise în baza unui privilegiu
special și acoperite printr-un deposit in numerar la Banca Imperiului
German, Berlin. Banca Generala Româna. Secție de emisie.” Dedesubt,
semnăturile cu cerneală neagră ale lui Lehmann și Petersen, precum și seria
și numărul bancnotei imprimate cu cerneală roșie. În stânga și în dreapta

15

Sursa foto: http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM-BGR.htm, data
accesării 03.09.2017.
16
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, op.cit, p. 120.
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câte un panou decorat á rinceaux, pe care este aplicat un cartuș cu
valoarea 1000.
Supratipar: nu apare.
Revers:
Culoare: roșu-brun, verde și albastru.
Descriere: Chenar segmentat de două cartușe dispuse simetric pe latura superioară (unde este înscrisă seria bancnotei) și inferioară (unde
este înscrisă valoarea nominală UNA MIIE LEI). În centru cifra 1000,
într-un panou cu decor, guilloche. În stânga și în dreapta, medalioane
cu reprezentările afrontate ale lui Ceres purtând părul strâns la spate și
ale unui dac pileatus, deasupra cărora apare textul penalităților.
Deasupra panou decorat á rinceaux, în care este înscris numele instituției emitente: Banca Generala Româna.
Supratipar: nu apare. Filigran: nu apare
Filigran: nu apare
Desenator: necunoscut
Gravor: necunoscut
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Efigia Regelui Mihai I pe monedele din
perioada primei domnii
Michael WERNER
Membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
Membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov
La 20 iulie 1927, acum 90 de ani, a murit Regele Ferdinand I, iar în
situaţia în care Carol al II-lea renunţase la tron, nepotul Regelui Unirii,
Mihai I, în vârsta de 5 ani şi 9 luni a devenit Regele României. Această
primă domnie a lui Mihai I a durat din 20 iulie 1927, până la 08 iunie
1930.
În perioada respectivă au circulat în continuare monedele din domnia
lui Carol I şi puţinele monede emise în domnia lui Ferdinand I. Cele
din urmă au fost cele de 25 Bani şi de 50 Bani, emise în 1921 şi cele de 1
Leu şi 2 Lei, emise în anul 1924.
Abia în anul 1930, la sfârşitul primei domnii, Banca Naţională a emis
monede de 5 şi de 20 de lei care au pe avers efigia copilului-rege Mihai
I spre stânga, cu textul „MIHAI I REGELE ROMANIEI”, cuvintele fiind separate de câte un romb, iar sub efigie este înscris anul „1930” şi
în părţile laterale se află câte 3 stele (foto 1). Reversul monedei de 5 lei
prezintă stema mică a ţării, în partea stângă valoarea nominală „5” şi
în partea dreaptă indicarea valutei „LEI”, trei stele, cornul abundenţei
şi o faclă (foto 1 a). Monedele sunt confecționate din Cu/Ni/Zn, au un
diametru de 21 mm şi o greutate de 3,5 g.

Foto 1 avers

Foto 1 a revers
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Au fost bătute 30.000.000 de bucăți la monetăria din Paris, 15.000.000
de bucăți la monetăria Heaton din Birmingham, Anglia şi 15.000.000
de bucăți la monetăria King’s Norton Metal Co – I.C.I.Metals Ltd.,
Birmingham, Anglia. Cele emise la monetăria Heaton au sub stemă
iniţiala H (vezi foto 1 a), iar cele emise la King’s Norton au sub stemă
iniţialele K.N. (vezi foto 2 a).

Foto 2 avers

Foto 2 a revers

Reversul monedelor de 20 de lei prezintă un grup de patru ţărănci românce formând o horă, iar în părțile laterale valoarea nominală „20
LEI”. Monedele au un diametru de 27 de mm şi o greutate de 7,5g (foto 3 și 3 a). Din aceste monede au fost bătute 40.000.000 de bucăți la
Heaton în Londra, 5.000.000 de bucăți la Heaton în Birmingham şi
5.000.000 de bucăți la King’s Norton.

Date tehnice şi cele privind tirajul:
Mircea Gheorghe Manole, „Catalog Numismatic – Moneda Metalică 1867 –
2009/10”,
S.C.”Impex Zimbrul Carpatin” SRL, Bucureşti 2009.
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Das Bildnis König Michaels I auf den Münzen
aus der Zeit der ersten Regentschaft
Michael WERNER
Am 20.07.1927, vor 90 Jahren ist König Ferdinand I gestorben und
in der Situation in welcher Karl II auf den Thron verzichtete, wurde
der Enkel des Königs der Großen Vereinigung, Michael I, im Alter von
5 Jahren und 9 Monaten König Rumäniens. Diese erste Regentschaft
von Michael I dauerte vom 20.07.1927 bis zum 08.06.1930.
In diesem Zeitraum waren die Münzen aus der Regierungszeit Karls I
und wenige, in der Regierungszeit Ferdinands I ausgegebene Münzen,
weiter im Umlauf. Letztere waren die, 1921 ausgegebenen 25 Bani und
50 Bani – Stücke und die, 1924 ausgegebenen 1 Leu und 2 Lei – Stücke.
Erst 1930, am Ende der ersten Regentschaft, hat die Nationalbank
Münzen zu 5 Lei und 20 Lei ausgegeben, welche auf der Vorderseite
das Kinderbildnis des Königs Michael I nach links zeigen, mit der
Umschrift „MIHAI I REGELE ROMANIEI“ (MICHAEL I KÖNIG
RUMÄNIENS), die Worte sind von je einem Rombus unterteilt, unter
dem Profilbild befindet sich die Jahreszahl „1930“ und an den Seiten je
3 Sterne (Bild 1).
Die Rückseite der Münze zeigt das kleine Wappen des Landes, auf der
linken Seite den Nennwert „5“ und auf der rechten Seite die Währungsbezeichnung „LEI“, drei Sterne, Füllhorn und eine Fackel (Bild 1 a).
Die Münzen sind aus Cu/Ni/Zn, haben einen Durchmesser von
21 mm und ein Gewicht von 3,5g.
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Bild 1 Vorderseite

Bild 1 a Rückseite

Geprägt wurden 30.000.000 Stück in der Münzstätte Paris, 15.000.000
Stück in der Münzstätte Heaton in Birmingham, England und
15.000.000 Stück in der Münzstätte King’s Norton Metal Co –
I.C.I.Metals Ltd., Birmingham, England. Die von Heaton haben unter
dem Wappen den Buchstaben H (siehe Bild 1 a) und jene von King`s
Norton haben unter dem Wappen die Buchstaben K.N. (siehe Bild 2 a)

Bild 2 Vorderseite

Bild 2 a Rückseite

Die Rückseite der Münzen zu 20 Lei zeigen eine Gruppe von vier
tanzende Rumäninen und an den Seiten den Nennwert „20 LEI”. Die
Münzen haben einen Durchmesser von 27mm und ein Gewicht von
7,5g.
Von diesen Münzen wurden 40.000.000 Stück bei Heaton in London
geprägt, 5.000.000 Stück bei Heaton in Birmingham und 5.000.000
Stück bei King’s Norton.

102 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj

Technische Daten und Angaben zu Prägezahlen:
Mircea Gheorghe Manole, „Numismatischer Katalog – metallene Münzen 1867 –
2009/10”,
S.C. „Impex Zimbrul Carpatin” SRL, Bukarest 2009
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Bătălii celebre pe monede
Ştefan SAMOILĂ
Vicepreşedinte Societatea Numismatică Română
Preşedinte Secţia Numismatică Braşov
În anul 2009, statul Tuvalu hotărăşte să emită la monetăria Perth
din Australia, cinci monede din argint, cu nominalul de un dolar, pe
care au reprezentat cinci dintre cele mai faimoase bătălii, care au
schimbat cursul istoriei, acoperind o perioadă de peste două milenii,
din anul 480, î.Hr. până în anul 1863, d.Hr.
Cele cinci monede din serie sunt: bătălia de la Termopile (480 î.
Hr.), bătălia de la Cannae (216 î. Hr.), bătălia de la Hastings (1066
d.Hr.), bătălia de la Balaklava (1854 d. Hr.) și bătălia de la Gettysburg
(1863 d. Hr.).
Tuvalu, este o ţară insulară coralieră, alcătuită din nouă insule,
şase dintre ele fiind atoli, situată în Oceanul Pacific. Tuvalu este un stat
independent din anul 1978 şi are 9876 de locuitori (în anul 2013), denumit până la câştigarea independenţei, Insulele Ellice.

104 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj
Prima monedă emisă a fost pentru bătălia de la Termopile din anul
480, î. Hr. purtată de o alianţă a unor polisuri din Grecia Antică condusă de regele Leonidas şi Imperiul Persan a lui Xerxes I.
Moneda are pe avers efigia (capul) Majestăţii Sale Reginei Elisabeta a II-a, a Regatului Unit, realizată de artistul Raphael Maklouf.
Circular, legenda, în partea superioară, de la stânga spre dreapta,
QUEEN ELIZABETH II, iar în partea inferioară, de la stânga spre
dreapta, 1 DOLLAR TUVALU 2009.

Pe revers, în partea stângă a monedei, apare figura unui luptător
spartan, cu scut şi celebra lance, iar central, color, războinici spartani în
formaţie de luptă, falangă. Sub această imagine o sabie şi un coif spartan. Legenda, în partea superioară, pe trei rânduri, THE BATTLE OF /
THERMOPYLAE / 480 BC.
Moneda, este realizată din argint cu puritatea 999/1000, diametrul
40,60 mm, greutate 31,135 grame, proof, muchie zimţată. Au fost emise
5.000 seturi, dispuse în cutii de prezentare şi certificat de autenticitate
al Monetăriei din Perth, Australia. Anul emiterii, 2009.
Bătălia de la Termopile s-a desfăşurat la 7 august sau 8 septembrie
anul 480 î. Hr., (pe durata a trei zile), încheiată cu victoria perşilor.
Regele Leonidas, conducătorul grecilor, dispunea de o armată de peste
5.200 luptători (după Herodot), 7.400 (după Diodorius), 11.200 (după
Pausanias), iar Xerxes cel Mare 1.800.000 luptători (după Herodot),
800.000 (după Ctesias), între 70.000 şi 250.000 (după estimări moderne).
Victoria perşilor s-a datorat şi trădării unui localnic, Ephialtes, care a
condus armata persană în spatele celei greceşti. Dându-şi seama că va
fi încercuit, regele Leonidas a trimis înapoi grosul armatei greceşti, re-
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tragerea fiind acoperită cu 300 de spartani, 700 de thespieni şi 400 de
tebani, care vor fi ucişi aproape toţi.

Batalia de la Thermopyles (Jacques-Louis David)
Bătălia de la Termopile este un exemplu al forței unei armate patriotice
formate din oameni liberi în lupta de apărare a propriului teritoriu.
Reușita apărătorilor de la Termopile reprezintă un exemplu al avantajelor
pe care le oferă pregătirea, echipamentul și folosirea terenului împotriva
unei armate superioare numeric, devenit un simbol al curajului în fața
unor sorți neprielnici.
A doua monedă emisă a fost pentru bătălia de la Cannae din anul
216, î. Hr. purtată de Cartagina aliată cu luptători din Spania, Galia şi
Africa, condusă de Hannibal şi Republica Romană, condusă de consulii Lucius Aemilius Paullus şi Gaius Terentius Varro, încheiată cu o
victorie nedecisivă a cartaginezilor.
Moneda are pe avers efigia (capul) Majestăţii Sale Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, realizată de artistul Raphael Maklouf.
Circular, legenda, în partea superioară, de la stânga spre dreapta,
QUEEN ELIZABETH II, iar în partea inferioară, de la stânga spre
dreapta, 1 DOLLAR TUVALU 2009.
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Pe revers, în partea stângă a monedei, apare figura unui războinic
cartaginez, înarmat cu o sabie, iar central, color, o imagine din timpul
bătăliei. Sub această imagine, unul din cei 30 de elefanţi de război ai lui
Hannibal. Legenda, în partea superioară, pe trei rânduri, THE BATTLE
OF / CANNAE / 216 BC.
Moneda, este realizată din argint cu puritatea 999/1000, diametrul
40,60 mm, greutate 31,135 grame, proof, muchie zimţată. Au fost emise
5.000 seturi, dispuse în cutii de prezentare şi certificat de autenticitate
al Monetăriei din Perth, Australia. Anul emiterii, 2009.
Bătălia de la Canne s-a desfăşurat în 2 august 216, î.Hr. între oastea
cartagineză alcătuită din 32.000 infanterişti, 8.000 infanterie uşoară şi
10.000 cavalerişti şi oastea romană alcătuită din 40.000 infanterie
romană, 40.000 infanterie aliată, 2.400 cavalerie romană şi 4.00 cavalerie aliată. Armata cartagineză superioară numerc, învingea armata
romană, bătălia fiind considerată una din cele mai mari bătălii tactice
din istoria militară.
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Bătălia de la Canne
Este de remarcat fapul că armata cartageneză, cu 30 de elefanţi,
va traversa Munţii Alpi pe timp de iarnă, în vederea bătăliei de la
Canne.
A treia monedă emisă a fost pentru bătălia de la Hastings din anul
1066, d. Hr. purtată de regele Harold al II-lea al Angliei şi forţele normande conduse de William Cuceritorul.
Moneda are pe avers efigia (capul) Majestăţii Sale Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, realizată de artistul Raphael Maklouf.
Circular, legenda, în partea superioară, de la stânga spre dreapta,
QUEEN ELIZABETH II, iar în partea inferioară, de la stânga spre
dreapta, 1 DOLLAR TUVALU 2009.
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Pe revers, în partea stângă a monedei, apare un cavalerist normand înarmat cu o suliţă, în plină acţiune, iar central, o imagine de pe
tapiseria de la Bayeux, care prezintă moartea regelui Harold în timpul
bătăliei. Sub această imagine, o secure grea şi o cască normandă.
Legenda, în partea superioară, pe trei rânduri, THE BATTLE OF /
HASTINGS / 1066.
Moneda este realizată din argint cu puritatea 999/1000, diametrul
40,60 mm, greutate 31,135 grame, proof, muchie zimţată. Au fost emise
5.000 seturi, dispuse în cutii de prezentare şi certificat de autenticitate
al Monetăriei din Perth, Australia. Anul emiterii, 2009.
Bătălia de la HASTINGS s-a desfăşurat în 14 octombrie 1066, între
oastea normandă ajutată de bretoni, flamanzi şi aquitanieni condusă
de William de Normandia şi oastea anglo-saxonă condusă de Harold
Godwinson. Armata normandă compusă din nobili, mercenari şi trupe
din Europa, a fost estimată la 8.400 luptători, din care: 2.200 cavalerie,
4.500 infanterie şi 1.700 arcaşi, iar cea anglo-saxonă totaliza 7.500 de
luptători, toţi infanterişti. Armata normadă va învinge pe cea anglo-saxonă, folosind o schemă tactică: retragere şi apoi încercuirea
inamicului. În timpul bătăliei regele Harold va fi ucis.
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Bătălia de la Hastings
A patra monedă emisă a fost pentru bătălia de la Balaklava din anul
1854, considerată principala bătălie din timpul războiului Crimeii, între Regatul Unit, Franţa şi Imperiul Otoman împotriva Imperiului Rus.
Moneda are pe avers efigia (capul) Majestăţii Sale Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, realizată de artistul Raphael Maklouf.
Circular, legenda, în partea superioară, de la stânga spre dreapta,
QUEEN ELIZABETH II, iar în partea inferioară, de la stânga spre
dreapta, 1 DOLLAR TUVALU 2009.

