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Cuvânt înainte 
Daniel MUREŞAN 
Membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 
In Memoriam 
Călin Şenchea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfârşitul de iulie 2019 a aşternut o umbră cernită peste Asociaţia 
Colecţionarilor din Sălaj. La doar 61 de ani s-a stins lăsând în urma sa 
multă suferinţă, dar şi multă frumuseţe. Frumuseţea unei vieţi trăite în 
cinste şi onoare. 

Încă din anii tinereţii a asociat preocupările sale inginereşti cu pa-
siunea pentru filatelie, îndeosebi pentru tematica sportivă. Ne amintim 
cu plăcere despre primul club filatelic postdecembrist, organizat în 
garsoniera lui Călin. 

Prin dispariţia sa, golul lăsat în inimile familiei, dar şi în inimile 
membrilor asociaţiei, nu va putea fi umplut. A fost un coleg adevărat, 
un om dedicat filateliei, iar noi vom încerca să-i păstrăm vie amintirea, 
să ne gândim la el de fiecare dată când vom achiziţiona o piesă filate-
lică ce ne lipsea. 
Dumnezeu să-l aibă în paza sa. 
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50 de ani de la primul pas al omului pe Lună 
ing. prof. Ioan FODOREANU 
fost consul general al României în Ungaria 
 

Epoca de pionierat în cucerirea Spaţiului Cosmic 
Motto: "Cerul este negru, Pământul este albastru‖ 
Iuri Alekseevici Gagarin – Primul om în Spaţiul Cosmic 

 

Anul Geofizic Internaţional, derulat în perioada cuprinsă între da-
tele de 1 iulie 1957 şi 31 decembrie 1958, a fost perioada solară declarată 
ideală pentru a lansa sateliţi artificiali cu scopul de a studia Terra şi 
sistemul nostru solar. Uniunea Sovietică inaugurează Era Spaţiului 
Cosmic, în data de 4 octombrie 1957, prin lansarea satelitului artificial 
Sputnic I1, primul satelit artificial al Terrei. Aeronava a fost lansată la 
ora 10:29 PM, ora Moscovei, de la baza de lansare Tyuratam, din Re-
publica Kazahstan. Sputnic I avea un diametru de 22 de inch2,  cântă-
rea 83,6 kilograme şi înconjura Terra la fiecare oră şi 36 de minute. 
Odată cu acest eveniment putem afirma că a fost lansată era cosmică în 
filatelie. Apare în anul 1957, prima marcă poştală cu tematica cosmos, 
marcă cu valoarea de 40 de kopeici, care îl reprezenta pe Kostantin 
Eduardovici Ţiolkovski (1857 – 1935), savantul rus3 care a teoretizat 
modul de lansare în cosmos a unei rachete cosmice. Cu ocazia lansării 
satelitului Sputnic I, au emis mărci poştale  şi întreguri filatelice URSS, 
R.P. Albania, R.P. Chineză, R.D. Germană şi R.P. Polonă. În data de 3 
noiembrie 1957, URSS4 lansează al doilea satelit artificial, Sputnic II, 
care cântărea 508,5 kg şi care avea la bord prima vieţuitoare trimisă de 
pe Terra în Cosmos, căţeluşa Laika. Au emis mărci poştale şi întreguri 
filatelice URSS, R.P. Română şi R.S. Cehoslovacă. Cu această ocazie, în 
anul 1957 România emite seria intitulată Sateliţi artificiali ai Pământu-
                                                 
1 Sputnic, se traduce în limba română prin ―satelit‖; 
2 1 inch=2,54 cm; 
3 Tatăl savantului era polonez, iar mama era de origine tătară; 
4 URSS, adică Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (Rusia) 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VIII, 2019 • 5 

lui, două tripticuri dedicate celor doi sateliţi sovietici5, precum şi o serie 
din două timbre dedicată căţeluşei Laika. În data de 1 februarie 1958, la 
ora 3:48 UTC6, de la  rampa de lansare de la Cape Canavaral Air Force 
Station, SUA lansează primul satelit artificial, Explorer I, urmat imediat 
de satelitul Vanguard I, la data de 17 martie 1958. A emis mărci poştale 
statul Haiti. Din acest moment începe competiţia dintre SUA şi URSS 
pentru cucerirea Spaţiului Cosmic. Au urmat apoi satelitul Sputnik III, 
lansat de URSS la data de 15 mai 1958. Au emis mărci poştale şi între-
guri filatelice URSS, R.P. Română, R.P. Albania, R.P. Bulgară, R.S. Ce-
hoslovacia, R.P.D. Coreeană, R.D. Germană, R.P. Chineză, R.P. Ungară 
şi R.P. Polonă. Apoi în anul 1959, rachetele Lunik I,II şi III, lansate tot 
de URSS, care au fotografiat şi au trimis spre Terra partea nevăzută a 
Lunii. Au emis mărci poştale şi întreguri filatelice URSS, R.P. Română, 
R.P.  Albania, R.P. Bulgară, R.S. Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, R.P. Chineză, R.P. Mongolă.  În data de 15 mai 1960 este 
lansată în spaţiul cosmic, de către URSS, Nava Satelit I, efectuându-se 
cu această ocazie mai multe experimente printre care şi proba de deta-
şare a cabinei de nava cosmică. Au emis mărci poştale şi întreguri fila-
telice URSS şi R.P. Română. La data de 12 august 1960, SUA lansează în 
spaţiul cosmic, ca un corp de comunicaţii pasiv, satelitul Echo I. Emite 
efecte filatelice SUA. Odată cu Nava Satelit II, lansată în data de 19 
august 1960, URSS trimite în Cosmos doi câini, Strelka şi Belka, precum 
şi şoareci, muşte şi insecte, pentru a se studia cum se comportă vieţui-
toarele în spaţiul cosmic, în starea de imponderabilitate, 
transmiţându-se în direct prin televiziune comportamentul acestora. 
Emit mărci poştale URSS şi R.P. Bulgară. Experimentul se reia la data 
de 1 decembrie 1960 cu Nava Cosmică III, prin care URSS trimite în 
spaţiul cosmic câinii Pciolka şi Muşka, precum şi alte animale, insecte şi 
plante. Emite efecte filatelice URSS. La 4 februarie 1961, URSS a lansat o 
navă cosmică denumită Sputnic VII Gigant, având o greutate de 6.483 
de kilograme, încercându-se sistemul telemetric. Emite efecte filatelice 
URSS. La 12 februarie 1961, URSS lansează Staţia Interplanetară Au-

                                                 
5 Cu ocazia Expoziţiei Universale de la Bruxelles, din anul 1958, tripticurile vor fi 
supratipărite cu textul Expoziţia Universală Bruxelles 1958, supratipar de culoare roşie 
6 Ora universală coordonată 
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tomată ―Venusik‖, cel mai complex laborator trimis până în acel mo-
ment în spaţiul cosmic, conţinând aparatură pentru studierea spaţiului 
interplanetar, a radiaţiei cosmice, a comunicaţiilor radio, a micromete-
oriţilor, toate datele fiind transmise pe Terra. Emit mărci poştale şi în-
treguri poştale URSS, R.P. Bulgară, R.S. Cehoslovacă şi R.P. Ungară. 
URSS lansează la 9 martie 1961 Nava Cosmică IV, cu o cabină întreagă 
de animale la bord, printre care şi căţeluşa Cernuşka. Emite efecte fila-
telice URSS. La data de 25 martie 1961, URSS lansează Nava Cosmică 
V, cu animale, dar şi cu bacterii şi plante la bord, printre care şi câinele 
Zviozdocika. Emit efecte filatelice URSS şi R.P. Bulgară. Un pas mare în 
cucerirea Cosmosului este făcut în data de 12 aprilie 1961, când de la 
cosmodromul Baicamur din Siberia Apuseană, este lansată nava cos-
mică Vostok I7, care avea la bord primul cosmonaut al lumii, maiorul 
Iuri Alekseevici Gagarin. Greutatea navei era de 4.725 de kilograme, a 
evoluat pe o orbită maximă de 327 kilometri, cu o viteză maximă de 
29.000 kilometri pe oră, timp de 30 de minute, pe un traseu de circa 
8.000 de kilometri. Gagarin a fost permanent în legătură radio şi tv cu 
baza de pe Pământ. Nava a aterizat în apropierea satului Smelovka din 
regiunea Saratov. Cu această ocazie au emis mărci poştale URSS, R.P. 
Română, R.P. Albania, R.P. Bulgară, R.S. Cehoslovacia, R.P.D. Core-
eană, R.D. Germană, R.P. Mongolă, Surinam, Togo, R.D. Vietnam  şi 
R.P. Polonă, majoritatea ţări comuniste. Au fost emise de asemea o 
multitudine de FDC –uri, întreguri poştale şi obliterări speciale. Din 
câte se poate observa mai sus, părea că competiţia privind cucerirea 
spaţiului cosmic era câştigată detaşat de către URSS. La data de 25 
martie 1961, preşedintele în exerciţiu al SUA, John Fizgerald Kennedy, 
fixează ca obiectiv pentru NASA8, ca până în anul 1970, SUA să trimită 
un om pe Lună. Sub  impulsul discursului lui J.F.Kennedy, la 5 mai 
1961, în cadrul amplului proiect Mercury, SUA lansează în spaţiul 
cosmic prima rachetă Mercury – Redstone, având la bord primul cos-
monaut american, căpitanul de rang III Alan Bartlet Shepard, care a 
efectuat un zbor suborbital de 16 minute, la o altitudine de 185 de ki-
lometri, apoi la data de 21 iulie 1961 a fost lansată în spaţiul cosmic de 

                                                 
7 În traducere Răsărit 
8 National Aeronautics and Space Administration 
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către SUA, a doua navă rachetă Mercury – Redstone, avându – l la bord 
pe cosmonautul american Virgil Ivan ―Gus‖ Grissom, care a efectuat un 
zbor de 15 minute,  după care a amerizat la 500 de kilometrii de Cape 
Canavaral, în Oceanul Atlantic, capsula cosmonautului fiind recupe-
rată. Au emis mărci poştale SUA, Paraguay, Surinam şi Togo. La 6 
august 1961, URSS lansează nava cosmică Vostok II,  avându-I la bord 
pe cosmonautul Gherman Stepanovici Titov. Au emis mărci şi întreguri 
poştale URSS, R.P. Română, R.P. Bulgară, R.S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană, R.P. Polonă, R.D. Vietnam şi R.P. Ungară. La 
20 februarie 1962, SUA lansează de la cosmodromul Cape Canavaral 
nava cosmică Friendship 7, avîndu-l la bord pe locotenent-colonel-ul 
John Herschel Glenn, acesta fiind primul cosmonaut american care a 
efectuat un zbor orbital. Cosmonautul a efectuat o dirijare manuală a 
navei după a doua rotaţie în jurul Terrei, în urma dereglării sistemului 
automat de orientare a navetei. Au emis mărci poştale şi întreguri fila-
telice SUA, Haiti, Togo şi R.P. Ungară. Menţionăm că Exilul românesc 
emite în Spania o serie de două timbre dantelate şi nedantelate, cu 
această ocazie. De asemenea Exilul emite şi două FDC-uri cu timbrele 
dantelate şi nedantelate. În perioada 16 martie 1962 - 24 mai 1963, URSS 
a lansat seria de 18 sateliţi Cosmos. Mărci poştale a emis doar URSS. La 
25 mai 1962, SUA, lansează de la Cape Canavaral nava cosmică Aurora 
7, avându-l la bord pe cosmonautul american Malcolm Scott Carpenter. 
A emis mărci poştale R.P. Ungară, fiind astfel prima ţară comunistă 
care emite efecte filatelice cu ocazia lansării unei nave americane. La 11 
august 1962, URSS şi-a plasat pe o orbită circumterestră nava cosmică 
satelit Vostok 3, avându-l la bord pe maiorul sovietic Andrian 
Grigorevici Nikolaev. Nava a înconjurat Terra de 64 de ori, parcurgând 
2,6 milioane de kilometri în 95 de ore. La 12 august a fost plasată pe 
orbită nava cosmică Vostok 4, având la bord pe locotenent-colonelul 
Pavel Romanovici Popovici. Cu acestă ocazie s-a verificat posibilitatea 
stabilirii unei legături nemijlocite între două nave şi coordonarea acţi-
unii piloţilor cosmonauţi. S-a înfăptuit astfel un zbor în grup a două 
nave cosmice. Au emis mărci poştale şi întreguri filatelice URSS, R.P. 
Română, R.P. Albania, R.P. Bulgaria, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, R.P. Polonă şi R.P. Ungară. La 10 iulie 1962, 
SUA a lansat satelitul artificial pentru telecomunicaţii Telstar. Cu 
această ocazie timp de 3 minute s-au putut recepţiona în Europa ima-
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gini de televiziune transmise din SUA şi s-a studiat efectul radiaţiilor 
cosmice asupra dispozitivelor semiconductoare. Au emis mărci şi în-
treguri poştale Andorra, Antarctica Franceză, Camerun, Insulele Co-
more, Franţa, Mali, Monaco, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, So-
malia Fraanceză şi Wallis şi Futuna. La 3 octombrie 1962 a fost lansată 
de la Cape Canaveral nava cosmică Sigma 7, având la bord pe cosmo-
nautul american Walter Schirra. Au emis mărci şi întreguri poştale 
SUA şi R.P. Ungară. La 1 noiembrie 1962, URSS a lansat o navă cosmică 
spre planeta Marte. Pe bordul rachetei a fost instalată staţia interpla-
netară Marte 1. În cursul zborului, au fost stabilite legături radio de la 
106 milioane de kilometri. Au emis mărci şi întreguri poştale URSS, 
R.P. Bulgară, R.P. Mongolă şi R.S. Cehoslovacă. SUA lansează pro-
gramul Mariner, cu staţii automate, prin care între anii 1962 şi 1973 au 
fost lansate 10 sonde spre planetele Marte, Venus şi Mercur. Mariner 1 
a primit comandă de autodistrugere de la sol, deoarece racheta purtă-
toare deviase de la culoarul de zbor. Mariner 11 şi Mariner 12, au fost 
rebotezate Voyager 1 şi Voyager 2 şi au făcut parte din programul 
american Voyager. La 2 aprilie 1963, URSS a lansat o rachetă în direcţia 
Lunii, rachetă pe care era instalată staţia automată Luna 4. Au emis 
mărci şi întreguri poştale URSS, R.P. Română şi R.P. Bulgară. La 14 iu-
nie 1963 URSS a lansat nava cosmică Vostok 5, avându-l la bord pe 
cosmonautul Valeri Teodorovici Bîkovski. În fine, la 16 iunie 1963 este 
lansată nava cosmică Vostok 6, pilotată pentru prima dată de către o 
femeie, Valentina Vladimirovna Tereşkova. Au emis mărci şi întreguri 
poştale URSS, R.P. Română, R.P. Bulgară, R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger-
mană, R.P. Polonă şi R.P. Ungară. Mai amintim misiunea sovietică 
Voskhod 2, lansată în data de 8 martie 1965, avându-i la bord pe as-
tronauţii Pavel Belyayev şi Alexei Leonov. Are loc prima ieşire în spa-
ţiul cosmic a unui astronaut, în persoana lui Alexei Leonov. 

Am prezentat amănunţit evenimentele privind cucerirea spaţiului 
cosmic, subliniind pionieratele în acest domeniu. Multe ţări au emis 
mărci şi întreguri poştale, imortalizând acest eveniment. După anul 
1963, lansările de rachete cosmice sau de sateliţi devin evenimente 
aproape banale, omenirea aşteptând aselenizarea. Totodată sunt  
emise mărci poştale şi întreguri poştale de un număr tot mai mare de 
ţări, ca atare nu le vom mai enumera, enumerarea acestora ocupând 
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mult spaţiu tipografic. Încet, după anul 1963, iniţiativa cercetării spaţi-
ului cosmic este preluată de SUA, prin programele Gemini şi mai ales 
Apollo. Programul Gemini a fost al doilea program spaţial 
al NASA (după programul Mercury). Au fost realizate 12 zboruri spa-
ţiale în perioada 1965 – 1966, primele două zboruri automate, iar ur-
mătoarele 10 cu om la bord. Programul Gemini s-a dorit un sprijin 
tehnic pentru Programul Apollo, care avea ca misiune ducerea unui om 
pe Lună. În cadrul Programului Mercury au activat următorii astrona-
uţi: Alan Shepard, Gus Grissom, John Glenn, Scott Carpenter, Wally 
Schirra şi Gordon Cooper. În sprijinul Programelor Gemini şi Apollo,  
la 17 septembrie 1962 NASA  a adăugat un grup de 9 astronauţi şi 
anume pe Neil Armstrong, Frank Borman, Charles Pete Conrad, James 
A. Lovell, James McDivitt, Elliott See, Tom Stafford, Edward H. Whi-
te şi John W. Young. Alegerea celui de al treilea grup de astronauţi a 
avut loc la 18 octombrie 1963 şi era compus din astronauţii Edwin Buzz 
Aldrin, William Alison Anders, Charles Bassett, Alan L. 
Bean, Eugene Gene Cernan, Roger B. Chaffee, Michael Collins, Walter 
Cunningham, Donn Eisele, Theodore Freeman, Richard Gor-
don, Russell L. Rusty Schweickart, David Scott şi Clifton Williams. În 
urma acestor recrutări, numărul astronauţilor activi pentru Programele 
Gemini şi Apollo, era de 27. Astronauţii Gleen, Carpenter şi Slayton din 
diverse motive nu mai erau disponibili. Totodată astronautul Theodore 
Freeman a murit într-un accident de avion pe 31 octombrie 1964, 
în timp ce astronautul Charles Bassett a murit pe 28 februarie1966 în 
timpul unui zbor de antrenament. Virgil Grissom, Edward Whi-
te şi Roger Chaffee au murit  în data de 27 ianuarie 1967, în timpul 
tragediei misiunii Apollo 1. Clifton Williams a murit într-un accident 
de avion pe 5 octombrie 1967. NASA a făcut cunoscut publicului echi-
pajul pentru prima misiune Gemeni: Virgil Gus Grissom şi John W. 
Young. Misiunea a fost programată pentru 16 noiembrie 1964. Odată 
cu debarcarea Gemini 12 la 15 noiembrie 1966 şi închiderea respectivă a 
biroului Gemini la 1 februarie 1967, programul Gemini a fost declarat 
definitiv încheiat. Sigur, au existat şi alte misiuni cosmice atât ale URSS 
(Soyuz, Saliut, Intercosmos etc) şi a SUA (Skylab etc), precum şi misiunea 
spaţială cu echipaj comun american şi sovietic Apollo-Soyuz din luna iulie 

1975, dar în acest articol ne rezumăm la a prezenta perioada de pionierat a 

cuceririi Spaţiului Cosmic, până la ultima (deocamdată) prezenţă umană 

https://ro.wikipedia.org/wiki/NASA
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programul_Mercury
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pe Lună, realizată cu misiunea Apollo 17. Prezentăm mai jos cîteva 
mărci poştale din perioada de pionierat a epocii cosmice în filatelie. 
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Programul Apollo 
 
      otto: "That's one small step for man, one giant leap for mankind‖ 
Este un pas mic pentru om, un salt uriaş pentru omenire. 

                                               Neil Alden Armstrong – 
Primul om care a păşit pe Lună 

 
Programul Apollo a constat dintr-o serie de zboruri spaţiale pilo-

tate, efectuate de Statele Unite ale Americii (NASA), folosind astronava 
Apollo şi racheta purtătoare Saturn 5, între anii 1961 şi 1975. Proiectul, 
coordonat de NASA, a avut ca principal obiectiv "aselenizarea unui om şi 
întoarcerea lui în siguranţă pe Pământ până la sfârşitul decadei 1960-1970". 
Acest obiectiv a fost atins cu Apollo 11 în iulie 1969. Urmând succesului 
programelor Mercury şi Gemini, Programul Apollo a fost lansat pentru a 
încerca activitatea în spaţiu cosmic şi zborul omului în jurul Lunii, dar 
nu şi aselenizarea. Obiectivele programului Apollo au fost radical mo-
dificate ca urmare a anunţului preşedintelui John F. Kennedy din 25 
martie 1961, conform căruia Statele Unite ar trebui să trimită oameni pe 
Lună şi să-i aducă înapoi pe Pământ în siguranţă până în 1970. Astfel 
Apollo a devenit un program de aselenizare a omului pe Lună. Progra-
mul Gemini a fost pornit la scurt timp pentru a furniza un vehicul spa-
ţial care să demonstreze tehnicile necesare pentru mult mai complica-
tele misiuni Apollo. După opt ani de misiuni preliminare şi incluzând 
prima pierdere de vieţi omeneşti, când astronauţi ai NASA au murit 
într-un incendiu în timpul testelor modulului de comandă al Apollo 1 
(Gus Grissom, Roger Chafree şi Edward White), programul Apollo şi-a 
atins scopurile odată cu Apollo 11 care a dus primii oameni pe Lună, 
Neil Armstrong şi Buzz Aldrin, pe 20 iulie 1969 şi i-a readus în sigu-
ranţă pe Pământ pe 24 iulie. Primele cuvinte ale lui Armstrong la co-
borârea din modulul lunar Eagle au fost: Este un pas mic pentru om, un 
salt uriaş pentru omenire ("That's one small step for [a] man, one giant 
leap for mankind"). Doisprezece oameni au pus piciorul pe Lună până 
la sfârşitul programului Apollo în decembrie 1972. NASA a câştigat 
cursa spaţiului, dar într-un final, după ce primul om a ajuns pe Lună, 
atenţia publică a scăzut, scăzând şi interesul necesar garantării unui 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
https://ro.wikipedia.org/wiki/NASA
https://ro.wikipedia.org/wiki/1961
https://ro.wikipedia.org/wiki/1975
https://ro.wikipedia.org/wiki/NASA
https://ro.wikipedia.org/wiki/1960
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mercury
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gemini
https://ro.wikipedia.org/wiki/1970
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_iulie
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buget mai mare din partea Congresului American. După ce Lyndon 
Johnson9 a părăsit Casa Albă, NASA şi-a pierdut principalul său sus-
ţinător politic, iar Wernher von Braun10 a fost mutat de la NASA pe o 
poziţie de lobby la Washington, planurile pentru proiectele ambiţioase 
de a construi o staţie spaţială şi stabilirea unei baze lunare propuse ini-
ţial, nu au putut fi susţinute. Misiunea aproape dezastruoasă a lui 
Apollo 13, unde explozia unui rezervor de oxigen aproape a condamnat 
la moarte cei trei astronauţi, a ajutat la recaptarea atenţiei opiniei pu-
blice. Cu toate că iniţial au fost planificate 20 de misiuni Apollo, Apollo 
17 a fost ultima misiune de zbor sub emblema Apollo. Programul s-a 
încheiat înainte de termenul stabilit, din cauza bugetelor reduse (în 
parte datorită războiului din Vietnam). În cadrul Programului Apollo, 
există un sistem  complicat de denumire a misiunilor spaţiale funcţie 
de racheta purtătoare, tip Saturn şi numărul misiunii, existând totodată 
o denumire internă NASA ( SA, de la Saturn - Apollo) şi externă (AS, de 
la Apollo - Saturn). Acest sistem complicat de denumiri poate duce 
uneori la confuzii. Astfel Apollo 1 este numele oficial dat ulterior misi-
unii Apollo/Saturn 204 (AS-204), misiune care nu a fost lansată. Modu-
lul său de comandă (CM-012) a fost distrus de un incendiu în timpul 

                                                 
9 Preşedinte al SUA între anii 1963 – 1969 

10 Wernher Magnus Maximilian, Freiherr von Braun, cunoscut mai ales ca Wernher 
von Braun (n. 23 martie 1912, Wyrzysk, Prussia, d. 16 iunie  1977,  Alexan-
dria, Virginia, SUA) a fost un om de ştiinţă germano-american, pionier şi vizionar al 
dezvoltării tehnologiei şi zborurilor rachetelor. Wernher von Braun, conducător al 
programului german de creare a rachetelor germane (cea mai cunoscută fiind „cele-
bra‖ rachetă‖ V-2) atât înainte de-al Doilea Război Mondial, cât şi în toiul lui, a fost 
adus în Statele Unite, împreună cu o bună parte a echipei sale ştiinţifice de 
la Peenemünde, printr-o operaţiune secretă numită Operaţiunea Paperclip.  A deve-
nit cetăţean al Statelor Unite. A lucrat la programul militar american  ICBM  (Inter-
continental ballistic missiles "rachete balistice intercontinentale"), apoi la NASA, ca 
director al Centrului Marshall pentru Zboruri Spaţiale (Marshall Space Flight Center) şi 
ca şef al proiectului rachetei Saturn V, superacheta anilor 1960 care a permis Statelor 
Unite să lanseze în spaţiu nave din ce în ce mai performante din seria programului 
spaţial Apollo, care a culminat cu aselenizarea astronauţilor în misiunile spaţia-
le Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 şi Apollo 17. Von Braun este 
unanim considerat „părintele‖ programului spaţial al Statelor Unite. 
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unui exerciţiu de antrenament la 27 ianuarie 1967 la Pad 34 (Launch 
Complex 34, Cape Canaveral, denumit atunci Cape Kennedy) pe o ra-
chetă Saturn IB. Echipajul de la bord era compus din astronauţi aleşi 
pentru prima misiune umană din cadrul programului Apollo: pilotul 
comandant Virgil I. "Gus" Grissom, pilotul senior Edward White şi pi-
lotul Roger B. Chaffee. Toţi trei au murit în incendiu.  Apollo 2 şi 
Apollo 3 sunt redenumiri ale misiunilor Apollo/Saturn 205 (AS-205) şi 
Apollo/Saturn 206 (AS-206), Apollo 4 redenumire a misiunii Apol-
lo/Saturn 501(AS-501). Trei lansări sub denumirea ulterioară de Apollo 4, 
Apollo 5 şi Apollo 6, au fost făcute fără pilot. Apollo 7 a fost prima lan-
sare din Programul Apollo, care ducea astronauţi în spaţiul Cosmic, 
după dezastrul misiunii Apollo 1. Apollo 7 a fost lansată la data de 11 
octombrie 1968, de pe cosmodromul Cape Kennedy Air Forces Station, 
având la bord echipajul compus din Walter M. Schirra, comandant, 
Donn F. Eisele, navigator şi Walter. R. Cunningham, inginer de sistem. 
La întoarcere a amerizat în Oceanul Atlantic la data de 22 octombrie 
1968, fiind recuperată de nava maritimă USS Essex. Apollo 8 a fost 
prima misiune spaţială umană care a avut o viteză suficientă pentru a 
ieşi din câmpul gravitaţional terestru şi a intra în câmpul gravitaţional 
al altui corp ceresc. Lansarea a avut loc în data de 21 decembrie 1968, 
având la bord trei astonauţi, Frank Borman, James Lovell şi William  
Anders. După trei zile, echipajul a ajuns la Lună, pe care au orbitat-o 
de zece ori. De Crăciun, membrii echipajului au recitat primele zece 
versete din Geneză. Întoarcerea pe Terra a avut loc în data de 27 de-
cembrie 1968, amerizarea având loc în Oceanul Pacific, recuperarea 
modulului fiind făcută de nava maritimă USS Yorktown. În data de 3 
martie 1969, NASA lansează misiunea Apollo 9, având la bord pe as-
tronauţii James McDavitt, David R. Scott şi Russell L. Schweickart. Doi 
membri ai echipajului au ieşit în spaţiul cosmic, dar deja sovieticii 
efectaseră această manevră cu două luni înainte, când au transferat doi 
membri ai echipajului din vehiculul spaţial Soyuz 4, în Soyuz 5. Reîn-
toarcerea pe Terra a echipajului de pe Apollo 9 a avut loc în data de 13 
martie 1969, amerizarea având loc în nordul Oceanului Atlantic, recu-
perarea modulului fiind realizată de nava maritimă USS Guadalcanal. 
Misiunea  Apollo 10, lansată la data de 18 mai 1969, cu astronauţii 
Thomas P. Stafford, John W. Young şi Eugene A. Cernan la bord, a fost 
practic o recapitulare generală în vederea aselenizării. Reîntoarcerea 
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pe Terra a avut loc în data de 26 mai 1969, recuperarea modulului fiind 
făcută de nava USS Princeton.  

Apollo 11 este numele primei misiuni în care omul a păşit pe 
suprafaţa satelitului natural al Pământului, Luna. Este în acelaşi timp şi 
cea de-a cincea misiune cu echipaj uman din Programul Apollo, gesti-
onat de NASA, şi a treia care plasează oameni pe orbita lunară. Lansa-
tă pe data de 16 iulie 1969 ora 13:32 UTC, de la Centrul Spaţial Ken-
nedy, Florida, misiunea avea echipajul constituit din Neil Alden Ar-
mstrong, comandantul misiunii, Michael Collins, pilotul modulului de 
comandă şi Edwin Eugene„Buzz‖ Aldrin Jr., comandantul modulului 
lunar. Pe data de 20 iulie, Armstrong şi Aldrin au devenit primii oa-
meni care au păşit vreodată pe Lună, cu ajutorul modului lunar Eagel11 
în timp ce Collins, rămas pe modulul de comandă Columbia12, orbita 
deasupra lor. Masa vehiculului spaţial la lansare a fost de 45.702 kilo-
grame, iar la amerizare 4.932 kilograme. Aselenizarea a avut loc în da-
ta de 20 iulie 1969, ora 20:17 UTC, în zona Mării Liniştii de pe Lună. 
După verificările finale ale operaţiei de aselenizare, Armstrong i-a 
transmis lui Charles Duke (responsabil  la NASA cu comunicaţia din-
tre Pământ şi capsulă): „Houston, Tranquility Base here. The Eagle has 
landed” 13. Mesajul era diferit de cel convenit, întrucât a schimbat nu-
mele Eagle cu Tranquility Base. Dar totuşi acest detaliu i-a făcut pe toţi 
să înţeleagă că aselenizarea a fost fară probleme. La acea dată NASA 
lupta în instanţă împotriva unui set de legi aduse de ateista Madalyn 
Murray O'Hair (care a obiectat asupra faptului că membrii echipajului 
misiunii Apollo 8 au citit din Geneza), prin care se înfrâna orice activi-
tate religioasă în spaţiu. De aceea, Aldrin a făcut acest lucru pe ascuns, 
şi a mascat în discursul său referirea la Divinitate. A păstrat acest plan 
secret (nici măcar soţia nu a fost informată de către el) şi nu a fost făcut 
public câţiva ani. Buzz Aldrin era membru al Bisericii Presbitariene 
Webster, din Webster, Texas, Statele Unite. Setul pentru euharistie a 
fost pregătit de reverendul Dean Woodruff, pastorul bisericii pe care o 
frecventa. Aldrin a povestit despre acestea în ediţia din octombrie 1970, 

                                                 
11 Eagel = Vulturul. Vulturul pleşuv cu cap alb fiind simbolul SUA 
12 Columbia, personificare a SUA 
13 Huston, aici este Baza Tranquility. Vulturul a aselenizat. 
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în paginile revistei Guidepost şi în cartea sa „Return to 
Earth” (Reîntoarcerea pe Pământ). Biserica Presbitariană din Webster 
comemorează în cea mai apropiată duminică de 20 iulie, anual, acest 
eveniment. În data de luni, 21 iulie 1969, ora 02:39 UTC, Armstrong a 
deschis trapa, iar la 02:51 a început coborârea sa pe suprafaţa Lunii. 
Nu a putut observa suprafaţa de sub picioarele sale din cauza un di-
spozitiv aflat pe pieptul său. A urmat apoi o coborâre pe o scară lungă 
de nouă trepte, Armstrong acţionând un inel metalic pentru a 
desfăşura echipamentul modular împachetat (MESA) şi pentru a activa 
camera TV pe cealaltă parte a Vulturului, ca mai apoi, la ora 02:56 să 
pună piciorul său stâng pe suprafaţa lunară. A urmat imediat celebra 
frază, care ar putea caracteriza întreaga misiune Apollo 11, „Un pas mic 
pentru [un] om, un salt uriaş pentru omenire”. După ce astronauţii au în-
fipt steagul SUA în solul lunar, au avut o discuţie cu preşedinte-
le Richard Nixon printr-un telefon radio – transmiţător, convorbire ca-
racterizată de Nixon ca „cea mai importantă convorvire telefonică făcută 
din Casa Albă.” După mai mult de două ore şi jumătate petrecute pe 
Lună, cei doi astronauţi urcă în modulul lunar, ducând cu ei şi două 
cutii cu mostre selenare, cântărind 21,55 kilograme. Au lăsat pe Lună 
un steag american, o insignă a misiunii Apollo 1, prin care erau co-
memoraţi cei trei cosmonauţi morţi în urma accidentului din 27 ianua-
rie 1967  şi o placă, pe care erau două desene ale Pământului (repre-
zentând emisfera vestică şi cea estică) precum şi o inscripţie, dar şi 
semnăturile astronauţilor şi a preşedintelui Richard Nixon. Inscripţia 
era „Here Men From The Planet Earth First Set Foot Upon the Moon, July 
1969 A.D. We Came in Peace For All Mankind.” (Aici Omul De Pe Planeta 
Pământ A Pus Pentru Prima Dată Piciorul pe Lună, Iulie, 1969, d.Hr. Ve-
nim Cu Gânduri Paşnice în Numele Omenirii). Au mai lăsat şi un săculeţ 
conţinând o replică din aur a unei ramuri de măslin ca şi simbol tradi-
ţional al păcii, dar şi un disc de silicon conţinând mai multe mesaje. 
Acesta conţinea mesaje de bunăvoinţă din partea preşedinţilor ameri-
cani Eisenhower, Kennedy, Johnson şi Nixon alături cele ale altor 73 de 
lideri de stat, inclusiv România prin vocea preşedintelui Consiliului de 
Stat al R.S. România, Nicolae Ceauşescu. În cartea sa din 1989, Aldrin 
menţionează că printre obiectele lăsate pe Lună au fost şi medalii sovi-
etice care comemorau  pe cosmonauţii Vladimir Komarov şi Iuri Ga-
garin, morţi în misiune. Luna 15 a fost o încercare de ultim moment 
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venită din partea Uniunii Sovietice pentru a fura din prestigiul public 
al misiunii Apollo 11, dorindu-se a fi prima misiune care să returneze 
sol selenar pe Pământ. Totuşi, după 52 de orbitări ale Lunii şi variaţii 
mari privind înclinarea şi altitudinea satelitului, acesta s-a prăbuşit pe 
suprafaţa lunară în data de 21 iulie 1969. Misiunea a fost totuşi impor-
tantă pentru că a furnizat una din primele circumstanţe ale unei cola-
borări sovieto-americane, inginerii sovietici lansând Luna 15 pe un 
plan diferit de cel al lui Apollo 11, pentru a evita o posibilă coliziune. 
La întoarcere pe Terra a misiunii Apollo 11, în data de 24 iulie 1969, mo-
dulul a amerizat în Oceanul Pacific, recuperarea acestuia fiind făcută de 
nava maritimă USS Hornet. Chiar dacă ştiau că se implică într-una dintre 
cele mai grele şi periculoase misiuni din toate timpurile, toţi cei trei as-
tronauţi nu au avut asigurare de viaţă deoarece costa prea mult şi nu şi-o 
puteau permite. Cei trei erau deja cunoscuţi de foarte multă lume, aşa că 
au apelat la o soluţie alternativă. Ei au semnat sute de plicuri poştale, pe 
care le-au lăsat familiilor, iar în cazul în care nu se mai întorceau de pe 
Lună, aceştia să le vândă. 
Toate ţările care aveau televiziuni, inclusive cele socialiste au fost in-
vitate de NASA să preia imaginile televizate ale aselenizării. Dintre 
ţările socialiste, doar România şi Iugoslavia au acceptat. Comentariul 
la televiziunea română a fost făcută de directorul de atunci a Televi-
ziunii Române, Tudor Vornicu şi de Tudor Bacalu, pe post de transla-
tor. Autorul acestui articol a urmărit în direct aselenizarea, fiind elev 
în vacanţa dintre clasa VI-a şi a VII-a. Piciorul lui Armstrong pe Lună, 
din câte îmi amintesc, a fost pus în jurul orei 4:00 dimineaţa, ora 
României. Circulă o torie întreagă a conspiraţiei, cum că de fapt misiu-
nile Apollo nu ar fi ajuns pe Lună, ci aselenizarea s-a regizat într-un 
studiou pe Pământ. Am discutat unele problem ridicate de contestata-
rii aselenizării cu domnul Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut 
român. Acesta a demontat toată teoria conspiraţiei, fiind convins că 
aselenizarea a avut loc. De exemplu, privind faptul că steagul ameri-
can flutura pe Lună, domnul Prunariu mi-a explicat că drapelul ame-
rican era din tablă subţire de aluminiu şi a fost dus înfăşurat. La des-
făşurare tabla nu putea fi îndreptată perfect, de accea pare că steagul 
flutură. Dar acest capitol al contestării aselenizării, nu constituie tema 
articolului nostru. Apollo 12, a fost lansată de pe Centrul Spaţial Ken-
nedy, Florida, la data de 14 noiembrie 1969, având la bord un echipaj 
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format din astronauţii Charles Conrad Jr., Richard F. Gordon Jr. şi 
Alan J. Bean. A aselenizat în Oceanul Furtunilor de pe Lună, în data de 
19 noiembrie 1969. Se întoarce pe Terra în data de 24 noiembrie 1969, 
amerizând în Pacificul de Sud, modulul fiind recuperat de nava USS 
Hornet. Cu lansarea misiunii Apollo 13 începe una dintre cele mai in-
teresante experienţe din istoria omenirii. Lansarea a avut loc în data de 
11 aprilie 1970 de la Centrul Spaţial Kennedy din Florida. Echipajul era 
compus din astronauţii James A. Lovell Jr., în calitate de comandant, 
John L. Swigert, pilot al modulului de comandă şi Fred. W. Haise Jr., 
pilot al modulului lunar. Misiunea trebuia să aselenizeze în munţii Fra 
Mauro de pe Lună. În drumul spre Lună, la o distanţă de 321.860 ki-
lometri de Pământ, rezervorul de oxigen numărul doi a explodat, de-
fecţiunea extinzându-se ulterior şi la rezervorul de oxigen numărul 
unu. Misiunea era ratată, problema care se punea era posibilitatea 
reîntoarcerii pe Terra a echipajului. Printr-o disciplină exemplară şi o 
colaborare perfectă cu experţii de la sol, echipajul a reuşit să se 
întoarcă pe Terra. Amerizarea a avut loc în data de 17 aprilie 1970, în 
Oceanul Pacific, recuperarea modulului şi a echipajului fiind făcută de 
nava USS Iwo Jima. Întreaga omenire a stat atunci cu sufletul la gură, 
urmărind operaţiunea de salvare a echipajului. Îmi amintesc că erau 
date periodic informaţii privind situaţia în care se afla echipajul, prin 
scurte buletine de ştiri, eu însumi, elev în clasa a VII-a, am trăit la in-
tensitate maximă operaţiunea de salvare. Misiunea Apollo 14 a fost 
lansată în data de 31 ianuarie 1971, având la bord un echipaj format 
din astronauţii  Alan B. Shepard Jr., Stuart A. Roosa şi Edgar D. Mit-
chell. Aselenizarea a avut loc în data de 5 februarie 1971, în munţii Fra 
Mauro, unde trebuia să aselenizeze Apollo 13. Au fost colectate 42,8 
kilograme de rocă lunară. La întoarcerea pe Terra, în data de 9 februa-
rie 1971, modulul a amerizat în Pacificul de Sud. Recuperarea modu-
lului a fost făcută de nava USS New Orleans. 

Misiunea Apollo 15 a fost lansată în data de 26 iulie 1971 de la 
Centrul Spaţial Kennedy, fiind a patra misiune din Programul Apollo 
care a reuşit să aselenizeze. Aselenizarea a avut loc în data de 30 iulie 
1971, în regiunea Hadley de pe Lună. Misiunea a fost prima din ceea ce 
s-a numit J missions adică sejururi de lungă durată pe Lună, fiind to-
todată prima misune în care s-a folosit  Vehiculul Lunar Rover, un au-
tovehicul cu motor electric, care va fi folosit şi în misiunile Apollo 16 şi 
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Apollo 17. Echipajul a fost compus din comandantul misiunii  David 
A. Scott, pilotul modulului lunar James B. Irwing şi pilotul modulului 
de comandă Alfred M. Worden. Echipajul a staţionat pe Lună trei zile. 
În acest interval de timp astronauţii David Scott şi James Irwing, au 
petrecut 18 ore şi jumătate pe Lună, plimbându-se cu Roverul 27,9 ki-
lometri şi adunând 77 de kilograme de rocă lunară. În data de 2 august 
1971, echipajul s-a îndreptat spre Terra, unde a amerizat în Oceanul 
Pacific în data de 7 august 1971. Recuperarea modulului a fost făcută 
de nava portavion USS Okinawa. Cu prilejul acestei misiuni, a fost 
lăsată pe Lună o placuţă comemorativă pe care erau trecute numele 
celor 14 astronauţi decedaţi până la acea dată: Charles Baset, Pavel Be-
leaev, Roger Chaffree, Gheorghi Dobrovolski, Theodore Freeman, Iuri 
Gagarin, Edward Givens, Gus Grissom, Vladimir Komarov, Viktor 
Paţaev, Eliot See, Vladislav Volkov, Edward White şi Clifton Williams. 
Datorită secretomaniei autorităţilor sovietice, nu se ştia de moartea as-
tronauţilor Valentin Bodnarenco şi Grigori Neliubov. Totodată, de pe 
plăcuţă lipsesc şi numele astronauţilor Michael Adams şi Robert 
Lawrance, primul astronaut de culoare. Astronauţii misiunii Apollo 15 
au anunţat la conferinţa de presă de la întoarcere că au lăsat pe Lună, 
alături de plăcuţa sus menţionată, o mică statuetă de aluminiu de 8,5 
centimetri lungime numită Astronautul căzut, realizată de sculptorul 
belgian Paul Van Hoeydonc, care se dorea un omagiu adus astro-
nauţilor decedaţi. David Scott a pus condiţia ca statueta să fie uşoară 
dar robustă, să fie asexuată şi să nu reprezinte niciun grup etnic, toto-
dată ca numele autorului să rămână necunoscut. Dar artistul a încălcat 
cerinţa care prevedea ca numele lui să nu fie dat publicităţii, făcând 
bani buni din copiile pe care le-a vândut. Astronauţii au fost sancţionaţi 
de NASA, prin faptul că au fost eliminaţi de pe listele altor misiuni 
pentru introducerea neautorizată a statuetei pe nava spaţială. A avut 
loc totodată un  incident grav, datorat transportării pe Lună a 398 de 
plicuri poştale în mod neautorizat de NASA. În total, cu ocazia misiunii 
Apollo 15, au fost transportate spre Lună, 641 de plicuri poştale. Scott a 
transportat 398 de plicuri cu logoul misiunii, care au ajuns pe suprafaţa 
Lunii, la sugestia unui amic, Horet Eiermann. Acesta a făcut sugestia la 
solicitarea unui comerciant de efecte filatelice din R.F. Germană, pe 
nume Hermann Sieger. Worden a transportat 145 de plicuri autorizate, 
144 reprezentând fazele Lunii şi unul intitulat Primul Zbor, care nu au 
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ajuns pe suprafaţa Lunii, ci doar în modulul de comandă, fiind co-
mandate de F. Herrick, filatelist. Irwing a transportat 98 de plicuri 
dintre care 87 semnate de membrii echipajului Apollo 12, toate 
ajungând doar în modulul lunar. Cele 87 de plicuri semnate de mem-
brii misiunii Apollo 12, au fost transportate de Irwing la rugămintea 
soţiei astronautului  Richard Gordon, membru al echipajului Apollo 
12. Soţia astronautului Gordon era mare filatelistă, pregătise plicurile 
să le ducă pe Lună soţul ei, cu ocazia misiunii Apollo 12, dar acesta 
refuzase. Dintre cele 398 de plicuri transportate de Scott, 100 au fost 
date lui Eiermann, care le-a transmis mai departe colecţionarului Sie-
gel, iar restul au fost împărţite de cei trei astronauţi. Un exemplar 
dintre cele 100 ale lui Siegel, a fost vândut în anul 2014 cu suma de 
50.000 de dolari. Cele care şi le-au împărţit astronauţii au fost ulterior 
confiscate de NASA. După mai mulţi ani, plicurile au fost returnate 
astronauţilor. O imagine proastă a creat astronauţilor şi faptul că au 
acceptat câte 7.000 de dolari de la Horst Eiermann, pentru faptul că au 
transportat aceste plicuri în spaţiul cosmic. Astronauţii nu ştiau despre 
înţelegerea lui Eiermann cu Siegel. Interesant de ştiut care erau salariile 
celor trei astronauţi la acea dată: Scott avea salariul de 2.199 de dolari, 
Worden 1.715 dolari şi Irwing 2.235 de dolari14. Misiunea Apollo 16 a 
fost lansată în data de 16 aprilie 1972, de la Centrul Spaţial Kennedy, 
avându-i la bord pe comandantul John Young, pe pilotul modulului de 
comandă Ken Mattingly şi pilotul modulului lunar Charles Duke. 
Aselenizarea a avut loc în zona Descartes de pe Lună. A fost folosit 
Roverul, a fost colectată o cantitate de 94,7 kilograme de rocă lunară, iar 
la întoarcere, între Lună şi Terra, a fost efectuată o activitate extrave-
hiculară de o oră şi 25 de minute. Amerizarea a avut loc în Pacificul de 
Sud, recuperarea modulului fiind făcută de nava USS Ticonderoga. În 
data de 7 decembrie 1972, este lansată de la Centrul Spaţial Kennedy 
misiunea Apollo 17, ultima lansare din Programul Apollo. La bord se 
aflau astronauţii Eugen A. Cernan, Ronald E. Evans şi Harrison H. 
Schmitt. La presiunea comunităţii ştiinţifice, unul dintre membrii 
echipajului, Harrison H. Schmitt, era geolog de profesie, înlocuindu-l 
pe astronautul prevăzut iniţial pentru această misiune, Joe H. Engle. 

                                                 
14 Informaţie luată de pe Internet 
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Aselenizarea a avut loc în Valea Taurus – Littrow de pe Lună. Au fost 
efectuate mai multe teste, printre care şi o transmisie radio pe Lună, 
între modulul lunar şi vehiculul Rover şi au fost colectate 110,5 kilo-
grame de rocă lunară. Întoarcerea spre Terra a demarat în data de 14 
decembrie 1972, amerizarea având loc în data de 19 decembrie 1972, în 
Pacificul de Sud. Recuperarea modulului s-a făcut de către nava USS 
Ticonderoga. 

Din punct de vedere filatelic, este interesant faptul că în pe-
rioada cât s-a derulat Programul Apollo, au fost puţine ţările care emis 
mărci poştale şi efecte filatelice cu ocazia lansări acestor nave spaţiale 
americane în Spaţiul Cosmic. Au emis mărci poştale şi efecte filatelice 
ţări din Estul Europei, România, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia şi 
unele ţări din Africa şi Asia (Peninsula Arabică). Ulterior anului 1972, 
au fost emise un număr foarte mare de mărci poştale dedicate misiu-
nilor Apollo, în special cu ocazia aniversării a 5, 10, 20, 25 etc de ani de 
la prima aselenizare a navei spaţiale Apollo 11. Mai jos, prezentăm câ-
teva astfel de emisiuni filatelice, emise în anul 1969, fără a prezenta 
exhaustiv seria, pentru a ocupa un spaţiu tipografic cât mai mic. De 
asemenea, prezentăm cîteva plicuri cu semnăturile astronauţilor apli-
cate pe ele. Specificăm că semnăturile sunt aplicate cu tehnica ball pen. 
Semnăturile originale ar  fi costat o avere pentru autorul articolului. Şi 
aşa, obţinute în urma unor licitaţii pe eBay, plicurile au avut preţuri 
destul de piperate. Plicurile au fost licitate de pe site-ul spaceflori.com 
şi trimise cu antetul celebrului colecţionar de autografe autentice Flo-
rian Noller din Weil der Stadt/Germania. Actualmente, site-ul 
spaceflori.com a devenit artifactcloud.com, Florian Noeller fiind unul 
dintre cei mai de încredere şi respectaţi dealeri de space memorabilia. Un 
număr foarte mare de mărci filatelice şi de plicuri au fost emise de 
Poşta Locală NASA. Poate într-un număr viitor ne vom ocupa şi de 
acestă temă, a emisiunilor Poştei Locale NASA. 
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2. Spaţiul Cosmic în filatelia românească 
 

Motto: „În primul rând, zborul cosmic îţi creează o altă perspectivă de a vedea 
lumea, plecând de la perspectiva strict fizică pe care o ai privind Pământul din 
Spaţiul Cosmic.‖ 
           Dumitru Dorin Prunariu – primul român în Spaţiul Cosmic 
 

Dumitru Dorin Prunariu a fost primul român care a ajuns în Spaţiul 
Cosmic, în data de 14 mai 1980, în cadrul misiunii Soyuz 40. Misiunea 
avea loc în cadrul Programului Intercosmos, iniţiat de URSS şi adresat 
ţărilor socialiste aliate ale sale atunci. Cosmonautul român a zburat 
împreună cu cosmonautul sovietic Leonid Popov, petrecând în spaţiu 7 
zile, 20 de ore şi 42 de minute. Vom prezenta în acest capitol al artico-
lului mărci poştale româneşti, având ca temă cucerirea Spaţiul Cosmic. 
Deoarece mărcile poştale româneşti cu această tematică sunt cunoscute 
de către cei interesaţi, ne rezumăm să prezentăm doar mărci poştale cu 
erori. Prezentăm doar mărcile sau blocurile cu erori, nu şi întreaga se-
rie, din considerente de reducere a spaţiului editorial. Tot din aceleaşi 
considerente nu am prezentat nici marca martor a erorii. 

1. Cadrul maro deplasat spre stânga; 
2. Cadrul maro deplasat spre dreapta; 
3. Eroare la tăiere; 
4. Linii verticale albastre în partea dreaptă a mărcii; 
5. Pată în partea stângă a căştii; 
6. I. Gagarin, punct pe frunte; 
7. V. Tereskova, punct maro după 1,40 lei; 
8. J. Glenn, albastru din drapel excede cadrul drapelului în partea 

stângă; 
9. V. Tereşcova, pată pe drapel, deasupra căştii; 
10. W. Schirra, pată pe cască; 
11.  G. Cooper, pată sub gât; 
12.  P. Popovici, punct sub nas; pete în caseta preţului; 
13.  V. Bîkovski, V. Tereşkova, liniuţe perpendiculare roşii colţ 

stânga sus; 
14.  A. Nikolaev, pată pe nas; 
15.  P. Popovici, punct pe nas; 
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16.  Sateliţi artificia, lipsă li, timbrul albastru din coliţă; 
17.  Sateliţi artificial, lipsă literai, timbru albastru din coliţă; 
18.  Luna 4, linie în dreptul rachetei şi pată sub rachetă, timbru 

dreapta sus; 
19.  Eroare în slujba, culoarea kaki; 
20.  Pată în dreapta jetului ; 
21.  Pată violet deasupra cuvântului ROMANA; 
22.  Culoare; 
23.  Culoare; 
24.  Apollo 11, piciorul literei N, din UMAN, mai scurt; pete 

albastre din tipărire jos; 
25.  I . Gagarin, pată în dreapta capului, timbrul din stînga sus; 
26.  Apollo 8, litera R din cuvântul ZBORUL; pată albă sub 

globul albastru, timbrul stânga sus; 
27.  Apollo 13, linii verticale albastre pe timbrele din stânga; 
28.  Apollo 13, liniuţă verticală sub Apollo – 13; 
29.  Apollo 12, pată albă între cele două pete argintii, timbrul 

stânga sus; 
30.  Apollo 16, pată albă sub POSTA, timbru stânga sus; 
31.  Apollo 15, dantelat, punct în O din POŞTA; pată argintie 

în caseta Worden; 
32.  Apollo 15, nedantelată, imagine deplasată spre stânga; 
33.  Încheierea misiunii Apollo, nedantelat, pată mov închis, 

deasupra timbrului; protuberanţă sus în stânga, pe fondul mov; 
34.  Încheierea misiunii Apollo, nedantelat, pată mov închis, 

deasupra timbrului; 
35.  Skylab, punct alb în faţa cifrei 2; 
36.  Skylab, linii orizontale negre peste Skaylab 1973, dreapta 

jos; 
37.  Semnătura lui Dumitru Prunariu, la exact 32 de ani la de la 

deplasarea sa în Cosmos; 
38.  Europa 1994, eroare, coliţa fără serie; 
39.  Semnătura lui Dumitru Prunariu; 
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Marchizul La Fayette în filatelie 
Radu-Florin CHIŞIU 
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 
 

Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Mortier de la Fayette, 
cunoscut simplu sub numele Marchizul de la Fayette, este fiul lui Mi-
chel de Mortier marchiz de la Fayette şi al Marie Louise Jolie de la 
Riviére, s-a născut la data de 6 septembrie 1751 la Castelul de Chavanic, 
lângă Le Puy-en-Velay, în provincia Auvergne (acum Haute-Loire) din 
Franţa. 

 Provine dintr-o mare familie nobilară, militară, rămas orfan la 
vârsta de 12 ani, mama şi bunicul său lăsându-i o moştenire mare şi un 
titlu nobilar. 

La 9 aprilie 1771, La Fayette intră în rândurile Armatei Regale 
Franceze având ca sarcini marşul la paradele militare. Bărbaţii din fa-
milia La Fayette  se bucurau de o reputaţie de curaj şi cavalerie, fiind 
cunoscuţi pentru dispreţul pe care îl aveau faţă de pericol. Educat în 
noile idei despre religie, ştiinţă şi umanitate, susţinut de soţia sa, dar 
împotriva familiei sale conservatoare, s-a implicat în politică. 

La vârsta de 16 ani se căsătoreşte cu Marie Adrienne Francoise de 
Noailles, fiica ducelui Ayeny, născută la 2 noiembrie 1759 în Paris, care 
provenea dintr-o mare şi bogată familie nobiliară, devenind astfel 
marchiză. A urmat studiile la Şcoala de echitaţie Versailles, Liceul 
„Louis cel Mare‖, Colegiul „Duplessis‖ şi Universitatea din Paris. Da-
torită poziţiei sociale şi a înaltelor demnităţi militare a participat la 
formarea anuală a unităţii sale militare din zona Métz, unde a avut în-
tâlniri cu Charles Franqois de Broglie, marchiz de Ruffec, care deţinea 
funcţia de comandant al armatei din est. A participat la diverse întru-
niri de familie, cine fastuoase, baluri familiare în cadrul cărora partici-
pau membri marcanţi ai elitei miltare şi politice ale vremii, aristocraţi 
bogaţi etc, iar în anul 1775 l-a cunoscut pe ducele de Gloucester, care a 
abordat problema luptei de eliberare şi independenţă din coloniile en-
gleze de pe continentul american împotriva imperiului britanic. Ducele 
de  Gloucester a purtat discuţii şi aranjamente clandestine cu Silas 
Deane, om politic şi diplomat, agent secret străin din SUA în Franţa,  
prin mandatarea sa de către Senatul SUA, în timpul războiului de in-
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dependenţă a SUA între anii 1775-1883, care a avut loc între cele 13 co-
lonii ale SUA şi Imperiul britanic, în vederea alăturării unor lideri 
marcanţi francezi cauzei revoluţionare. 

Sensibil la răscoala coloniştilor din Statele Unite, La Fayette se întâlneşte 
la Paris cu Silas Deane, trimis de Congresul insurgenţilor, apoi cu Ben-
jamin Franklin, a părăsit armata regală şi a plecat să lupte în America. 
Din iulie 1779 până în martie 1780 La Fayette s-a întors în Franţa pentru 
a prezenta un plan de susţinere francez pentru armata continentală în 
vederea susţinerii războiului de independenţă. 

Tânăr general, La Fayette a fost prezentat comandantului său, ge-
neralul George Washington, cu care a legat o strânsă prietenie de-a 
lungul vieţii. La Fayette a comandat trupe americane în mai multe bă-
tălii, inclusiv la asediul Yorktown, la bătălia de la Brandywine din 11 
septembrie 1777, unde a fost rănit prin împuşcare la un picior. Deşi ră-
nit, a reuşit să organizeze o retragere ordonată, iar în urma bătăliei de 
la Rhode Island a  fost decorat şi avansat la gradul de general locote-
nent. A fost numit la conducerea Armatei Continentale, trupele sale din 
Virginia au blocat forţele engleze conduse de sir Cornwallis Charles, 
general locotenent al armatei  britanice, până când alte forţe americane 
şi franceze sau regrupat în vederea bătăliei de la  Yorktown. În iarna 
anului 1780-1781 La Fayette a fost ales primul membru străin al Socie-
tăţii Filozofice Americane din Philadelphia. În anul 1782 Thomas Jef-
ferson l-a promovat la gradul de mareşal de câmp sărind peste nume-
roase grade militare. În anul 1783 La Fayette a luat parte la negocierile 
care au dus la semnarea Tratatului de la Paris între Marea Britanie şi 
SUA, de asemenea a colaborat cu Thomas Jefferson pentru a stabili 
acorduri comerciale între SUA şi Franţa. După cumpărarea statului 
Louisiana în anul 1803  cu suma de 8.831250 dolari SUA de la Franţa, 
preşedintele SUA Thomas Jefferson l-a consultat pe La Fayette dacă ar 
fi interesat de guvernarea statului, dar acesta a refuzat, motivând pro-
bleme personale şi dorinţa sa de a lucra pentru libertate în Franţa.  

În anul 1814, dupa restauraţia Bourbonilor, a devenit membru li-
beral în cadrul Camerei Deputaţilor, participând activ la viaţa politică. 
În anul 1824, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la naşterea naţiunii 
americane, preşedintele SUA James Monroe la invitat în calitate de in-
vitat special al naţiunii americane, parcurgând în vizite toate cele 24 de 
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state din Uniune pe o durată de 16 luni. În timpul revoluţiei din anul 
1830 din Franţa, La Fayette a refuzat oferta de a deveni dictator francez, 
în schimb l-a sprijinit pe Louis Philippe ca rege (1830-1848), dar s-a în-
tors împotriva lui când acesta a devenit autocrat. 

A fost supranumit „Eroul celor 2 lumii‖ pentru realizările sale în 
serviciu, atât al Franţei cât şi al SUA. De-a lungul vieţii sale, La Fayette 
a fost un expert al idealurilor epocii iluministe, în special în ceea ce 
priveşte drepturile omului şi naţionalismul civic. Statuia lui La Fayette 
tronează în faţa Palatului Justiţiei din oraşul Métz, locul unde acesta a 
decis să se alăture cauzei americane. În Franţa, La Fayette a construit 
Hotelul „La Fayette‖ de pe  str. Bourbon din Paris. Marc Leepson, 
jurnalist, istoric şi autor american, şi-a închinat studiul despre viaţa lui 
La Fayette, Marquis de La Fayette era departe de a fi perfect. El a fost 
uneori insuportabil, naiv, imatur şi egocentric, dar a rămas constant în 
ideile sale, chiar dacă şi-a pus în pericol viaţa şi averea. Aceste idealuri 
s-au dovedit a fi principiile fondatoare ale celor două dintre cele mai 
durabile naţiuni ale lumii SUA şi Franţa. 

A primit următoarele decoraţii-ordine militare şi civile pentru con-
tribuţiile aduse de-a lungul întregii sale cariere: 

- cavaler al ordinului armatei regale de Saint Louis 
- numele său este înscris sub Arcul de Triumf din Paris 
- cetăţean de onoare al Statelor Unite ale Americii 
- membru al Academiei americane de Arte şi Ştiinte 
- părintele fondator al şcolii speciale militare de Saint Cyr. 
Marchizul de La Fayette este prezent  în filatelie cu ocazia celei de 

a 175-a aniversare a lui La Fayette în America în 1777, ediţia din 13 iu-
nie, anul 1952 , poziţia 1010-A 457 având valoarea nominală de 3 cenţi, 
de culoare albastru, perforaţie 11x10 ½ coala de 50 bucăti, maxicard 
luminos - aniversare a naşterii - ediţia din 6 septembrie 1957 - 1097-A54 
de culoare roz trandafiriu,  perforaţie 10 1/2x11 în coala de 50 de bu-
caţi, cu ocazia celei de a 200-a aniversare a sosirii lui La Fayette în SUA, 
emis la 13 iunie 1977, poziţia 1716-A-1105, cu valoare de 13 cenţi de 
culoare gri bleau şi roşu perforaţie 11, maxicard, există şi în coală de 40 
de bucăţi plus FDC şi maxicard, emise în SUA. 

Cu ocazia plecării în SUA a lui La Fayette, statul Camerun a emis 
un timbru aniversar de poştă aeriană - 200 de ani - cu chipul său alături 
de vasul „Victorie‖, emis la data de 20 octombrie 1975, pozţia 
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C227-AP95, de culoare violet şi perforaţie 13, cu valoarea nominală de 
100 de franci. 

Republica Ciad a emis un timbru de poştă aeriană la 4 iulie 1976 cu 
ocazia aniversării zilei independenţei a SUA, în care apare La Fayette 
oferindu-şi serviciile sale cauzei americane, poziţia C-183-AP59, mul-
ticolor, perforaţie 14, cu valoare nominală de 150 de franci şi o coliţă 
filatelică. 

În 30 iulie 1977, cu ocazia aniversării sosirii lui La Fayette în SUA, 
statul Ciad a emis un timbru aniversar de poştă aeriană aflat la poziţia 
C212-AP-64, multicolor, perforaţie 13, cu valoare nominală de 100 
franci.  