Pe revers, în partea stângă a monedei, apare un infanterist din
brigada uşoară engleză cu arma pe umăr, iar central, o imagine din
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timpul bătăliei. Sub această imagine, un cavalerist turc. Legenda, în
partea superioară, pe trei rânduri, THE BATTLE OF / BALAKLAVA /
1854.

Bătălia de la Balaklava
Moneda, este realizată din argint cu puritatea 999/1000, diametrul
40,60 mm, greutate 31,135 grame, proof, muchie zimţată. Au fost emise
5.000 seturi, dispuse în cutii de prezentare şi certificat de autenticitate
al Monetăriei din Perth, Australia. Anul emiterii, 2009
Bătălia da la Balaklava, ca parte a războiului Crimeii, s-a desfăşurat în 25 octombrie 1854, la Balaklava, lângă Sevastopol, între armatele Angliei, Franţei şi Imperiului Otoman conduse de Generalul St.
Amaud, 20.000 de luptători şi armata Imperiul Rus condusă de generalul Pavel Liprandi, 23.000 luptători.
Bătălia s-a terminat fără vreun rezultat strategic important,
amândouă părțile rămânând în posesia tunurilor proprii, reîntorcându-se pe pozițiile de plecare. Aliații au pierdut 350 de britanici, 250 de
francezi și un număr necunoscut de turci, iar ruși au suferit piederi de
la câteva sute la 1.000 de oameni.
A cincia monedă şi ultima emisă, a fost pentru bătălia de la Gettysburg din anul 1863, făcând parte din Războiul Civil American.
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Moneda are pe avers efigia (capul) Majestăţii Sale Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, realizată de artistul Raphael Maklouf.
Circular, legenda, în partea superioară, de la stânga spre dreapta,
QUEEN ELIZABETH II, iar în partea inferioară, de la stânga spre
dreapta, 1 DOLLAR TUVALU 2010.

Pe revers, în partea stângă a monedei, apare un infanterist trăgând cu
arma, iar central, o imagine din ultima zi a bătăliei. Sub această imagine,
un tun. Legenda, în partea superioară, pe trei rânduri, THE BATTLE OF
/ GETTYSBURG / 1863.
Moneda, este realizată din argint cu puritatea 999/1000, diametrul
40,60 mm, greutate 31,135 grame, proof, muchie zimţată. Au fost emise
5.000 seturi, dispuse în cutii de prezentare şi certificat de autenticitate
al Monetăriei din Perth, Australia. Anul emiterii, 2010.
Bătălia de la Gettysburg a avut loc în perioada 1 - 3 iulie 1863, pe
teritoriul statului Pennsylvania, între armata Statelor Unite ale Americii condusă de generalul-maior George Gordon Meade şi armata
Statelor Confederate ale Americii, condusă de generalul Robert Edward Lee, fiind cea mai mare bătălie din Războiul Civil American.
S-au înfruntat 85.000 de luptători din armata Uniunii cu 75.000 de
luptători din armata Confederaţiei. Deşi pierderea acestei bătălii de
către Confederaţi a marcat o cotitură în Războiul Civil, acesta va continua încă doi ani cu alte lupte importante: Chickamauga, Tribunalul
Spotsylvania, Mononacy, Nashville etc..
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Bătălia de la Gettysburg

Cutie de prezentare a monedelor
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Războinici legendari pe monede
Ştefan SAMOILĂ
Vicepreşedinte Societatea Numismatică Română
Preşedinte Secţia Numismatică Braşov
Dorind să pună în evidenţă războinici legendari care s-au remarcat
în faţa duşmanului prin utilizarea abilă a armelor şi a tacticilor de
frunte în războaie, statul NIUE debutează în anul 2016, cu o serie de
monede din argint, având nominalul de 2 dollari, imaginile centrale de
pe monede prezentând luptători celebri, respectiv: samuraii, vikingii,
spartanii, Cavalerii Templieri, romanii şi apaşii.
Statul NIUE este unul din cele mai mici state din lume, insulă coralieră
situată în partea central-sudică a Oceanului Pacific, având o guvernare
separată, în liberă asociere cu Noua Zeelandă,

SAMURAII
Seria de monede începe în anul 2016, cu luptătorii japonezi, samuraii. Moneda prezintă pe avers efigia încoronată (capul) spre dreapta al
Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit (care este şi
conducătoarea statului Niue). Circular, legenda, de la stânga spre
dreapta, ELIZABETH II NIUE TWO DOLLARS, în partea inferioară,
anul emiterii, 2016. Pe revers, central, imaginea unui samurai înarmat
şi echipat cu armaură în culorile specifice, gata pentru luptă. În
fundal, un oraş castel, iar în faţa acestuia luptători samurai aliniaţi
gata pentru luptă. Legenda, în partea superioară stângă, SAMURAI.
Moneda a fost emisă de monetăria statului Noua Zeelandă, calitate
proof, nominal doi dollari, diametrul 40,0 mm., material argint cu
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puritatea 999/1000, greutatea 31,1 g., muchie zimţată, au fost emise
5.000 buc. Moneda este dispusă într-o cutie de prezentare însoţită de
un certificate de autenticitate.

Samuraii sunt războinici legendari din Japonia medievală. Dispuneau de armuri înfricoşătoare şi săbii (katana) considerate mai agere
decât vestita sabie de Damasc. În Japonia doar samuraiul avea dreptul
să poarte arme. Viaţa lor era guvernată de un cod moral foarte strict,
Bushido. Samuraiul ducea o viaţă simplă şi sobră, ascetică şi care
semăna mult cu cea a călugărilor; unii luptători chiar îmbrăcau rasa de
călugăr peste armura şi îşi rădeau capul. Raţiunea de a fi a samuraiului
era de a suferi pentru binele altuia şi crezul lui se traducea, în ultimă
analiză, în supremul gest: acela de a muri pentru altul, a fi credincios
celui pe care îl slujeşti până la moarte, şi mai mult, a-l „urma în
moarte“. Samuraiului, luptătorul medieval, i s-a atribuit statutul de
model suprem și mereu actual al desăvârșirii japoneze. Au existat şi
femei samurai, lucu atestat de un test AND, pe resturile bătăliei de la
Senbon Matsubaru din anul 1580, când 35 din cele 105 cadavre au fost
de sex feminin. Casta samurailor a fost desfiinţată în anul 1868, odată
cu intrarea Japoniei în Era Meiji.
VIKINGII
A doua monedă emisă în anul 2016, a fost cea a vikingilor.
Moneda prezintă pe avers efigia încoronată (capul) spre dreapta al
Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit (care este şi
conducătoarea statului Niue). Circular, legenda, de la stânga spre
dreapta, ELIZABETH II NIUE TWO DOLLARS, în partea inferioară,
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anul emiterii, 2016. Pe revers, central, color, un luptător viking înarmat
gata de luptă, în fundal, două corăbii şi războinici vikingi gata de luptă.
Legenda, în partea superioară stângă, VIKINGS. Moneda a fost emisă
de monetăria statului Noua Zeelandă, calitate proof, nominal doi dollari,
diametrul 40,0 mm., material argint cu puritatea 999/1000, greutatea
31,1 g., muchie zimţată, au fost emise 5.000 buc. Moneda este dispusă
într-o cutie de prezentare însoţită de un certificate de autenticitate.

Vikingii au fost navigatori, colonizatori, comercianți, exploratori și
războinici scandinavi care, în perioada 700 - 1050, au dominat jumătatea
nordică a Europei. Inițial, vikingii s-au așezat ca agricultori în regiunile
de coastă. Mai târziu, folosind superioritatea lor în construirea corăbiilor și arta navigației, încep să practice pirateria de-a
lungul coastelor mărilor, urcând și pe cursul unor fluvii. După unele
izvoare istorice, vikingii ar fi atins chiar coasta Americii de Nord, Litoralului mediteranean, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Odată cu încoronarea lui William ca rege al Angliei, în 25 decembrie 1066, acest aveniment a însemnat sfârşitul epocii vikingilor.
SPARTANII
A treia monedă emisă în anul 2016, a fost cea a spartanilor.
Moneda prezintă pe avers efigia încoronată (capul) spre dreapta al
Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit (care este şi
conducătoarea statului Niue). Circular, legenda, de la stânga spre
dreapta, ELIZABETH II NIUE TWO DOLLARS, în partea inferioară,
anul emiterii, 2016. Pe revers, central, color, un luptător spartan în armură, înarmat, gata de luptă, în fundal, un oraş înconjurat de ziduri
spre care se îndreaptă luptători spartani. Legenda, în partea superioară

116 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj
stângă, SPARTANS. Moneda a fost emisă de monetăria statului Noua
Zeelandă, calitate proof, nominal doi dollari, diametrul 40,0 mm., material argint cu puritatea 999/1000, greutatea 31,1 g., muchie zimţată,
au fost emise 5.000 buc. Moneda este dispusă într-o cutie de prezentare
însoţită de un certificate de autenticitate.

Spartanii erau luptători abili, buni cunoscători ai tacticii în luptă,
alcătuind o armată foarte bine organizată şi disciplinată. Tinerii începeau
instruirea de la vârsta de 6 – 7 ani, fiind pregătiţi să participe la orice
luptă sau război, dar şi să citească şi să scrie. Zi şi noapte aveau parte de
antrenamente care în zilele noastre i-ar infiora şi pe membrii Legiunii
Straine. Umblau tot timpul anului desculţi, fiind îmbracaţi cu aceleaşi
haine subţiri şi iarna, şi vara. O dată pe an, primeau un singur rând de
îmbrăcăminte. Antrenamentul fizic consta în marşuri nesfârşite, alergări,
gimnastică, aruncarea discului şi a suliţei, lupte corp la corp şi mânuirea
sabiei şi a scutului. Tinerii erau totodată învăţaţi să îndure foamea, setea,
frigul, oboseala, durerea şi lipsa somnului. Nu primeau regulat hrană,
fiind încurajaţi să-şi fure mâncarea, noaptea, de la heloţi şi perieci. La
vârsta de 20 ani se alăturau armatei spartane devenind hopliţi.
Semnificativ pentru spiritual de luptă spartan este Bătălia de la Termopile din 7 august sau 8 – 10 septembrie 480 î. Hr. dintre 300 de spartani conduşi de regale Leonidas şi oastea persană a regelui Xerxes. Timp
de trei zile vor rezista spartanii în faţa puhoiului persan şi doar prin
trădare vor fi înfrînţi. Din cei 300 de spartani vor supravieţui doar doi,
Aristodemus şi Pantites.
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CAVALERII TEMPLIERI
A patra monedă emisă în anul 2017, a fost cea a Cavalerilor Templieri. Moneda prezintă pe avers efigia încoronată (capul) spre dreapta
al Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit (care este şi
conducătoarea statului Niue). Circular, legenda, de la stânga spre
dreapta, ELIZABETH II NIUE TWO DOLLARS, în partea inferioară,
anul emiterii, 2017. Pe revers, central, color, un Cavaler Templier în armură, înarmat, gata de luptă, în fundal, o cetate şi Cavaleri Templieri
călare, pornind la luptă. Legenda, în partea superioară stângă,
KNIGHTS TEMPLAR. Moneda a fost emisă de monetăria statului
Noua Zeelandă, calitate proof, nominal doi dollari, diametrul 40,0 mm.,
material argint cu puritatea 999/1000, greutatea 31,1 g., muchie zimţată, au fost emise 5.000 buc. Moneda este dispusă într-o cutie de
prezentare însoţită de un certificate de autenticitate.

Cavalerii Templieri, denumiţi şi Sărmanii soldaţi ai lui Christos şi
ai Templului lui Solomon, au făcut parte din Ordinul Templierilor, ordin călugăresc militar catolic (creştin). Ordinul a fost înfiinţat de Hugues de Payens în Ţara Sfântă, în Ierusalim, aproximativ în anul 1119,
subordonat direct Papei, cu scopul declarat de a apăra pe peregrinii
creştini în Ţara Sfântă. A fost recunoscut oficial de Biserica catolică, prin
acceptarea de către Papa Inocențiu al II-lea în 1139, a formei lui de organizare. A fost desfiinţat prin bula papală Vox in excelso în 3 aprilie
1312, de Papa Clement al V-lea, sub presiunea regelui Filip al IV-lea.
Cavalerii Templieri au participat activ la cruciade, în Bătălia de la
Montgisard din anul 1177, Bătălia de la Hattin din anul 1187, Bătălia
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de la Arsuf din anul 1191, Asediul Acrei în perioada 1189 – 1191,
Asediul Acrei din anul 1291 şi Reconquista din anul 1291.
ROMANII
A cincia monedă emisă în anul 2017, a fost cea dedicată
luptătorilor romani. Moneda prezintă pe avers efigia încoronată (capul)
spre dreapta al Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit
(care este şi conducătoarea statului Niue). Circular, legenda, de la stânga
spre dreapta, ELIZABETH II NIUE TWO DOLLARS, în partea inferioară,
anul emiterii, 2017. Pe revers, central, color, un luptător roman în armură, înarmat, gata de luptă, în fundal, o cetate şi soldaţi romani în
acţiune. Legenda, în partea superioară stângă, ROMANS. Moneda a
fost emisă de monetăria statului Noua Zeelandă, calitate proof, nominal doi dollari, diametrul 40,0 mm., material argint cu puritatea
999/1000, greutatea 31,1 g., muchie zimţată, au fost emise 5.000 buc.
Moneda este dispusă într-o cutie de prezentare însoţită de un certificate de autenticitate.

Armata romană profesionistă a fost creaţia lui Caius Marius în
anul 107 î. Hr. și era formată din două forțe separate: legionarii și auxiliarii. O legiune avea 6.500 de infanteriști, fiind o unitatea tactică și
strategică permanentă. Numărul maxim de legiuni a fost de 30, sub
Septimius Severus. Legionarii erau soldați bine instruiți, instrucția era
foarte dură, puteau mărșălui 32 de km cu un echipament de 27 kg.
plus armele. Fiecare infanterist roman avea: cască din bronz, platoșă,
gladius, două sulițe, grâu pentru 15 zile, oală de gătit, topor, târnacop,
scut de alamă, cazma, 2 pari. Auxiliarii, care puteau fi arcași sau ca-
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valeriști, atacau de regulă înaintea legionarilor dar se ocupau și de paza forturilor și a frontierelor.
„Prin exerciţiile prin care îşi instruiesc soldaţii, romanii le insuflă
forţa, nu numai trupească, ci şi sufletească: şi frica joacă un rol în instrucţia lor. Fiindcă au legi prin care pedepsesc cu moartea şi cea mai
mică neglijenţă în îndeplinirea îndatoririlor“- Josephus Flavius
(Războaile iudaice 3).
Pe actualul teritoriu al României au fost cantonate 4 legiuni: a
XIII-a Gemina la Apulum (Alba Iulia), a V-a Macedonica cantonată la
Potaissa (Turda), I-a Adiutrix cantonată la Apulum (Alba Iulia), a VII-a
Claudia cantonată la Romula (Reşca, jud. Olt).
APACHII
A şasea monedă emisă în anul 2017, a fost dedicată indienilor
apache. Moneda prezintă pe avers efigia încoronată (capul) spre
dreapta al Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit (care
este şi conducătoarea statului Niue). Circular, legenda, de la stânga
spre dreapta, ELIZABETH II NIUE TWO DOLLARS, în partea inferioară, anul emiterii, 2017. Pe revers, central, color, un un apache trăgând
o săgeată în luptă, în fundal, corturi şi luptători apache călare. Legenda, în partea superioară stângă, APACHES. Moneda a fost emisă de
monetăria statului Noua Zeelandă, calitate proof, nominal doi dollari,
diametrul 40,0 mm., material argint cu puritatea 999/1000, greutatea
31,1 g., muchie zimţată, au fost emise 5.000 buc. Moneda este dispusă
într-o cutie de prezentare însoţită de un certificate de autenticitate.
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Grupurile de indieni Apachie s-au stabilit în sud-vestul Statelor
Unite (estul Arizonei, nordul Mexicului, New Mexico, Texasul de Sud
și de Vest și Colorado). Apache sunt buni luptători de gherilă. Au fost
numiţi de soldaţii care au luptat împotriva lor, „tigri ai rasei umane“,
pentru îndemânarea şi rezistenţa lor legendară. Ei sunt instruiţi de
mici pentru război prin alergări, lupte brute, lupte simulate. Cand devin luptători au asupra lor: scut, arc, săgeţi, lance, cuţit, pistoal, carabină şi cartuşele necesare.

Cutie pentru dispunerea monedelor şi a certificatului de autenticitate
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Medalistică
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Centenar Mărăști – Mărășești– Oituz
Ştefan SAMOILĂ
Vicepreşedinte Societatea Numismatică Română
Preşedinte Societatea Numismatică Română Braşov
Anul 2017 este un an plin de semnificaţii care marchează istoria
poporului român. Doresc să mă opresc doar la câteva din acestea: se
împlinesc 580 de ani de la răscoala de la Bobâlna; se împlinesc 160 de
ani de când în cadrul adunării ad-hoc a Moldovei, Mihail Kogălniceanu prezintă Proiectul de rezoluţie care cuprindea „dorinţele fundamentale“ ale românilor moldoveni, arătând că „dorinţa cea mai
mare“ este Unirea Principatelor într-un singur stat; se împlinesc 140 de
ani de când, la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu citeşte în Adunarea
Deputaţilor, Declaraţia de Independenţă a României, 9 mai devenind,
Ziua Independenţei României, Ziua victoriei Coaliţei Naţiunilor Unite
asupra fascismului şi Ziua Europei; se împlinesc 140 de ani de cînd la 10
mai 1877, se adoptă legea înfiinţării primului ordin naţional denumit
Ordinul „Steaua României“ cu cinci grade: Cavaler, Ofiţer, Comandor,
Mare Stea şi Mare Cruce, acesta fiind primul act normativ al noului stat
suveran România (ordinul va fi abrogat în anul 1948 şi reînfiinţat în decembrie 1989, având un grad în plus, Colan); se împlinesc 110 de la
Răscoala ţăranilor din 1907 şi exemplele ar putea continua.
Dar unul din cele mai importante evenimente care au marcat cursul istoriei noastre multimilenare este, fără îndoială, participarea
României la Primul Război Mondial, de partea Antantei, împotriva
Puterilor Centrale.
Din punct de vedere al statutului de beligeranță, România a fost
pe rând: țară neutră în perioada 28 iulie 1914 - 27 august 1916, țară beligerantă de partea Antantei în perioada 27 august 1916 - 9 decembrie 1917,
în stare de armistițiu în perioada 9 decembrie 1917 - 7 mai 1918, țară
necombatantă în perioada 7 mai 1918 - 9 noiembrie 1918, țară beligerantă
de partea Antantei în perioada 9 noiembrie 1918 - 11 noiembrie 1918.
Ca ţară beligerantă în perioada 27 august 1916 – 9 decembrie 1917,
iniţial armata română obţine câteva victorii la nivel tactic în Transilvania urmate de o serie de înfrângeri care vor duce la ocuparea a 2/3 din
teritoriul naţional şi retragerea autorităţilor statului la Iaşi.
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Ca urmare a înfrângerilor suferite de armata română, în iarna
anului 1916 şi primăvara anului 1917, sub o nouă conducere militară,
din care vor face parte între alţii generalii, Constantin Prezan, Alexandru Averescu, Eremia Grigorescu, Arthur Văitoianu, Constantin
Christescu, Ioan Dragalina, Ioan I. Popescu, se trece la reorganizarea şi
dotarea armatei cu ajutorul Misiunii Militare Franceze, condusă de
generalul Henri Bérthelot.

HENRI BÉRTHELOT

EREMIA GRIGORESCU

CONSTANTIN PREZAN

IOAN DRAGALINA

ALEXANDRU AVERESCU

ARTHUR VĂITOIANU
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CONSTANTIN CHRISTESCU

IOAN I. POPESCU

Ca urmare, campania din vara anului 1917, a fost un succes, materializat prin înfrîngerea trupelor Puterilor Centrale, conduse de Anton
Ludwig August von Mackensen, în bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz.

Harta campaniei militare din vara anului 1917 de la Mărăşti –
Mărăşeşti - Oituz
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În vederea comemorării celor 100 de ani de la strălucitele victorii
ale armatei române la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, Societatea Numismatică Română, prin secţia sa de la Braşov, în colaborare cu Filiala
Judeţeană „General Mihail Perju“ Braşov şi Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor „Regina Maria“ Filiala Braşov, a creat un set de trei medalii
care au scopul de a comemora eroii din acele bătălii.
Medalia comemorativă Mărăşti
Bătălia de la Mărăşti. Ofensiva armatei române desfăşurată în zona bazinului Soveja, cunoscută ca „Bătălia Mărăştiului“ a început în
11/24 iulie prin executarea a două lovituri de către Armata a 2-a
română, condusă de generalul A. Averescu - una în zona Nămoloasa şi
alta în zona Mărăşti – cu scopul înfrângerii Armatei a 9-a germane
conduse de feldmareşalul Franz Rohr von Denta. Bătălia se va sfârşi
prin victoria armatei române în 19 iulie/1 august 1917, cu grele
pierderi, 1.469 morţi, 3.052 răniţi şi ruinarea satului Mărăşti. Se consideră că această mare bătălie a fost capul de pod pe care s-au sprijinit
bătăliile ulterioare de la Mărăşeşti şi Oituz.

Harta campaniei militare din vara anului 1917 de la Mărăşti
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Medalia, pe avers, central, în partea superioară, este dispusă
imaginea Mausoleului de la Mărăşti, iar în faţa acestuia bustul generalului Alexandru Averescu, în partea inferioară un grup statuar reprezentând un soldat murind care predă Făclia neamului unui tânăr.
În partea stângă, cifra 100, de culoare roşie şi o cunună de lauri
plecând de la stânga spre dreapta. Circular, pe exteriorul imaginii,
legenda: MAUSOLEUL EROILOR DE LA MĂRĂŞTI, 11 – 19 IULIE
1917. Cele două texte sunt despărţite de imaginea celui mai mare Ordin militar de război al României, „Mihai Viteazul“, creat după desenul Regelui Ferdinand I şi instituit prin Înaltul Decret nr. 2968 din 26
septembrie 1916 şi ratificat prin Înaltul Decret nr. 3249 din 21 decembrie 1917. Legenda este scrisă cu alb pe fond roşu.
Pe revers, central, chipul generalului Alexandru Averescu, color,
iar sub acesta legenda: S.N.R. • SECŢIA BRAŞOV • S(amoilă)
Ş(tefan) (creatorul medaliei) – S(ilviu) D(obraş) (realizatorul medaliei).
Circular, pe exteriorul imaginii, legenda: GENERALUL ALEXANDRU AVERESCU, 1859 – 1938. Cele două texte sunt despărţite de un
grup de câte patru steluţe. Legenda este scrisă cu negru pe fond alb.
Transversal, de la stânga jos spre dreapta sus, cele trei culori ale
drapelului naţional.
Mausoleul. Ideea construirii unui monument şi refacerea satului
Mărăşti aparţine generalului Alexandru Mărgineanu, comandantul
Diviziei a III-a, care a condus atacul asupra satului la 11 iulie 1917, iar
iniţiativa de realizare a ideii generalului aparţine Societăţii „Mărăşti“.
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Mausoleul de la Mărăşti
Proiectanţii mausoleului au fost arhitecţii George Cristinel şi Pandele
Şerbănescu; piatra de temelie a fost pusă pe 10 iunie 1928, construcţia
fiind terminată după multe eforturi financiare, în anul 1938. Mausoleul
a fost dispus pe platoul neted al cotei 536, unde s-au desfăşurat luptele
din vara anului 1917, în partea de nord a satului Mărăşti, într-un parc.
Mausoleul are lungimea de 30 m şi lăţimea de 10 m, construit pe
două niveluri, cu 12 osuare, care adăpostesc osemintele a 5.342 militari
români, ruşi, germani şi necunoscuţi şi patru sarcofage ale: Mareşalului Averescu, generalii Văitoianu, Mărgineanu şi Arghirescu.
La exterior clădirea se sprijină pe doi piloni dreptunghiulari din
beton având faţadele decorate cu „haut - reliefuri“ cu dimensiunea de
4 x 2,75 metri, din bronz, creaţii ale sculptorului Aurel Bordenache,
care reprezintă scene din timpul luptelor de la Mărăşti. Deasupra
acestori piloni se află câte o urnă din bronz în care se aprind flăcări în
memoria eroilor.
Între aceste basoreliefuri, pe un zid alb, au fost prinse 15 plăci din marmură albă, dreptunghiulare, pe care sunt înscrise regimentele şi numele
eroilor care au luat parte la bătălia de la Mărăşti.
În stânga şi dreapta pilonilor se află scările de acces la cele două niveluri
din subteran, primul cu arme şi muniţie folosite în timpul Primului Război Mondial iar în al doilea, criptele – osuar şi sarcofagele. Acest al doilea
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nivel este acoperit de o cupolă pe care se află inscripţia, cu litere aurii:
„Întru veşnică amintire şi recunoştinţă eroilor care s-au jertfit pentru
întregirea neamului românesc“.
Pe platoul din faţa mausoleului, firma „Marmi“a aşezat pe un
postament din beton placat cu piatră de Vratza, bustul descoperit al
mareşalului Averescu în ţinută de ceremonie. Bustul este opera sculptorului Oscar Späthe şi a fost inaugurat în octombrie 1940. Pe postament este inscripţionat: MAREŞALUL ROMÂNIEI ALEXANDRU
AVERESCU 1859 – 1938.
În faţa bustului, în anul 1936 a fost dispus un grup statuar executat
în tehnica ronde-bosse, din bronzul provenit de la ţevile unor tunuri,
care reprezintă un soldat rănit care predă arma şi făclia unui tânăr
pentru a continua lupta.
La intrarea în satul Mărăşti, a fost construit un portal, sub forma
unui arc de triumf, având frontal inscripţia: CÂMPUL ISTORIC DE
LA MĂRĂŞTI, 1916 – 1917.
În cadrul Proiectului „Drumul de glorie al Armatei române în
Primul Război Mondial“, în anul 2009, la Mausoleul de la Mărăşti s-au
executat lucrări de consolidare şi restaurare cu 2/3 fonduri europene.
Mareşalul Alexandru Averescu s-a născut la 3 aprilie 1859, în comuna Babele (acum în Ucraina) şi a decedat în 2 octombrie 1938 la
Bucureşti. A fost comandantul Armatei a 2-a în timpul Primului Război Mondial remarcându-se în bătăliile de la Mărăşti şi Oituz. A fost
decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul“ în toate cele trei clase. A fost
prim-ministru în trei cabinete şi ministru interimar al afacerilor externe. A fost membru de onoare al Academiei Române.