Republica Volta Superioară (Burkina-Faso) a emis un timbru la 
data de 6 mai 1975 cu ocazia bicentenarului revoluţiei americane, re-
prezentându-i pe George Washington alături de La Fayette călare in-
spectând trupele militare, iarna, poziţia  A -114 a, multicolor, perfo-
raţie 14, având valoare nominală de 30 franci, însoţit de o coliţă filatelică 
cu o valoare nominală de 500 franci, există şi seria nedantelată. 

Republica Togo a emis timbre la data de 7 noiembrie 1977 repre-
zentându-l pe La Fayette sosind în New York în anul 1824, poziţia 
C329-A187, multicolor, perforaţie 13x14, cu  valoare nominală de 60 
franci, şi un al doilea reprezentându-l pe George Washington şi La 
Fayette în Valley Forge, poziţia C330-A 187, multicolor, perforaţie 
13x14, cu valoare nominală de 105 franci, fiind însoţite de o coliţă fila-
telică, reprezentându-l pe George Washington şi       La Fayette in-
spectând trupele americane la Valley Forge, având valoarea nominală 
de 500 ekuele. 

Republica Togo a emis la data de 7 noiembrie 1977 două timbre cu 
ocazia aniversării sosirii lui La Fayette în America, poziţia 968-A187, 
multicolor,  perforaţie 14x13, cu valoare nominală de 25 de franci şi un 
timbru cu sosirea sa în oraşul Montpellier din Franţa, la vârsta de 19 
ani, poziţia 969-A187 multicolor, cu valoare nominală de 50 franci şi o 
coliţă. 

Statul Guineea a emis un timbru reprezentându-l pe La Fayette din 
seria personalităţi celebre, emis la 1 noiembrie 1987, poziţia  
1041-A-154, multicolor, perforaţie 13 ½, cu valoare nominală de 50 de 
franci şi o coliţă filatelică.  
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Statul Guineea Ecuatoriala a emis un timbru în anul 1975 cu La Fayette, 
reprezentând un tablou pictat de Samuel Moase, cu valoare nominală 
de 0,40 ekuele. 

Franţa a emis 2 timbre la 15 septembrie 1927 reprezentându-l pe 
George Washington şi La Fayette, pozitia 243-A-34, de culoare roşu 
mat, cu valoarea nominală  de 90 centimes, culoare roz, 1,50 franci de 
culoare albastru, existând şi erori în care nu figurează valorile nomi-
nale, căutate de mulţi pasionaţi de timbre - există şi seria nedantelată. 

Statul Grenada a emis un timbru de poştă aeriană cu ocazia Bicen-
tenarului revoluţiei americane, emis la data de 6 mai 1875, poziţia C 
32-AP-1, multicolor, perforaţie 13 1/2x13, având valoarea nominală de 
1 dolar. 

Guineea Bissau a emis un timbru la 5 iulie 1989, cu La Fayette ară-
tând spre cartea cu „Declaraţiile omului‖, poziţia  806-A-120, multi-
color, perforaţie 12x12 ½ , cu dimensiunile 27x 44 mm, având valoare 
nominală de 350 peso. Guineea Bissau a emis un timbru la 5 mai 1976 
reprezentându-l pe La Fayette împreună cu George Washington 
inspectănd trupele în Manmouth SUA, poziţia 360E-A30 a - multicolor, 
perforaţie 13 ½ , litografiat având valoare nominală de 40 ekuele şi o 
coliţă filatelică.  

Republica Malgaşă, fosta Madagascar, a emis la data de 14 iule 1989 
un timbru cu vignetă reprezentându-l pe La Fayette călare pe cal in-
trând în oraşul Versailles din Franţa, poziţia 936-A-305, multicolor, li-
tografiat, perforaţie 13 ½, având valoarea nominală de 1000 franci. 

Franţa a emis la data de 25 februarie 1989 un timbru semipoştal cu 
La Fayette, poziţia B605-SP-31, perforaţie 13, multicolor, având valoare 
nominală de 2,20 franci + 50 centimes, tiraj 1983435, existând şi un bloc 
de 4 timbre al seriei nedantelate, însoţit de două vignete. 

Franţa a emis în anul 1949 vignete experimentale, eseuri 
reprezentându-l pe La Fayette S.T.I.F., 3 versiuni, iar în anul 1963 - 2 
versiuni exemplificate la pagina 1139 din catalogul filatelic 
Yvert-Tellier. Încercări-Probe de imprimare în formatul nr.3, şi 6 au fost 
realizate de către tipograful Sambert-Marinoni (cel care a furnizat ma-
şinile de imprimerie pentru atelierele de Timbru Poşta). Vigneta im-
primată a fost realizată după o gravură de Dupleissis Maurice. Legen-
da S.T.I.F. semnifică Serviciul Tehnic de Imprimare Fiduciară, serviciul 
responsabil de realizarea cilindrelor de imprimare din tipografie. 
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Tipul 1 cu legenda Lafayette (TD3 anul 1949) 
 
La 1. figurina maro (STIF fără puncte) – 130 
La 2. figurina neagră (STIF fără puncte) – 130 
La 3. figurina neagră, maro şi portocalie (STIF cu puncte) – 130 
La 4. figurina verde, maro şi portocaliu (STIF cu puncte) – 130 
 
Tipul 2 fără Legenda (TD6 anul 1963) 
 
La 1. figurina verde şi nuanţe verde-măsliniu – 42 
La 2. figurina albastră şi nuanţa roşu- cărămiziu – 42 
La 3. figurina albastră – 42 
La 4. nuanţa roşu – cărămiziu – 42 
La 5. nuanţa verde- galben – 42 
La 6. figurina verde şi nuanţa maro roşcat - 130 
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Romfilatelia nu a emis până în prezent nici un timbru 
reprezentându-l pe Marchizul de La Fayette. 

Timbrele aduse în discuţie fac parte din colecţia personală, prezente 
în cataloagele internaţionale. În anul 1987, Franţa a emis monede de 100 
franci avându-l pe revers pe generalul La Fayette, din argint 0.900 
monedă comemorativă, cu un tiraj de 4.801.000 bucăţi. 

Cu mulţumiri pentru completarea colecţiei domnului Paşcălau Sil-
viu - manager - S.C. Coramet S.R.L. – Cluj Napoca; 
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Prima carte poştală românească/The first 
Romanian postcard 
 
Daniel MUREŞAN 
Membru fondator al Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj 

 

Pionierul cărţii poştale, dacă putem să-i spunem aşa, este germanul 
Ernst Heinrich Wilhelm Stephan, directorul poştei imperiale şi 
cofondator al Uniunii Poştale Universale. Ideea sa din 1865, de a in-
troduce un sistem de corespondenţă cu preţ redus, nu a avut succes la 
aceea vreme. Patru ani mai târziu, prof. dr. Emanuel Herrmann, cadru 
didactic la Academia Militară din Viena, reia ideea ca propunere pen-
tru poşta austro-ungară. La 26 ianuarie 1869 a publicat un articol în 
publicaţia Neue Freie Presse - Despre un mijloc nou de corespondenţă poş-

tală, propunând ca toate cărţile poştale cu dimensiunea plicului, indi-
ferent dacă sunt manufacturate, copiate sau tipărite, ar trebui admise 
ca echivalentul scrisorilor dacă nu conţineau mai mult de 20 de cuvinte, 
inclusiv adresa şi semnătura expeditorului, şi dacă au o ştampilă poş-

tală. Conducerea poştei austro-ungare a preluat ideea, iar în septem-
brie 1869, „Cartea de corespondenţă‖ a fost introdusă oficial prin ordin 
ministerial.   

Începând cu 1 octombrie 1869, Oficiul Poştal General al Austriei 
urma să emită cărţi poştale pentru mesaje foarte scurte, care, la un cost 
de 2 kreuzeri, urmau să fie livrate în orice loc al monarhiei duale, in-
diferent de distanţa implicată. Maximul de 20 de cuvinte a fost în scurt 
timp abandonat. Partea din faţă a „cărţii de corespondenţă‖ arăta 
adresa, partea din spate era rezervată mesajului; în afară de vulturul 
cu două capete al Austriei pe partea de adresă sau de stema ungară 
din jumătatea maghiară a monarhiei duale, nu existau imagini de ni-
ciun fel. 

În România, prima carte poştală a fost pusă în circulaţie la 1 iunie 
1873, urmare a legii din 31 martie a aceluiaşi an, iniţiată de directorul 
general al poştelor, George Lahovari. Marele avantaj era scăderea tari-
fului, de la 10 bani (costul unei scrisori simple) la 5 bani. Dimensiunea 
era de 140/88 mm, iar hârtia era de calitate inferioară (alb murdar).  
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Prima carte poştală românească. 
 

Tiparul s-a făcut cu cerneală neagră: în partea de sus apare textul 
CARTA DE POSTA, iar sub el ―Destinată a circula deschissă in totu 
interiorul Romăniei. (Legea din 31 Martie 1873).‖ În stânga apare ste-
ma ţării, iar în dreapta cărţii poştale este embosată în formă octogonală, 
de culoare albastră, valoarea 5 în cifră arabă. Mijlocul cartonului este 
rezervat scrierii adresei destinatarului, în timp ce în josul lui, sub o li-
nie neîntreruptă, este scris textul OBSERVAŢII PENTRU 
INTREBUINŢAREA CARŢILOR DE POSTA. Pe verso nu este tipărit 
nimic, fiind exclusiv rezervat corespondenţei. 
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The first Romanian postcard 
 
Daniel MUREŞAN 
 The pioneer of the postcard, as we can call him, is the German 

Ernst Heinrich Wilhelm Stephan, the director of the imperial post 
office and co-founder of the Universal Postal Union. His idea from 
1865 to introduce a low-cost correspondence system, was unsuccessful 
at that time. Four years later, Prof. Dr. Emanuel Herrmann, a lecturer 
at the Vienna Military Academy, resumes the idea as a proposal for the 
Austro-Hungarian post. On January 26, 1869, he published an article in 
the publication Neue Freie Presse - About a new means of postal 
correspondence, proposing that all postcards with the size of the 
envelope, whether manufactured, copied or printed, should be 
admitted as the equivalent of the letters if they do not contained more 
than 20 words, including the sender's address and signature, and if 
they have a postage stamp. 

 The management of the Austro-Hungarian post office took up 
the idea, and in September 1869, the "Correspondence Book" was 
officially introduced through a ministerial order. Starting with October 
1, 1869, the General Post Office of Austria started to issue postcards for 
very short messages, which, at a cost of 2 Kreuzers, were to be 
delivered anywhere in the dual monarchy, regardless of the distance 
involved. The maximum of 20 words was soon abandoned. The front 
part of the "correspondence book" showed the address, the back was 
reserved for the message; except for the Austrian two-headed eagle on 
the address or the Hungarian coat of arms in the Hungarian half of the 
dual monarchy, there were no images of any kind. 

 In Romania, the first postcard was released on June 1, 1873, 
following the law from March 31st of the same year, initiated by the 
postmaster general director, George Lahovari. The big advantage was 
the reduction of the tariff, from 10 pennies (the cost of a simple letter) 
to 5 pennies. The size was 140/88 mm, and the paper was of lower qu-
ality (dirty white).  
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The first Romanian postcard. 
 
The pattern was made with black ink: at the top appears the text 

POST CARD, and below it ―Destined to circulate open throughout 
Romania. (Law of March 31, 1873). ‖The coat of arms of the country 
appears on the left, and on the right of the postcard it is embossed in 
octagonal, blue color, the value 5 in Arabic number. The middle of the 
carton is reserved for writing the address of the recipient, while below 
it, under an unbroken line, is written the text COMMENTS FOR 
USING THE POSTCARDS. Nothing is printed on the back, being 
exclusively reserved for correspondence. 

 
Bibliografie/Bibliography: 
 
Volker Aschoff, Din istoria telecomunicaţiilor, Editura Opladen, 2013.  
Paul Noēl Armand, Paul Yvon Armand, Dicţionar de cartofilie, Editura 
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Revista Filatelia. 
Revista Curierul filatelic. 



68 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

Medalii dedicate Centenarului Marii Uniri  
într-o colecţie particulară 

 

Vilică MUNTEANU 
Asociaţia Arhiviştilor Bacău 

 
În istoria neamului românesc, anul 1918 reprezintă anul trium-

fului idealului naţional, anul încununării victorioase a unui lung şir de 
lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional 
unitar.  

Legăturile culturale, economice, politice, în spaţiul unde limba 
română a fost şi este la ea acasă, au fost permanente şi manifestate sub 
diverse forme, în mod firesc, dar şi prin acţiuni care aveau să-şi pună 
amprenta asupra cursului istoric – Unirea din anul 1600, Răscoala lui 
Horea (1784), Revoluţia lui Tudor (1821), Revoluţia de la 1848-1849, ca 
şi evenimente cardinale cum ar fi unirea Moldovei şi Munteniei în 
1859, proclamarea Independenţei ţării de sub dominaţia otomană, 
consfinţită pe câmpul de luptă în războiul din 1877-1878, urmată de 
Unirea Dobrogei cu România (1878).  

Spre sfârşitul Primului Război Mondial, pentru noi Războiul 
Întregirii, la 27 martie 1918 Sfatul Ţării de la Chişinău a hotărât unirea 
Basarabiei  „în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră 
şi vechile graniţe cu Austria... de azi înainte şi pentru totdeauna se 
uneşte cu mama sa România‖, iar la 28 noiembrie, Congresul General 
al Bucovinei, „întrupând suprema putere a ţării şi fiind învestiţi sin-
guri cu puterea legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale hotărâm: 
unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până 
la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României. La 1 decembrie, 
Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Româ-
nia avea să fie evenimentul care a dus la desăvârşirea Marii Uniri. 
Aceste memorabile momente din 1918 au făcut ca jertfa ostaşilor ro-
mâni să nu fi fost zadarnică. Ceea ce la 1600, prin fapta Viteazului, fu-
sese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea cea mai miracu-
loasă realizare a românilor. 
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La o sută de ani de la făurirea României Mari, în întreaga ţară 
au avut loc numeroase activităţi şi acţiuni de marcare a centenarului: 
sute de volume publicate, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţi-
fice naţionale (numai în judeţul Bacău au fost opt), dezveliri de mo-
numente, spectacole, parade militare, confecţionarea a diverse simbo-
luri etc. 

În prezentul articol, ne-am propus să prezentăm un scurt incurs 
în medalistica de până în anul 1989 dedicată actului de întregire a Ro-
mâniei, după care medaliile din colecţia personală, realizate în anul 
2018, dedicate Centenarului Marii Uniri, prin care se aduce un vibrant 
omagiu generaţiilor care, prin jertfa lor pe câmpurile de luptă, ori prin 
spiritul naţional, au reuşit să adune pe români în graniţele fireşti ale 
României.  

La mai puţin de un an, a fost bătută, în bronz, medalia Eliberarea 
Transilvaniei, cu diametrul de 59,9 mm, având pe avers chipurile rege-
lui Ferdinand şi reginei Maria în profil spre dreapta, iar pe revers ar-
mata română, deasupra căreia este România, întruchipată de o femeie, 
care întinde mâna Transilvaniei înlănţuite, aflată deasupra populaţiei 
entuziasmate1.  

1928. Medalie, Ø 186 mm, unifaţă, din bronz. Imaginea unui 
monument-altar, pe care este scris, pe trei rânduri ROMÂNIA MARE 
/ MIHAI * ŞTEFAN * CUZA / TRAIAN. În dreapta, un soldat cu un 
steag în mână, pe care apar numele provinciilor alipite, iar în exergă 
legenda ÎN AMINTIREA ÎNTREGIRII NEAMULUI2. 

1928. Plachetă, 28 x 30,7 mm din bronz argintat. Pe avers bustul 
regelui Mihai I, iar pe revers harta României Întregite peste două ra-
muri de stejar încrucişate3. 

1929. Medalie, Ø 70,2 mm, din bronz. Pe avers, regele Ferdi-
nand I purtând coroana de oţel, în profil spre stânga şi, circular, le-
genda: REGELE FERDINAND I * ÎNTREGITORUL. Pe revers, între 
două cercuri, legenda ETERN UNITI * ETIAM CONTRA OMNES. În 

                                                 
1 Mihaela-Salomeea Ion, Tudor Alexandru Martin, Loredana Mihaiela Surdu, Marea Unire. Povestea ei 

ilustrată în medalii şi plachete, MNIR, Bucureşti, 2018, p. 16-17. 
2 Ibidem, p. 82-83. 
3 Ibidem, p. 80-81. 
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centru, într-un  cerc perlat, harta în relief a României Mari. De jur 
împrejur, ca în petalele unei flori, apar stemele celor cinci provincii is-
torice Muntenia, Moldova, Transilvania, Dobrogea şi Banat. (Colecţia 
personală, în continuare CP) 

1929. Medalie Ø 35,1 mm, unifaţă, din bronz patinat. Legenda 
semicirculară în stânga sus: 1918 * UNIREA * 1928. În dreapta un per-
sonaj feminin (seamănă foarte mult cu regina Maria de pe o medalie 
de aceeaşi dimensiune bătută în anul 1921), în profil spre stânga, pri-
vind în sus. În spatele capului, spice de grâu şi în faţă, la baza gâtului, 
cele şapte cetăţi peste care răsare soarele. (CP) 

1929. Medalie cu toartă, Ø 36,6 mm, din alamă. Avers: busturile 
faţă în faţă ale regelui Mihai şi domnitorului Mihai Viteazul, într-o 
cunună deschisă de lauri. Pe revers, legenda columnară pe şapte rân-
duri: ANIVERSAREA / UNIREI / TUTUROR / PROVINCIILOR 
ROMÂNE / LA / PATRIA MUMĂ / 10 MAIU 1929. (CP) 

1968. Medalie Ø 64,8 mm, din tombac. Avers. Pe un scut rulat în 
partea superioară, aflat între două ramuri de lauri, legenda columnară 
pe cinci rânduri: SEMICENTENARUL / UNIRII / TRANSILVANIEI / 
CU / ROMÂNIA. Deasupra, pe o panglică, sunt înscrişi anii 1918 – 
1968. Revers. În centru, stema socialistă a României între ramuri de la-
uri şi stejar, iar în exterior, circular textul REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA * 1 DECEMBRIE 1968. (CP) 

Între anii 1991-2017, au fost bătute circa 18 medalii dedicate făuri-
rii României Mari, asupra cărora nu insistăm în prezentul material. 

Anul 2018, când românii au sărbătorit Centenarul Marii Uniri, a 
fost cel mai prolific în realizarea de medalii, plachete şi insigne dedi-
cate marelui act istoric desăvârşit la Alba Iulia. Instituţii ale adminis-
traţiei centrale şi locale, de cultură, militare, societăţi, asociaţii şi chiar 
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persoane particulare au proiectat şi comandat peste 60 de modele de 
medalii Monetăriei Statului şi societăţilor care au ca obiect de activitate 
baterea ori turnarea acestora. Dintre  acestea, în colecţia personală a 
semnatarului acestor rânduri au intrat, până la momentul întocmirii 
articolului, 35 de medalii  şi plachete, pe care le vom descrie mai jos. 

Cele trei medalii cu care încep prezentarea, au fost bătute la Mo-
netăria Statului, în argint patinat, în anul 2017, dar am considerat că 
eroismul militarilor români pe câmpurile de luptă, cu osebire din vara 
anului 1917 în „triunghiul de foc‖ Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, a fost 
determinant în înfăptuirea dezideratului naţional. Medaliile, fiecare cu 

diametrul de 37 mm, formează un set sub for-
mă de album, desenele de pe acestea 
continuându-se pe pagina în care sunt încas-
trate, formând numărul 1917. Pe medalii sunt 
chipurile câte unui militar şi nominalizarea 
bătăliei, iar pe revers, care este acelaşi la toate, 
este un monument în formă de scut cu o cruce 
deasupra şi o eşarfă, pe care este scris 1917, 
totul aşezat pe ramuri de stejar, de o parte şi 

cealaltă două personaje şi deasupra, semicircular, Mărăşti – Mărăşeşti 
– Oituz. Pe aversul medaliilor Mărăşti şi Oituz şi revers sunt înscrise 
trei din cele patru strofe ale poeziei Nu plânge, maică Românie, scrisă de 
un soldat necunoscut, găsită în raniţa sa de camarazii săi după ce su-
fletul i s-a ridicat la cer.  

În prima parte a anului 
2018, SC Accesorii Prod Oradea a 
bătut, la comanda Consiliului Ju-
deţean Suceava, o medalie ovală, 
unifaţă, cu diametrele 70 şi 99 mm, 
dedicată împlinirii a 100 de ani de 
la unirea Bucovinei cu România. 
Pe fond verde, străbătut de raze, 
în partea superioară, semicircular, 
este scris BUCOVINA, iar în cea inferioară, tot semicircular, CENTE-
NARUL UNIRII CU ŢARA. La mijloc, pe un brâu verde închis, între 
două steaguri tricolore, 1918  100  2018. Toate înscrisurile sunt aurii.  
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Acelaşi producător, la comanda aceleiaşi instituţii, pentru ace-
eaşi aniversare, a realizat încă o 
medalie ovală, unifaţă, cu dia-
metrele de 74 şi 100 mm, bătută 
în tombac. Semicircular, sus, 
este înscrisul CENTENARUL 
UNIRII BUCOVINEI CU ŢARA, 
iar jos, tot semicircular, 1918 – 
28 NOIEMBRIE – 2018. Central 
în interiorul conturului Româ-
niei Mari, colorat albastru, gal-
ben, roşu, este stema regală a 

României, format mare, iar pe brâu, de o parte şi cealaltă a conturului 
României Mari, este cifra 100. 

Municipiul Oneşti, în colaborare cu Protopopiatul Oneşti, Bibli-
oteca Municipală „Radu R. Rosetti‖, Garnizoana Bacău, Asociaţia Ar-
hiviştilor Bacău, Asociaţia Naţională Cultul eroilor „Regina Maria‖ – 
Filiala „Col. Corneliu Chirieş‖ Bacău şi şcolile din localitate, a organi-
zat, în perioada 21-26 mai, o serie de manifestări cultural-ştiinţifice, 
sub genericul „Unire şi recunoştinţă‖, dedicate Centenarului Marii 
Uniri şi implicării localităţii în Războiului Întregirii, rolului acesteia în 
imediata apropiere a frontului de la Oituz, omagierii eroilor care-şi 

dorm somnul de veci în Panteonul Eroilor 
şi reginei Maria, prezentă de multe ori la 
Oneşti în anii 1917-1918. A fost publicat 
volumul O istorie a Oneştiului.  Restituiri 
(1458-1921), a fost dezvelit monumentul 
eroilor oneşteni, s-au realizat o medalie, o 
plachetă şi o insignă.   

Medalia, realizată la Infinity Trophy 
Bucureşti, este din tombac aurit, cu diame-
trul de 70 mm şi are pe avers imaginea re-
ginei Maria în costumaţie de soră de cari-

tate cu un buchet de crini în braţe, aluzie la faptul că a contribuit deci-
siv la înfiinţarea spitalului militar din Oneşti, pe care-l vizita în dese 
rânduri. În exterior, circular, textul REGINA MARIA * CENTENAR 
MAREA UNIRE. Pe revers este reprezentat Panteonul Eroilor „Regina 
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Maria‖ din localitate, deasupra căruia  
sunt plasate stemele Oneştiului şi Arhie-
piscopiei Romanului şi Bacăului, iar circu-
lar, în exterior 1918 MUNICIPIUL ONEŞTI 
* ARHIEPISCOPIA ROMANULUI ŞI BA-
CĂULUI.  

Protopopiatul Oneşti a realizat o 
plachetă turnată la Romberfil Ploieşti şi 
aplicată pe un suport din lemn lăcuit maro. 

Are dimensiunile de 190 x 230 mm. peste harta României Mari, ale că-
rei graniţe sunt tricolore, în partea 
inferioară sunt trei medalioane ro-
tunde, cu diametrele de 35 mm, 
reprezentându-i pe Mihai Viteazul, 
Alexandru Ioan Cuza şi Ferdinand 
I, sub care este scris ÎNTREGITORII 
ROMÂNIEI. Deasupra, legenda pe 
trei rânduri 100 DE ANI / DE LA / 
MAREA UNIRE. Pe hartă sunt cre-
ionate judeţele României întregite şi 
marcate oraşele Chişinău 27 martie 
1918, Cernăuţi 28 noiembrie 1918 şi 
Alba Iulia 1 decembrie 1918. 

În cadrul celui de-al X-lea 
Congres Naţional de Insignografie şi a 
celei de-a XLIV-a Expoziţii colective 
de insigne din România, care au avut 
loc în staţiunea Băile Felix, în perioa-
da 25-27 mai, a fost acordată, câtorva 
participanţi la manifestări cu merite 
deosebite în activităţile de colecţiona-
re şi valorificare a informaţiilor tran-
smise prin insigne, placheta CEN-
TENARUL MARII UNIRI (165 x 21 
mm), pe care este plasată stema regală 
a României Mari format mare. În par-
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tea superioară, pe o eşarfă este denumirea plachetei, iar în partea de 
jos, tot pe o eşarfă, este scris numele persoanei care a primit-o. Placheta 
este realizată de firma Accesorii Prod Oradea, principal organizator şi 
sponsor al acţiunilor. 

În luna august, colecţionarii din Sălaj au bătut o medalie la Key 
Center Dumbrăviţa, judeţul Timiş. Aceasta are diametrul de 50 mm şi 
este realizată în trei variante – argint, cupru şi alamă. Pe avers, pe 
conturul hărţii României Mari, pe care sunt delimitate şi provinciile, 
sunt chipurile lui Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti şi Victor 

Deleu. În partea su-
perioară, semicircu-
lar, denumirea me-
daliei PERSONA-
LITĂŢI SĂLĂJENE 
ALE MARII UNIRI, 
iar în partea infe-
rioară anii 1918-2018. 
Pe revers sunt chi-
purile regelui Ferdi-

nand şi reginei Maria, în profil spre dreapta, sub care este legenda 
columnară pe cinci rânduri 100 DE ANI DE LA / MAREA UNIRE / 
ALBA-IULIA / 1 DECEMBRIE / 1918. Semicircular, în partea supe-
rioară MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU, iar în 
partea inferioară, tot semicircular, ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR 
DIN SĂLAJ / A.N.C.E. „REGINA MARIA‖ – FILIALA SĂLAJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Românii din Diaspora, în special Statele Unite şi restul ţărilor 
din continentul american, grupaţi în Societatea creştină DORUL, cea 
mai veche asociaţie a romanilor din afara ţării, înfiinţată în 1903, au 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VIII, 2019 • 75 

 

decis să sărbătorească cei 100 de ani de la Marea Unire într-un fel unic, 
prin organizarea de manifestări speciale la toate marile evenimente de 
la naşterea lui Eminescu (15 ianuarie), până la 1 Decembrie. În plus, 
Societatea a luat iniţiativa de a produce o medalie aniversară din tom-
bac aurit, cu diametrul de 70 mm, pentru fi oferită şefilor de stat şi al-
tor personalităţi importante. Pe avers, central, este harta României 
Mari, din care, în partea superioară, iese numărul 100. Pe hartă sunt 
plasate chipurile lui Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza şi Ferdi-
nand I, ale căror nume şi anii 1600, 1859 şi 1918 sunt înscrise, semicir-
cular, sub hartă, iar deasupra textul CEI TREI MARI ÎNTREGITORI 
DE ŢARĂ. Deasupra, semicircular, între două ramuri de laur, CEN-
TENARUL MARII UNIRI 1918 – 2018, iar în plan inferior, ROMÂNIA. 
Pe revers, este sigla Societăţii DORUL, din care, în partea superioară 
iese numărul 115. Imaginea este îmconjurată de un cerc format din 18 
stele în cinci colţuri. În exterior, circular, textele ROMANIAN CHRIS-
TIAN SOCIETY „DORUL‖ – NEW YORK ⁕ 1903 – 2018 şi 115 YEARS 
OF PHILANTHROPIC AND CULTURAL ACTIVITY. 

În perioada 24  august – 7 septembrie, în oraşul Bistriţa şi alte 
localităţi ale judeţului Bidtriţa-Năsăud, a avut loc Expoziţia Filatelică 
Naţională FILEX TRANSSILVANICA, aflată la a XXV-a ediţie jubiliară, 
dedicată CENTENARULUI MARII UNIRI, organizată de Societatea 
Filatelică Bistriţeana, sub patronajul Primăriei şi Consiliului Local Bis-
triţa, Primăriei şi Consiliului Local Năsăud, precum şi a Federaţiei Fi-
latelice Române. Cu acest prilej a fost lansată o medalie din tombac ar-
gintat, Ø 50 mm, machetată de ing. Mihai Ceucă şi bătută la Romberfil 

Ploieşti. Pe avers este 
figura lui Gavril Tripon 
(1860-1930), preşedintele 
Consiliului Naţional 
Român din comitatul 
Bistriţa-Năsăud, iar pe 
revers graniţa României 
Mari, în interiorul căreia, 

în plan superior dreapta este sigla Centenarului şi în stânga legenda 
columnară: REPREZENTANŢII / ALEŞI / BISTRIŢA / GAVRIL 
TRIPON / DIONISIU LOGIN / PETRU PORUŢIU / MIHAIU 
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DOROFTEIU / IOAN COTOC. În exterior, circular, EXPOZIŢIA FI-
LATELICĂ NAŢIONALĂ – FILEX TRANSSILVANICA – BISTRIŢA. 

În zilele de 8-10 octombrie, Clubul Numismatic „Mihai Emi-
nescu‖ din cadrul Cercului Militar Naţi-
onal a organizat Simpozionul Numisma-
tic  dedicat Centenarului Marii Uniri, 
prilej cu care au fost susţinute  comuni-
cări ştiinţifice, au fost prezentate cărţi de 
numismatică, s-a deschis o expoziţie de 
medalistică şi s-a lansat o medalie din 
alamă patinată, cu diametrul de 50 mm, 
bătută la TekArt Bucureşti. Central, este 
plasată Coroana de oţel a regelui Ferdi-

nand I, circular CENTENARUL MARII UNIRI 2018, sub care este tri-
colorul. Într-un cerc textul AL IV-LEA SIMPOZION DE NUMISMA-
TICĂ ⁕ BUCUREŞTI, deasupra şi dedesubt iniţialele C.M.N. şi 
C.N.M.E. În exterior, tot circular, CERCUL MILITAR NAŢIONAL ⁕ 
CLUBUL NUMISMATIC MIHAI EMINESCU. 

La Braşov, în perioada 11-14 octombrie, s-au desfăşurat lucrările 
celui de-al IV-lea Congres Internaţional de Numismatică, unde au fost 
susţinute interesante comunicări ştiinţifice tematice, lansate mai multe 
cărţi, s-a organizat o expoziţie cu piese valoroase, iar participanţilor li 
s-a oferit medalia evenimentului, machetată de col. (r) ing. Ştefan Sa-
moilă şi ing. Silviu Dobraş, executată de Accesorii Prod Oradea. 