Timbre cu imaginea generalului Alexandru Averescu

130 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj

Medalia comemorativă Mărăşeşti
Bătălia de la Mărăşeşti este considerată cea mai importantă bătălie
militară desfăşurată de Armata Română în timpul Primului Război
Mondial. A fost o bătălie complexă de apărare şi de menţinere a frontului,
dar şi de executare a 61 de contaatacuri, în 14 zile, care au condus la lupte
cu baioneta şi aceasta pe fondul dizolvării armatei ruse.

Harta campaniei militare din vara anului 1917, de la Mărăşeşti
În aceste lupte s-au remarcat prin eroismul de care au dat dovadă
ostaşii români, din rândul cărora se evidenţiază: prima femeie ofiţer
din armata română, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu; căpitanul
Grigore Ignat, comandantul companiei 1 mitraliere din Regimentul
51/52 infanterie Galaţi/Bârlad care, „ … a fost găsit mort în tranşee, cu
mitraliera în braţe, înconjurat de oamenii săi şi mormane de cadavre inamice.
A luptat ca un brav şi tot astfel a murit “ (Înalt ordin de zi nr. 41 din 6/19
august 1917); ostaşii Regimentului 32 „Mircea“, care vor ataca liniile
inamice cu baionetele la arme, în cămăşi, fără nici o altă protecţie,
obţinând o răsunătoare victorie.
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Picturi cu momente ale bătăliei
Un alt erou care s-a remarcat pe câmpul de luptă a fost sergentul Ignat
Iliescu din Regimentul 51/52 infanterie Galaţi/Bârlad care, ”văzând pe
comandantul de pluton rănit, ia comanda și cu dor nebun de răzbunare
s-aruncă prin surprindere asupra unei companii inamice de mitraliere, trece
prin baionetă toți servanții, cu ofițer cu tot și reușește cu plutonul său să captureze opt mitraliere”. Pentru fapta sa de vitejie, sergentul Ignat Iliescu
va fi decorat de Italia, Franta, Anglia, SUA, Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia, Rusia şi îndepărtata Japonie.
Nu trebuie să-l uităm dintre eroi, pe autorul legendarei expresii:
„PE AICI NU SE TRECE“, generalul Eremia Grigorescu, cel care va
conduce bătălia de la Mărăşeşti, împotriva generalului August von
Mackensen („generalul de fier” sau „spărgătorul de fronturi“).
Bătălia care se va desfăşura în vara anului 1917, pe trei etape: 24 iulie/6 august – 30 iulie/12 august, 31 iulie/13 august – 06/19 august şi
07/20 august – 21 august/03 septembrie, va marca o strălucită victorie
a Armatei 1 Române. Pierderile în această bătălie au fost pe măsura
intensităţii ei: 27.410 (5.125 morţi, 12.467 răniţi şi 9.818 dispăruţi) din
partea Armatei 1 Române, 25.650 (7.083 morţi, 10.400 răniţi şi 8.167
dispăruţi) din partea Armatei IV Ruse şi 60.000 – 65.000 (morţi, răniţi şi
dispăruţi) din partea Armatei IX Germane.
Cotidianul „Times“ considera că „Apărarea frontului la Mărăşeşti a
fost cea mai strălucită faptă de arme săvârştă vreodată de români …“ iar
Constantin Kiriţescu scria despre Bătălia de la Mărăşeşti: „ … a fost,
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prin durata, proporţiile şi intensitatea ei, cea mai mare bătălie care s-a dat pe
frontal românesc în decursul războiului mondial“.

Generalul-fdeldmareşal Anton Ludwig August von Mackensen
(generalul de fier – spărgătorul de fronturi)
Încercând să explice înfrângerea suferită la Mărăşeşti, în cuprinsul
raportului înaintat împăratului german, Wilhelm al II-lea, feldmareşalul August von Mackensen a argumentat: „Unei armate, sire, îi
poţi da armament, ofiţeri, bravuri! Acest ceva care se cheamă dorinţa de a
învinge nu i-l poţi da! Armata şi-l ia singură“.
Medalia, pe avers, central, este dispusă imaginea Mausoleului de la
Mărăşeşti, în partea stângă, cifra 100, de culoare roşie şi o cunună de
lauri plecând de la stânga spre dreapta, în partea dreaptă, Ordinul
„Mihai Viteazul“. Circular, pe exteriorul imaginii, legenda: MAUSOLEUL EROILOR DE LA MĂRĂŞEŞTI, 24 IULIE – 21 AUGUST
1917.
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Pe revers, central, chipul sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, color,
iar sub acesta legenda: S.N.R. • SECŢIA BRAŞOV • S(amoilă)
Ş(tefan) (creatorul medaliei) – S(ilviu) D(obraş) (realizatorul medaliei).
Circular, pe exteriorul imaginii, legenda: SUBLOCOTENENT
ECATERINA TEODOROIU 1894 - 1917.
Circular, de la margine spre centru, peste legendă şi în jurul chipului
eroinei, tricolorul românesc: roşu, galben şi albastru.
Mausoleul. Iniţiativa ridicării mausoleului aparţine Congresului
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor din România din anul 1919,
iar Ion I. C. Brătianu a înaintat propunerea regelui Ferdinand I,
urmând a fi ridicat pe locul unde în vara anului 1917, s-au desfăşurat
luptele de la Mărăşeşti. Ca urmare Georgios Ulises Negropontes
(cumnatul generalului Eremia Grigorescu), proprietarul acestui teren
va dona, cu Act de donaţie, la 14 iulie 1921, 20 hectare în zona aleasă
pentru Mausoleu.
Proiectul pentru realizarea Mausoleului aparţine arhitecţilor
Constantin Pomponiu şi George Cristinel. La data de 6 august 1923 a
fost pusă piatra de fundament, iar lucrările au început pe 28 septembrie 1924, şi s-au desfăşurat în două etape: 1923 – 1924, parterul şi 1936
– 1938, nivelul superior şi au fost finalizate la 18 septembrie 1938. La
finalizarea lucrărilor şi-au adus contrbuţia: sculptorii Ion Jalea şi Cornel Medrea şi pictorul Eduard Săulescu.
Mausoleul, cunoscut şi ca „Biserica Neamului“, este construit din
beton armat placat cu blocuri de andezit de Deva, are o lungime construită pe terase, de 60 metri şi o înălţime de 22 metri. Partea superioară a
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Mausoleului se termină cu o cupolă, numită „Cupola gloriei“, pe care
este dispusă o cruce de 3 metri înălţime, aşezată pe o bază flancată de
patru vulturi din granit de Deva. La baza cupolei se află un soclu,
opera sculptorilor Ion Jalea şi Corneliu Medrea, pe care este o imensă
friză în basorelief, cu o suprafaţă totală de 100 metri pătraţi, care
înfăţişează aspecte din timpul luptelor de la Mărăşeşti.
Deasupra portalului de intrare în Mausoleu se află inscripţia: ÎNTRU
SLAVA EROILOR NEAMULUI, iar în dreapta şi în stânga inscripţiei,
de-a lungul Mausoleului sunt trecute localităţile unde s-au dat lupte
pe parcursul Primului Război Mondial de către Armata Română: JIU,
OLT, SIBIU, COŞNA, CIREŞOAIA, ROBĂNEŞTI, NEAJLOV,
DRAGOSLAVELE,
PREDEAL,
CÂMPULUNG,
PANCIU,
RĂZOARE, BRAŞOV, PORUMBACU, MĂRĂŞEŞTI, MĂRĂŞTI,
OITUZ, DOAGA, MUNCEL, ARABAGI, BĂRCUT, AMZACEA,
PRUNARU, CERNA, CAŞIN, VALEA UZULUI, STICLĂRIE. În
stânga portalului este dispusă o placă de marmură alba cu inscripţia:
„MAUSOLEUL MĂRĂŞEŞTI – PANTEON AL EROILOR NEAMULUI RIDICAT PE LOCUL MEMORABILEI BĂTĂLII DE LA 6
AUGUST 1917, CINSTEŞTE MEMORIA CELOR CĂZUŢI LA DATORIE, PREZENTÂND POSTERITĂŢII PILDA NEPIERITOARE DE
VITEJIE ŞI SPIRIT DE SACRIFICIU ÎN LUPTA PENTRU
APĂRAREA GLIEI STRĂMOŞEŞTI“.
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Mausoleul de la Mărăşeşti
Intarea în Mausoleu se face printr-un portal urmat de un culoar
străjuit de 10 coloane ionice. La capătul culoarului este dispus, pe o
placă de marmură albă, Actul ctitoresc de întemeiere.
Urmează 18 galerii aşezate radial, cuprinzând 154 cripte individuale şi
9 cripte comune în care sunt înhumaţi 5.073 soldaţi şi ofiţeri. Unul din
culoarele Mausoleului a fost denumit „CULOARUL CAVALERILOR“,
aici fiind înhumaţi: cpt. Grigore Ignat, lt. Gabriel Pruncu şi copila de 12
ani, Măriuca Zaharia, căzuţi în luptele de la Mărăşeşti.

Sarcofagul generalului
Eremia Grigorescu
În centrul Mausoleului se află sarcofagul generalului Eremia Grigorescu, decedat la data de 21 iulie 1919, decorat cu: Prim Cavaler al
„Legiunii de Onoare“ (Franţa), Ordinul „Steaua României“, Ordinul
„Coroana României“ şi Ordinul „Mihai Viteazul“ (România), Ordinul
„Sfântul Gheorghe şi Ordinul „Sfânta Ana“ al Ţarului Rusiei şi a
primit din partea Împăratului Japoniei, o sabie de samurai având gravată legendara lozincă, “PE AICI NU SE TRECE!”.
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Actul ctitoresc de întemeiere
Accesul în „Cupola gloriei “, se face pe două scări în spirală. Fresca
cupolei, este opera pictorului Eduard Săulescu.
Aleea de acces în Mausoleu este străjuită de o serie de busturi în bronz
ale eroilor de la Mărăşeşti, dintre care amintim pe mareşalul Averescu,
pe generalii: Eremia Grigorescu, Constantin Christescu, Ioan Dragalina,
pe căpitanul Grigore Ignat, pe sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu –
eroina de la Jiu – şi pe generalul Henri Mathias Bérthelot – şeful Misiunii Militare Franceze şi consilier militar al regelui Ferdinand I, comandantul de căpetenie al Armatei României.
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Timbre cu imaginea generalului Eremia Grigorescu şi a Mausoleului
De-a lungul timpului Mausoleul a fost restaurant în anii: 1942, 1972 –
1976, 1983 şi 1992, iar în anul 2009, în cadrul Proiectului „Drumul de
glorie al Armatei române în Primul Război Mondial“, la Mausoleu
s-au executat lucrări de consolidare şi restaurare cu 2/3 fonduri europene.
Sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu – Ioanna D′Arc a României
(Cătălina Vasile Toderoiu), supranumită şi „eroina de la Jiu“, s-a născut la
14 ianuarie 1894, în Vădeni (azi cartier al municipiului Tg. Jiu) şi a decedat la 22 august 1917, pe Dealul Seciului-Muncel, la sfârşitul bătăliei de la
Mărăşeşti, luptând în fruntea unui pluton de infanterişti.
După terminarea studiilor primare, se înscrie la un gimnaziu-pension din
Bucureşti, cu scopul de a devein învăţătoare. Aici ia contact cu primii
cercetaşi din România şi se înscrie în anul 1913, în cohorta „Păstorul
Bucur“, iar după revenirea la Tg. Jiu, în cohorta „Domnul Tudor“. Pleacă
pe front ca asistentă în Regimentul 18 infanterie, iar după moartea fratelui ei, Nicolae, cere aprobare de la comandantul Regimentului 18 Gorj,
colonel Jipa, să lupte în acest regiment, luând parte, începând cu 7 octombrie, la lupte în tranşee, alături de ostaşii regimentului.
Primeşte botezul focului ca soldat, în 10 octombrie 1916, în luptele de
la Podul Jiului. În ziua de 18 octombrie este luată prizonieră la Cărbuneşti, va evada cu mai mulţi ostaşi români, împuşcând câţiva militari germani şi va continua să lupte; este rănită de două ori, ultima
dată grav, la ambele picioare.
Pentru aceste fapte de vitejie este decorată, în martie 1917, cu „Virtutea Cercetăşească de Război“ de aur, de către Comandantul Marii
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Legiuni a Cercetaşilor României, profesorul Gheorghe D. Mugur, iar apoi,
prin Decretul Regal 191 din 10 martie 1917, la propunerea generalului
Dragalina, cu Medalia „Virtutea Militară“ clasa a II-a, pentru:
„ … domnişoara Teodoriu Ecaterina din Legiunea de Cercetaşe «Domnul Tudor» a fost distinsă cu Medalia «Virtutea Militară» de război clasa a II-a
pentru vitejia şi devotamentul ce a arătat pe câmpul de luptă, s-a distins în
toate luptele ce Regimentul 18 Infanterie a dat cu începere de la 16 octombrie
1916, dând probe de vădită vitejie, mai ales în luptele ce s-au dat la 6 noiembrie 1916, în apropiere de Filiaşi. A fost rănită de un obuz la ambele picioare”.

Virtutea Cercetăşească de Război, de aur şi
Medalia „Virtutea Militară” clasa a II-a
Este vizitată de regina Maria în spital, unde îi conferă decoraţia şi o
avansează în numele regelui Ferdinand I, la gradul de sublocotenent
onorific în Regimentul 43/59 Infanterie, fiind prima femeie ofiţer din
Armata României.
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Timbre cu chipul sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu
La 20 august 1917, revine în Regimentul 43/59 infanterie. În seara zilei
de 22 august, în cursul unui atac declanşat de Regimentul 40 Rezervă
german şi respins de trupele române, Ecaterina Teodoroiu cade
împuşcată, în fruntea plutonului pe care îl comanda. Ultimele ei cuvinte au fost: „Înainte, băieţi, nu vă lăsaţi, sunteţi cu mine!“.
În anul 1938, cu ocazia inagurării Mausoleului de la Mărăşeşti, a fost
emisă o medalie, cu diametrul de 60 mm, în trei variante: aur, argint şi
bronz.
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În decursul anilor au mai fost emise medalii cu Mausoleul de la
Mărăşeşti, ca cele de mai jos.

Monede emise de Banca Naţională a României având ca subiect
Bătăliile de la Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz – 1917
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Medalie emisă cu ocazia bătăliei de la Mărăşeşti, 6 august 1917
Medalia comemorativă Oituz
Bătălia de la Oituz, concret, s-a derulat în trei etape: prima, în
perioada 28 septembrie/12 octombrie 14 – 27 octombrie 1916, între
forţele române, „Grupul Oituz“, conduse de generalul Eremia Grigorescu şi cele germane, „Grupul von Schmettow“, conduse de generalul
Eberhard von Schmettow; a doua, în perioada 28 octombrie/10
noiembrie – 02/15 noiembrie 1916, între forţele române, „Grupul
Oituz“, conduse de generalul Eremia Grigorescu şi cele germane,
„Grupul von Gerok“, conduse de generalul Friedrich von Gerok şi a
treia, în perioada 26 iulie/08 august – 09/22 august 1917, între forţele
române, Corpul 4 Armată, conduse de generalul Gheorghe Văleanu şi
cele germane, „Grupul von Gerok“, conduse de generalul Friedrich
von Gerok, la care vom face referire în continuare.
Această a treia confruntare de la Oituz, a fost deosebit de importantă
deoarece prin blocarea ofensivei germano-austro-ungară, s-a oprit
pătrunderea trupelor inamice în Moldova şi scoaterea României din
război. Bătălia s-a desfăşurat pe axele principale ale văilor Slănicului,
Oituzului şi Caşinului, armata germano-austro-ungară urmărind să
pătrundă pe Valea Trotuşului spre Oneşti şi Adjud, pentru a face
joncţiunea cu forţele germano-austro-ungare, aflate în ofensivă la
Mărăşeşti. Forţele româneşti, animate de lozinca „Pe aici nu se trece“,
au rezistat cu eroism în faţa ofensivei inamice, oprind înaintarea acestora. Pierderile Corpului 4 Armată au fost însemnate, 12.350 militari
(morţi, răniţi şi dispăruţi).
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Harta campaniei militare din vara anului 1917, de la Oituz
În bătălia de la Oituz s-a remarcat şi Constantin Ţurcanu (soldat în
1875 – plutonier adjutant în perioada interbelică, la înfiinţarea acestui
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grad), legendarul „Peneş Curcanul“, veteran a patru campanii militare
(Războiul de Independenţă 1877 - 1878, al II-lea Război Balcanic 1913,
Primul Război Mondial 1916 – 1918 şi Campania din Ungaria 1919).
Pentru faptele sale de vitejie a fost decorat cu medaliile: „Trecerea
Dunării“, „Apărătorii Independenţei“, „Comemorativă Rusă“ „Victoria“, „Virtutea Militară“, „Seviciul Credincios“ clasa I, „Crucea
Comemorativă a Războiului 1916 - 1918“, Ordinele „Steaua
României“ şi „Mihai Viteazul“, Medalia „Crucea Italiană de Război“,
Medaliile poloneze „Crucea Vitejilor“ şi „Crucea de Război“.
În memoria eroilor vasluieni care au luptat în Războiul de Independență
(1877- 1878) și Primul război mondial (1916- 1918), a fost construit în anul
1934 Mausoleul Peneș Curcanul, situat în Vaslui.
Întrucât nu există un monument al celor trei bătălii, am apelat la
unul din monumentele din zonă care au legătura cu bătăliile de la Oituz. Se putea folosi poate, Monumentul Eroilor Cavaleriști din Primul
Război Mondial din Pasul Oituz, dar referindu-se la un gen de armă,
am renunţat la el.
Medalia, pe avers, central, este dispusă partea superioară a monumentului eroilor din Primul Război Mondial construit în 1926, în satul
Bistriţa, comuna Alexandru cel Bun, Jud. Neamţ. În partea stângă,
central, cifra 100, de culoare roşie şi o cunună de lauri plecând de la
stânga spre dreapta, iar în partea de jos, central, Ordinul „Mihai Viteazul“. Circular, pe exteriorul imaginii, pe fond galben, legenda:
MONUMENTUL EROILOR DE LA OITUZ, 8 - 22 AUGUST 1917.
Pe revers, central, color, generalul Eremia Grigorescu, comandantul
primelor două bătălii de la Oituz şi autorul lozincii „Pe aici nu se
trece“, iar sub acesta legenda: S.N.R. • SECŢIA BRAŞOV • S(amoilă)
Ş(tefan) (creatorul medaliei) – S(ilviu) D(obraş) (realizatorul medaliei).
Circular, pe exteriorul imaginii, legenda: GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 1863 – 1919. Peste tot aversul, mai puţin chipul generalului, de sus în jos, culorile drapelului naţional.
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Monumentul are dispus la partea superioară un soldat cu arma în
mână, echipat de război, realizat din bronz. Soldatul este dispus pe un
soclu dreptunghiular, pe care este aplicată o placă din marmură albă
având înscrise numele eroilor căzuţi în luptele de la: Mărăşeşti,
Mărăşti, Oituz, Predeal, Cireşoaia, Nămoloasa, Verdea, Clăbucet,
Ratoşnea, Topliţa. Deasupra plăcii de marmură sunt dispuse chipurile în bronz a doi dintre eroi. Între soclu şi statuia soldatului, istorica
lozincă „PE AICI NU SE TRECE“.

Monumentului eroilor din Primul Război Mondial din satul Bistriţa,
comuna Alexandru cel Bun, Jud. Neamţ.
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Generalul Eremia-Teofil Grigorescu, s-a născut la 28 noiembrie 1863,
în satul Golăşei din Jud. Galaţi, a decedat la 19 iulie 1919, în Bucureşti,
fiind îmormântat într-un sarcofag din Mausoleul Mărăşeşti.
A urmat cariera militară de la gradul de sublocotenent (1884), la
General de Corp de Armată (1918). În timpul Primului Război Mondial
a comandat Divizia 15 Infanterie şi apoi Armata 1, acoperindu-se de
glorie pe câmpurile de luptă (Mărăşeşti şi Oituz) oprind ofensiva armatei germano-austro-ungare în vara anului 1917. Este autorul îndemnului adresat militarilor români, „PE AICI NU SE TRECE“, iniţial
la Oituz, apoi „NICI PE AICI NU SE TRECE“, la Mărăşeşti, îndemn
pe care el personal şi subordonaţii l-au respectat întocmai. După
încheierea Primei conflagraţii mondiale, pentru o scurtă perioadă de
timp, a fost ministru de război.
Mărturie a carierei de excepţie a generalului Eremia Grigorescu
stau decoraţiile primite: Ordinul „Coroana României“, în grad de
ofiţer (1911), Ordinul „Steaua României“, în grad de ofiţer (1912),
Medalia „Avântul Ţării“ (1913), Medalia „Bărbăţie şi Credinţă“ (1913),
Medalia „Serviciul Credincios“ (1914), Ordinul „Mihai Viteazul“, clasa
a III-a (27 octombrie 1916), Ordinul „Mihai Viteazul“, clasa a II-a (12
februarie 1918), Ordinul „Coroana României“, cu spade, în grad de
Mare Cruce, Ordinul „Steaua României“, cu spade, în grad de Mare
Cruce, Crucea „Regina Maria“, Ordinul „Legiunea de Onoare“, în
grad de Mare Ofițer (Franța), Ordinul „Sfântul Stanislas“, clasa I
(Rusia), Ordinul „Sfântul Gheorghe“, în grad de Mare Cruce (Rusia),
Ordinul „Sfânta Ana“, cu spade, în grad de Mare Ofițer (Rusia),
Ordinul „Companion of the Bath” (Marea Britanie).
Setul de medalii a fost realizat de firma S.C. ACCESORIIPROD
S.R.L. din ORADEA, din zamac, cu diametrul de 60 mm, muchie netedă, margine diamantată, color, dispuse fiecare într-o cutie din material plastic. S-au realizat 20 de seturi.
ZAMAC, este un aliaj fabricat din zinc, aluminiu, magneziu şi cupru, într-un procentaj prestabilit. Z(inc) 92,34 – 96,44% + A(luminiu)
3,5 – 6% + MA(gneziu) 0,03 – 0,06% + C(upru) 0,03 – 1,6%.
NOTĂ: La realizarea acestui material am folosit informaţii, date,
fotografii ş.a. de pe site-ul: WIKIPEDIA.
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ORDINE ŞI MEDALII ACORDATE
GENERALULUI EREMIA GRIGORESCU

Medalia
„Avântul Ţării“

Ordinul
„Mihai Viteazul“

Medalia
„ Bărbăţie şi Credinţă“

cl. III,

Ordinul
cl. II

Medalia
„Serviciu Credincios“

Ordinul
„Regina Maria“
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Ordinul „Coroana României“, cu spade, în grad de Mare Cruce

Ordinul „Steaua României“, cu spade, în grad de Mare Cruce

Ordinul „Sfântul Gheorghe“, în grad de Mare Cruce
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Ordinul „Sfânta Ana“, cu spade, în grad de Mare Ofițer
Rusia
Rusia

Ordinul „Companion of the Bath”

Ordinul „Sfântul Stanislas“, clasa I

Ordinul „Legiunea de Onoare“,
în grad de Mare Ofițer
Marea Britanie, Rusia, Franţa
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CRUCEA EROILOR NEAMULUI
DE PE CARAIMAN
Crucea Eroilor Neamului este un monument construit între anii 1926
- 1928, pe Muntele Caraiman, la altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti
memoria eroilor neamului căzuți în Primul Război Mondial, în luptele
împotriva armatelor Puterilor Centrale. Crucea a fost înălțată la inițiativa Reginei Maria și a Regelui Ferdinand I al României.
Proiectul ansamblului a fost realizat de către arhitecții români
Georges Cristinel și Constantin Procopiu. Inaugurarea și sfințirea monumentului au avut loc pe data de 14 septembrie 1928, de Ziua Sfintei Cruci.
Crucea propriu-zisă are o înălțime de 28 m și două brațe de câte 7
m fiecare. Crucea este executată din profile de oțel, fiind montată pe
un soclu, realizat în anul 1930, din beton armat placat cu piatră, înalt
de 7,5 m. În interiorul acestuia se află o încăpere care a adăpostit inițial
generatorul de energie electrică ce alimenta cele 120 de becuri de 500
W de pe conturul Crucii.
Crucea Eroilor Neamului este situată în șaua masivului Caraiman,
chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă, fiind unică în lume atât
prin altitudinea amplasării, cât și prin dimensiuni la vremea respectivă.
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ORDINUL „MIHAI VITEAZUL“
Ordinul „Mihai Viteazul“, este cel mai mare ordin militar de
război al României. Regele Ferdinand I a conceput proiectul de înfiinţare a Ordinului „Mihai Viteazul“ şi desenele acestuia. A fost instituit prin Înalt Decret nr. 2968 la 28 septembrie 1916, şi ratificat prin
Înalt Decret nr. 3249 din 21 decembrei 1916.