Aceasta are dia-
metrul de 90 mm. 
Pe avers, în plan 
superior este stema 
regală a României, 
sub care numărul 
100 scris din bandă 
tricolor, în interio-
rul zerourilor fiind 

chipurile regelui Ferdinand I şi reginei Maria. În exterior, circular pe 
albastru, textul REGELE FERDINAND I „ÎNTREGITORUL‖ ŞI RE-
GINA MARIA, CTITORII ROMÂNIEI MARI ⁕ 1918. Pe revers, în in-
teriorul unui cerc,  
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harta în relief a României Mari (reprodusă după reversul medaliei 
Ferdinand Întregitorul – 1929). Pe cercul albastru care înconjoară harta, 
circular, SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ ⁕ SECŢIA BRA-
ŞOV ⁕ CENTRUL CULTURAL REDUTA ⁕ 2018. Între cercul albastru 
şi cel exterior roşu, pe fond auriu, sunt 13 steme color ale provinciilor 
României Mari: Banat, Basarabia, Bucovina, Caliacra, Crişana, Dobro-
gea, Durostor, Herţa, Maramureş, Moldova, Muntenia, Oltenia şi 
Transilvania. Pe cercul roşu, circular, textul 100 DE ANI DE LA ÎN-
FĂPTUIREA MARII UNIRI DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 
1918 ⁕ S.S. S.D. 

În luna octom-
brie, la Sibiu a fost 
lansată o medalie din 
alamă, realizată de 
Key Center Dumbră-
viţa, cu diametrul de 
50 mm. Aversul con-
ţine conturul hărţii 

României Mari, în interiorul căreia, în partea superioară este chipul lui 
Ferdinand I, iar în partea inferioară ale lui Al. Vaida Voievod, Octavi-
an Goga şi Iuliu Maniu. Deasupra, semicircular, 1918  CENTENAR  
2018, iar dedesubt, tot semicircular, SIBIUL ŞI MAREA UNIRE. Pe re-
vers, cedntral, este o clădire impunătoare, deasupra căreia este scris, 
semicircular pe două rânduri, CONSILIUL DIRIGENT / 2 DECEM-
BRIE 1918, sub ea SIBIU şi două ramuri de laur. 

La Bacău, în zilele de 24-25 octombrie, Consiliul Judeţean Bacău, 
Complexul Muzeal „Iulian Antonescu‖ Ba-

cău, Arhivele Naţio-
nale Bacău,  Asocia-
ţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Ma-
ria‖ – Filiala „Corne-
liu Chirieş‖ Bacău şi 
Asociaţia Arhiviştilor 
Bacău au organizat 
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simpozionul naţional „Bacăul – capitala rezistenţei şi victoriilor între-
girii Naţionale‖, la care au fost susţinute 22 de comunicări ştiinţifice, 
s-au lansat trei cărţi, au fost montate două expoziţii – una cuprinzând 
obiecte şi documente din Primul Război Mondial şi cealaltă 236 de 
medalii şi plchete, din colecţia mea personală, având ca temă „Ideea de 
unitate naţională în simboluri de metal‖. În cadrul manifestărilor, a 
fost lansată o medalie bătută, la TekArt  Bucureşti, în alamă patinată 
cu diametrul de 60 mm, pe aversul căreia este palasastă clădirea în ca-
re şi-au avut sediul comandamentele Armatei, sub care este inscris, pe 
două rânduri textul Casa ing. Anania, Bacău / 1917 – 1919, iar semi-
circular Comandamentul Armatei de Nord şi al Armatei a II-a. În ex-
terior, circular, CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU ⁕ Bacăul – capitala 

rezistenţei şi victoriilor întregirii Naţionale 24-25.10.2018. Pe revers 
se află harta României Întregite, peste care este plasată stema regală şi 
în exterior, circular, CENTENARUL FĂURIRII ROMÂNIEI ÎNTRE-
GITE † 1918 – 2018. 

 
De ziua Vânătorilor de Munte, 3 noiembrie, în oraşul Tg. Ocna, 

primăria locală, în colaborare cu conducerea Armei, a organizat un 
seminar tematic cu participare naţională. În cadrul acestuia, partici-
panţilor le-a fost oferită medalia dedicată evenimentului. Aceasta a 
fost bătută la Romberfil Ploieşti în tombac argintat, cu diametrul de 70 
mm, avînd pe avers Monumentul Eroilor de pe Măgura Ocnei, ridicat 
în memoria celor căzuţi în luptele de pe Cireşoaia şi Coşna în vara şi 
toamna anului 1917, încadrat de anii 1918 şi 2018. În exterior, semicir-
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cular sus, TÂRGU OCNA, iar semicircular jos, OMAGIU VÂNĂTO-
RILOR DE MUNTE. Pe revers, este conturul hărţii României Întregite, 
în interiorul căruia sunt chipurile lui Mihai Viteazul, Alexandru Ioan 
Cuza şi Ferdinand I. Deasupra, este scris CER ŞI PĂMÂNT ROMÂ-
NESC. În exterior, semicircular sus, 1918 – CENTENARUL MARII 
UNIRI – 2018, iar semicircular jos, OSTENITORI AI VETREI ÎNTRE-
GITE.  

Acelaşi producător a bătut o altă medalie cu reversul identic cu 
al celei prezentate mai sus, tot în tombac argintat şi cu diametrul de 70 

mm, care, pe avers are în centru stema 
regală a României Mari, înprejurul căre-
ia, circular, este scris PERSONALITĂŢI 
REMARCABILE ALE MARII UNIRI. În-
tre acest text şi marginea exterioară, sunt 
chipurile şi numele a celor zece persona-
lităţi: ION I. C. BRĂTIANU, NICOLAE 
IORGA, IULIU MANIU, ALEXANDRU 
VAIDA VOIEVOD, VASILE GOLDIŞ, 
GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI, MIRON 
CRISTEA, IANCU FLONDOR, IULIU 
HOSSU, PANTELIMON HALIPA, ION 

NISTOR şi ALEXANDRU MARGHILOMAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muzeul oraşului Oradea a organizat, în perioada 1-3 noiembrie, 

simpozionul naţional „Românii ardeleni în Primul Război Mondial‖, 
când a lansat o medalie, bătută în tombac la Accesorii Prod Oradea, cu 
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diametrul de 70 mm, care are pe avers imaginea cetăţii Oradea, în inte-
riorul căreia este plasat numărul 100 şi sub care este scris ORADEA, 
iar în exterior, circular, MUZEUL ORAŞULUI ORADEA – COMPLEX 
CULTURAL ⁕ CENTENARUL MARII UNIRI 1918 – 2018. Pe revers, 
este sigla Centenarului (100 / ROMÂNIA / 1918-2018 / SĂRBĂTO-
RIM ÎMPREUNĂ) şi în partea inferioară, semicircular, CENTENARUL 
MARII UNIRI. În exterior, circular, ROMÂNII ARDELENI ÎN PRI-
MUL RĂZBOI MONDIAL ⁕ SIMPOZION – ORADEA 1-3 NOIEM-
BRIE 2018. 

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, a realizat 
o plachetă dreptunghiulară cu dimensiunile 80 x 98 mm, din tombac 
argintat, avînd în centru harta României Mari, pe care scrie ROMÂ-

NIA, unde sunt haşurate Basarabia, nordul Bucovinei şi Cadrilaterul, 
teritorii care acum nu mai aparţin României, de o parte şi alta anii 1918 
şi 2018 şi jos, CENTENARUL MARII UNIRI. În plan superior, dreapta 
şi stânga sunt două medalioane. În primul sunt regele Carol I şi regina 
Elisabeta – aluzie la faptul că în timpul lui Carol I (1913) Cadrilaterul 
s-a unit cu România, iar în al doilea sunt regele Ferdinand I şi regina 
Maria, în timpul domniei cărora s-a înfăptuit întregirea României. Pe 
revers, harta României la 1878, cu marcarea Dobrogei, care în anul 
respectiv s-a unit cu ţara, stânga-dreapta anii 1878 şi 2018, jos 140 DE 
ANI DE LA / UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA, iar în partea su-
perioară sunt plasate trei medalioane reprezentându-i pe Traian, Mir-
cea cel Bătrân şi Carol I, cu referire la faptul că împăratul Traian a ri-
dicat monumentul Tropaeum Traiani la Adamclisi în anii 106-109 în 
cinstea victoriei din anul 102 asupra dacilor, în timpul domniei lui 
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Mircea, Dobrogea făcea parte din Ţara Românească, iar în timpul 
domniei lui Carol, în urma Războiului de Independenţă, Dobrogea re-
vine României. 

La 23 noiembrie 1918, de pe aerodromul militar din Bacău, în 
condiţii dificile de iarnă timpurie, a decolat un avion „Farman 40‖, pi-
lotat de aviatorul locotenent Vasile Niculescu, însoţit de căpitanul 
Victor Precup, care avea misiunea de a transporta de urgenţă mesajele 
din partea Guvernului României şi a Marelui Cartier General Român, 
aflate la Iaşi, către Blaj. Pe lângă faptul că la avion carlinga era deschisă 
(în timpul zborului temperatura era de -300 C), cei doi ofiteri nu dis-
puneau nici de paraşute şi nici de armament pentru a putea riposta în 
eventualitatea vreunui atac inamic, aşa încât zborul a fost unul de ma-
re risc. La bord se afla un sac cu manifeste şi o geantă militară sigilată. 
Manifestele urmau să fie lansate din avion deasupra Blajului şi a altor 
aşezări transilvănene. Geanta sigilată conţinea trei documente extrem 
de importante (printre care şi scrisoarea lui Ion I.C. Bratianu către 
Consiliul Naţional Român Central) privind poziţia conducerii Româ-
niei şi a Armatei Române faţă de Adunarea Naţională de pe 1 Decem-
brie de la Alba Iulia şi modalităţile de sprijin. După circa două ore de 
zbor, avionul a aterizat pe Câmpia Libertăţii la ora 13, iar documentele 
au fost preluate şi prezentate la scurt timp Consiliului Naţional Român 
din Blaj. S-a comunicat faptul că echipajul Niculescu-Precup se va în-
toarce la Bacău pentru a transmite hotărârea românilor transilvăneni 
de a se uni cu ţara, fără nici o rezervă. 

La o sută de ani de la eroicul zbor, Consiliul Judeţean Bacău, în 
parteneriat cu 
Ministerul Apă-
rării Naţionale, 
ARPIA Bacău, 
Complexul Mu-
zeal „Iulian An-
tonescu‖ Bacău, 
Arhivele Naţio-
nale Bacău,  
Asociaţia Naţio-

nală Cultul Eroilor „Regina Maria‖ – Filiala „Corneliu Chirieş‖ Bacău 
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şi Asociaţia Arhiviştilor Bacău a organizat reeditarea zborului Bacău – 
Blaj, prilej cu care au avut loc ample manifestări cultural-ştiinţifice şi 
militare în cele două oraşe. În onoarea zborului şi a pilotului, s-a pu-
blicat un volum, a fost realizat un bust din bronz reprezentându-l pe 
aviatorul Vasile Niculescu, au fost bătute o medalie şi o insignă, toate 
la TekArt Bucureşti, iar la trecerea avionului pe deasupra Palatului 
Administrativ din Bacău, în piaţă erau peste 3000 de persoane. Meda-
lia are diametrul de 60 mm, realizată în două variante – alamă aurită şi 
alamă patinată. Pe avers este silueta avionului în zbor spre stânga şi 
portretul aviatorului, iar în exterior, circular, legenda CENTENARUL 
ZBORULUI MARII UNIRI ⁕ BACĂU – BLAJ 23 NOIEMBRIE 1918 – 
2018. Pe revers sunt plasate stemele judeţelor Bacău şi Alba, deasupra 
cărora este sigla Centenarului, iar în exterior, semicircular sus şi jos 
CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU, respectiv CONSILIUL JUDEŢEAN 
ALBA. 

Aceluiaşi evenimet, 
Monetăria Statului i-a de-
dicat încă o medalie, din 
argint, cu diametrul de 37 
mm, aşezată într-o elegantă 
casetă în forma de carte. 
Aversul prezintă metaforic, 
sub forma a două papiru-
suri paralele,  aparatul de 
zbor „Farman 40‖, în mijloc având un stilou cu peniţă, care traversează 
un masiv muntos între Bacău şi Blaj, în misiunea istorică din 23 no-
iembrie 1918 şi legenda, semicircular sus, ZBORUL UNIRII şi, semi-
circular jos, BACĂU 100 ANI BLAJ. Reversul înfăţişează, printr-un joc 

de trei puzzle-uri îmbi-
nate, cele trei mari pro-
vincii româneşti – Ţara 
Românească, Moldova şi 
Transilvania –, pe care 
sunt aşezate trei artefacte 
descoperite pe teritoriul 
geto-dac, reprezentări 
care trimit la simbolurile 
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animaliere acvila, bourul şi leul, având inscripţionat, în partea supe-
rioară 100 ANI, iar în cea inferioară MAREA UNIRE / 1 12 1918. 

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare‖ Vaslui, a organizat, în data 
de 27 noiembrie, un simpozion naţional şi a vernisat o expoziţie de 
medalii dedicate evenimentului de la 1 Decembrie 1918, prilej cu care a 
lansat o medalie bătută în cupru la Romberfil Ploieşti, cu diametrul de 
60 mm, având pe avers figurile sergentului Constantin Ţurcanu (Peneş 
Curcanul), mareşalului Constantin Prezan şi regelui Ferdinand I, dea-
supra cărora este sigla Centenarului. În exterior, semicircular sus, 
MARI OAMENI DE ARME ŞI DE FAPTE, iar semicircular jos, ALBA 
IULIA – 1 DECEMBRIE 1918 – 1 DECEMBRIE 2018 – VASLUI. Pe re-
vers este imaginea clădirii muzeului vasluian şi, în exterior, circular, 
înscrisul MUZEUL JUDEŢEAN „ŞTEFAN CEL MARE‖ VASLUI ⁕ 
CENTENARUL MARII UNIRI. 

În data de 28 
noiembrie, în cadrul 
unui simpozion dedi-
cat Zilei Naţionale a 
României, Complexul 
Muzeal „Iulian Anto-
nescu‖ Bacău a lansat 
o medalie  bătută în 
alamă patinată la 

TekArt Bucureşti, cu diametrul de 60 mm. Pe avers este harta Români-
ei Întregite, peste care este plasastă sigla Centenarului, iar în exterior, 
semicircular sus şi jos, CENTENARUL MARII UNIRI, respectiv 1 
DECEMBRIE 1918 – 2018. Pe revers, este simbolul instituţiei, călăreţul 
trac, orientat spre stânga. În exterior, semicircular sus şi jos, CONSI-
LIUL JUDEŢEAN BACĂU şi COMPLEXUL MUZEAL „IULIAN AN-
TONESCU‖ BACĂU. 

Aniversarea a 
100 de ani de la Uni-
rea Bucovinei cu 
România a prilejuit 
organizarea mai 
multor acţiuni – 
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simpozioane, expoziţii, dezvelirea de monumente, publicarea unor 
volume, baterea de medalii etc. – în oraşul şi judeţul Suceava. În cadrul 
manifestărilor din 28 noiembrie, data la care Congresul General al Bu-
covinei a hotărât unirea cu Regatul României, Consiliul Judeţean Su-
ceava şi Muzeul Bucovinei au prezentat şi lansat o medalie bătută la 
Monetăria Statului în tombac argintat, sablat şi patinat, cu diametrul 
de 90 mm. Pe avers, harta României Mari, pe care este plasat chipul 
regelui Ferdinand I, în profil spre stânga şi înscrisul Ferdinand I În-

tregitorul, iar circular, 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România 

⁕ 1918 – 2018. Pe revers, este un scut, pe care apare simbolul heraldic 
al Bucovinei – capul de bour cu o stea în şase colţuri între coarne şi câ-
te una lateral. În exterior, circular, textul Consiliul Judeţean Suceava 

⁕ Muzeul Bucovinei ⁕ 28 noiembrie 2018. 
La Alba Iulia, pe 1 decembrie au fost organizate ample mani-

festări naţionale de marcare a 100 de ani de la înfăptuirea celui mai 
măreţ deziderat al nea-
mului românesc, desă-
vârşirea formării statului 
naţional unitar român, 
intrat în istorie ca Marea 
Unire. Nu vom insista 
asupra desfăşurării săr-
bătoririi marelui eveni-
ment, ci vom prezenta 
medalia realizată la comanda Consiliului Judeţean Alba. Simbolică şi 
elegantă, aceasta este bătută în alamă patinată la Romberfil Ploieşti, 
are diametrul de 70 mm şi pe avers este reprezentată Sala Unirii din 
Alba Iulia, monument istoric, recunoscută drept clădirea-simbol a 
evenimentului din 1 Decembrie 1918. A găzduit Marea Adunare Na-
ţională, fiind locul unde 
s-au întrunit cei 1228 de 
delegaţi care au votat 
unirea Transilvaniei, 
Banatului, Maramure-
şului şi părţilor ungu-
reşti cu România. Dea-
supra acesteia, semicir-
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cular, înscrisul SALA UNIRII/1918 – 2018 şi dedesubt, tot semicircular, 
ALBA IULIA. Pe revers este stema judeţului Alba între două ramuri de 
laur şi inscripţionat, deasupra,  JUDEŢUL ALBA, iar jos, ROMÂNIA. 

O medalie dedicată aceluiaşi moment istoric, a fost bătută la 
TekArt Bucureşti în alamă patinată şi alamă argintată, cu diametrul de 
60 mm, pe care este reprezentat Woodrow Wilson, preşedintele State-
lor Unite ale Americii şi anii 1856 / 1924. În exterior, semicircular sus, 
1913 PREŞEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII 1921, iar jos 
numele. Pe revers, pe un papirus, mesajul în limba engleză, al preşe-
dintelui transmis românilor pe 6 decembrie 1918: Întodeauna va fi con-
siderat un privilegiu pentru poporul si guvernul american de a face ceea ce 
este posibil prin ajutor (sprijin) prietenesc pentru poporul român, sub care, 
semicircular, OMAGIU STATELOR UNITE ALE AMERICII. În exteri-
or, semicircular,  1918 ⁕ CENTENARUL MARII UNIRI A ROMÂ-
NILOR ⁕ 2018, iar jos două ramuri de laur încrucişate. 

 În anul centenar al Marii Uniri, 
mai multe localităţi, instituţii şi so-
cietăţi au bătut medalii cu simbo-
lurile heraldice ale acestora, pre-
cum şi simboluri, dedicaţii ori alte 
elemente care sugerează omagiul 
acestora faţă de actul istoric de la 1 

Decembrie 1918. Pe acestea doar le vom enumera şi le vom prezenta 
imaginile, producătorii, dimensiunile şi materialele din care sunt con-
fecţionate. 
- 679 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Siret, 
Romberfil, Ø 50 mm, tombac. 

- 110 ani de atestare a 
oraşului Buşteni, TekArt, Ø 50 
mm, alamă patinată. 
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- Primăria municipiului Lugoj, Romberfil, Ø 50 mm, tombac. 
- Jandarmeria Română, Accesorii  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- Prod, Ø 50 mm, tombac argintat. 
        
- Poliţia Locală a municipiului Oradea, Accesorii Prod, Ø 60 mm, una 
din tombac emailat color şi una unifaţă din tombac. 

 
- Loja Aspera Oradea, Accesorii Prod, Ø 50 mm, tombac argintat. 
- ERMACOM Bacău, Accesorii Prod, Ø 50 mm, tombac argint antic. 

 
- Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, Accesorii Prod, Ø 60 mm, 
tombac. 
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Prin aceste simboluri în metal, generaţiile anului 2018 au adus 

un pios omagiu tuturor celor care, de-a lungul veacurilor, au păstrat şi 
întreţinut vie flacăra numită ideea unităţii de neam a tuturor românilor 
din spaţiul carpato-danubiano-nistreano-pontic şi speranţa că graniţele 
dintre români vor putea dispărea; se exprimă recunoştinţa faţă de spi-

ritul de sacrificiu şi jertfa milita-
rilor, care, cu arma în mână, au 
făcut scut de apărare din piep-
turile lor pentru a nu fi stră-
punsă inima sacră a ţării, aşa 
cum eroul soldat anonim scria: 
„Nu plânge, Maică Românie, / Că 

am să mor ne-mpărtăşit! / Un glonţ pornit spre pieptul tău, / Cu pieptul meu 
eu l-am oprit...‖; se manifestă preţuirea pentru oamenii de stat, care au 
pus mai presus de orice interesul naţional, indiferent preţul. 

Medaliile, aceste documente în metal, completează tabloul ma-
nifestărilor dedicate de români marcării Centenarului Marii Uniri, fi-
ind, în acelaşi timp,  un mijloc de educare pentru cunoaşterea şi pre-
ţuirea istoriei naţionale, a momentelor de glorie, dar şi a clipelor de 
cumpănă, iar adunate în colecţii, pentru a fi expuse, prin conţinutul 
informaţional şi valoarea artistică sensibilizează şi înnobilează suflete-
le. 
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Din actualitatea numismatică 
 
† GALACTION  
Episcopul Alexandriei şi Teleormanului 
Preşedintele Secţiei Alexandria a SNR 
 

 
Preot Vasile Neacşu 
 
 
 
 An de an, colecţionarii de insigne din România aşteaptă cu nerăb-
dare organizarea Expoziţiei colective de insigne şi a Congresului naţi-
onal de insignografie, evenimente care le oferă posibilitatea de a se în-
tâlni, de a-şi etala panourile cu noile achiziţii şi de a face schimburi 
pentru îmbogăţirea colecţiilor, dar şi posibilitatea de a prezenta, în 
comunicări, rezultatul cercetărilor făcute sau descoperiri de insigne 
deosebite, rare.  
 În acest an, 2019, toţi pasionaţii de insigne au fost invitaţi la cea 
de-a XLV- a Expoziţie colectivă de insigne şi la cel de-al XI-lea Congres 
naţional de insignografie la Turnu Măgurele, municipiu al judeţului 
Teleorman, rămas în ultima vreme într-un con de umbră din multe 
puncte de vedere. Prezenţa noastră şi desfăşurarea acestor evenimente 
se înscrie în cadrul manifestărilor cultural-ştiinţifice pe care municipa-
litatea le oferă an de an locuitorilor oraşului. În acelaşi timp, municipi-
ul Turnu Măgurele se adaugă de astăzi pe lista celor câteva oraşe din 
România care au găzduit de-a lungul anilor astfel de manifestări.  

Situat în Sudul României, în judeţul Teleorman, aproape de 
confluenţa râului Olt cu Dunărea, municipiul Turnu Măgurele a luat 
fiinţă în anul 1836 prin Decretul Domnitorului Ţării Româneşti de la 
acea vreme, Alexandru Ghica. Au fost descoperite însă dovezi despre 
trecutul îndepărtat al oraşului la ruinele Cetăţii Turnu, care ascund 
aproape 2000 de ani de istorie. 

Istoria cetăţii pleacă din perioada romană, din vremea împăra-
tului Traian. De asemenea, de Cetatea Turnu, importantă fortificaţie în 
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luptele cu turcii, se leagă atât numele Sfântului Împărat Constantin cel 
Mare, cât şi numele Domnitorului Mircea cel Bătrân. 

Primul document istoric privitor la oraşul Turnu Măgurele da-
tează din 1397, o diplomă dată de Sigismund în care sunt amintite lup-
tele purtate aici la 1394 – 1395 între ungurii conduşi de acesta şi turcii 
care cuceriseră cetatea. În documentele străine, până în secolul al XVI – 
lea, Cetatea Turnu apare sub denumirea de „Nicopolul mic‖, ea 
învecinându-se la sud, peste Dunăre, cu Cetatea Nicopole din Bulgaria. 

Astăzi, oraşul Turnu Măgurele este mai puţin cunoscut decât îl 
îndreptăţesc atât istoria şi cultura sa, cât şi realizările contemporane. 
Preocupările permanente ale Administraţiei locale sunt îndreptate că-
tre factorul uman, ca element principal, prin identificarea şi concreti-
zarea problemelor, stabilirea şi aplicarea soluţiilor adecvate, dar şi prin 
identificarea celei mai potrivite căi pentru a oferi municipiului Turnu 
Măgurele statutul de oraş la standarde europene.  
 În zilele de 7-9 iulie 2019, în sala de festivităţi a Primăriei munici-
piului Turnu Măgurele, s-au desfăşurat lucrările celui de-al XI-lea 
Congres naţional de insignografie şi a fost organizată cea de-a XLV - a 
Expoziţie naţională a colecţionarilor de insigne din România. La acest 
eveniment au participat un număr de 76 de colecţionari din toată ţara, 
dar şi din străinătate, care au expus un număr total de 230 de panouri, 
însumând aproximativ 13.800 insigne. La secţiunea jurizată a expoziţi-
ei, cu tematica vânătoare, aşa cum a fost stabilită cu prilejul întâlnirii 
din anul trecut de la Băile Felix – Oradea, au expus un număr de 16 
colecţionari, un total de 51 de panouri însumând aproximativ 3060 in-
signe. Toţi participanţii au avut asigurată cazarea şi masa la hotelul 
Turris din Turnu Măgurele. 
 Toţi colecţionarii prezenţi au primit o diplomă de participare şi 
placheta întâlnirii însoţite de un breloc special realizat pentru această 
întâlnire (Foto 1).  
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Foto 1. Brelocul Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România – 
2019; 4 mm/3 mm, tiraj 100 de exemplare. 
 

În urma jurizării, la tematica vânătoare au fost acordate două 
Premii I, două Premii II, trei Premii III şi cinci Menţiuni, toate însoţite 
de trofee oferite de Preşedintele Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne 
din România, domnul profesor Tiberiu Kelemen.   
 În cadrul Congresului Naţional de Insignografie au fost prezentate 
un număr de opt comunicări care vor fi publicate în următorul număr 
al Jurnalului Insignografic, revista Asociaţiei Colecţionarilor de Insig-
ne din România, spre a putea fi citite şi aprofundate de cei interesaţi.  
 Cu prilejul acestor manifestări a fost acordat titlul de Colecţionar 
emerit domnilor Silviu Dobraş din Oradea şi Dumitru Ioan Puşcaşu 
din Petroşani şi au fost premiaţi de către Clubul Numismatic din ca-
drul Cercului Militar Naţional un număr de trei copii, tineri colecţio-
nari. A fost lansat şi volumul „Fenomenul insignelor de merit din pe-
rioada comunistă‖ realizat de colecţionarul Alunel Cocon din Reşiţa. 
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Tradiţionala fotografie de grup a fost realizată în faţa monumentului 
eroilor de la 1877 din parcul central al municipiului Turnu Măgurele.  
 Au fost emise două insigne, câte una pentru fiecare dintre cele 
două manifestări şi o plachetă a evenimentului (Foto 2 – Foto 4). Aces-
tea au fost executate de către S.C. Accesorii Prod Oradea. 

 
 
Foto 2. Insigna celui de-al XI-lea Congres Naţional de Insignografie; 3 
mm/2,5 mm. Tiraj 100 de  exemplare. 

 
 
 

Foto 3. Insigna celei de-a XLV-a Expoziţii Naţionale de Insigne; 3 
mm/2,5 mm. Tiraj 100 de exemplare. 
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Foto 4. Placheta unifaţă a celei de-a XLV-a Expoziţii Naţionale de In-
signe şi a celui de-al XI-lea Congres Naţional de Insignografie, Turnu 
Măgurele, 7-9 iulie 2019; 7 mm/5 mm. Tiraj 90 de exemplare. 
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Emisiunile medalistice ale Asociaţiei 
Colecţionarilor din Sălaj 
(2016-2018) 

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

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

În anul 2016 Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj4 a început colabo-
rarea cu prof. Octavian Dogariu din Timişoara, gravor şi numismat de 
profesie, pentru emiterea unor medalii aniversare şi comemorative 
realizate din argint, cupru şi aliaj cupru-zinc (alamă). La finalul anului 
2018, a fost emisă deja a cincea medalie. Ca o caracteristică generală, 
toate medaliile din argint emise de Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj 
au fost realizate prin ştanţare (batere), au greutatea de 50 de grame, 
diametrul de 50 mm şi grosimea de 3 mm. Emisiunile medalistice din 
cupru şi aliaj cupru-zinc, au diametrul şi grosimea identică cu cele rea-
lizate din argint, însă datorită densităţii materialului de constitiţie, 
greutatea diferă.  

La 10 mai 2016 a fost emisă o medalie dedicată aniversării a 150 ani 
de la fondarea dinastiei române şi 135 de ani de la proclamarea Rega-
tului România. Au fost emise 108 bucăţi (40 din argint, 55 din cupru, 10 
din alamă şi trei din aluminiu). Medalia poartă pe avers efigile acolate, 
în profil spre dreapta, ale Regelui Carol I şi a Regelui Mihai I. Deasupra 

                                                 
4 Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj a fost înfiinţată în anul 2012 la iniţiativa a zece membri 
fondatori din judeţele Sălaj şi Cluj. Primul Consiliu director era format din: Pripon Emanoil - 
preşedinte, Werner Michael-Rudolf-Albert şi Mureşan Daniel - vicepreşedinţi, Chişiu Ra-
du-Florin – secretar şi Gherasim Ioan – membru.  
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reprezentărilor se află textul „150 ANI DE DINASTIE―; în dreapta şi 
stânga efigiilor se află numele regilor, iar dedesubt inscripţia „135 ANI  
REGATUL ROMÂNIEI―. Pe revers se află acvila cu crucea în cioc, iar 
desubt inscripţia „10 MAI 1866 * 1881 * 2016― şi textul „ASOCIAŢIA 
COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ * ALIANŢA NAŢIONALĂ PEN-
TRU RESTAURAREA MONARHIEI5―.  

 

                                 

   

 

 

Foto 1. Medalia aniversară, avers-revers:  ―150 DE ANI DE DINASTIE 
şi 135 DE ANI REGATUL ROMÂNIEI‖ (argint). 

 

                                     

 

 

 

Foto 2. Medalia aniversară, avers-revers:  ―150 DE ANI DE DINASTIE 
şi 135 DE ANI REGATUL ROMÂNIEI‖ (cupru). 

                                                 
5 Michael Werner, 150 Jahre rumänische Dynastie, 135 Jahre rumänische Königreich, în, Emanoil 
Pripon, Daniel Mureşan (ed.), Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor 
din Sălaj, V, 2016, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2016,  p. 184. 
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Foto 3. Medalia aniversară, avers-revers:  ―150 DE ANI DE DINASTIE 
şi 135 DE ANI REGATUL ROMÂNIEI‖ (cupru). 