Desene ale Ordinului „Mihai Viteazul “ realizate de regele Ferdinand I
Ordinul se decerna pentru: „faptele excepționale de război ale ofițerilor care s-au distins în fața inamicului”. Ordinul era organizat pe trei
clase III, II şi I, cu specificaţia că: „nimeni nu poate obține o clasă superioară dacă nu este decorat cu clasa III”.
Forma însemnului era crucea treflată din metal auriu emailată în albastru, având desenat pe avers o coroană din aur şi cifrul regal (doi F
adosaţi), pe revers, anul instituirii ordinului (1916).
Modelele Ordinului
Modelul 1916, Clasa I, avea formă de placă cu dimensiunea crucii
de 60 mm şi se purta pe partea stângă a pieptului, ca broşă; Clasa a II-a,
având aceiaşi dimensiune a cruci, era surmontată de o coroană regală
cu dimensiunea de 28 mm şi un inel prin care trecea o panglică de culoare vişinie, lată de 37 mm cu margini aurii de 3 mm, ordinul se purta
la gât (comandorie); Clasa a III-a, avea dimensiunea de 40 mm, având
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aversul şi reversul identic ca la clasa a II-a cu dimensiunea coroanei de
20 mm, ordinal se purta pe pieptul stâng prins cu o panglică. Ordinul
a fost conferit în perioada 28 septembeie 1916 – 8 octombrie 1941.

Modelul 1938 a fost instituit prin Înaltul Decret nr. 2787 din 8 octombrie 1938. Se deosebea de modelul 1916 prin aceea că între braţele
crucii erau aşezate două spade încrucişate cu vârfurile îndreptate în
sus. Dimensiunea spadelor era de 57 mm la clasa I-a şi clasa a II-a şi
38 mm la clasa a III-a. S-au realizat câteva zeci de exemplare, dar nu a
fost acordată nimănui.

Modelul 1941 a fost instituit prin Înaltul Decret nr. 4354 din 21 decembrie 1941. Faţă de modelul din 1916, deosebirile constau în înscrisuri, la clasa I, sunt dispuse de sus în jos, anul 1916, cifrul regelui Ferdinand, coroana regală, cifrul regelui Mihai şi anul 1941; la clasa a II-a,
pe avers, sunt încrustate de sus în jos coroana regală, cifrul regelui
Mihai I şi anul 1941, pe revers, de sus în jos, coroana regală, cifrul regelui Ferdinand şi anul 1916; la clasa a III-a, sunt aceleaşi înscrisuri ca
clasa a II-a, la dimensiune mai mică, proporţional cu mărimea crucii.
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Ordinul a fost conferit în perioada 8 octombrie 1941 – 18 octombrie
1944.

Modelul 1944 a fost instituit prin Înaltul Decret nr. 1935 din 18 octombrie 1944. Modelul se mai numeşte şi „cu spade” ca urmare a faptului că între cele două braţe ale crucii se introduc două spade încrucişate orientate cu vârful în sus. Dimensiunile ordinului sunt identice
cu ale modelului 1941, spadele având lungimea de 57 mm la clasele I şi
a II-a şi de 38 mm la clasa a III-a. Înscrisurile erau urmatoarele: la clasa
I, coroana regală şi dedesubt cifrul regelui Mihai I; la clasele a II-a şi a
III-a, pe avers, erau încrustate coroana regală şi cifrul regelui Mihai I
iar, pe revers, anul 1944. Acest model s-a acordat până în anul 1947.
Mai trebuie menţionat că prin Decretul Regal nr. 2859 din 23 noiembrie 1936, s-a introdus portul pelerinei şi a cuşmei ordinului care se
purtau la ceremoniale. Cuşma se purta numai de ofiţerii care la data
primirii ordinului erau ofiţeri în rezervă. Ofiţerii activi purtau cascheta
de ofiţer de la uniformă.
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Modelul 2000 a fost constituit prin Legea nr. 29 din anul 2000, şi este
reglementat în Legea nr. 327 din anul 2003. Ordinul respecta forma iniţială a decoraţiei – model 1916, şi este organizat tot pe trei clase.
Însemnul ordinului este o cruce treflată, cu braţe egale, cu dimensiunea de 44 mm pentru clasa a III-a, confecţionată din argint aurit,
emailată albastru-închis.

Clasa a III-a
Pe avers, central, este aplicată o acvilă aurită, având în cioc o cruce
ortodoxă, în ghiara dreaptă o sabie şi în cea stângă un buzdugan.
Pe revers, la capetele braţului orizontal, sunt înscrişi anii, 1916 – 2000.
Însemnul este surmontat de o cunună de stejar şi lauri împletite. La
capăt se prinde o panglică lată de 40 mm din rips moarat roşu-vişiniu,
având pe margine câte o bandă aurie.

Clasa a II-a
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Clasa I-a
Prima atribuire a fost la 28 septembrie 1916, la 11 ofiţeri prin Înaltul Decret nr. 2970 din 28 septembrie 1916., care s-au distins în Bătălia
de la Turtucaia și operațiile militare inițiale din Dobrogea.
Primii ofițeri decorați cu clasa II a ordinului au fost generalii de corp
de armată Constantin Prezan și Alexandru Averescu, la 21 iulie 1917 (Înalt Decret no. 759 din 21 iulie 1917), pentru modul cum au
organizat și condus acțiunile de luptă din vara anului 1917.
Primul ofițer decorat cu clasa I a ordinului a fost generalul de corp de
armată Constantin Prezan, la 5 februarie 1920 (Înalt Decret no. 372 din
5 februarie 1920), pentru modul cum a condus operațiile din Transilvania și Ungaria din anii 1918-1919.
Primul ofițer străin decorat a fost căpitanul Milenko Milicievici,
din Divizia Sârbă de Voluntari, la 1 octombrie 1916 (Înalt Decret no.
2990 din 1 octombrie 1916), pentru fapte de eroism din timpul luptelor
de la Cocargeaua.
Primul ofițer străin decorat clasa II a ordinului a fost generalul Dimitri
Grigorevici Șcerbatciov, comandantul Grupului de armate ruse pe
frontul românesc, la 18 iulie 1917 (Înalt Decret no. 759 din 18 iulie
1917), pentru modul cum a pregătit și condus operațiile de pe frontul
român, din luna iulie 1917.
Primul ofițer străin decorat clasa I a ordinului a fost generalul Joseph
Joffre, Comandantul Suprem al Armatei Franceze, la 26 noiembrie 1919 (Înalt Decret nr. 1090 din 26 noiembrie 1919).
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Stindardul Ordinului „Mihai Viteazul “
În vederea aniversării celor 100 de ani de la instituirea Ordinului
„Mihai Viteazul“, Societatea Numismatică Română prin secţia sa de la
Braşov, în colaborare cu Filiala Judeţeană „General Mihail
Perju“ Braşov şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina
Maria“ Filiala Braşov, a creat o medalie.

Medalia, pe avers, central, este dispus însemnul Ordinului „Mihai
Viteazul”, clasa a I-a, circular, în partea superioară, legenda, ÎNALT
DECRET NR. 2968 DIN 26 SEPTEMBRIE 1916, iar la partea inferioară,
1916 – 2016, totul pe fond roşu degrade; pe exterior, circular, pe fond
albastru deschis, legenda, 100 DE ANI DE LA INSTITUIREA
ORDINULUI „MIHAI VITEAZUL”.
Pe revers, central, chipul regelui Ferdinand I, în uniforma de
mareşal, având pe piept o serie de decoraţii între care cele trei clase ale
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Ordinului „Mihai Viteazul”; în partea inferioară, legenda: S.N.R. •
SECŢIA BRAŞOV • S(amoilă) Ş(tefan) (creatorul medaliei) – S(ilviu)
D(obraş) (realizatorul medaliei); pe exterior, circular, pe fond albastru
închis,
legenda,
REGELE
FERDINAND
I
CREATORUL
ORDINULUI „MIHAI VITEAZUL”
Medalia a fost realizată de firma S.C. ACCESORIIPROD S.R.L. din
ORADEA, din zamac, cu diametrul de 60 mm, muchie netedă, margine diamantată, color, dispuse fiecare într-o cutie din material plastic.
S-au realizat 20 de bucăţi.
ZAMAC, este un aliaj fabricat din zinc, aluminiu, magneziu şi cupru, într-un procentaj prestabilit. Z(inc) 92,34 – 96,44% + A(luminiu)
3,5 – 6% + MA(gneziu) 0,03 – 0,06% + C(upru) 0,03 – 1,6%.

Desen conceput pentru o emblemă militară regimentară
care a existat în timpul României Regaliste
NOTĂ: La realizarea acestui material am folosit informaţii, date,
fotografii ş.a. de pe site-ul: WIKIPEDIA.
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Medalii școlare (1941): Premiul I, II și III
Dorel MAN
Membru al Societăţii Numismatice Române, Secţia Braşov
CONTEXTUL ISTORIC
Anul 1940 este ultimul an de domnie al regelui Carol II (1930-1940)
şi totodată unul dezastruos în istoria românilor.
Pe plan intern exista o nemulţumire aproape generală a populaţiei datorită regimului autoritar impus de rege în 10 februarie 1938.
Pe plan extern, după izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial, la 1
septembrie 1939, situaţia României s-a deteriorat tot mai mult; este
părăsită de aliaţii tradiţionali, Franţa şi Anglia şi mai mult, este ameninţată de ţările vecine, Ungaria, U.R.S.S. şi Bulgaria.
În vara anului 1940 România suferă mari pierderi teritoriale, însumând: 1/3 din suprafaţă (aproximativ 100,000 km2) şi 1/3 din populaţie (aproximativ 7 milioane de locuitori); ele sunt cedate, sub ameninţare, U.R.S.S.-ului, Ungariei şi Bulgariei.
De aceste pierderi, cedate fără a opune vreo rezistenţă militară, este
făcut responsabil Carol II, obligat astfel să abdice la 6 septembrie 1940.
Rege al României este încoronat fiul său, Mihai I (1940-1947), aflat la o
a doua domnie, prima fiind între anii 1927-1930.
MEDALIILE PREMIU ŞCOLAR EMISE ÎN ANUL 1941
Tânărul rege Mihai I (1940-1947) a dorit în planul medalisticii, al
sistemului naţional de ordine şi decoraţii să menţină vechile şi bunele
tradiţii din timpul înaintaşilor săi – Carol I, Ferdinand I şi Carol II –
precum şi din perioada primei sale domnii (1927-1930). Continuă astfel
să bată în anul 1941 medalii şcolare, oferite ca premiu I, II şi III în învăţământ (1); avea să fie însă, ultima dată când statul român emitea
asemenea medalii întrerupându-se astfel o tradiţie de aproape 50 de
ani (2) şi o emitere neîntreruptă a lor din anul 1928.
Piesele au fost realizate (3), cel mai probabil, în primăvara anului 1941
şi au fost date elevilor premianţi la sfârşitul anului şcolar, în iunie 1941.
Ele sunt confecţionate din metal galben – pentru toate cele trei premii –
au formă rotundă, cu diametrul de 29 mm şi sunt prevăzute cu o toartă,
dispusă orizontal pe planul medaliei; de toartă, printr-un inel, se
prinde o cunună de lauri – formată din două ramuri de măslin, dispu-
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se în formă de V şi legate în partea de sus de o bară orizontală – având
32 mm lăţime şi 18 mm înălţime.
Panglica tricoloră (roşu, galben, albastru), având 32 mm lăţime şi
aproximativ 42 mm lungime, se prinde de bara cununei de lauri. (Figurile 1-4).
Piesele au reprezentate:
Pe avers (Figurile 1 şi 3) în centru, capul regelui, în profil spre
stânga; în exterior, legenda circulară, M.S. REGELE MIHAI I;
pe gulerul de la gât, scrisă foarte mic, pe două rânduri orizontale, legenda, M.S. REGELE / POPORULUI;
Pe revers (Figurile 2 şi 4) în partea de jos, o carte deschisă, aşezată
oblic şi înconjurată pe două părţi de liniuțe orizontale; paginile cărţii
sunt scrise, caracterele fiind reprezentate de liniuţe verticale dispuse
pe patru rânduri; în partea din stânga sus a cărţii, o călimară din care
iese o pană înclinată spre dreapta şi care ajunge până aproape de legenda circulară; în stânga călimarei şi în dreapta cărţii se află câte o
ramură de măslin, având fiecare trei frunze; în partea de sus, pe exterior, legenda circulară, MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE;
în centru, pe două rânduri orizontale, legenda, PREMIUL / I (sau II
sau III).
Medaliile acestea reiau, în parte, modelul pieselor anterioare similare din învăţământ, dar au şi caracteristici noi:
Aversul – este inedit;
Reversul – este o reluare a modelului din anii 1928-1930 (4) doar că reprezentările, deşi aceleaşi, sunt realizate mai stilizat, cu mai puţine
detalii (Figurile 2, 4 şi 5);
Cununa de lauri – este identică cu cea a medaliilor din anii 1939 și 1940
(5) (figurile 1-4 şi 6-7);
Panglica – asemenea cununii de lauri este la fel cu cea a medaliilor din
anii 1939 și 1940.
În cadrul acestui model am găsit două variante, deosebirile dintre
ele apărând doar la revers. Astfel, după piesele studiate şi aflate în colecţia mea, la Premiul III, faţă de Premiul I:
litera Ţ, de la cuvântul NAŢIONALE nu are virguliţa, devenind T, iar
virguliţa ne apare sub litera I de la acelaşi cuvânt;
liniuţele din jurul cărţii sunt diferite, în mică măsură, ca şi înclinaţie,
dispunere şi lungime (Figurile 2 şi 4).
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Materialul documentar care a stat la baza realizării acestui articol (6) s-a
compus în principal din două medalii (Premiul I şi Premiul III) aflate în
colecţia mea şi care au fost achiziţionate pe parcursul a foarte mulţi ani
de căutări. Piesele acestea, deşi par comune, se găsesc foarte greu (7).
NOTE
Ele sunt amintite numai în lucrarea, Ievreinov, Al., Iliescu, O. şi
colaboratorii, Medalii privitoare la istoria românilor. Repertoriu cronologic 1551-1998, Bucureşti, 1999, p. 311, poziţia 2565.
În 22 iunie 1941, România, alături de Germania şi de aliaţii ei, începe
războiul împotriva U.R.S.S.-ului, fiind de acum implicată în cea de-a
doua conflagraţie mondială până în mai 1945. Anii războiului şi greutăţile perioadei următoare nu au mai făcut posibilă emiterea de către
statul român a niciunui fel de distincţii sau medalii pentru învăţământ.
Nici în regimul comunist (1947-1989) nu s-au bătut medalii şcolare
oferite ca premiu în învăţământ. Înlăturarea comunismului la 22 decembrie 1989 a făcut ca România să revină la un regim democratic, aşa
cum a mai fost între anii 1918-1938. Statul român a instituit în anii ’90
un nou sistem naţional de ordine, decoraţii şi medalii, care reia în mare
parte sistemul existent în România interbelică. Cu toate acestea, deşi
învăţământul este considerat prioritate naţională, precum în regimul
comunist, nici în aceşti ani nu se găsesc bani pentru a emite medalii
şcolare oferite elevilor premianţi. Rămânem aşadar în amintirea medaliilor bătute între anii 1900-1941 – ce-i drept cu unele întreruperi – de
către o Românie „săracă şi înapoiată” condusă de regi.
Nu se cunoaşte deocamdată gravorul sau gravorii acestor medalii şi
nici locul unde au fost bătute. Se pare că ele au fost realizate într-un
atelier particular şi nu de către Monetăria Naţională, deoarece în evidenţele acesteia nu apare nicio comandă pentru executarea unor medalii cu asemenea destinaţie. În acest sens, a se vedea lucrarea: Monetăria Naţională. Zece ani de activitate 1935-1945, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1945, 134 p.. Apud, Man Dorel, Medalii şcolare (1928-1930);
Premiul I, II şi III – nepublicat. Este o comunicare ştiinţifică prezentată
de autor la Primul Congres internaţional de numismatică din România,
cu tema „Moneda uneşte naţiunile” şi care s-a desfăşurat la Centrul
cultural „Reduta” din Braşov, între 18-20 octombrie 2012.
Apud, Man Dorel, Medalii şcolare (1931-1940); Premiul I, II şi III – nepublicat. Este o comunicare ştiinţifică prezentată de autor la Simpozi-
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onul internaţional, cu tema „Monede, medalii, insigne. Valori documentare şi artistice”, desfăşurat la Casa Sfatului din Braşov, în zilele de
27-28 martie 2008. Cununa de lauri a medaliilor bătute în 1941 fiind la
fel cu cea a medaliilor din anii 1939-1940 – după opinia mea – este posibil să se fi realizat cu aceleași matriţe.
La realizarea acestui studiu, pe lângă cele două medalii descrise şi
reproduse foto am mai folosit: lucrarea lui Ievreinov, Al., amintită la
nota 1; articolul lui Teodoreanu, E. şi Teodorescu, V., Învăţământul
oglindit în medalistica românească, apărut în „Buletinul Societăţii
Numismatice Române”, LXXV-LXXVI, 1981-1982, p. 411-433 şi lucrarea, Monetăria Naţională. Zece ani de activitae 1935-1945, Imprimeria
Naţională, Bucureşti, 1945, 134 p..
Este o opinie personală, chiar dacă nu cunosc tirajul acestor medalii.
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Din istoria radioului
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Radioul militar în timpul Marelui Război
pentru întregirea și unitatea neamului
1916-1918
Florian UNGUR
Membru asociat al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj
Sfârșitul de secol XIX și începutul de secol XX au constituit o perioadă marcată de impresionante progrese în domeniul tehnic, și nu
numai, deschizând umanității accesul către sfere tot mai înalte de cultură, civilizație și prosperitate.
În acești ani de cumpănă dintre veacuri, apariția radioului avea să
constituie unul dintre factorii dinamizatori ai întregii societăți, ducând
la o importantă accelerare a istoriei în general, permițând în același
timp o comprimare a spațiului și timpului.
Apariția și dezvoltarea radioului, ca invenție și fenomen, a constituit
un proces științific ce s-a derulat cu rapiditate încă de la început, până
la marea conflagrație mondială din 1914.
Declanșarea primului război mondial nu a întrerupt progresele în domeniul radioului, ci dimpotrivă, le-a impulsionat, deoarece aplicarea
lor în scopuri militare s-a dovedit a fi de o mare importanță.
O abordare sistemică a radioului în plan militar implică o multitudine
de aspecte, la care mă voi referi în rândurile ce urmează.
Depășind aspectele strict legate de manevrele tactic-operative a trupelor angajate în conflictul armat, trebuie subliniat aportul adus de
structurile dedicate asigurării legăturilor radio pentru conducerea și
cooperarea diferitelor categorii de forțe ale armatei române. În acest
context trupele de transmisiuni și-au demonstrat, încă de la început,
rolul hotărâtor în conducerea tactică și operativă a marilor unități și
unități luptătoare.
Aspecte privind evoluția trupelor de transmisiuni până la declanșarea primului război mondial
După înfiiințarea primelor subunități de transmisiunui în armata
română în anul 1873, pentru asigurarea nevoilor de legătură între diferite
eșaloane s-a pus un accent deosebit atât în ceea ce privește creșterea nu-
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merică a acestor structuri cât și dotarea cu material de transmisiuni
adecvat; nu în ultimul rând s-a avut în vedere și pregătirea de specialitate atât a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, cât și a trupei.
Progresele realizate în domeniul radioului, în special după inventarea lămpilor de radio (dioda, trioda) și-au găsit o largă aplicabilitate
și în domeniul armei transmisiuni; înzestrarea subunităților de transmisiuni din armata română cu tehnică de radio a început din anul 1908.
Astfel, armata română a fost înzestrată cu primele stații radiotelegrafice de tip TELEFUNKEN cu scânteie muzicală, model K.P.S. de
1,5 KW și F.K. de 1 KW, aparatură fabricată de firma G.f.D.T. din
Germania. În anul 1911 au mai fost procurate stații radio de 1,5 KW de
la firma Marconi Wireless Telegraph Company Ltd. cu care s-au realizat legături radio oportune și de bună calitate.

Aparatura importată a fost dispusă pe mijloace hipo, stațiunea Marconi-1,5 KW având 2 trăsuri, fiecare trăsură cu tren și antetren trase de
4-6 cai; trăsura cu aparate avea instalat grupul electrogen, aparatele de
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transmisiune și recepțiune, iar trăsura cu catarge și accesorii asigura
transportul materialului de antenă și a materialului de consumație
(benzină, ulei, bumbac de șters ș.a. Stațiunea era prevăzută și cu inventar cuprinzând piese de rezervă și accesorii necesare bunei
funcționări pe timpul lucrului.

Pentru deservirea aparaturii radio echipajul stațiunii era încadrat cu 8
militari care asigurau instalarea pentru lucru în 20 de minute.
Aceste tipuri de stații radio puteau asigura legături stabile în teren șes
ori mediu frământat pe distanțe între 250-400 km.
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Ulterior, în anul 1912 au mai intrat în dotarea armatei alte 20 de stații
de tip Marconi de 1,5 KW, precum și stații radio portative tip raniță de
0,04 KW, asigurându-se astfel, o parte din nevoile de legături tactic-operative la nivelul diviziilor (infanterie, cavalerie) și a corpurilor
de armată.
Cu tot efortul depus pentru înzestrarea armatei române cu mijloace
radio, totuși, lipsa de preocupare a cercurilor guvernante au făcut ca
intrarea României în primul război mondial să găsească, oarecum,
subunitățile de transmisiuni incomplet dotate și pregătite pentru
îndeplinirea unor misiuni specifice acelei campanii militare.
Situația trupelor de transmisiuni la intrarea României în război
La data intrării României în război, subunitățile de transmisiuni
erau formate din 5 companii de telegrafie destinate corpurilor de armată și din batalionul de specialități aflat în subordinea
Ministerului de Război.
Ostași,
Lumea întreagă se uită la voi, iar
Țara se sprijină pe voi ca pe scutul ei; cu mine Ea așteaptă să
faceți zid din piepturile voastre
spre apărarea scumpei noastre
Țări, să duceți drapelele române la
izbândă.
Aduceți-vă aminte că luptați
pentru pământul strămoșesc,
pentru copii și părinții voștri,
pentru frații voștri de dincolo de
hotare, că prin biruință le veți
pregăti un viitor mai fericit.
Pentru neamul nostru, războiul a
adus ziua așteptată de veacuri de
conștiință națională, Ziua Unirii lui.
În noi, în virtuțile, în vitejia noastră stă putința de a le reda dreptul ca într-o
Românie întregită și liberă, dela Tisa până la Mare, să propășească în pace
potrivit datinelor și aspirațiunilor gintei noastre.
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Aceste structuri aveau misiunea de a asigura legăturile prin diferite
categorii de mijloace, atât la nivel tactic (regiment-brigadă-divizie) cât
și la nivel operativ (corp de armată-armată).

Domeniile de lucru radio utilizate de marile unități și unități tactic-operative erau cuprinse după cum urmează:
divizie-brigadă – cu lungimi de undă 600-1000 m, respectiv frecvențe
cuprinse în spectrul 300-500 KHz
divizie-corp de armată – cu lungimi de undă 900-1400 m, respectiv
frecvențe cuprinse în spectrul 215-333 KHz
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corp de armată-armată – cu lungimi de undă 1300-1800 m, respectiv
frecvențe cuprinse în spectrul 166-230 KHz
armate-grupuri de armate – cu lungimi de undă 1600-3000 m, respectiv frecvențe cuprinse în spectrul 100-187,5 KHz
Pentru asigurarea legăturilor prin radio cu structurile militare ale
Antantei au fost întrebuințate radioemițătoare de mare putere dispuse
în jurul Bucureștilor, la Băneasa și Herăstrău; aceste mijloace radio
aveau puteri de 30-150 KW, putând asigura legături stabile pe distanțe
cuprinse între 2000-5000 km pe lungimi de undă cuprinse între
1500-3000 m.