 

În august 2016 a fost emisă o medalie pentru a se comemora 100 ani 
de la intrarea României în Primul Război Mondial. Din această medalie 
au fost emise 63 de bucăţi (26 din argint, 32 din cupru şi cinci din ala-
mă). Medalia are pe avers efigia din profil spre dreapta a Regelui Fer-
dinand I şi legenda circulară „100 DE ANI DE LA INTRAREA RO-
MÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL * 14/27 AUGUST 1916―. Pe 
reversul medaliei se află Crucea Ordinului „Mihai Viteazul―, instituit 
prin Decretul nr. 2968 din 26 septembrie 19166. Deasupra însemnului, 
înscris într-un cerc interior, se află textul ORDINUL MIHAI VITEA-
ZUL, iar dedesupt textul INSTITUIT DE REGELE FERDINAND. În 
cercul exterior se află legenda „ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR 
DIN SĂLAJ * ALIANŢA NAŢIONALĂ PENTRU RESTAURAREA 
MONARHIEI― 7. 

                                                 
6  Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decoraţii româneşti de război 
1860-1947, Editura Universitaria, Bucureşti, 1993, p. 66.  
7 Emanoil Pripon, Medalia comemorativă 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mon-
dial, în Emanoil Pripon, Daniel Mureşan (ed.), Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei 
Colecţionarilor din Sălaj, V, 2016, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2016,  p. 5. 
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Foto 4. Medalia comemorativă, avers-revers:  ―100 DE ANI DE LA 
INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL‖ (argint). 

 

 

 

                                                 

 

 

Foto 5. Medalia comemorativă, avers-revers:  ―100 DE ANI DE LA 
INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL‖ (cupru). 
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Foto 6. Medalia comemorativă, avers-revers:  ―100 DE ANI DE LA 
INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL‖ (alamă). 

La 11 august 2017 a fost emisă o medalie pentru comemorarea a 100 
de ani de la bătăliile istorice de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Medalia 
poartă pe avers efigia din profil, spre dreapta a Regelui Ferdinand I cu 
coroană, iar pe cerc inscripţia „ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DIN 
SĂLAJ * ALIANŢA NAŢIONALĂ PENTRU RESTAURAREA MO-
NARHIEI―. Reversul prezintă mausoleul de la Mărăşeşti, iar dedesubt 
anii 1917 şi 2017, despărţiţi de două spade încrucişate şi o grenadă. Pe 
semicerc, în partea de sus se află deviza „HONOR ET PATRIA―, iar pe 
semicercul de jos inscripţia „MĂRĂŞTI – MĂRĂŞEŞTI – OITUZ―. Au 
fost emise un număr de 77 de bucăţi, dintre care 15 din argint, 18 din 
cupru şi 44 din alamă. 
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Foto 7. Medalia comemorativă, avers-revers:  ―MĂRĂŞTI, MĂRĂ-
ŞEŞTI, OITUZ‖ (argint). 

 

 

 

 

                    

 

Foto 8. Medalia comemorativă, avers-revers:  ―MĂRĂŞTI, MĂRĂ-
ŞEŞTI, OITUZ‖ (cupru). 
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Foto 9. Medalia comemorativă, avers-revers:  ―MĂRĂŞTI, MĂRĂ-
ŞEŞTI, OITUZ‖ (alamă). 

În octombrie 2017 a fost emisă o nouă medalie care marca împlini-
rea a 500 de ani de la Reformă. Aversul poartă efigia Principelui Ioan 
Sigismund, iar dedesubt, în limba latină inscripţia „JOHANNES 
SIGISMVNDVS PRINCEPS TRANSILVANIAE―. De jur împrejur se 
află textul „500 ani de la Reformă― / „500 éves a  Reformáció ― / „500 
Jahre Reformation―, redat în trei limbi: română, germană şi maghiară.  

               

Foto 10. Medalia aniversară, avers-revers: ―500 de ani de la Refor-
mă/500 éves a Reformáció/500 Jahre Reformation‖ (argint). 

Deasupra efigiei se află milesimul 1517 şi 2017. Pe revers, în centru, 
este redat trandafirul lui Luther, deasupra textul „ASOCIAŢIA CO-
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LECŢIONARILOR DIN SĂLAJ―, iar dedesupt enunţul lui Luther, redat 
în trei limbi „Aici stau şi nu pot face altfel―. Această emisiune medalis-
tică a avut un tiraj de 37 de exemplare, dintre care 10 din argint, 13 din 
cupru şi 14 din alamă. 

 

                      

 

 

                      

 

Foto 11. Medalia aniversară, avers-revers: ―500 de ani de la Refor-
mă/500 éves a Reformáció/500 Jahre Reformation‖ (cupru). 

 

                       

 

 

 

 

Foto 12. Medalia aniversară, avers-revers: ―500 de ani de la Refor-
mă/500 éves a Reformáció/500 Jahre Reformation‖ (alamă). 

Este demn de menţionat faptul că, în anul 2017 Alianţa Naţională 
pentru Restaurarea Monarhiei a comandat la prof. Dogariu medalii cu 
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aceleaşi date tehnice, pentru jocul amical de fotbal dintre echipele or-
ganizaţiilor monarhiste din România şi Serbia, în amintirea de 95 ani de 
la meciul dintre echipele naţionale ale celor două state, cu ocazia căsă-
toriei Principesei Maria de România cu Regele Alexandru I al 
Yugoslaviei în anul 1922.   

                    

Foto 13. Medalia aniversară, avers-revers: „Meciul amical de fotbal 
dintre echipele organizaţiilor monarhiste din România şi Serbia‖ (ar-
gint). 

                   

Foto 14. Medalia aniversară, avers-revers: „Meciul amical de fotbal 
dintre echipele organizaţiilor monarhiste din România şi Serbia‖ (cu-
pru). 
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Foto 15. Medalia aniversară, avers-revers: „Meciul amical de fotbal 
dintre echipele organizaţiilor monarhiste din România şi Serbia‖ (ala-
ma). 

După decesul Majestăţii Sale Regele Mihai în data de 5 decembrie 
2017, ANRM a emis un set de trei medalii (argint, cupru şi alamă) 
într-un tiraj de 30 de exemplare. Medalile au pe avers efigia Regelui în 
semiprofil spre stânga, înconjurat de inscripţia „MIHAI I REGELE 
ROMÂNILOR― precum şi datele de naştere şi deces. Pe revers este re-
dată stema mare a Regatului României, deasupra inscripţia „REGATUL 
ROMÂNIA―, iar dedesupt anul 2017. Medalile au un diametru de 37 
mm. Medalia de argint are 22,5 g (Ag 925/1000) şi o grosime de 2 mm. 
Aceste medalii au fost realizate de artistul plastic Constantin Dumi-
trescu de la Monetăria Statului şi sunt prezentate într-o cutie concepută 
special pentru acest tiraj. Cutia urmăreşte linia cromatică a catafalcului 
pe care a fost aşezat sicriul Majestăţii Sale Regele Mihai I, la Palatul 
Regal8. 

                                                 
8 Michael Werner, 2 Jahre Medaillenausgaben der Sammlervereinigung Sălaj, în, Emanoil Pripon, 
Daniel Mureşan (ed.), Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj, 
VII, 2018, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2018,  p. 123. 
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Foto 16. Set de medalii emise la decesul Majestăţii Sale Regele Mihai I. 

În anul 2018, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Asociaţia 
Colecţionarilor din Sălaj şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ―Regina 
Maria‖ – Filiala Sălaj, au emis  o  medalie dedicată Centenarului Ma-
rii Uniri (1918-2018)9 . Aversul medaliei poartă numele emitenţilor, 

respectiv MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU  
ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DIN SĂLAJ, ASOCIAŢIA NAŢI-
ONALĂ CULTUL EROILOR ―REGINA MARIA‖ – FILIALA SĂLAJ şi 
efigiile acolate, spre stânga, ale Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria. 
Sub cele două efigii se află textul: 100 DE ANI DE LA/ MAREA UNI-
RE/ALBA IULIA /1 DECEMBRIE /1918. 

Reversul medaliei prezintă harta României Mari cu portretele celor trei 
ilustre personalităţi sălăjene ale Marii Uniri: Iuliu Maniu, Gheorghe 
Pop de Băseşti şi Victor Deleu. La exterior, în semicerc se află scris 
textul PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE ALE MARII UNIRI, iar dedesupt 

                                                 
9 Daniel Mureşan, Medalia Centenar-Personalităţi sălăjene ale Marii Uniri, în, Emanoil Pripon, 
Daniel Mureşan (ed.), Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj, 
VII, 2018, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2016, p. 7. 
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1918 – 2018. Medalia a fost emisă într-un tiraj de 121 de exemplare, 
dintre care 37 de exemplare din ar-
gint10.  

 

Foto 13. Medalia aniversară, avers-revers:  ―PERSONALITĂŢI SĂ-
LĂJENE ALE MARII UNIRI‖ (argint). 

                       

 

 

 

 

 

Foto 14. Medalia aniversară, avers-revers:  ―PERSONALITĂŢI SĂ-
LĂJENE ALE MARII UNIRI‖ (cupru). 

                                                 
10 Emanoil Pripon, Medalia Centenar: Personalităţi sălăjene ale Marii Uniri, în Acta Mvsei 
Porolissensis, XL, 2018, p. 12. 
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Foto 15. Medalia aniversară, avers-revers:  ―PERSONALITĂŢI SĂ-
LĂJENE ALE MARII UNIRI‖ (alamă). 

 Pe parcursul celor trei ani de emisiuni medalistice realizate sub 
egida Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj în colaborare cu alte asociaţii 
şi instituţii publice, am remarcat un interes relativ constant din partea 
colecţionarilor pentru achiziţionarea lor.  

Aşa cum se observă, medalia emisă la 10 mai 2016, dedicată ani-
versării a 150 ani de la fondarea dinastiei române şi a 135 de ani de la 
proclamarea Regatului România, a fost emisă într-un tiraj de 108 bucăţi 
(dintre care 26 realizate din argint), iar emisiunea medalistică dedicată 
Centenarului Marii Uniri de la 1918 a fost emisă în 121 de exemplare 
(din care 37 de bucăţi din argint). Alte două emisiuni medalistice au 
avut un tiraj de peste 50 de exemplare fiecare, mai exact 63, respectiv 77 
de bucăţi. 

Datorită acestui fapt, Asociaţia Colecţionarilor din Sălaj va pune în 
circuitul medalistic în intervalul imediat de timp, alte cinci medalii. 
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Medaillenausgaben der Sammlervereinigung 
aus Salaj (2016-2018) 

 
 

Emanoil PRIPON 
 
Michael WERNER 

 

Im Jahre 2016 hat die Vereinigung der Sammler aus Salaj 11  die 
Zusammenarbeit mit Prof. Octavian Dogariu aus Timişoara, von Beruf 
Graveur und Numismatiker, zur Ausgabe einiger Gedenkmedaillen in 
Silber, Kupfer und einer Mischung von Kupfer und Zink begonnen. 
Am Ende des Jahres 2018 wurde bereits die fünfte Medaille 
ausgegeben. 

Als allgemeine Charakteristik kann gesagt werden, dass alle von der 
Vereinigung der Sammler aus Salaj ausgegebenen Silbermedaillen 
durch Stanzen (Schlagen) realisiert wurden, ein Gewicht von 50g, einen 
Durchmesser von 50mm und eine Dicke von 3mm haben. Die 
Medaillenausgaben aus Kupfer und Kupfer-Zink haben einen 
identischen Durchmesser und eine identische Dicke wie die aus Silber 
realisierten, das Gewicht unterscheidet sich jedoch auf Grund der 
Dichte des Materials.    

                                                 
11 Die Vereinigung der Sammler aus Salaj wurde im Jahre 2012 auf Initiative von zehn 
Gründungsmitgliedern aus den Landkreisen Salaj und Cluj gegründet. Der erste Direktionsrat 
setzte sich zusammen aus: Pripon, Emanoil - Präsident, Werner, Michael-Rudolf-Albert und 
Mureș an, Daniel - Vizepräsidenten, Chisiu, Radu-Florin – Sekretär und Gherasim, Ioan – 
Mitglied.  
2 Michael Werner, 150 Jahre rumänische Dynastie, 135 Jahre rumänische Königreich, în, Emanoil 
Pripon, Daniel Mureș an (ed.), Colecț ii ș i colecț ionari din Sălaj. Anuarul Asociaț iei Colecț iona-
rilor din Sălaj, V, 2016, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2016,  p. 184. 
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Am 10.Mai 2016 wurde eine, dem 150. Jahrestages der Begründung der 
rumänischen Dynastie und des 135 Jahrestages der Gründung des 
Königreichs Rumäniens gewidmete Medaille ausgegeben. Ausgegeben 
wurden 108 Stück (40 Ag, 55 Cu, 10 CuZn und 3 Al). Die Medaille trägt 
auf der Vorderseite die im Profil nach rechts angeordneten Bildnisse 
von König Karl I und König Michael I. Über den Darstellungen 
befindet sich die Inschrift „150 JAHRE DYNASTIE, rechts und links der 
Bildnisse die Namen der Könige und darunter die Inschrift „135 
JAHRE KÖNIGREICH RUMÄNIEN―. Auf der Rückseite befindet sich 
der Adler mit dem Kreuz im Schnabel, darunter die Inschrift „10.MAI 
1866 * 1881 * 2016 und die Inschrift „SAMMLERVEREINIGUNG AUS 
SALAJ * NATIONALE ALLIANZ ZUR WIEDEREINFÜHRUNG DER 
MONARCHIE2―.  

 

 

                                 

   

 

Foto 1. Gedenkmedaille, avers-revers:  „150 JAHRE DYNASTIE und 
135 JAHRE KÖNIGREICH RUMÄNIEN‖ (Ag). 
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Foto 2. Gedenkmedaille, avers-revers:  „150 JAHRE DYNASTIE und 
135 JAHRE KÖNIGREICH RUMÄNIEN‖ (Cu). 

 

 

                                       

 

 

 

Foto 3. Gedenkmedaille, avers-revers:  „150 JAHRE DYNASTIE und 
135 JAHRE KÖNIGREICH RUMÄNIEN‖ (Cu-Zn). 

Im August 2016 wurde eine Medaille zur Erinnerung an den 100. 
Jahrestag des Eintritts Rumäniens in den Ersten Weltkrieg ausgegeben. 
Von dieser Medaille wurden 63 Stück ausgegeben (26 Ag, 32 Cu und 5 
Cu-Zn). Die Medaille trägt auf der Vorderseite das Profilbildnis König 
Ferdinands I und die Randschrift „100 JAHRE SEIT DEM EINTRITT 
RUMÄNIENS IN DEN ERSTEN WELTKRIEG * 14./27.AUGUST 1916― 
Auf der Rückseite befindet sich das Kreuz des Ordens „Mihai Vitea-
zul―, gegründet durch die Verordnung Nr.2968 vom 26.September 
19162. Über dem Zeichen steht in einem inneren Kreis der Text 
„ORDEN MIHAI VITEAZUL‖ und darunter der Text „GEGRÜNDET 
VON KÖNIG FERDINAND‖. Im äußeren Kreis befindet sich die 
Inschrift „SAMMLERVEREINIGUNG AUS SALAJ / NATIONALE 
ALLIANZ ZUR WIEDEREINFÜHRUNG DER MONARCHIE3―.   

 

3 Ion Safta, Rotaru Jipa, Tiberiu Velter, Floricel Marinescu, Decoraţii 
româneşti de război 1860-1947, Editura Universitaria, Bucureşti, 1993, p. 
66.  
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4 Emanoil Pripon, Medalia comemorativă 100 de ani de la intrarea României 
în Primul Război Mondial, în Emanoil Pripon, Daniel Mureşan (ed.), Co-
lecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj, V, 
2016, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2016,  p. 5 

                                         

         

 

 

 

 

Foto 4. Gedenkmedaille, avers-revers:  „100 JAHRE SEIT DEM 
EINTRITT RUMÄNIENS IN DEN ERSTEN WELTKRIEG‖ (Ag). 

                                                 

 

 

 

 

 

Foto 5. Gedenkmedaille, avers-revers:  „100 JAHRE SEIT DEM 
EINTRITT RUMÄNIENS IN DEN ERSTEN WELTKRIEG‖ (Cu). 

 

 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VIII, 2019 • 111 

 

                                           

 

 

 

 

 

Foto 6. Gedenkmedaille, avers-revers:  „100 JAHRE SEIT DEM 
EINTRITT RUMÄNIENS IN DEN ERSTEN WELTKRIEG‖ (Cu-Zn). 

Am 11.August 2017 wurde eine Medaille zum 100.Jahrestag der 
historischen Schlachten von Marasti, Marasesti und Oituz ausgegeben. 
Die Medaille trägt auf der Vorderseite das Profilbild König Ferdinand 
I nach rechts, mit Krone, und im Kreis die Inschrift 
„SAMMLERVEREINIGUNG AUS SALAJ / NATIONALE ALLIANZ 
ZUR WIEDEREINFÜHRUNG DER MONARCHIE―. Die Rückseite 
zeigt das Mausoleum von Marasesti, darunter die Jahreszahlen 1917 
und 2017, getrennt von zwei gekreuzten Schwertern und einer 
Handgranate, im Halbkreis oben der Wahlspruch „HONOR ET PA-
TRIA― und im Halbkreis unten die Inschrift „MARASTI – 
MARASESTI – OITUZ. Ausgegeben wurden 77 Stück (davon 15 Ag, 18 
Cu und 44 Cu-Zn). 
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Foto 7. Gedenkmedaille, avers-revers:  „MARASTI, MARASESTI, 
OITUZ‖ (Ag). 

 
 

           
 
 

Foto 8. Gedenkmedaille, avers-revers:  „MARASTI, MARASESTI, 
OITUZ‖ (Cu). 
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Foto 9. Gedenkmedaille, avers-revers:  „MARASTI, MARASESTI, 

OITUZ‖ (Cu-Zn). 
 
 

Im Oktober 2017 wurde eine neue Medaille ausgegeben, welche 
den 500. Jahrestag der Reformation markierte. Die Vorderseite trägt 
das Profilbildnis des Prinzen Ioan Sigismund und darunter in Latein 
die Inschrift „JOHANNES SIGISMVNDVS PRINCEPS 
TRANSILVANIAE―. Um das Bildnis herum befindet sich der Text 
„500 ani de la Reformă― / „500 éves a  Reformáció ― / „500 Jahre 
Reformation―, wiedergegeben in drei Sprachen: Rumänisch, Deutsch 
und Ungarisch. Über dem Profilbild befinden sich die Jahreszahlen 
1517 und 2017. 
Auf der Rückseite ist die Lutherrose wiedergegeben, darüber der Text 
„SAMMLERVEREINIGUNG AUS SALAJ― und darunter der 
Ausspruch Luthers „Hier stehe ich und kann nicht anders―, 
wiedergegeben in 3 Sprachen. 
Diese Medaillenausgabe hatte eine Auflage von 37 Exemplaren, davon 
10 Ag, 13 Cu und 14 Cu-Zn. 
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Foto 10. Gedenkmedaille, avers-revers: „500 de ani de la Reformă/500 
éves a Reformáció/500 Jahre Reformation‖ (Ag). 
 

            
 
Foto 11. Gedenkmedaille, avers-revers: „500 de ani de la Reformă/500 
éves a Reformáció/500 Jahre Reformation‖ (Cu). 
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Foto 12. Gedenkmedaille, avers-revers: „500 de ani de la Reformă/500 
éves a Reformáció/500 Jahre Reformation‖ (Cu-Zn). 

Es ist Ehrenhaft die Tatsache anzumerken, dass die Nationale Al-
lianz zur Wiedereinführung der Monarchie  im Jahre 2017 bei Prof. 
Dogariu Medaillen mit denselben technischen Daten für das 
Freundschaftsspiel zwischen den Mannschaften der monarchistischen 
Verbände aus Rumänien und Serbien in Auftrag gegeben hat, in 
Erinnerung an den 95.Jahrestag des Fußballspiels zwischen den 
Nationalmannschaften beider Staaten aus Anlass der Hochzeit 
zwischen Prinzessin Maria von Rumänien und König Alexander I von 
Yugoslawien im Jahre 1922.   
 

                  
  

Foto 13. Gedenkmedaille, avers-revers: „Freundschaftsspiel zwischen 
den Mannschaften der monarchistischen Verbände aus Rumänien und 
Serbien‖ (Ag). 
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Foto 14. Gedenkmedaille, avers-revers: „Freundschaftsspiel zwischen 
den Mannschaften der monarchistischen Verbände aus Rumänien und 
Serbien‖ (Cu). 

 

              
 

Foto 15. Gedenkmedaille, avers-revers: „Freundschaftsspiel zwischen 
den Mannschaften der monarchistischen Verbände aus Rumänien und 
Serbien‖ (Cu-Zn). 
 

Nach dem Tod Seiner Majestät König Michaels am 5.Dezember 
2017 hat die ANRM einen Satz von 3 Medaillen (Ag, Cu und Cu-Zn) in 
einer Auflage von 30 Sätzen ausgegeben. Letztere zeigen auf der 
Vorderseite das Bildnis des Königs im Halbprofil nach links, umgeben 
von der Inschrift „MIHAI I REGELE ROMANILOR― sowie die 
Geburts- und Sterbedaten. Auf der Rückseite ist das große Wappen 
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des Königreichs wiedergegeben, darüber die Inschrift „REGATUL 
ROMANIA― und darunter die Jahreszahl 2017. 
Die Medaillen haben einen Durchmesser von 37mm, die 
Silbermedaille 22,5g (Ag 925/1000) und eine Stärke von 2mm. 
Diese Medaillen wurden von Constantin Dumitrescu, bildender 
Künstler der Staatlichen Münzstätte realisiert und in einer speziell für 
diese Auflage gestalteten Schachtel dargeboten. Die Schachtel verfolgt 
die Linien des Katafalks, auf dem der Sarg Seiner Majestät König Mi-
chaels I im Königspalast aufgebahrt war5.  
 

 
 
Foto 16. Medaillensatz auf den Tod Seiner Majestät König Michael I,  
 
 
___________________ 
5 Michael Werner, 2 Jahre Medaillenausgaben der Sammlervereinigung Sălaj, în, Emanoil 
Pripon, Daniel Mureşan (ed.), Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colec-
ţionarilor din Sălaj, VII, 2018, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2018,  p. 123. 

Im Jahre 2018 haben das Kreismuseum für Geschichte und 
Kunst Zalau, die Vereinigung der Sammler aus Salaj und die 
Nationale Vereinigung des Heldenkults „Königin Maria‖ – Filiale Salaj 
eine der Hundertjahrfeier der Großen Vereinigung (1918-2018)6 
gewidmete Medaille ausgegeben. 
Die Vorderseite trägt die Namen der Herausgeber, also 

KREISMUSEUM FÜR GESCHICHTE UND KUNST ZALAU  
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VEREINIGUNG DER SAMMLER AUS SALAJ, NATIONALE 
VEREINIGUNG DES HELDENKULTS „KÖNIGIN MARIA‖ – FILIA-
LE SALAJ und die nach links angeordneten Profilbilder von König 
Ferdinand I und Königin Maria. Unter den Beisen Profilbildern 
befindet sich der Text: 100 JAHRE SEIT DER / GROSSEN 
VEREINIGUNG / ALBA IULIA / 1. DEZEMBER / 1918. 

Die Rückseite der Medaille zeigt die Karte Großrumäniens mit 
den Portrets der drei berühmten Persönlichkeiten der Großen 
Vereinigung aus Salaj: Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Basesti und Vic-
tor Deleu. Am äußeren Rand befindet sich die Inschrift SALAJER 
PERSÖNLICHKEITEN DER GROSSEN VEREINIGUNG und darunter 

1918 – 2018. Die Medaille wurde in einer Auflage von 121 
Exemplaren ausgegeben, davon 37 in Silber7.  
 

       
 
Foto 17. Gedenkmedaille, avers-revers: „SALAJER 
PERSÖNLICHKEITEN DER GROSSEN VEREINIGUNG‖ (Ag). 
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Foto 18. Gedenkmedaille, avers-revers: „SALAJER 
PERSÖNLICHKEITEN DER GROSSEN VEREINIGUNG‖ (Cu). 
 
 

        
 
Foto 19. Gedenkmedaille, avers-revers: „SALAJER 
PERSÖNLICHKEITEN DER GROSSEN VEREINIGUNG‖ (Cu-Zn). 
 
 
 
 
6 Daniel Mureşan, Medalia Centenar-Personalităţi sălăjene ale Marii Uniri, în, Emanoil Pripon, 
Daniel Mureşan (ed.), Colecţii şi colecţionari din Sălaj. Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj, 
VII, 2018, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2016, p. 7. 



120 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

7 Emanoil Pripon, Medalia Centenar: Personalităţi sălăjene ale Marii Uniri, în Acta Mvsei 

Porolissensis, XL, 2018, p. 12. 
Im Verlaufe der drei Jahre der unter der Leitung der Vereinigung der 
Sammler aus Salaj in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und 
öffentlichen Einrichtungen realisierten Medaillen-Ausgaben haben wir 
ein relativ konstantes Interesse von Seiten der Sammler an deren 
Anschaffung beobachtet.  
Wie zu beobachten ist, wurde die am 10.Mai 2016 ausgegebene 
Medaille, gewidmet der Gedenkfeier für 150 Jahre der Gründung der 
rumänischen Dynastie und 135 Jahre Ausrufung des Königreichs 
Rumänien, in einer Auflage von 108 Stück ausgegeben (darunter 26 
realisiert in Ag) und die der Großen Vereinigung von 1918 gewidmete 
Medaillenausgabe in einer Auflage von 121 Exemplaren (davon 37 
Stück aus Silber). Zwei weitere Medaillenausgaben hatten jede eine 
Auflage von über 50 Exemplaren, genauer gesagt 63 bzw. 77 Stück. 
Auf Grund dieser Tatsache wird die Vereinigung der Sammler aus 
Salaj im unmittelbar folgenden Zeitraum weitere fünf Medaillen in 
Umlauf bringen. 
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MEDALIA ŞI INSIGNA CELUI DE-AL 
IV-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE 
NUMISMATICĂ DIN ROMÂNIA 
DENUMIT„100 DE ANI DE LA MAREA 
UNIRE DE LA ALBA IULIA DIN 
1 DECEMBRIE 1918“ 

 
 

Col. (rtr.) ing. Ştefan SAMOILĂ 
Vicepreşedintele S.N.R. 
Preşedintele Secţiei Numismatice Braşov 

 

BRAŞOVUL -  ORAŞUL MARII UNIRI 

Unirea s-a plămădit în oraşul de la poalele Tâmpei. 

N. IORGA 

Este drept că la Braşov nu s-a ținut vreo reuniune românească 
precum Mărita Adunare Națională de la Alba Iulia. Nici nu s-a pregătit 
în oraş vreun document precum Declarația de la Oradea. La fel, Şcheii 
nu au găzduit Consiliul Național Român Central, cum a făcut Aradul. 
În acelaşi sens, după Unire, Consiliul Dirigent şi Marele Sfat Național 
au funcționat în alte locuri, mai ales la Sibiu.  

Ce poate să aibă atunci Braşovul atât de special încât să fie legat 
indisolubil de destinul României întregite ? … 

Braşovul nu este doar legat de Unire, ci este însăşi Unirea. Braşovul 
i-a unit pe toți românii cu mult înainte de a se pregăti în mod organizat 
şi conştient evenimentul de la 1 Decembrie 1918. 
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Preşedintele Academiei Române, 
Acad. prof. univ. Ioan Aurel POP 
11 sept. 2017 
 
Sărbătorim în acest, an 100 de ani, de când prin voința întregului popor român 
a fost posibilă înfăptuirea năzuinței de veacuri a acestuia, unirea între granițele 
unui singur stat, a tuturor provinciilor istorice ale României.  

Pentru a sărbătorii cum se cuvine acest important eveniment din istoria 
noastră națională, am organizat cel de-al IV-lea Congres Internațional de 
Numismatică din România postbelică numit „100 de ani de la Marea Unire de 
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918“ şi al XXXV-lea Simpozion Național de 
Numismatică.  

Procesul de unificare a început încă din vremea dacilor lui Burebista  (82 
î.Hr. - 44 î.Hr.), continuat de marele rege dac Decebal (85 – 106 d.Hr.) şi 
înfăptuită pentru scurtă vreme de Mihai Viteazul (1558 - 1601), care în pe-
rioada octombrie 1599 - iunie 1600, a fost Domn al Țării Româneşti şi al Ar-
dealului, iar în perioada iunie - septembrie 1600, Domn al Țării Româneşti, al 
Ardealului şi al Moldovei. 

Acest proces de unificare a continuat apoi sub domnia lui Alexandru Ioan 
Cuza (1820 - 1873), care va reuşi la 24 ianuarie 1859, să unească cele două 
Principate, Țara Românească şi Moldova, realizând ce se cunoaşte în istorie şi 
ca „Unirea cea Mică“. 
Preludiul Marii Uniri îl constituie unirea la 27 martie – 9 aprilie 1918, a Ba-
sarabiei şi apoi la 15/28 noiembrie 1918, a Ducatului Bucovinei la România. 

Lungul şi anevoiosul proces de unificare început încă din vremea dacilor se 
va încheia pe 1 Decembrie 1918, când se va proclama unirea provinciilor, Ba-
sarabia, Bucovina, Banat, Crişana, Maramureş şi Sătmar cu Regatul Româ-
niei, acestă data reprezentând Ziua Națională a României, realizându-se astfel 
„Marea Unire“. 

La împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918, Secția Numismatică Braşov a Societății Numismatice 
Române cu sprijinul logistic al Consiliului Județean Braşov prin Centrul 
Cultural „Reduta“ a realizat o medalie şi o insigne care să ne amintescă peste 
ani de acest important eveniment.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/82_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/82_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/44_%C3%AE.Hr.
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De asemenea, deoarece în acest an sărbătorim 115 ani de la înfințarea  
Societății Numismatice Române şi 40 de ani de la crearea Secției Numismatice 
Braşov (28 martie 1978) am creat o medalie şi o insignă aniversară.   Lo,ł                       

 
MEDALIA ANIVERSARĂ 
„100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE DE LA ALBA 
IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918― 

 

 

 

 Medalia se prezintă astfel. Pe avers, central, în partea superioară 
Stema Regatului României, varianta mare, conform Legii din 23 iunie 
1921, pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu țările surori 
unite, votată şi adoptată de Senat în 18 iulie 1921, şi de Adunarea 
Deputațiilor în 20 iulie 1921, cu unanimitate de voturi. Legea a fost 
publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 29 iulie 1921, pag. 3569 – 3573. 
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Stema Regatului României, întregit cu țările surori unite, se compune 
din trei scuturi puse unul peste altul: scutul mare, scutul mediu şi 
scutul mic (peste totul). 

Scutul mare (8): pe albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghiarele 
roşii (10), cu coroană regală de aur pe cap, ținând în cioc o cruce pedată 
(pattée) de aur, ascuțită la extremitatea inferioară, în ghiara dreaptă o 
spadă (17), în ghiara stângă un sceptru de aur cu vârful în formă de crin 
(11), — acuila României, armele Regalității române. 

Pe pieptul acuilei, scutul mediu, incuartelat (ecartelé), cu insițiune 
între cartierele de jos (entré en pointe), cuprinzând armele țărilor surori 
unite: 
Sus în dreapta, armele vechiului Principat al Țării-Româneşti (2): pe 
albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghiarele roşii, ținând în cioc o cruce 
pedată de aur, însoțită de un soare de aur la dreapta, de o lună-nouă de 
aur la stânga. 

https://2.bp.blogspot.com/-TNtxF2VMNaQ/UMk8r606AdI/AAAAAAAAB6w/zcqPkEgezDQ/s1600/Descrierea+Stemei+Rom%C3%A2niei+2.png
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Sus în stânga, armele vechiului Principat al Moldovei (cu Basarabia 
şi Bucovina) (7): pe roşu, un cap de bour negru cu gura închisă, însoțit 
de o stea de aur (cu cinci raze) între coarne, de o roză de aur (cu cinci 
foi) la dreapta, de o semilună de aur la stânga. 

Jos la dreapta, armele Banatului cu vechiul Banat românesc al Se-
verinului (fixate acum) (16): pe roşu, peste valuri naturale, un pod de 
aur cu două deschideri boltite, construite din piatră cioplită (podul lui 
Traian), din care iese un leu de aur. 

Jos la stânga, armele vechiului Mare-Principat al Transilvaniei (cu 
părțile Crişanei şi Maramureşului) (12): albastru şi aur, împărțit printr-o 
fâşie îngustă roşie, din care iese o acuilă neagră cu ciocul de aur, însoțită 
de un soare de aur la dreapta, de o semilună de argint la stânga; jos, 
şapte turnuri roşii, câte patru şi trei, cu câte două rânduri de crenele 
(sus trei, jos patru) şi câte două ferestre, cu porțile închise. 

În insițiune (enté), armele Dobrogei: pe albastru, doi delfini de aur 
afrontați, cu cozile ridicate în sus (13). 

Peste totul, scutul mic, incuartelat de argint şi negru, armele Casei 
domnitoare de Hohenzollern (1). Pe scutul mare, coroana de oțel a 
României (5). Scutul e ținut de doi lei de aur, stând pe arabescuri de aur 
(3). Prins de scutul albastru, Colanul ordinului „Regele Carol I‖ (15). 

Pe eşarfă albastră cu marginile de aur, de forma cordonului ordi-
nului, deviza Casei domnitoare de Hohenzollern, în litere latine de aur: 
„NIHIL SINE DEO‖ (14). 

Pavilionul de purpură, cu marginile de aur, căptuşite cu ermelin 
(4), brodat cu ciucuri de aur (9), timbrat cu coroană regală de aur ornată 
cu nestemate (6). 

Descrierea Stemei Regatului României este strictă cu cea cea din 
Legea pentru fixarea acesteia. Fotografia aparține d-lui. Răzvan Sandu. 
Altă sursă, Enciclopedia României, vol I, pag. 70 – 71, Imprimeria 
națională, 1936. 

Central, în partea inferioară, cifra 100, realizată în culorile drape-
lului national al României  (roşu, galben, albastru). Cele două zerouri 
ale cifrei 100 au forma infinitului, simbolizând viitorul națiunii române 
de la 100 de ani către infinit. 
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În interiorul celor două zerouri, porteretele ctitorilor României Mari, în 
stânga, Regele Ferdinand I (1865 - 1927) şi în dreapta, Regina Maria 
(1875 - 1938). 

Ferdinand I, (Ferdinand Viktor Albert 
Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen), 
s-a născut în    12/24 august 1865, la Sig-
maringen şi a decedat în  20 iulie 1927, la 
Castelul Peleş din Sinaia. Ferdinand şi-a 
petrecut copilăria şi adolescența la reşedința 
familiei din Sigmaringen, Germania. 
În anul 1885, a terminat cursurile Şcolii de 
ofițeri din Kassel, fiind numit cu gradul 
de sublocotenent în cadrul Regimentului 1 
Gardă de la Curtea Regală a Prusiei. Ur-
mează apoi studii la Universitatea 
din Leipzig şi la Şcoala Superioară de 
Ştiințe Politice şi Economice din Tübingen, pe care le-a absolvit în 1889. 

Începând cu anul 1889, a devenit Principe al Regatului României, 
unde şi-a continuat cariera militară, ajungând până la gradul 
de general de corp de armată şi la 1 Decembrie 1918, Mareşal al Româ-
niei. 

S-a căsătorit la 29 decembrie 1892, la Sigmaringen, cu prințesa Ma-
ria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg şi Gotha.  

Ferdinand a devenit rege al Regatului României la 10 octom-
brie 1914, sub denumirea de Ferdinand I. La sfârşitul războiului 
România a încheiat procesul de realizare a statului național-unitar, prin 
unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu Vechiul Regat, înco-
ronându-se la 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, ca primul rege al 
României Mari.  

Ferdinand a decedat la Sinaia, la 20 iulie 1927, în urma unui cancer 
galopant la colon. A fost înmormântat la Mănăstirea Curtea de Argeş. 
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Regina Maria a României, (Marie Ale-
xandra Victoria de Saxa-Coburg şi Gotha) 
s-a născut  în 29 octombrie 1875, la East-
well Park, Kent, Anglia şi a decedat la 18 
iulie 1938, la castelul Pelişor-Sinaia, Re-
gatul României) Maria,  a fost mare 
prințesă a Marii Britanii şi Irlandei, nepo-
ată a reginei Victoria a Marii Britanii. 
Părinții săi au fost Alfred Ernest Albert de 
Saxa-Coburg şi Gotha, duce de Edin-
burgh, iar mama, Maria Alexandrovna 
Romanova, mare ducesă a Rusiei, unica 
fiică a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. 
S-a căsătorit la 29 decembrie 1892 cu Fer-
dinand I, principele moştenitor al tro-
nului României, încercând încă de la 

început şi reuşind să se integreze națiunii care o adoptase ca principesă 
şi, începând din 1914, ca regină. A dovedit reale calități diplomatice în 
susținerea şi apărarea intereselor României. S-a opus intrării României 
în Primul Război Mondial de partea Puterilor Centrale şi a susținut 
alianța cu Antanta, în vederea susținerii de către aceasta a realizării 
statului național român. 

În timpul războiului şi-a însoțit soțul în refugiu în Moldova, ac-
tivând ca soră de caritate în spitalele militare, activitate care a făcut să 
fie numită în popor „mama răniților‖. 

A participat la o susținută campanie diplomatică pentru recu-
noaşterea internațională a statului român reîntregit, având întrevederi 
oficiale sau informale cu suveranul englez, cu preşedintele Statelor 
Unite ale Americii, Woodrow Wilson, preşedintele Franței Georges 
Clemenceau sau cu reprezentanții de marcă ai mass-media europene. 

Cel mai bine a caracterizat-o pe Regina Maria, Constantin Arge-
toianu, prim-ministru al României, în lucrarea sa, Pentru cei de mâine: 
Amintiri din vremea celor de ieri: „Oricâte greşeli va fi comis regina Maria, 
înainte şi după război, războiul rămâne pagina ei, pagină cu care se poate făli, 
pagină care se va aşeza în istorie la loc de cinste. O găsim în tranşee printre 
combatanți în rândurile înaintate, o găsim în spitale şi în toate posturile sa-
nitare printre răniți şi bolnavi. O găsim de față la toate adunările care încercau 
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să facă puțin bine. Nu a cunoscut frica de gloanțe şi de bombe, cum nu a cu-
noscut teama şi scârba de molimă sau nerăbdarea față de eforturile aşa de des 
inutile, provocate de dorința ei de mai bine. Regina Maria şi-a îndeplinit da-
toria pe toate fronturile activităților sale, dar mai presus de toate pe acela al 
încurajării şi ridicării moralului acelora care o înconjurau şi care au trebuit să 
decidă, în cele mai tragice momente, soarta țării şi a poporului său. Se poate 
afirma că, în răstimpul pribegiei noastre în Moldova, regina Maria a întrupat 
aspirațiile cele mai înalte ale conştiinței româneşti. Prin modul cum a in-
fluențat în 1916 intrarea României în război şi din nou în 1918, când aproape 
numai datorită ei, regele Ferdinand nu a ratificat dezastruoasa pace de la Bu-
cureşti, regina s-a aşezat ca ctitoriță a României întregite şi ca una din cele mai 
mari figuri ale istoriei noastre naționale”.  

Regina Maria a fost o iubitoare şi o colecționară de artă, susținând o 
serie de personalități artistice şi literare cu burse şi bani. Este autoarea 
unor interesante scrieri memorialistice, precum şi a unor poveşti şi 
versuri pentru copii. 

Regina Maria a decedat în reşedința sa de la Pelişor, cerând prin 
testament ca trupul să-i fie înhumat în biserica episcopală de la Curtea 
de Argeş, iar inima să fie păstrată într-o raclă la capela Stella Maris a 
reşedinței din Balcic. După cedarea Cadrilaterului în 1940, inima regi-
nei a fost mutată la Bran. 

Circular, între două cercuri concentrice, pe albastru, medalia poartă 
legenda: REGELE FERDINAND I ―ÎNTREGITORUL― ŞI REGINA MA-
RIA, CTITORII ROMÂNIEI MARI. În partea inferioară milesimul 1918.  

Pe revers, central, harta României Mari, apoi circular, de sus, către 
dreapta, pe fond galben - aur, în ordine alfabetică, Stemele color, ale 
provinciile şi regiunile care au făcut parte din România Mare: Banat, 
Basarabia, Bucovina, Caliacra, Crişana, Dobrogea, Durustor, Herța, Mara-
mureş, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania. 
 Legenda, circular, în jurul hărții României Mari, pe fond albastru, 
SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ – SECȚIA BRAŞOV, 
CENTRUL CULTURAL REDUTA şi între două steluțe milésimul 2018. 
Circular, între două cercuri concentrice, pe exterior, pe fond roşu, le-
genda: 100 DE ANI DE LA ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI DE LA 
ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918.  

Jos, în partea inferioară, inițialele autorilor medaliei: 
Ş(tefan).S(amoilă) – S(ilviu).D(obraş), creatorul şi realizatorul medaliei. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Curtea_de_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curtea_de_Arge%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inima
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stella_Maris
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Dispunerea culorilor de fond, de la centru spre marginea medaliei, 
alcătuiesc culorile tricolorului, albastru (centru), galben (între cele două 
legende) şi roşu la exterior. 

Medalia este realizată din zamac, aurit, color, cu diametrul de 90 
mm, grosime 31 mm, greutate 100 grame, muchie dreaptă. Medalia este 
dispusă într-o  cutie de prezentare şi are certificate de autenticitate. Au 
fost realizate 100 de exemplare. 
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STEMA BANATULUI 

În evul mediu Banatul nu a avut o stemă. 
Aceasta a fost elaborată în anul 1921, de 
către Comisia de Heraldică a României şi 
este alcătuită dintr-un scut roşu (de tip 
francez vechi), pe care este reprezentat un 
pod de aur cu două arcade, la baza căruia 
se află valuri albastre. Podul ne aminteşte 
de cel construit de Apollodor din Damasc 
între anii 103 şi 105 d.Ch. ale cărui 
rămăşiţe se află în municipiul Drobeta 
Turnu-Severin 

 

STEMA BASARABIEI 

 Stema iniţială a Basarabiei a fost stabilită după 
anexarea acesteia la Imperiul Ţarist, în anul 1812. Ea 
cuprindea un scut  tăiat (de tip francez nou) la 
mijloc, pe orizontală, de culoare aur în cartierul su-
perior şi albastru în cel inferior. În cartierul superior, 
pe aur, era dispusă stema imperiului, acvila bicefală 
încoronată cu coroane de aur, care ţine în ghiara 
stângă sceptrul (simbol al autorităţii şi puterii su-

preme), iar în cea dreaptă globul crucifer (globus cruciger - însemn re-
gal creştin, simbolizând dominaţia lui Isus Hristos asupra lumii). Ima-
ginea lui Isus Hristos în mână cu un glob are denumirea de Salvador 

Mundi sau Mântuitorul Lumii/ Salvatorul Lumii. În 
cartierul inferior, pe albastru, vechea stemă a Mol-
dovei, capul de bour. 

În anul 1826 se aduc modificări acestei steme. 
Cartierele sunt roşu sus şi aur jos, iar acvila ţine în 
ghiara stângă o cunună de lauri şi în cea dreaptă un 
fulger şi o făclie. Pe pieptul acvilei este dispus un 
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scut roşu având ca imagine pe Sfântul Gheorghe pe un cal alb, ucigând 
balaurul cu suliţa. 

În anul 1878, imaginea stemei este schimbată total. 
Pe un scut de tip francez (nou) pe albastru, este 
dispus un cap de bour aur, cu coarnele, ochii şi 
limba roşii. Între coarne se află o stea în cinci 
colţuri aur iar la stânga şi la dreapta botului o roză 
şi o semilună. Marginea scurului este brodat aur, 
argint şi negru, culorile Romanovilor. Va fi vala-
bilă până în anul 1917. 

Pe actele Unirii cu România a fost aplicată stema Voievodatului Mol-
dovei. 

                     

R.D. MOLDOVA 1918– 1941    R.S.S. MOLDOVA 1941 – 1981 

                     

R.S.S. MOLDOVA 1981 – 1990    R. MOLDOVA 1990 – la zi 
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STEMA BUCOVINEI 

 

 Stema Bucovinei a fost creată pentru a desemna teritoriul 
Bucovinei în anul 1775, aflată sub administrarea Imperiului 
Habsburgic, apoi Ducatul Bucovinei din 1849, în Imperiul 
Austro-Ungar. 

 Stema se compune dintr-un scut de tip francez (vechi) despicat în 
două pe verticală, albastru în stânga şi roşu în dreapta. Pe scut este 
dispus un cap de bour natural, având între coarne şi la stânga şi 
dreapte botului câte o stea de aur cu şase raze. Există şi varianta 
Ducatului Bucovinei, încoronată, realizată în anul 1867 de heraldistul 
Gerard Ströhl. 

      

STEMA CALIACREI 

Stema Caliacrei, regiune din sudul României, care împreună cu judeţul 
Durostor au alcătuit în prioada 1913 – 1940, Cadrilaterul, se compune 
dintr-un scut de tip francez (vechi) azur, pe care este plasat turnul unui 
far maritim de argint, cu poarta deschisă şi ferestre luminate negru, 
ieşind din valuri de argint. 
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Mai există două variante: una cuprinzând acvila bicefală şi alta 
înfăţişând o cetate bătută de valuri, având în partea superioară o acvilă 
bicefală 

           

 

STEMA CRIŞANEI 

 

 Stema Crişanei reflectă istoria sa din Evul Me-
diu, reprezentare din anul 1881 (digitalizată după o 
imagine din colecţia familiei Flondor), se prezintă 
astfel: scut de tip francez (vechi) tăiat în două pe 
orizontală şi despicat în partea superioară. În car-
tierul din stânga se află o acvilă neagră cu limba 
roşie ieşind, iar în cartierul din dreapta un turn de 
cetate (simbolul Bihariei). Cartierul inferior este de 

culoare albastră fără nici o reprezentare simbolică. 

STEMA DOBROGEI 

 Stema Dobrogei a apărut relativ târziu, în sec. XIX-lea. Până în anul 
1880, stema era reprezentată printr-un scut pe care era dispus un turn 
de cetate, crenelat, simbolizând vechile cetăţi de apărare din zonă. Din 
9 martie 1880, stema este reprezentată pe un scut de tip francez (nou) 
colorat în albastru pe care sunt dispuşi doi delfini de aur, afrontaţi. 
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STEMA  DUROSTORULUI 

 Stema Durostorului se prezintă astfel: scut de tip francez (vechi) 
azur, pe care este dispus chipul lui Mircea cel Bătrân purtând coroana 
deschisă şi veşmânt de aur cu motive roşii, care fiind legatar al impe-
riului a primit Dârstorul, împreună cu întreaga Dobroge, de la ultimul 
ei duce bizantin, Dobrotici, probabil român de origine, fiul lui Dobrota. 
Mai există o variantă a stemei, elementul central fiind acvila bicefală. 
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STEMA HERŢEI 

 

Stema Herţei are forma 
unui scut de tip francez 
(vechi), având fondul roşu, 
încărcat cu o bandă de ar-
gint pe care este prezentat 
atributul zeului Mercur, 
caducelul, redat în formă 
cromatică neagră.  

Caducelul este simbolul astrologic al comerţului fiind asociat cu zeul 
grec Hermes sau al curierilor, exemplu Iris, mesagerul Herei, iar la 
romani era purtat de Mercur, mesagerul zeilor. Este de forma unui ba-
ston scurt, înaripat, iar serpentinele din jurul său au aspectul de şerpi. 

 

STEMA MARAMUREŞULUI 

Stema Maramureşului are forma unui scut francez 
(vechi), cu fondul roşu pe care este dispus un cap 
de bour văzut din faţă „caboched― (termen folosit 
în heraldică când capul unei fiinţe este tăiat în 
spatele urechilor), fără coamă sau gât, având 
coarnele recurbate spre exterior. În stânga botului 
este dispusă o semilună de argint, în dreapta o 
stea de aur cu şase raze, iar între coarne o cruce 
heraldică de aur.  
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STEMA MOLDOVEI 

 

Stema  Moldovei are forma unui scut francez (vechi) cu fondul roşu 
(cinabru în heraldică) simbolizând vitejia,  pe care este dispus un ca-
pul de bour, privit frontal, simbolizând puterea, cu o stea cu cinci raze 
simbolizând luminăția bunei domnii, plasat între coarnele bourului, cu 
un trandafir heraldic în stânga simbolizând credința, şi în dreapta luna, 
în faza de crai-nou simbolizând renaşterea.  

 

           

 

STEMA MUNTENIEI 

 

         

https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bour
https://ro.wikipedia.org/wiki/Luna_(satelit)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fazele_lunii
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Stema Munteniei (Ţării Româneşti) a cunoscut o evoluţie continuă de-a 
lungul timpului. Dar elementele de bază s-au păstrat: vulturul pleşuv 
negru (cu aripile strânse sau deschise), crucea de aur, steaua heraldică 
(soarele) de aur, semiluna de aur sau argint, creanga de ienupăr şi 
fondul azur sau argint. 

 Ultima variantă este pe un scut de tip francez (nou) cu fondul azur, 
acvila cu aripile deschise din aur, cu ghiarele şi ciocul roşii, cu crucea 
din aur în cioc, având în dreapta soarele de aur, iar în stânga semiluna 
de aur. 

STEMA OLTENIEI 

 Stema Olteniei se prezintă astfel: pe un scut de tip francez (vechi) 
cu fondul roşu, este dispus un leu încoronat din aur, care iese dintr-o 
coroană antică ţinând între labe o stea cu şase raze din aur. Variantă, pe 
scut de tip francez (nou), iar coroana din care iese leul reprezintă 
însemnul marelui ban. O altă variantă o reprezintă stema Olteniei şi a 
Banatului    
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STEMA TRANSILVANIEI 

În jurul anului 1530 la curtea lui Ferdinand I de Habsburg a început 
să fie folosită ca stemă a Transilvaniei un scut cu două spade încru-
cişate cu garda în şef, suprapuse peste un trichetru cu extremităţile 
terminate în frunze de tei – în realitate simbolul străvechi al saşilor 
Transilvăneni. 

În marele sigiliu a lui Mihai Viteazul din anul 1600, apar înşiruite 
de sus în jos: acvila cruciată valahă, bourul Moldovei şi la sfârşit o 
stemă uşor misterioasă: doi lei afrontaţi, stând pe şapte piscuri şi ţinând 
în labe o spadă. 

Faptul că leii afrontaţi au fost consideraţi în epoca lui Mihai Vi-
teazul drept stemă a Transilvaniei o dovedeşte faptul că acest simbol a 
fost folosit şi de principele ardelean Moise Szekely în 1603. 

În secolul al XVII-lea, stema Transilvaniei a fost reprezentată tot 
mai clar. Aceasta are acum trei câmpuri heraldice, prin apariția brâului 
roşu din mijloc (folosit prima oară de principele Mihai Apafi I, pe talerii 
din 1666). În urma Dietei de la Sebeş din 24 mai 1659, stema Transilva-
niei a fost sfâşiată, fiecare dintre cele trei națiuni privilegiate preluând 
câte un simbol, românii nefiind „reprezentați‖ prin niciun simbol, ei 
neavând statut de națiune. Astfel, maghiarii erau reprezentați de acvila 
neagră, secuii de soare şi lună, iar saşii de cele şapte turnuri de cetate, 
de culoare roşie (Transilvania/Siebenbürgen). Acvila este reprezentată 
doar pe jumătate ca simbol al poziției de apărare pe care o are (ea însăşi 
se află într-o cetate, fâşia roşie 

    

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Apafi_I
https://ro.wikipedia.org/wiki/1666
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dieta_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sebe%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1659
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiari
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secui
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetate
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INSIGNA  ANIVERSARĂ 

„100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE DE LA ALBA 
IULIA DIN 

1 DECEMBRIE 1918“ 

 

 Insigna se prezintă astfel: central, în interiorul a două cercuri per-
late, imaginea încoronată a Regelui Ferdinand I şi al Reginei Maria, 
afrontate. La stânga şi la dreapta cercurilor, frunze de laur. În partea 
superioară, pe o bandă albă, legenda, MAREA UNIRE, sub bandă, pe 
două rânduri, BRAŞOV/2018. În partea inferioară, circular, legenda: 
AL IV-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE NUMISMATICĂ. În 
partea superioară şi inferioară a insignei desene stilistice. În parte infe-
rioară a insignei steagul tricolor coborând în stânga şi dreapta insignei. 
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Insigna este realizată color, cu di-
mensiunile: 40 mm lăţime şi 37 mm 
înălţime. Tricolorul are lăţimea de 6 
mm şi lungimea de 20 mm de la 
marginea insignei. Au fost realizate 
100 de exemplare. 

 Medalia şi insigna au fost con-
cepute de Col. (rtr.) ing. Ştefan Sa-
moilă, proiectate pe calculator şi 
realizate efectiv de un colectiv con-
dus de ing. Silviu Dobraş, mana-
gerul firmei S.C. ACCESORII PROD 
S.R.L. din Oradea. 
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THE MEDAL AND INSIGNIA OF THE 
IV-TH ROMANIA INTERNATIONAL 
NUMISMATICS CONGESS 
NAMED 
”100 YEARS SINCE THE GREAT UNION 
OF ALBA IULIA OF DECEMBER 1ST 1918” 
 
Col. (rtr.) ing. Ştefan SAMOILĂ 
Vicepresident S.N.R. 
President of Brasov Numismatic Section 

”The union was conceived in the city that lays at Tâmpa′s feet” 

NICOLAE IORGA 

BRAŞOV – CITY OF THE GREAT UNION 

The union was conceived in the city that lays at Tâmpa′s feet. 

N. IORGA 

It is true that there was no Romanian reunion such as the Great National 
Assembly of Alba Iulia. Neither was it written a declaration such as that of 
Oradea or hosted the seat of the Central National Romanian Council as Arad 
did. After the Union, the Director Council and the Great National Council 
were in Sibiu.  

So what can link Brasov in such a special way to the destiny of the reunited 
Romania? 
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Braşov is not just linked to the Union, but is the Union itself. Braşov united all 
the Romanians long before they prepared in an organised and conscious way for 
the event of 1 December 1918. 

Acad. Ioan Aurel POP 

11 sept. 2017 

This year we celebrate 100 years since the will of ages of the whole 
Romanian nation was fulfilled, the union within the borders of a single 
state of all Romanian historical lands. 

In order to celebrate this important event in our country’s history we 
have organized the IV Romanian International Numismatics Congress 
entitled ‖100 years since the Great Union of Alba Iulia of December 1st 
1918‖, and the XXXV National Numismatics Symposium.  

The unification process has begun since the times of Burebista′s 
Dacians (82-42 b.Ch), continued with the great Dacian king Decebal 
(85-106 p.Ch), and was briefly achieved by Michael the Brave 
(1558-1601), that ruled over Walachia and Transylvania between 
October 1599 – June 1600, and over Walachia, Transylvania and Mol-
dova between June-September 1600. 

This unification process continued under the rule of Alexandru Ioan 
Cuza (1820-1873), that managed on January 24th 1859 to unite the two 
principalities of Walachia and Moldova, achieving what is called the 
‖little union‖.  

The prelude to the Great Union was the union of Bessarabia (9 April 
1981), and Bukovina (15/28 November 1918), with Romania. 

The long and difficult unification process was completed on December 
1st 1918, when the union of Bessarabia, Bukovina, Banat, Crişana, 
Maramures and Sătmar with Romania was declared, thus achieving the 
Great Union.  This is also the national day of Romania. 
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In order to celebrate 100 years since the Great Union, the Brasov Section 
of the Romanian Numismatics Society, with the help of Brasov County 
Council by ‖Reduta‖ Cultural Center had produced a medal and an 
insignia to remind us over the years of this important event. 

Also, because this year we celebrate 115 years since the foundation of 
the Romanian Numismatics Society and 40 years since the establis-
hment of Braşov Numismatics Section (29 March 1978), we have also 
created an anniversary medal and insignia. 

 

THE ANNIVERSARY MEDAL 

”100 YEARS SINCE THE GREAT UNION OF 
ALBA IULIA 

OF DECEMBER 1st 1918” 
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 On the obverse, on the central upper part there is the big version of 
the coat of arms of the Romanian Kingdom, as was described by the 
Law of 23 June 1921 regarding the establishment of the coat of arms of 
the Romanian Kingdom united with its sister lands, adopted 
unanimously by the Senate on 18 July 1921, and by the Assembly of 
Deputies on 20 July 1921. The Law was published in the Official Mo-
nitor no. 92 from 20 July 1921, pp. 3569-3573. 

 

 

The coat of arms of the Romanian Kingdom reunited with its sister lands 
consists of three superimposed shields: big, medium and small. 

The big shield (8): on blue color there is a golden eagle with red beak and 
claws (10), with a golden kingly crown on its head, a cross in the beak, a sword 
in the right claw (17) and a scepter in the left one (11) – the Romanian eagle 
and the symbols of Romanian royalty.  

On the eagle′s chest, on the middle shield there are the coats of arms of the 
newly reunited lands:  

https://2.bp.blogspot.com/-TNtxF2VMNaQ/UMk8r606AdI/AAAAAAAAB6w/zcqPkEgezDQ/s1600/Descrierea+Stemei+Rom%C3%A2niei+2.png
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On the upper right side the coat of arms of Walachia (2): a golden eagle 
with red beak and claws on a blue field, with a cross in tis beak, a golden sun to 
its right and a golden new moon to the left. 

On the upper left side the coat of arms of the old Principality of Moldova 
(together with Bessarabia and Bukovina) (7): on a red field, a black head of an 
aurochs with a golden five pointed star between its horns, a golden rose to its 
right and a golden crescent to its left. 

On the lower right side the coat of arms of Banat (16): on a read field, above 
waves there is a golden bridge with two arches (Trajan′s bridge), with a golden 
lion on it.  

On the lower left side there are the coat of arms of the former Grand 
Principality of Transylvania (together with Crişana and Maramureş) (12): it is 
divided horizontally into a blue and a golden part, separated by a red stripe, On 
the upper side there is a black eagle with golden beak, with a golden sun to its 
right and a silver crescent to its left. On the golden lower part there are seven 
red towers on two rows. 

Between the last two coats of arms there is that of Dobrogea, two golden 
dolphins with their tails up, on a blue field (13). 
On the small shield, situated in the middle of the middle sizes shield, there is the 
coat of arms of the Hohenzollern ruling house (two white and two black 
quarters) (1). 

On the big shield, the Romanian steel crown (5). The shield is supported by 
two lions standing on golden arabesques, (3). Between them there is the grand 
chain of ”King Carol I” order (15). 

On the blue scarf trimmed with golden edges, there is the motto of the 
Hohenzollern ruling house written with big Latin letters ”NIHIL SINE DEO” 
(14). 

Everything is arranged on a purple pavilion, with golden edges and coated 
with Hermine (4), embroiled with golden teasels (9), and with the Romanian 
golden Crown with jewels (6).  

The description is taken from the Law that established it. The 
image belongs to mr. Răzvan Sandu. It can also be found in the 1936 
edition of the Romanian Encyclopedia (vol. I, pp. 70-71). 

In the center lower part there is the figure 100, done in the colors of 
the Romanian national flag. The two zeros of the number 100 are 
designed in the shape of the infinity, symbolizing the future of the 
Romanian nation forever. 
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Inside the two zeros there are the portraits of the persons that had 
achieved the Great Union, to the left King Ferdinand I (1865 - 1927) and 
at the right Queen Mary (1875 - 1938). 

  Ferdinand I, (Ferdinand Viktor Albert 
Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen) 
was born on 12/24 august 1865 at 
Sigmaringen and died on 20 July 1927, at 
Peles Castle, in Sinaia. He spent his 
childhood and teenage at the family′s 
residence in Sigmaringen, Germany. In 
1885 he graduated Kassel Officers School 
and was appointed as a junior lieutenant in 
the 1 Guard Regiment of the Prussian Ro-
yal Court. He studied later at Leipzig 
University, and at the Political Sciences 
and Economics Superior School of 

Tübingen, that he graduated in 1889. 
In 1889 he was appointed Crown Prince of the Romanian Kingdom, 

and continued his military career up to the rank of Army Corp General 
and marshal, on December 1st 1918. 

On 29 December 1892 he married at Sigmaringen with princess 
Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg şi Gotha. 

Ferdinand became king of Romanian on 10 October 1914, as Fer-
dinand I. At the end of WW I he fulfilled the process of creating a 
national united state, by uniting Bessarabia, Bukovina and 
Transylvania to the Romanian Kingdom. On 15 October 1922 he was 
crowned at Alba Iulia as the first king of Greater Romania. 

He died in Sinaia on 20 July 1927, because of a rapid developing 
colon cancer. He was buried al Curtea de Argeş monastery. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_a_Rom%C3%A2niei
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Queen Mary of Romania (Marie Alexandra Victoria of 
Saxa-Coburg and Gotha) was born on 29 October 1875, at Eastwell 
Park, Kent, England, and died on 18 July 1938, al Pelisor Castle, in Si-
naia.  She was grand princess of Great Britain and Ireland, nice of 
Queen Victoria. Her parents were Alfred Ernest Albert of Saxa-Coburg 
and Gotha, duke of Edinburgh, and Maria Alexandrovna Romanova, 
grand duchess of Russia, the only daughter of Tsar Alexander II of 
Russia. 

She married Ferdinand I on 29 
December 1892. She tried and managed to 
integrate into her Romanian adoptive 
nation as a princess, and later as queen 
since 1914. She used the diplomatic 
qualities that she possessed in supporting 
and defending Romania′s interests. She 
opposed Romania′s entering WW I on the 
side of the Central Powers and supported 
an alliance with the Entente, considering 
that it would better suite the interest of 
creating a national united Romanian state. 
  During WW I she accompanied her 
husband in refuge in Moldova, and 
became a nurse in military hospitals. 