Privitor la mijloacele radiotelegrafice, aș menționa faptul că armata
română s-a aflat în condiții de netă inferioritate față de principalele
armate beligerante. În timp ce armata noastră a rămas până la sfârșitul
războiului numai cu 14 posturi T.F.F. armatele franceză și germană au
dispus, cu începere din anul 1917, de mii de posturi radio cu unde
întreținute, datorită folosirii lămpilor de radio. În plus, cele 14 posturi
de radio din armata română erau greoaie și voluminoase, fiind instalate pe trăsuri cu tracțiune hipo, ceea ce afecta și mobilitatea acestor
mijloace; în schimb, posturile radiotelegrafice din armatele franceză și
germană erau instalate în cea mai mare parte pe automobile conferindu-le o mobilitate crescută.
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Transmisiunile radio ale armatei române în timpul bătăliilor din
vara anului 1917
Stabilizarea frontului și lipsa unor acțiuni militare de amploare în
cursul iernii și primăverii anului 1917 au permis Comandamentului
Român să treacă la reorganizarea structurilor armatei pentru a se
asigura o mai bună cooperare între categoriile de forțe și îndeplinirea
misiunilor pe front.
Astfel, pe baza experienței acumulate în timpul campaniei din anul
1916 s-a luat hotărârea justă să se formeze numai atâtea mari unități și
unități câte puteau a fi încadrate cu personal și înzestrate cu tehnică
militara; în acest context au fost organizate și înzestrate pe măsură 15
divizii de infanterie, 2 divizii și 4 brigăzi de cavalerie, 1 brigadă de
grăniceri, artileria grea și aeronautica. Toate aceste structuri au fost
trecute în subordinea a 2 comandamente de armată dispuse în cadrul
Armatei 2 instalată în apărare în zona Oituz-Mărășești și respectiv
Armata 1 dislocată în spatele frontului din Moldova.
Pentru asigurarea conducerii în luptă a acestor mari unități și unități
au fost puse la dispoziție subunități de transmisiuni ce includeau mai
multe specialități (telefoniști, telegrafiști, radiotelegrafiști). Un factor
deosebit de important ce trebuie menționat este acela că au fost fundamentate și elaborate principii noi de organizare a transmisiunilor și
s-a adoptat un program adecvat de instruire a efectivelor care încadrau
aceste structuri specializate.
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După terminarea reorganizării subunitățile de telegrafie fără fir (T.F.F.)
au fost repartizate astfel:
La Marele Cartier General, posturile nr. 11 și 12
La Armata 1, posturile nr. 3, 4, 5 și 6
La Armata 2, posturile nr. 7, 8, 9 și 10
La Divizia 1 Cavalerie, secția 1 T.F.F.
La Divizia 2 Cavalerie, secția 2 T.F.F.
Postul T.F.F. nr. 1 instalat la Botoșani
Postul T.F.F. nr. 2 instalat pe vagoane de cale ferată, cunoscut și sub
denumirea de Post T.F.F. tren nr. 2; instalat inițial la Ghidișeni, apoi la
Nichișeni, ulterior a fost pus la dispoziția Marelui Cartier General
(M.C.G.) pentru asigurarea legăturilor radio cu Marina de Război
În urma acestui proces de refacere și reorganizare a armatei au mai
fost luate măsuri și pe linia înzestrării unităților de artilerie și a unei
părți din avioanele de luptă cu aparatură radio primită din Franța;
această măsură a fost determinată de nevoile reglării tirului de artilerie
prin observare din avion, asta ca urmare a învățămintelor trase din
primul an de război.
Chiar dacă legăturile telefonice și telegrafice au fost considerate mijloace
de transmisiuni de bază în campania anului 1917, telegrafia fără fir
(T.F.F.) a continuat să fie legătura oportună în asigurarea conducerii
marilor unități și unități la nivel tactic și operativ.
Telegrafia fără fir a rămas pe timpul campaniei separată de serviciul
telegrafic, telefonic și poștal, asigurând în permanență legăturile pe
calea undelor radio între diferite eșaloane atunci când transmisiunile
prin telegraf și telefon erau întrerupte.
Fără a intra în detalii, se cuvine a menționa faptul că pe timpul
pregătirii operațiilor militare pe frontul de la Mărăști un rol important l-a avut și buna organizare a transmisiunilor radio; astfel, în
bătăliile de la Mărăști posturile T.F.F. aflate la dispoziția Armatei 2
și-au adus un aport deosebit în obținerea victoriei prin asigurarea unor
legături stabile și oportune cu toate marile unități și unități aflate în
dispozitivul de luptă.
Astfel, postul T.F.F. nr. 7 de la punctul de comandă al Armatei 2 a asigurat
permanent traficul radio cu marile unități și unități ale Corpului 2 și 4
Armată, precum și cu unitățile aparținând Armatei 4 Ruse.
Postul T.F.F. nr. 8 a asigurat legătura radio a Corpului 2 Armată, cu
Armata 2 și Corpul 4 Armată; pe tot timpul ofensivei de la Mărăști,
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precum și după aceea, acest post s-a deplasat în permanență cu punctul de comandă al Corpului 2 Armată îndeplinindu-și cu succes misiunile încredințate.
Postul T.F.F. nr. 9 a asigurat permanent legăturile radio ale Corpului 4
Armată cu punctele de comandă ale Armatei 2 și Corpul 2 Armată.
Postul T.F.F. nr. 10 pus la dipsoziția Corpului 4 Armată a fost ținut în
rezerva de transmisiuni fiind gata de luptă în acțiunile ce au urmat.
În următoarea mare încleștare, cea de la Mărășești, transmisioniștii și-au
adus din nou marea contribuție la obținerea unei victorii zdrobitoare
asupra dușmanului; desfășurată de-a lungul a 29 de zile, bătălia de la
Mărășești a solicitat la maxim eforturile tuturor subunităților de transmisiuni aflate în zona de operații a Armatei 1 și Marelui Cartier General.
După cum se cunoaște, ziua de 6 august 1917 a constituit punctul culminant al acestei bătălii, de această zi fiind legată contribuția decisivă a
subunităților și posturilor T.F.F. nr. 3, 4, 5 şi 6 care erau la dispoziția
Armatei 1; asigurând legături radio oportune în timp real, în condițiile
în care inamicul nu mai contenea în bombardamente care au întrerupt
de multe ori legăturile telefonice și telegrafice, aceste posturi au realizat și misiuni de interceptare a comunicărilor radio ale inamicului, fiind de un real folos statelor majore în luarea hotărârilor pentru luptă.
Pentru modul în care au înţeles să-şi facă datoria, pentru faptele de
bravură săvârșite, numeroși ofițeri, subofițeri și gradați-soldați care au
încadrat posturile T.F.F. au fost recompensați cu diferite ordine și
medalii.
La fel de brav ca și în bătăliile de la Mărăști și Mărășești s-au comportat
transmisioniștii și în cadrul bătăliei de la Oituz, unde operatorii radio
din cadrul Secției 1 T.F.F. a Diviziei 1 Cavalerie au făcut totul pentru
front, totul pentru victorie; în același context este de remarcat aportul
operatorilor posturilor T.F.F. nr. 9 precum și posturile T.F.F. samarizate puse la dispoziția unităților de vânători de munte aflate în dispozitivul de luptă.
Eroicele bătălii desfășurate de armata română în vara anului 1917 reprezintă pagini de glorie nepieritoare în marea carte a istoriei neamului românesc. În acea crâncenă încleștare cu dușmanul toate subunitățile de transmisiuni din armata română și-au dus cu cinste și sacrificiu importanta misiune ce le-a fost încredințată.
Campania anului 1917 a marcat o mare victorie a armatei române, victorie cu un mare răsunet dincolo de hotarele țării, și în special în rân-
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dul aliaților care au apreciat efortul României de a-și îndeplini angajamentele asumate.
Anii 1916 și 1917, ani eroici pentru armata și poporul român au cerut
mari sacrificii subunităților și unităților de transmisiuni, atât pe front
cât și în zonele de refacere, provocând pierderi mari în personal și
tehnică specifică; acordarea ordinelor și medaliilor pentru sacrificiul
adus în realizarea legăturilor și pentru faptele de eroism săvârșite, certifică încă o dată înalta conștiinciozitate, patriotismul și eforturile tuturor transmisioniștilor depuse pentru îndeplinirea misiunilor în cele
mai grele condiții pe care le-a ridicat acest război.
Derularea evenimentelor de pe celelalte fronturi din Europa în anul
1918, izbânzile trupelor române în eliberarea Transilvaniei, acțiunile
trupelor franceze la sud de Dunăre precum și evoluția politică internă
au permis spre finele anului, la 1 decembrie, înfăptuirea celui mai
măreț act istoric al neamului românesc – încheirea procesului de formare a statului național român prin unirea Transilvaniei cu patria
mamă.
La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluțiunii,
Unirea Transilvaniei cu România era săvârșită ....................

Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor
bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea și unitatea națiunii române .
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https://www.historia.ro
https://www.ro.wikipedia.org
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Petre Dulfu (1856 - 1958): 160 ani de la
naştere
1

Gheorghe ZBÂRCEA,
Membru al Societăţii Numismatice Române, Bucureşti
Petre Dulfu s-a născut la 10 martie 1856,
cu trei ani înainte de Unirea Principatelor
Române din 1859, în comuna Tohat, Comitatul Sălaj (azi în jud. Maramureş),
într-o familie de intelectuali. Mama sa,
Gafia Bran, fiică şi soră de preot, îi cultivă
dragostea fierbinte pentru carte, începând cu poveşti şi basme. Tatăl său,
Chifor Dulf era un militant neobosit pentru drepturile românilor aflaţi sub opresiunea accentuată după aplicarea dualismului austro-maghiar din anul 1867.
Între anii 1864 - 1871 urmează clasele primare şi cele secundare la Baia Mare şi în
continuare între anii 1872 - 1875, cele liceale, toate cu predare în limba maghiară. ÎnPetre Dulfu, 1927.
că din liceu se remarcă prin ataşamentul
faţă de Societatea de Lectură a şcolii, iar
în anii următori trimite poezii la revista
Familia, din Oradea, condusă de Iosif Vulcan, precum şi la alte publicaţii.

1

Comunicarea, cu acest titlu, a fost prezentată de subsemnatul la Clubul Pensionarilor (Cenaclul literar - cultural „Ion Ghica”, al cărui membru fondator sunt), aparţinând de Sectorul II al Capitalei, la data de 15 octombrie 2016. Printr-o întâmplare am
găsit în bilbioteca unui coleg cartea „Omagiu profesorului Petre Dulfu”, apărută în
Editura Cartea Românească, Bucureşti, la 29 mai 1927. Mi s-a părut o personalitate
interesantă şi m-am apucat să caut pe piaţă unele dintre cărţile sale pentru a întocmi
alăturata prezentare. Lucrarea iniţială a suferit câteva mici modificări necesare.
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În 1876 termină ultimele două clase liceale la Cluj, de asemenea în
limba maghiară. Tot la Cluj, până în 1880, termină studiile universitare
şi îşi ia doctoratul cu tema: „Vasile Alecsandri în literatura română”.
Între anii 1881 - 1882, activează ca profesor de pedagogie la Şcoala
Normală din Turnu Severin. Începând cu anul 1882 şi până în 1887 îl
găsim angajat ca profesor de filosofie la Azilul „Elena Doamna” şi la
Şcoala Normală a Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român, unde
îl cunoaşte pe Ion Slavici (şi el profesor la Şcoala Normală), pe Eminescu, Vlahuţă, Haşdeu şi alte personalităţi ale culturii româneşti.
În anul 1886, la vârsta de 30 ani, se căsătoreşte cu Elena Mateescu, cu
care a avut patru copii. Viaţa alături de soţia sa a fost benefică pentru
profesor, deoarece l-a ajutat să se dedice scrisului.
Între anii 1889 - 1893, în afară de unele piese de teatru şi articole publicate în „Tribuna”, la îndemnul lui Slavici, îi apar cursurile „Etica” şi
„Estetica”, destinate elevilor şcolii normale din cursul superior.
În anul 1894 publică în limba română lucrarea care l-a consacrat: „Isprăvile lui Păcală”, o scriere în versuri, a povestirilor şi snoavelor din
literatura populară. Cartea a cunoscut mai multe ediţii, dintre care una
o prezentăm mai jos.

P. Dulfu, Isprăvile lui Păcală, ediţia a
XII-a revăzută, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1936.

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VI, 2017 • 181
În anul 1896 apare Legenda Ţiganilor cu subtitlul: „Din popor pentru
popor”, pentru ca în 1902 să publice cartea „Foloasele învăţăturii”, prin
Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”.

P. Dulfu, Foloasele învăţăturii, Institutul de Arte Grafice “Carol Göbl “,
Bucureşti, 1902.
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Euripide, Ifigenia, trad. de P. Dulfu, Bucureşti, Stabilimentul Grafic I.V.
Socecu, 1902.
Traducerile sale din Euripide au fost distinse cu premiul „Adamachi” al
Academiei Române.
O lucrare deosebită „Gruia lui Novac” apare în 1913, unde se găsesc zugrăvite faptele de vitejie ale românilor.
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P. Dulfu, Gruia lui Novac, Editura Institutului de Arte Grafice “C.
Sfetea”, Bucureşti, 1913.
O preocupare pentru profesor a fost întocmirea, singur sau în colaborare, a manualelor şcolare: „Citire clasele II - VII”, „Aritmetica clasele I VI”, „Geografia clasele III - VII”. Separat a mai elaborat un curs de „Pedagogie”, litografiat (550 pagini), structurat pe următoarele discipline:
Psihologie, Logică, Istoria Pedagogiei, Dictarea şi Pedagogia.
Cartea „Isprăvile lui Păcală” a fost reeditată în anul 2001 la Editura „Litera International”, Bucureşti-Chişinău şi cuprinde două părţi: „Isprăvile lui Păcală” într-un număr de 126 pagini (24 poveşti), iar în continuare
„Gruia lui Novac”, paginile de la 130 până la 349 (24 poveşti). Volumul a
fost editat în condiţii grafice deosebite.
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P. Dulfu, Ispravile lui Păcală, Editura „Litera International”, Bucureşti Chişinau, 2001.
O altă lucrare scrisă în 1926, după Sfânta Scriptură (234 de pagini),
„Isus Mântuitorul”, de asemenea în versuri, a fost reeditată în anul 2005
de Editura BLASSCO, sub semnătura lui Gh. Zarafu.
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P. Dulfu, Iisus Mântuitorul, ediţia a IV-a revăzută, Bucureşti, 1943.

P. Dulfu, Iisus Mântuitorul, Editura BLASSCO, Bucureşti, 2001.
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Pentru meritele sale în mai multe domeni, a fost distins cu : Bene
Merenti, clasa a I-a; Răsplata muncii pentru învăţământ, clasa a I-a şi Coroana României, în grad de ofiţer.
Cu toate că a fost răsplătit cu aceste importante distincţii, Petre Dulfu,
a rămas acelaşi om modest. S-a stins din viaţă în luna octombrie a
anului 1953, la impresionanta vârstă de 97 de ani.
Bucureşti, 15 octombrie 2016.
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