Because of this she was nicknamed by the people ―the mother of the 
wounded‖. 

She was involved in a diplomatic campaign that aimed to achieve 
international recognition for the united Romanian state, by having 
official or informal meetings with the British monarch, the American 
president Woodrow Wilson, French president Georges Clemenceau 
and influential representatives of European mass-media. 
She was best characterized by former prime minister Constantin Ar-
getoianu, in his book “To those of tomorrow: memories from those of today”: 
“No matter how many mistakes Queen Mary did before and after the War, the 
War will stay her page, a page that she can be proud of, a page that will grant 
her a place of honor in history. We find her in the trenches in the first line, in 
hospitals and first aid posts between the sick and wounded. We find her at all 
the gatherings that tried to shed some light. She knew not the fear of bullets and 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfred,_Duce_de_Saxa-Coburg_%C8%99i_Gotha
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alfred,_Duce_de_Saxa-Coburg_%C8%99i_Gotha
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Duces%C4%83_Maria_Alexandrovna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_al_II-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_al_II-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://ro.wikipedia.org/wiki/Georges_Clemenceau
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bombs, as well she did not fear diseases, or unease towards her often useless 
efforts to do good. She fulfilled her duty in all the fields she was involved, but 
above all that of encouraging and raising the moral of those around her, and 
that had to decide in the darkest hours the fate of her nation and country. It can 
be said that during our refuge in Moldova, Queen Mary embodied the highest 
aspirations of Romanian consciousness. By the way she influenced in 1916 
Romania′s entry the War, and again in 1918, when almost entirely only 
because of her king Ferdinand I did not sign the disastrous Peace of Bucharest, 
the Queen emerged as a builder of reunited Romania, and one of the most 
magnificent figures of our national history”.  
She was a lover of art collections and supported by scholarships many 
literature and arts personalities. She is the author of some interesting 
memories, as well some stories and lyrics for children. She died at her 
Pelisor residence, asking for her body to be buried at Curtea de Arges, 
and her heart at Stella Maris chapel of Balcic. After Cadrilater region 
was lost by Romania in 1940, her heart was moved to Bran Castle. 
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In a circular way, between two concentric circles, on a blue field it is 
written: KING FERDINAND I ―THE UNITER‖ AND QUEEN MARY, 
BUILDERS OF GRATER ROMANIA‖. In the lower part the year 1918. 

On the reverse, in the center there is the map of Grater Romania, 
and around it the coats of arms of provinces that were part of it, 
arranged in an alphabetical order clockwise: Banat, Bessarabia, Bukovina, 
Caliacra, Crişana, Dobrogea, Durustor, Herța, Maramureş, Moldova, 
Walachia, Oltenia and Transylvania. 

Around the map of Grater Romania, on a blue field, it is written RO-
MANIAN NUMISMATICS SOCIETY – BRASOV SECTION, REDUTA 
CULTURAL CENTER and between two stars the year 2018. On the outer 
rim, on a red field, it is written 100 YEARS SINCE THE FULFILMENT OF 
THE GREAT UNION OF ALBA IULIA ON 1 DECEMBER 1918. 

In the lower part of the medal there are the initials of its authors: 
Ş(tefan).S(amoilă) – S(ilviu).D(obraş), the designer and producer.  
The disposition of the colors from the center towards the edge represent the flag 
of Romania: blue, yellow and red. 

The medal is made of golden colored zamak, it has a diameter of 90 mm, 31 
mm thick, 100 grams and smooth edge. It comes in a presentation box and is 
accompanied by an authenticity certificate. 100 pieces were produced. 

 

THE COAT OF ARMS OF BANAT 

During the Middle Age Banat did not have a coat 
of arms. It was designed in 1921 by the Romanian 
Heraldic Commission, and consists of a red 
shield, on which it is represented a golden bridge 
with two arches, with blue waves at its base. It 
reminds the bridge built over the Danube by 
Apollodor of Damascus between 103-105, its 

ruins being still visible in Drobeta Turnu-Severin municipality. 
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THE COAT OF ARMS OF BESSARABIA 

 It was first designed after the province was 
annexed by the Russian Empire in 1812. It was of a 
shield divided horizontally into a yellow field in the 
upper part, and a blue one in the lower one. In the 
upper part there is the coat of arms of the Empire, 
the two-headed black eagle, with a golden crown, 
that holds in her left claw a scepter (symbol of su-
preme authority) and a globe with a cross in the 

right one (royal symbol of Christianity, representing the rule of Jesus 
Christ over the world). The image of Jesus with such a globe in His 
hand is called Salvador Mundi, or Savior of the world. On the lower 
blue field there is the old coat of arms of Moldova, the aurochs head. 

 It 1826 the coat of arms was modified. The upper 
part was red, and the lower part yellow. The eagle 
has in its left claw a wreath of laurel and a thunder 
and flame in the right one. On its chest there is a red 
shield with the representation of Saint George on a 
white horse, killing the dragon. 

 

 It 1878 the coat of arms is completely modified. 
On a blue shield there is a yellow aurochs head, 
with red horns, eyes and tong. Between its horns 
there is a golden five pointed star, to its left a 
crescent, and a rose to its right. The edge of the 
shield was embroiled with gold, silver and black, 
the colors of the Romanovs. It was used until 1917. 

On the acts that stated its union with Romania was used the old coat of 
arms of Moldova. 
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R.D. MOLDOVA 1918 – 1941        R.S.S. MOLDOVA 1941 – 1981 

                        

R.S.S. MOLDOVA 1981 – 1990          R. MOLDOVA 1990 – la zi 

 

THE COAT OF ARMS OF BUKOVINA 

 Was developed in 1775, in order to represent the land acquired by 
the Habsburg Empire, and later, from 1849, the Duchy of Bukovina 
within the Austro-Hungarian Empire. 

It consists of a shield divided vertically into a blue left part, and a 
red right one. On it there is an aurochs head, with yellow six pointed 
stars between its horns and to its left and right. There is also a crowned 
version of this coat of arms, designed in 1867 for the Duchy of 
Bukovina by the Gerard Ströhl. 
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THE COAT OF ARMS OF CALIACRA 

Caliacra is a region in the southern part of Romania that together 
with Durostor formed between 1913 and 1940 the Cadrilater. Its coat of 
arms consists of a light blue shield with a silver lighthouse that gets out 
of the waves.  

There are two other alternative versions: one with a two headed 
eagle and the other with a fortress in the middle of the waves with a 
two headed eagle on top of it. 
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THE COAT OF ARMS OF CRIŞANA 

 

 Its coat of arms reflects its history. It 
consists of a shield devided horizontally into a 
lower blue part and a white upper one. The 
white sector is again divided vertically in two 
sectors. On the left side of the white area there 
is a black eagle with a red tongue, and on the 
right one a tower (symbol of Biharia castle). 
The lower blue part is plain. It was designed in 
1881. 

 

THE COAT OF ARMS OF DOBROGEA 

 It was developed relatively late in the XIX century. Until 1880 the 
coat of arms was represented by a shield with a tower symbolizing the 
old fortresses existing in the area. Since 9 March 1880 it consists of a 
blue shield with two yellow dolphins facing each other and the tails up. 
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THE COAT OF ARMS OF DUROSTOR 

 A light blue shield with the portrait of Mircea the Elder, with a 
crown on his head and dressed with a golden coat with red insertions. 
There is also another version, where the central element is a two 
headed eagle. Mircea the Elder received Durostor together with all 
Dobrogea from its last byzantine dux, Dobrotici, probably a Romanian, 
the son of Dobrota. 

            

 

THE COAT OF ARMS OF HERŢA 

             

It consists of a red shield, split diagonally by a white band. On the 
white band there are two black representations of the good′s Mercury 
symbol, the caduceus.  
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The caduceus is the symbol of commerce being associate with the 
Greek good Hermes (Mercury for the Romans), the messenger of the 
goods. It is a winged staff, with two snakes around it. 

 

THE COAT OF ARMS OF MARAMUREŞ 

  The coat of arms consists of a red shield with 
the black head of an aurochs, with white recurved 
horns. To its left there is a silver crescent, and to its 
right a golden six pointed star. Between the horns 
it has a yellow cross. 

 

            

 

THE COAT OF ARMS OF MOLDAVIA 

It consists of a red shield (standing for bravery), with a golden head of 
an aurochs (standing for power). Between its horns it has a golden five 
pointed star (for good leadership), to its left there is a golden rose (for 
belief), and a golden crescent to its right (symbolizing renaissance).  
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THE COAT OF ARMS OF WALACHIA 

        

This coat of arms evolved continuously over time, but its basic 
elements stood the same: a black eagle (with folded or spanned wings), 
a yellow cross and sun, and a golden or silver crescent, a branch of 
juniper and a blue or light blue field. 
The last version is a blue shield, with a yellow eagle with spread wings 
and red claws and beak. In its beak it has a yellow cross, to its right 
there is a yellow sun, and to its left a yellow crescent. 

THE COAT OF ARMS OF OLTENIA 

 This coat of arms consists of a red shield, with a yellow lion coming 
out of a medieval crown with a six pointed star between its paws. On 
another version the lion comes out of the crowns of the great bans of 
Craiova, and yet, another version is the reunited coat of arms of Banat 
and Oltenia. 
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THE COAT OF ARMS OF TRANSYLVANIA 

Around 1530 Ferdinand I Habsburg begun to use as the coat of 
arms of Transylvania a shield with two crossed swords arranged over a 
triangle with trifolds at its corners – basically the old symbol of the 
Transylvanian Saxons.  

On the great seal of Transylvania used by Michael the Brave in 1600 
there are: the Wallachian eagle with a cross in its beak, the Moldavian 
aurochs, and two facing lions sitting on seven hills with a sword in 
their paws. The two lions were considered it the heraldry of that era as 
the coat of arms of Dacia.   

The fact that the facing lions were considered in Michael′s the 
Brave era as being the coat of arms of Transylvania is certified by the 
fact that this symbol was also used by Transylvanian prince Moise 
Szekely in 1603. 

During the XVII century, the coat of arms of Transylvania begun to 
crystalize. It has three heraldic fields, by the addition of a central red 
stripe in the middle (first used by Prince Mihai Apafi I, on the 1666 
talers). After 1659 each of the three privileged nations of Transylvania 
took a field of the coat of arms (the Romanians were not represented, 
not being considered a nation). The Hungarians were represented by 
the black eagle, the Székely by the sun and the moon, and the 
Transylvanian Saxons by seven red towers on a yellow field 
(Siebenbürgen). The eagle is only half represented, as a symbol of its 
defense position (it is in a castle, the red stripe). 

       

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Apafi_I
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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THE ANIVERSARY INSIGNIA 

”100 YEARS SINCE THE GREAT UNION OF ALBA IULIA 

OF DECEMBER 1st 1918” 

 In its center, inside two circles, there 
are the crowned images of King Fer-
dinand I and Queen Mary facing each 
other. On the sides of the circles there 
are laurel leafs. On the upper side, on 
a white stripe it is written THE 
GREAT UNION, and under it, on two 
rows BRAŞOV / 2018. 

On the lower section there is the 
text THE IV INTERNATIONAL 
NUMISMATICS CONGRESS. 

On the upper and lower part of 
the insignia there are some stylistic 
representations. On the lower part 
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there is also the Romanian flag falling to the left and right of the 
insignia. 
The insignia has colours and measures 40 x 37 mm. The Romanian flag 
is 6 mm wide and 20 mm long measured from the edge of the insignia. 
100 pieces were produced. 
The medal and insignia were designed by col. (rtr) ing. Ştefan Samoilă, 
and produced by a collective coordinated by ing. Silviu Dobraş, ma-
nager of S.C. ACCESORIIPROD S.R.L. din Oradea. 
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PLEDOARIE PENTRU INSIGNĂ 
 

Dumitru Ioan PUŞCAŞU  
Asociația Colecționarilor de Insigne din România. 
 

 

 De ce insigna? Răspunsul este simplu, parafrazându-l pe Edmund 
Hillary: pentru că există şi pentru că din păcate unii o ignoră total. 
 Definiţiile pe care le găsim prin dicţionare descriu insigna, ca fiind 
un mic obiect, de diverse forme, purtat pe piept sau la şapcă, la bască etc. şi 
care indică, prin imagini simbolice sau indicaţii grafice, apartenenţa cuiva la 
o organizaţie, la un club etc. (din lat. Insigne şi fr. insigne). 

Din definiţia de mai sus nu ai cum să deduci adevărata valoare a 
insignei şi aici nu mă refer la valoarea intrinsecă a metalelor sau a pie-
trelor preţioase care o pot compune.  

Deşi luată prea puţin în serios de către numismaţi, insigna repre-
zintă un izvor istoric scris care prin modestele mijloce care-i stau la 
dispoziţie, aduce informaţii din cele mai variate domenii şi timpuri. 
Bineînţeles, ca în orice domeniu de cercetare, şi în insignogafie trebuie 
dat dovadă de seriozitate şi multă răbdare, deoarece uneori este destul 
de greu să găseşti informaţii despre o astfel de piesă, dar acesta este 
farmecul cercetării şi ceea ce ne aduce satisfacţie.      

Prin 1950 în România erau şi câteva colecţii de insigne, amestecate 
printre cele de monede sau medalii. Dintre numismaţii de atunci care 
au fost fascinaţi şi de insigne putem aminti pe Sigismund Weis din 
Arad, Weber Ştefan din Mediaş, Pavel Milovan din Timişoara, Dula 
Aurel din Petroşani şi nu în ultimul rând Dogaru Ioan din Bucureşti. 

La noi în ţară primul pas pentru prezentarea publică a unei colecţii 
de insigne a fost făcut de colonelul Dogaru Ioan prin deschiderea în 24 
martie 1968, în holul sălii de spectacole a Casei Centrale a Armatei din 
Bucureşti, a primei expoziţii de insigne12. Această expoziţie a avut un 

                                                 
12 Tiberiu Kelemen, Dumitru Puşcaşu, Patru decenii de insignografie românească, Editura Măiastra, 

Târgu Jiu, 2009, pag.15. 

https://www.dictionarroman.ro/?c=diverse
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traseu itinerant, putând fi văzută mai apoi la Casa Armatei din muni-
cipiile Braşov, Iaşi, Bacău şi Constanţa. 

 
Foto 1. Afişul primei expoziții de insigne româneşti şi străine (1968). 
 

Începutul fiind făcut, la şapte ani de la acest eveniment are loc în 
anul 1975, la Petroşani, prima întâlnire a colecţionarilor de insigne din 
România. Această manifestare, organizată sub diferite denumiri: Întâl-
nire, Reuniune, iar din anul 2009 Congresul Naţional de Insignografie, 
are loc în fiecare an, aducând bucurie în sufletele colegilor şi posibili-
tatea de a găsi noi insigne pentru colecţiile personale13. 

În data de 19 septembrie 2009, în Sala de marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani, a avut loc Adunarea generală a colecționarilor 

                                                 
13Tiberiu Kelemen, Dumitru Puşcaşu, A.C.I.R. – un deceniu în slujba insignei româneşti, Editura Axa, 

Botoşani, 2018, pag. 9. 
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de insigne, la care toţi cei 100 de pasionaţi prezenţi au hotărât în-
fiinţarea Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România(A. C. I. 
R.)14. 

 
 

Foto 2. Col. (r.). Dogaru Ioan, la Primul Congres A. C. I. R. (Petroşani, 
19 septembrie 2009). 
 
Pentru informarea celor interesaţi, Asociaţiei Colecţionarilor de Insi-
gne din România editeză anual revista ,,Jurnal insignografic‖, în care 
sunt publicate toate lucrările prezentate la sesiunea de comunicări in-
signografice din anul precedent. În revistă poate publica orice pasionat 
de insigne în mod gratuit. 
 

                                                 
14Ibidem,  pag. 33. 
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Foto 3. Jurnal insignografic, 2009 şi 2014 (coperta). 
 

 
 

Foto 4. Ediția aniversară a Jurnalului insignografic, 2018 (coperta). 
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Deşi plăpând acum 50 de ani, fenomenul colecţionării de insigne a 
luat amploare şi sperăm ca nu va intra în declin.  

În încheiere vreau să prezint ―definiţia‖ dată insignei de către re-
gretatul colecţionar Colonel dr. Ioan Marinescu din Craiova, care în 
1975 scria în Cartea de Onoare a Întâlnirii: “Într-un spaţiu restrâns, 
înmănunchind talentul unui artist şi semnificaţia unui eveniment 
istoric, insigna reprezintă o filă din istoria unei ţări la un moment dat, 
sortit să ducă solia unui trecut spre prezent, de care viitorul va ţine 
totdeauna seamă. Insigna este şi va rămâne floarea permanent proa-
spătă şi parfumată în glastra colecţiilor noastre”. 

Această definiţie este tipărită pe pagiana a doua a carnetului de 
membru al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne din România. 
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JETOANELE TURISTICE 
 
 

ing. Dorel BĂLĂITĂ 
Oneşti-Bacău 

 
 Jetoanele turistice aparţin unei lumi aparte a numismaticii, 
exonumia15 (sau  exonumismatica în limba română), adică sunt de 
dincolo de domeniul numismaticei propriu-zise, în imediata apropiere 
a acesteia, sau mai bine spus, sunt pe o ramură diferită a numismaticii, 
dar cu puncte comune cu aceasta.  
 La noi în ţară jetoanele turistice sunt pe nedrept desconsiderate, iar 
numărul celor care le colecţionează (în general cei care au călătorit în 
afara graniţelor şi au venit în diverse moduri în contact cu ele), chiar 
dacă este în creştere este destul de redus. Altfel stau lucrurile în alte 
ţări din Uniunea Europeană unde există destui pasionaţi ai acestor 
piese metalice dedicate celebrării unor evenimente, locuri, persona-
lităţi sau sunt simple suveniruri. Colecţiile se întocmesc după temă 
(faună, biserici, muzee, situri naturale sau arheologice, monumente de 
arhitectură, personalităţi, opere de artă etc), pe regiuni turistice (în 
special în Franţa), anul de emitere etc.  

Aceste jetoane, mici medalii metalice, au formă, în general, ro-
tundă. Sunt imprimate, de obicei, pe ambele feţe, au reprezentate mo-
numente istorice sau diverse simboluri ale regiunilor şi statelor emi-
tente şi au menirea să-ţi aducă aminte de locurile pe unde ai călătorit. 
De obicei, se pot cumpăra cu sume rezonabile (în vestul Europei, în 
general, cu 2 euro, dacă nu sunt în ediţii limitate sau în blistere specia-

                                                 
15 Exonumia se ocupă cu studiul obiectelor similare monedelor, precum sunt jetoanele  și 
medaliile, sau alte obiecte folosite sau nu în locul monedei legale sau pentru comemorări. 
(https://ro.wikipedia.org/, 02.03.2019). Cuvintele exonumist și exonumia au fost inventate în 
iulie 1960 de către Russell Rulau, autor recunoscut în acest domeniu și sunt acceptate de 
dicționarul Webster în 1965. (http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Exonumist 
-02.03.2019). Substantivul exonumie este derivat din două rădăcini clasice: exo, adică "dincolo 
de" în limba greacă, și nummus, adică "monedă" în latină (din ελληνικό νοθμμός - noummos, 
"monedă"); De obicei, termenul de "exonumia" se utilizează în Statele Unite, în timp ce 
termenul britanic echivalent este paranumismatică. 

https://ro.wikipedia.org/
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Exonumist%20-02.03.2019
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Exonumist%20-02.03.2019
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le), de la automatele sau chioşcurile de pe lângă diverse obiective turi-
stice (muzee, castele, situri naturale sau arheologice, parcuri naturale 
sau de distracţie etc), sau cu ocazia unor evenimente culturale ori 
sportive.  

Unii le numesc jetoane turistice, alţii medalii turistice, meda-
lii-suvenir sau exagerat monede turistice16 (deşi nu au nimic din ca-
racteristicile monedelor, poate doar forma şi materialele din care sunt 
confecţionate), ori doar jetoane. Cu cât sunt mai vechi, ieşite de pe 
piaţa de distribuţie şi mai rare, ori mai frumoase, cu atât valoarea lor 
printre colecţionari este mai mare. Astfel, există jetoane care ajung la 
preţuri de câteva sute bune de euro. 
 În mai 1996 firma franceză EVM/MDP, adică ―Euro Vending Me-
tals‖ în parteneriat cu ―Monnaie de Paris‖ a emis primul jeton turistic 
propriu-zis, punând astfel bazele colecţiei de jetoane ―Monnaie de Pa-
ris‖ sau EVM/MDP. Cel care a creat conceptul de medalii-suvenir sau 
medalii turistice17 vândute prin intermediul unor automate instalate 
în cele mai frumoase locuri turistice şi culturale din Franţa a fost Ri-
chard Faille18. De atunci s-au editat circa 180019 de medalii-suvenir 
pentru peste 400 situri turistice diferite. Practic, în fiecare sezon turistic 
sunt emise 50-60 de noi jetoane cu un tiraj de 5000 de exemplare pe tip 
de jeton20. Distribuite prin automate sau prin buticuri (în general la un 
preţ de 2 euro), aceste suveniruri au forma unei monede, cu marginea 
zimţată, cu diametrul de 34 mm şi sunt confecţionate din aliaj monetar 
de Cu-Al-Ni. Procesul de fabricaţie este similar celui de producere a 
monedelor. Firma EVM a exportat ideea jetoanelor turistice şi în alte 
ţări europene cum ar fi Portugalia, Belgia, Spania, Italia, Germania, 
Elveţia şi Austria. În ianuarie 2012, Richard Faille a vândut afacerea 
societăţii Monnaie de Paris21. 

 

                                                 
16 În limba germană jetoanele turistice sunt denumite ―touristische münzen‖ sau ―Gedenme-
daillen Touristen‖ (medalii comemorative pentru turişti). 
17 În limba franceză,.médailles-souvenirs sau  médailles touristiques.  
18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeton (11.04.2019). 
19 https://mixcity.fr/les-jetons-touristiques-de-la-monnaie-de-paris/ (08.04.2019). 
20 https://www.bourseducollectionneur.com/ (03.06.2018). 
21 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeton (11.04.2019). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeton
https://mixcity.fr/les-jetons-touristiques-de-la-monnaie-de-paris/
https://www.bourseducollectionneur.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeton
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Foto 1. Jetoane produse de Monnaie de Paris 

 
 Există şi alte firme care editează şi distribuie diferite colecţii de 
jetoane turistice. Dintre acestea amintim: Arthus-Bertrand (diametrul 
jetoanelor 34 mm), AMMF (jetoane cu diametrul de 45 mm), Martineau 
(diametre de 30/35 mm), Médailles & Patrimoine (diametre de 31/35,5 
mm), France Médailles, Souvenirs & Patrimoine (diametre de 31 si 40 
mm)22, toate din Franţa, National-Tokens (Belgia, jetoane cu diametre 
de 31/32 mm), Tower-Mint (UK), International Mint (Italia), MMIC 
(China) etc.  

În Hexagon, fenomenul este atât de dezvoltat încât s-au înfiinţat 
mai multe organizaţii ale colecţionarilor de jetoane/medalii turistice: 
―Association Jetons-Touristiques.com", "Médalie", ―Association Les 
Collectionneurs de Médailles Touristiques -CMT", ―Association de 
Collectionneurs de Médailles Touristiques –ACMT‖ etc.   

―L'Amicale des Collectionneurs de Jetons Touristiques‖ 
(A.C.J.T.) a fost creată în noiembrie 2003. Din 2004 publică un ghid al 
medaliilor turistice franceze şi susţine activitatea unui forum al co-
lecţionarilor, http://www.medailles-touristiques.com/.  

                                                 
22 https://www.dupontphilatelie.com/Monnaie_de_Paris.html  (05.07.2019). 

http://www.medailles-touristiques.com/
https://www.dupontphilatelie.com/Monnaie_de_Paris.html
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Foto 2. Jetoane ale firmei Arthus-Bertrand din colecţia Tresors 

de France 
 

În 2006 a realizat un ghid cuprinzând cotele de piaţă a acestor 
suveniruri.  O altă organizaţie a colecţionarilor, ―Association 
Jetons-Touristiques.com‖ editează, din 2005, o publicaţie destinată iu-
bitorilor de amintiri gravate în metal, ―Le jeton turistique‖23, cuprin-
zând informaţii utile despre  jetoanele produse de Monnaie de Paris. 
Revista se putea descarca gratuit de pe site-ul 
http://passion-jetons-touristiques.com/. Anual este editat un catalog 

                                                 
23 http://www.jetons-touristiques.com/ (10.02.2016). 

http://passion-jetons-touristiques.com/
http://www.jetons-touristiques.com/
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color, ―L'officiel des médailles souvenir touristiques événementielles et 
publicitaires‖, ajuns la ediţia a unsprezecea în 201924 şi conţinând in-
formaţii despre jetoanele turistice emise de Monnaie de Paris şi cotele 
de piaţă. 

Monnaie de Paris organizează anual un târg dedicat jetoanelor 
turistice unde sunt prezentate noutăţile din domeniu şi se întâlnesc 
colecţionarii între ei pentru schimburi, vânzări sau pentru discuţii cu 
creatorii acestor suveniruri. 

În Franţa jetoanele turistice au devenit al doilea produs turistic 
ca vânzări după cărţile poştale. Editarea şi distribuirea acestora este o 
afacere serioasă aducând multe milioane de euro în buzunarele firme-
lor din domeniu. Catalogul ilustrat ―Medalia‖  conţine toate medaliile 
turistice emise în Franţa de Monnaie de Paris, Arthus Bertrand, 
Médailles & Patrimoine, AMMF  şi Martineau et Token. 

Proiectul internaţional ―National token‖, având ca siglă ―Heri-
tage on a coin‖ este pe piaţa jetoanelor-suveniruri din anul 2002 şi 
acoperă în prezent circa 40 de ţări (majoritatea europene, dar şi ţări ca 
Mexic, Africa de Sud, Kenya, Tunisia). ―National token‖ este o reţea 
internaţională de distribuitori în continuă dezvoltare, care pune la di-
spoziţia turiştilor în jur de 1000 de jetoane25 ce se vând la automate 
sau la buticuri la preţuri de 2 euro sau echivalent în moneda ţării re-
spective, dacă piesele nu sunt ―împopoţonate‖ cu cristale Swarovski 
sau prezentate în blistere speciale. 

 

                                                 
24 În 2016 a fost editat primul catalog conţinând toate jetoanele turistice emise din 1996 şi până 
în acel an de Monnaie de Paris. Ediţiile următoare sunt suplimente la acest catalog. 
25 https://nationaltokens.com/coin-collection/ (20.04.2019). 

https://nationaltokens.com/coin-collection/
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Foto 3. Medalii suvenir produse de AAMF26 (Franţa) 

 
Jetoanele au diametrul de 31 mm, 2,25 mm grosime şi sunt con-

fecţionate din aliaje având culoarea aurie sau argintie. În spatele ace-
stui proiect este compania belgiană Mauquoy Token Company (din 
oraşul Hagelberg) înfiinţată în anul 1876, care produce o gamă foarte 
diferită de jetoane metalice (din alama, aliaj nichel-silver, cupru), bi-
metalice sau din plastic destinate automatelor de produse alimentare 
sau nu, ori pentru jocurile mecanice  şi cazinouri sau jetoane suve-
niruri. 

Firma italiana ―IM International Mint SRL‖27 (cu sediul în To-
rino) produce jetoane turistice din seria ―Italia e sue perle‖. Materialele 
utilizate sunt metale preţioase (aur, argint, platina, paladiu etc), dar şi 
metale mai ieftine (oţel, cupru, aliaje Cu-Ni, alamă, nichel sau aliaje 
speciale). Sunt fabricate jetoane monometalice, bimetalice şi trimetalice. 
Bineînţeles, preţul lor diferă în funcţie de metal şi tehnica utilizată. 

                                                 
26 http://gueral-collections.fr/ammf/ (10.07.2019). 
27 http://www.internationalmint.it/ (20.04.2019). 
 

http://gueral-collections.fr/ammf/
http://www.internationalmint.it/
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Gama de jetoane fabricată este vastă, nelimitându-se doar la medaliile 
turistice.  

 

 
Foto 4. Jetoane diverse produse de National Token 

 
Englezii de la Tower Mint 28  au vândut în anul 2008 circa 

270.000 de medalii turistice la un preţ minim de 2 lire. Medaliile sunt 
produse în general cu diametre de 32 mm, 35 mm, 38 mm şi 45 mm din 
alamă, bronz, nichel, oţel, argint, aur, pewter şi pot fi monometalice, 
bimetalice şi trimetalice. Produsele turistice Tower Mint sunt distri-
buite în 27 de ţări. Tower Mint Ltd este una dintre cele mai importante 
monetării private din Marea Britanie şi ultima monetărie rămasă în 
Londra29, cu o experienţă de peste 40 de ani. Tower Mint a fost fondată 

                                                 
28 https://www.towermint.co.uk/ (15.05.2019). 
29 Monetăria este situată în sudul Londrei, în zona Camberwell. 

https://www.towermint.co.uk/
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în anul 1976 de sculptorul Raphael Maklouf (faimos pentru efigia re-
ginei Elisabeta a II-a, prezentă pe multe monede Commonwealth între 
anii 1985 şi 1997). 

 

 
Foto. 5. Jetoane ―Italia e sue perle‖ produse de International 

Mint 
Toţi colecţionarii români au cel puţin un jeton turistic în co-

lecţiile lor trecut la categoria ―şi altele‖ sau ―jetoane străine‖ ori ―suve-
niruri‖. Din nefericire sunt foarte puţini români care să fi făcut o pa-
siune pentru ele şi să le adune într-o colecţie. Una din cauze este şi 
faptul că la noi în ţară numărul jetoanelor/medaliilor turistice  emise 
în decursul timpului este foarte redus, iar piesele editate cu diverse 
ocazii sunt aproape necunoscute masei de colecţionari. 

În anul 1906 (6 iunie - 23 noiembrie) cu ocazia Expoziţiei Gene-
rale Române din Bucureşti s-au amplasat automate pentru baterea de 
medalii personale de către vizitatori. Doritorul unei astfel de amintiri 
avea de ales dintre câteva tipuri de rondele din aluminiu care aveau 
imprimate în centru pe o singură faţă una din următoarele imagini: 
Casa de depuneri din Bucureşti, Mânăstirea Putna şi Turnul Ţepeş 
Vodă. Pe cealaltă faţă jetonul era inscripţionat central pe trei rânduri 
―Suvenir/ Bucureşti/ 1906‖. Contra unei monede, care trebuia intro- 
dusă în automat, cumpărătorul putea să graveze pe marginea medaliei, 
pe o fâşie circulară netedă, ce-i trecea prin cap.  Avea la dispoziţie 26 
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de litere, cifrele de la 1 la 9 şi un punct. Atât, nimic în plus. Din auto-
mat cădea o rondea preimprimată cu una din imaginile şi înscrisurile 
mai sus amintite. Era fixată într-un locaş pe un dispozitiv ce permitea 
rotirea ei, iar clientul compunea cuvintele ce urmau a fi gravate. 

 
Foto 6. Automat pentru medalii Tower Mint (stânga) şi jetoane produ-
se de Tower Mint (dreapta) 
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Aşa au apărut mai multe medalii personale cu destule greşeli de 
ortografie datorate emoţiilor pricinuite de evenimentul baterii propriei 
medalii30.  

Expoziţia Generală a fost organizată în Parcul Carol I (numit 
până atunci Dealul Filaretului) în anul 1906, cu scopul de a prezenta 
realizările României în domeniile politicii interne, ale politicii externe, 
ca şi ale culturii, prin realizări în domeniul literaturii, muzicii, picturii, 
teatrului, arhitecturii etc. 

Regele Carol I a inaugurat Expoziţia la 6 iunie 1906. În anul 
1906, România aniversa 1800 de ani de când în ţinuturile noastre se 
stabiliseră primii colonişti romani (106 d.H.) şi de la cucerirea Daciei 
de către Traian, 40 de ani de domnie ai Regelui Carol I şi 25 de ani de 
când Principatele Române deveniseră Regat. 

 
Foto 7. Jeton suvenir Expoziţia Generală Română 1906 

 
Proiectul, coordonat de arhitectul I.D. Berindei, a fost inspirat 

de Expoziţia Universală de la Paris din anul 1900 şi a cuprins pavi-
lioane dedicate industriei, comerţului, agriculturii, silviculturii, mine-
lor, ca şi culturii şi artelor. Arhitecţii expoziţiei au fost Victor Ştefă-
nescu şi Ştefan Burcuş, cărora li s-au alăturat ingineri de renume. Nu 

                                                 
30 Erwin Schäffer, Medalii personale şi medalii de noroc, în Colecţionarul Român, nr.16/2008. 
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toate lucrările de construcţie şi aşezare a materialului expus au fost fi-
nalizate până la inaugurarea oficială. 

Festivitatea de deschidere, amânată din cauza timpului ploios, a 
avut loc în ziua de 6 iunie. La inaugurare au participat întregul guvern, 
familia regală, membri ai administraţiei, oaspeţi străini, membri ai 
corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, cu excepţia legaţiei Impe-
riului Otoman. Bateriei de la Calafat numită „Carol I― i-a revenit 
onoarea să tragă salvele de tun ce marcau deschiderea oficială a expo-
ziţiei. Familia regală a fost întâmpinată la intrarea în parc, prin poarta 
în formă de arc de cerc, de către organizatori, guvern şi un grup de 300 
de notari, primari şi săteni de frunte din toate judeţele ţării. La Arenele 
Romane au ţinut discursuri I. Lahovari, C. I. Istrati şi Regele Carol I. 

Alături de pavilioanele dedicate României, existau pavilioane 
ale Franţei, Ungariei, Austriei. Pe dealul Trocadero se afla Palatul Ar-
telor. Realizat de inginerul Grant şi proiectat de Victor Ştefănescu, pe o 
suprafaţă de peste 2000 mp, era o construcţie grandioasă, realizată 
într-un timp foarte scurt. Ulterior a devenit sediul Muzeului Militar. 
Sub terasa „A. I. Cuza― situată în faţa Palatului Artelor se găseau o 
peşteră şi un bazin cu apă. Castelul Apelor, unde se afla rezervorul de 
apă al parcului, construit în întregime din piatră, numit şi Turnul lui 
Țepeş, avea ca model cetatea lui Vlad Țepeş, Poienari, de la Cheile 
Argeşului. Turnul, înalt de 32 m, folosea şi pentru jocuri de lumini. 
Începând cu 2004 Turnul lui Ţepeş este sediul Oficiului National pen-
tru Cultul Eroului. 

Arenele Romane, operă a inginerului Elie Radu, cu o capacitate 
maximă de 5000 de locuri, a fost locul de desfăşurare pentru festivi-
tăţile de deschidere şi de închidere ale expoziţiei şi al altor manifestări 
cu caracter cultural şi artistic, ce au oferit ocazia afirmării unităţii de 
neam, şi limbă a tuturor românilor.31 

                                                 
31  
http://romfilatelia.ro/magazin/produs/colectii-anuale/centenarul-expozithiei-generale-si-al
-parcului-carol-i-din-bucuresti-1906/ (08.07.2019). 
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Foto 8. Jeton ―Internationale Messe Bukarest‖ 1972 

 
Un alt jeton românesc care se poate încadra în categoria celor 

turistice s-a emis cu ocazia unei întâlniri economice internaţionale 
(Târgul Internaţional Bucureşti-TIB-dedicat tehnologiilor şi echipa-
mentelor industriale) de la Bucureşti din 1972. Jetonul este din aliaj de 
cupru-nichel, are un diametru de 32,3 mm, iar inscripţiile sunt în limba 
germană.  

Există şi alte asemenea jetoane româneşti emise cu ocazia unor 
evenimente, considerate şi încadrate în cataloage ca medalii, poate şi 
pentru faptul că nu erau destinate publicului larg. Aici, credem că se 
pot încadra medaliile populare emise cu ocazia proclamării regatului 
în anul 1881 sau medaliile populare emise în anul 1891, de diverşi în-
treprinzători pentru a celebra 25 de ani de domnie ai regelui Carol I.  
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Foto 9. Jetoane ―Romanian Heritage Collectors Coin‖ 

 
O încercare mai recentă (probabil după anul 2002) de emitere a 

unor jetoane turistice româneşti sunt şi cele cinci piese care au pe avers 
inscripţia ―Romanian Heritage Collectors Coin‖ şi conturul hărţii Ro-
mâniei având în centru stema din 1992, iar pe revers imagini cu Bise-
rica Neagră (cu inscripţie în limba română şi germană: ―Biserica Nea-
gra Schwarze Kirche‖), Piaţa Sfatului Braşov, castelul Bran,  castelul 
Peleş şi imaginea Sfântului Gheorghe ucigând balaurul cu inscripţia 
trilingvă româno-maghiaro-engleză: ―Zilele Sfântului Gheorghe * 
Szent György Napok * Saint George Days‖. Piesele au 31 mm în dia-
metru, grosimea de 2,2132 mm şi cântăresc 11 grame33. Cu excepţia je-
tonului dedicat Bisericii Negre toate celelalte sunt din alamă34. Acestea 
au fost considerate de Erwin Schäffer în catalogul de jetoane din 2012 

                                                 
32 Conform https://nationaltokens.com/coins/ grosimea pieselor ar fi de 2,25 mm. 
33 www.okazii.ro (12.09.2016). 
34 Pe site-ul firmei producătoare https://nationaltokens.com/coins/ (21.06.2019), jetonul ―Bi-
serica Neagră‖ este prezentat ca fiind confecţionat din aliaj alpaca12-culoare argintie, iar ce-
lelalte jetoane sunt din aliaj alpaca 6-culoare galben auriu.  

https://nationaltokens.com/coins/
http://www.okazii.ro/
https://nationaltokens.com/coins/
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ca fiind ―mostre de reclamă pentru obiective turistice sau evenimen-
te‖35. Cele cinci piese au apărut acum câţiva ani la vânzare pe site-ul 
okazii.ro, cu precizarea că piesele aparţin unui proiect mai amplu al 
celor de la firma belgiană National Tokens, "Heritage on a coin" şi care 
―este o idee de a promova pe jetoane gen souvenir sau monede turi-
stice diferite atracţii turistice cum ar fi castele, catedrale, mânăstiri, 
muzee, monumente istorice şi ale naturii, grădini zoologice, diferite 
specii de animale şi păsări, parcuri de distracţii şi divertisment. Este 
un parteneriat internaţional cu distribuitori şi vânzători în 30 de ţări şi 
mai multe sute de locuri de vânzare. În momentul de faţă există 868 de 
monezi în 1335 variante ale acestora. Putem realiza monede turistice 
pentru orice punct de atracţie turistică în limita numărului de comenzi. 
Cautăm vânzători şi distribuitori pe teritoriul României‖. Astfel se 
preciza în anunţul de vânzare publicat pe site-ul okazii.ro. Nu cu-
noaştem să se fi realizat alte astfel de jetoane, deşi sunt o bună moda-
litate de a face cunoscute obiectivele turistice din ţară. 

Un alt gen de jetoane turistice sunt aşa numitele ―elongated 
coins‖, sau ―penny press‖ care au o formă ovală/alungită şi sunt im-
primate pe o singură faţă cu ajutorul unei maşinării manipulate de tu-
rist. Acestea au început să pătrundă şi la noi în ţară. Despre aceste ti-
puri de jetoane veţi afla mai multe amănunte într-un viitor articol. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
35 Erwin Schäffer, România, jetoane, semne valorice şi mărci, Guttenbrunn, 2012, p. 24-25. 
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ASPECTE ALE DEBUTULUI 
RADIOFONIEI ROMÂNEȘTI ȘI 
EVOLUȚIA ACESTEIA ÎN PRIMUL 
DECENIU AL EXISTENȚEI SALE 
(1928-1938) 
 
Florian UNGUR 
Asociația Colecționarilor din Sălaj  

 
Anul 1928 a însemnat o sforțare făcută de o mână de oameni 

entuziasmați de un strălucit succes al științei pentru înjghebarea unei 
organizațiuni radiofonice în țara noastră. Începutul a fost unul anevo-
ios, determinat pe de o parte de dificultățile de ordin pecuniar, și pe de 
altă parte, au trebuit învinse și numeroase prejudecăți, mai ales din 
partea statului. 

Momentul culminant care a marcat începutul erei radiofonce din 
țara noastră l-a constituit, fără îndoială, emisiunea radiofonică tran-
smisă în eter în ziua de joi, 1 noiembrie 1928, orele 17.00 prin postul de 
radiodifuziune instalat la sediul Societății Române de Difuziune Ra-
dio-Telefonică – S.D.R.-T.R. situat pe strada General Berthelot nr. 60 în 
București, post pus la dispoziție de firma Marconi's Wireless Telegraph 
Company Ltd. care avea sediul la Londra. 
Entuziasmul celor care au deschis oficial prima transmisiune radiofo-
nică a fost cu atât mai mare, cu cât printr-o dotare improvizată a pos-
tului de emisie s-a reușit recepționarea în bune condițiuni a primului 
program de radio românesc. 
Programul de difuzare a primei transmisiuni radiofonice din țara 
noastră a fost următorul: 

Programul zilei de Joi, 1 noiembrie 1928 (Prima emisie) 

17.00 – 19.00 - Cuvântarea de deschidere rostită de prof. Dragomir 
Hurmuzescu, Preşedintele Consiliului de Administraţie, urmată de 
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versurile scrise şi regizate de poetul Horia Furtună, apoi muzică de 
dans Quintetul Radio, informaţii de presă, din nou Quintetul Radio, 
muzică românească, poezie populară română şi o conferinţă susţinută 
de acelaşi Horia Furtună. 
21.00- 24.00 - muzică interpretată de solista Băicoianu, buletin meteo-
rologic, ştiri sportive, Quintetul Radio cu partituri din operele lui Jo-
hann Strauss.  
Profesorul Dragomir HURMUZESCU a fost nu numai un mare om de 
stiință, ci și o mare personalitate culturală. Din anul 1925 devine mem-
bru fondator al ''Asociației Prietenilor Radiofoniei'' și militează pentru 
înființarea Postului Național de Radio desfășurând în acest sens o in-
tensă activitate. 

 

Importanța acestui demers s-a concretizat și în discursul său 
inaugural din 1 noiembrie 1928, data oficială a nașterii radioului ro-
mânesc. La orele 17.00 s-a auzit pentru intâia oară: 

 
Alo, alo, aici, Radio București ! 

 
''Către, prietenii și proteguitorii Radiofoniei, 

Adresez aceste cuvinte, astăzi când începem seria emisiunilor cu un mic 
post provizoriu. Deocamdată difuziunea programelor noastre nu va trece 
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dincolo de cerul hotarelor țării. Dar, peste câteva luni vom avea postul cel mare, 
undele lui vor străbate armonios în cerul european, proclamând și gândul 
nostru de pace și bună înțelegere, către o mai înaltă cultură și civilizație. 

Pentru dezvoltarea temeinică a instituției noastre este nevoie de con-
cursul tuturor celor care lucrează la ridicarea acestei țări. Să nu se creadă că 
radiofonia este o chestiune numai de distracție. 

Radiofonia este de o mare importanță socială, cu mult mai mare decât 
teatrul, pentru răspândirea culturii și pentru unificarea sufletelor, căci se poate 
adresa la o lume întreagă, pătrunzând în coliba cea mai răzleață a sateanului. 
În curând va deveni criteriu de judecată a gradului de dezvoltare a unui popor. 

De aceea se cuvine să facem tot posibilul pentru a câștiga din întârziere 
față de vecinii noștri în această chestiune. Să ne îndeplinim fiecare datoria. Noi, 
de muncă mai departe pentru a vă da programe atrăgătoare și interesante, și 
dumneavoastră să ne dați cât mai multe mijloace materiale și entuziasm de 
încurajare. 

Noi să vă dăm recepțiuni curate, fără paraziți, iar, dumneavoastră să 
convingeți și să readuceți la sentimentul datoriei și a contribuțiunii pe cei cu 
posturi clandestine, cei care formează paraziții societății noastre de difuziune. 

Prin participarea cât mai numeroasă a iubitorilor radiofoniei, prin 
contribuția lor efectivă, vom putea asigura o repede dezvoltare a acestei apli-
cațiuni, spre ridicarea culturală și economică a țării, fără multe sacrificii din 
partea statului, dar, cu mulțumirea tuturor. 
Într-un ceas bun! 

Emisiunea radiofonică a fost realizată în direct, semnalul de identifi-
care a postului a fost un fragment din melodia populară Lelița, completat cu 
acordurile Imnului Regal și de cântatul cocoșului; propramul propriu-zis a 
fost deschis de rugăciunea Tatăl nostru. 
Postul de radioemisie a fost instalat într-una din camerele localului radiodi-
fuziunii,  a avut o putință de 400 W și a emis pe lungimea de undă de 394,5 
m. Stația era dotată cu un grup motor generator cu 2 colectoare, unul de joasă 
tensiune pentru filamentele lămpilor, și unul de înaltă tensiune pentru ali-
mentarea anodică a lămpilor radio. Cum toată instalația postului era destul de 
redusă, ea a fost montată pe o masă care se afla într-o cameră mică, alături de 
cabina speakerilor și a camerei de control. 
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Primul local al radiodifuziunii române 
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Prima emisiune radiofonică din România a fost apreciată de presa din 
străinătate și salutată de numeroși oameni de știință și cultură români. Astfel, 
marele poet Tudor Arghezi nota la acea vreme următoarele: 
De la 1 noiembrie, aerul este liber și Bucureștii au intrat în concertul european. 
Respinse ani de zile, insistențele au reușit să spargă păretele din urechea statului. 

Pamfletarul ironiza atunci și atitudinea statului român care nu a 
permis atâția ani dezvoltarea radiofoniei: 
Statul s-a convins că radiofonia nu-i știrbește presti-
giul și că un amator de radio nu e neapărat un ele-
ment periculos, Acum el se miră singur de ce a rămas 
din linia continentului cu 7 ani înapoi. Asta era radi-
ofonia? se întreba statul. Ce credea el și ce a ieșit. 

Programul radiofoniei române a abordat, 
încă de la începuturile sale, o tematică variată, 
din cele mai diverse domenii de activitate. În 
cursul anului 1929, de exemplu, programele 
radiofonice conțineau rubrici susținute de mari 
personalități ale culturii românești: 

- Cronica cărții – Dumitru Panaites-

cu-Perpessicius. 

- Prezentări literare – Tudor Arghezi. 

- Revista săptămânii literare și artistice – Tudor Teodores-

cu-Braniște. 

- Scriitori universali contemporani – Vasile Voiculescu. 

Reflectarea actualității prin intermediul microfonului și informarea 
publicului radioascultător cu mersul societății românești, cu eveni-
mentele interne și externe a constituit încă de la început unul din as-
pectele definitorii pentru radiofonia românească. 

Nevoia de informare a impus asigurarea unor surse prompte și 
obiective de informații, coroborată cu crearea unei baze materiale co-
respunzătoare, și deopotrivă, angajarea unui personal de specialitate 
capabil să redacteze în forma cea mai corectă orice informație, pe care 
apoi, să o pezinte în condiții foarte bune, în fața microfonului. 

Aspectele complexe ale evoluției radiofoniei din țara noastră și-au 
găsit reflectarea în mai multe planuri: legislativ, organizațional, tehnic 
și în mod deosebit în planul cultural-științific. 
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În planul legislativ, după înființarea Societății de Difuziune Radio 
Telefonică s-au depus eforturi pentru îmbunătățirea cadrului legislativ 
privind radiofonia românească. Un pas important în această direcție 
l-a constituit apariția în cursul lunii octombrie 1932 a Legii pentru crea-
rea unui fond necesar desvoltării rețelei naționale de radiodifuziune. Această 
lege a fost votată de Adunarea Deputaților la 10 octombrie 1932, pro-
mulgată de rege la 18 octombrie și publicată în Monitorul Oficial  la 
20 octombrie. 

Prin apariția acestei legi au fost create atât cadrul legal, cât și mij-
loacele necesare dezvoltării din punct de vedere tehnic a rețelei națio-
nale de radiodifuziune necesară pentru acoperirea, pe cât posibil, a în-
tregului teritoriu național. Totodată, s-au creat și premizele necesare 
din punct de vedere financiar, ale ridicării standardelor de calitate ale 
emisiunilor difuzate, și implicit la creșterea numărului de abonați care 
deveneau tot mai interesați de emisiunile radiofonice; în acest context 
a fost posibilă sporirea resurselor de venituri din taxele de abonament 
ceea ce a contribuit la consolidarea economico-financiară a societății, 
sporirea capacității de a-și îndeplini rolul de principal mijloc de comu-
nicare în masă. 

În plan legislativ s-a mai votat şi ’’Legea pentru garantarea drep-
tului de audiţie radiofonică prin combaterea perturbaţiunilor elec-
trice de orice fel’’, act normativ prin care se garanta dreptul ’’oricărui 
posesor autorizat al unui aparat radioelectric de recepţie, care plăteşte 
abonamentul, să folosească aparatul său nestingherit de perturbaţiu-
nile ce ar putea fi produse de alte instalaţii similare sau de orice alte 
aparate’’. 

În planul organizațional, Societatea de radiodifuziune a suferit mai 
multe modificări, ca structură și subordonare, devenind în final, Soci-
etatea Română de Radiodifuziune în baza legii din 4 aprilie 1936. 

În planul tehnic sunt de menționat eforturile inginerilor și tehnicie-
nilor care prin soluțiile lor au făcut posibilă creșterea calității emisiu-
nilor și îmbunătățirea performanțelor tehnice ale emițătoarelor de ra-
diodifuziune. 

Dacă la debutul radiofoniei s-a folosit un emițător cu dotări mo-
deste, de-a lungul anilor posturile de radiodifuziune au ajuns să aibă 
parametri tehnici performanți, atât ca putere de emisie, cât și calitatea 
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semnalelor emisiunilor. Astfel, la 1 septembrie 1929 s-a dat în folosință 
un nou post de emisie la Băneasa – postul Radio București, post inau-
gurat cu prilejul Expoziției Internaționale de Radio. 

Câțiva ani mai târziu, la data de 15 ianuarie 1934 s-a dat în folosință 
postul de radio de la Bod, denumit Radio România, având un emițător 
cu o putere de 20 KW, lucrând pe lungimea de undă de 1875 m, pus la 
dispoziție de firma Marconi. Ulterior acest post va fi modernizat, astfel 
că de la 1 ianuarie 1936 va emite cu puterea de 150 KW. 
 

  
 
Preocupările specialiștilor de radio au avut ca obiectiv și tran-

smiterea de emisiuni radio pe unde scurte, pentru ca acestea să poată 
fi auzite și în Europa. Astfel, în luna decembrie 1937 au început emisi-
unile experimentale ale postului de radio pe unde scurte denumit Da-
cia Română, având o putere de 250 W, lucrând pe lungimea de undă 
de 31, 64 m. 

În planul cultural-științific au avut loc cele mai importante rea-
lizări menite să asigure culturalizarea maselor și punerea în valoare a 
cuceririlor științifice românești din primul deceniu al existenței radio-
difuziunii. 

Din acest punct de vedere merită subliniată preocuparea con-
ducerii societății de radiodifuziune privind creșterea numărului de ore 
de emisie, ceea ce adus și la creșterea numărului de abonați interesați 
de diversitatea programelor radiofonice. 

Astfel, dacă în anul 1928 au fost transmise doar 305 ore de pro-
gram, în anul următor are loc cea mai spectaculoasă creștere a orelor 
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de emisie ajungându-se la 2.200; în anii următori, datorită intrării în 
funcțiune a postului de la Bod, orele de emisie au depășit cifra de 3.500. 
La finele anului 1938 s-a ajuns ca postul de radio de la Bod să aibă 
4.642 ore de emisie, iar Radio București să aibă 3.997 ore de emisie. 

Orele de emisie ale celor două posturi de radio au fost axate pe 
programe muzicale și programe vorbite, ulterior s-a adăugat și pro-
gramul mixt. 

În primii ani a predominat programul muzical care acoperea 
70% din total, urmat de programul vorbit în proporție de 20%, și pro-
gramul mixt în proporție de 10%. Pentru a avea imaginea completă a 
integrării acestor programe, spre exemplu, la finele anului 1938, pro-
gramul muzical era de 52,32%, programul vorbit era de 22,37% și cea a 
programului mixt de 25,31%. 

Legat de programul muzical, acesta cuprindea toate genurile și 
anume: muzică simfonică, muzică de cameră și corală, soliști vocali și 
instrumentali, operă și operetă, muzică ușoară, jazz, populară, muzică 
militară și religioasă. 

Creațiile celor mai mari compozitori ai lumii au fost transmise la 
radio încă din primii ani; astfel, iubitorii de muzică au putut asculta 
compoziții de Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Mahler, Verdi, 
Paganini, Rossini, Bizet și alții. Bine a fost reprezentată și creația muzi-
cală românească prin Ciprian Porumbescu, George Enescu, Mihail Jora, 
Sabin Drăgoi, Tiberiu Brediceanu, Ionel Perlea și alții. 

 

 
  Maria Tănase   Maria Lătărețu   Cristian Vasile      D.Gh. 
                                                   Zavaidoc 
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Muzica de divertisment și populară și-a croit drumul în eter 
prin valori inestimabile cum au fost artiștii: Maria Tănase, Maria 
Lătărețu, Cristian Vasile, D. Gh. Zavaidoc, taraful Ion Matache, taraful 
Grigoraș Dinicu și alții. 
 

 
 

 
 
Dacă programul muzical era relativ simplu de alcătuit, putea 

satisface ușor toate gusturile radioascultătorilor, mult mai greu erau de 
rezolvat lucrurile în ceea ce privește programul vorbit. 
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Programul vorbit a început oficial din 3 decembrie 1928 prin 
difuzarea zilnică a primelor conferințe de radio; anul următor debu-
tează cu primele emisiuni vorbite în cadrul așa-numitelor ore de radio: 
ora femeilor, ora copiilor, ora veselă, ora sătenilor, ora școlarilor, ora 
soliștilor, ora militară și altele. Prin aceste ore s-a reușit acoperirea ce-
rințelor radioascultătorilor cu cele mai diverse tematici și preocupări. 

 

        
  
         Ora copiilor                       Ora sătenilor 
 

Un rol deosebit de important l-au avut în cadrul programului vor-
bit cronicile radiofonice; realizate de cei mai mari scriitori, artiști și 
crainici sportivi; aceste emisiuni au lărgit orizontul cultural al maselor, 
conectând oarecum radioascultătorii la evenimentele cotidiene: 

- Cronica literară – Dumitru Panaitescu-Perpessicius 

- Cronica muzicală – Constantin Brăiloiu 

- Cronica dramatică – Mihail Sadoveanu 

- Cronica teatrală – Alfred Moșoiu 

- Cronica modei – Tudor Arghezi 

- Cronica cinematografică – D.I. Suchianu 

- Cronica sportivă – Nicolae Albescu 

Programul vorbit la radio a atins apogeul o dată cu înființarea Univer-
sității Radio la 30 martie 1930. În prelegerea ținută de Dimitrie Gusti la 
înființarea Uiversității Radio, acesta spunea: 
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... în ultima instanță, scopul radiofoniei 
trebuie să fie în același timp distractiv și 
educativ. Menirea înaltă a radiofoniei 
constă tocmai în totalitatea condițiilor ce 
o determină a transforma și a crea în noi 
trebuințe spirituale, pe care ea singură are 
calitatea de a le satisface. Organizarea 
programelor de radio nu poate fi deci un 
product întâmplător, arbitrar, capricios și 
subiectiv, ci ea trebuie să fie o bine chib-
zuită instituție, căci programul radiofonic 
trebuie să corespundă întocmai satisface-
rii cerințelor sociale și naționale ale vieții 
noastre românești de stat. 

Prin varietatea programelor, atât muzical cât și vorbit, Univer-
sitatea Radio a devenit una din emisiunile de mare succes ale radiodi-
fuziunii, având un rol hotărâtor în ridicarea nivelului cultural al ma-
selor și formarea opiniei publice din țara noastră. 

La început nu s-a ținut cont de tematici, ci de imperativele mo-
mentului, însă la scurt timp după difuzarea primelor radioconferințe, 
s-a trecut la o sistematizare a prezenței acestora în programele radio-
fonice, pe domenii, după cum au fost: 

- Luni - Știință 

- Marți – Literatură, limbă și folclor 

- Miercuri - Științe sociale și politică externă 

- Joi – Muzică, folclor muzical și artă 

- Vineri – Filosofie, viață religioasă 

- Sâmbătă – Istorie, geografie, turism 

- Duminică – Educația sănătății și cultura poporului 

Universitatea Radio a atras, încă de la început, tot ce avea mai bun 
știința și cultura românească, marile personalități ale vremii. Printre 
colaboratorii permanenți îi putem aminti pe: Nicolae Iorga, C. C. Giu-
rescu, Radu Vulpe, Mihail Ralea, C. I. Parhon, Perpessicius, Mihail 
Sadoveanu, Mircea Eliade și mulți alții, adevărați purtători de cuvânt și 
făuritori de opinie publică românească, adevărată elită a intelectualită-
ții românești. 
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    N. Iorga          C.C. Giurescu          Radu Vulpe      

            
  Mihail Ralea          C.I. Parhon        Perpessicius 

               
 
           M. Sadoveanu               Mircea Eliade 
 

În primul deceniu al existenței radiofoniei românești accesul la 
microfon al marilor personalități culturale și științifice a fost nelimitat 
și permanent, dovezi fiind înregistrările audio aflate în fonoteca de aur 
a Societății Române de Radiodifuziune. 
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Pe lângă vocile marilor personalități invitate în fața microfonu-
lui, un rol deosebit l-au avut încă de la început crainicii radio, adică 
speakerițele și domnii speakeri. 

Angajarea primilor crainici la Societatea de Radiodifuziune s-a 
făcut în urma unui concurs la care au participat 200 de persoane, din 
care, după selecționare, au mai rămas doar nouă, acestea întrunind ca-
litățile unei astfel de îndeletniciri: 
Meșteșugul de crainic la radio rămâne unul dintre cele mai grele câte se pot 
îndeplini .... 
Crainicul se cuvine să fie mai întăi de toate un om cult. Să cunoască mai 
multe limbi străine și să le pronunțe fără greș. Să știe istorie și să aibă cunoș-

tințe temeinice de geografie, în lipsa cărora anevoie s-ar descurca printre atâ-
tea telegrame cu vești. 
Prezență de spirit pentru a ieși cu  bine din orice încurcătură neprevăzută, 
râvnă fără cusur în exercitarea profesiunii sale; câteodată chiar un curaj eroic, 
întocmai ca pe front, iar pe deasupra simpatie pe nevăzute pentru ascultătorii 
cărora li se adresează. 
O voce a conștiinței pe lângă timbrul glasului plăcut. 

Întrunind aceste calități, Margareta Marinescu a fost cea dintâi 
speakeriță a postului de radio București, ea îndeplinind și funcția de se-
cretară de programe. 

 

 
Margareta Marinescu 
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Dintre cele mai cunoscute crainice de la începuturile radiofoniei 
din țara noastră mai amintesc: Magdalena Crețoiu-Popa, Puia Vasiles-
cu-Rebreanu, Eliza Porușnic și Nadia Ștefănescu. Printre speakerii 
bărbați un rol deosebit l-a avut Gheorghe Iamandi. 

 

       
Magdalena Crețoiu-Popa           Puia Vasilescu-Rebreanu 

 

                 
Eliza Porușnic                        Nadia Ștefănescu 

 

  
Gheorghe Iamandi 
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Fiind de strajă microfonului ani de zile, acești crainici s-au afișat 
cu același calm și zâmbet amabil nevăzut, între vocile lor și marea ma-
să a auditorilor legându-se în timp, o strânsă și sinceră prietenie. 

Fără a-i cunoaște personal, auditorii și-au imaginat, în fantezia 
lor, crainicii ca fiind adevărate zeități a văzduhului radiofonic. 

Primul deceniu de existență a radiodifuziunii române a avut ca 
și caracteristică dominantă în plan cultural-științific, o dinamică aparte 
în ceea ce privește numărul de abonați. Pe ani, dinamica creșterii nu-
mărului de abonați a fost următoarea: 

 

Anul Număr de abonați 

1928 14.487 

1929 30.026 

1930 52.580 

1931 67.409 

1932 82.829 

1933 84.829 

1934 105.949 

1935 131.912 

1936 162.766 

 
Potrivit scriptelor din arhiva societății de radiodifuziune, în 

anul 1938 existau 274.314 abonați, cifră care reprezintă expresia întregii 
activități radiofonice din țara noastră. Cu toate acestea, față de cei 19 
milioane de locuitori ai României, numărul abonaților de radio este 
mic, reprezentând un procent de sub 1%, ceea ce a clasat țara noastră 
cam pe ultimele locuri din clasamentul țărilor radiofonice. De altfel, 
strategia de creștere a numărului abonaților de radio va rămâne și în 
viitor una din prioritățile societății radiofonice. 

Un aspect relevant în toți acești ani este faptul că programele 
radiofonice au păstrat în mare măsură caracterul informativ, cultural și 
educațional, după care, treptat, prin modificările aduse legislației ra-
dioului, prin trecerea acestuia din subordinea Ministerului Poștelor în 
cea a Ministerului de Interne și, mai ales, prin măsurile impuse de dic-
tatura carlistă începând cu 10-11 februarie 1938, radioul a căpătat un 
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pronunțat caracter de mijloc de comunicație folosit pentru propagan-
dă. 

Curând însă, pe fondul unor frământări politice interne și ivirea 
primelor semnale iminente ale războiului, Radiodifuziunea Română 
avea să fie smulsă din drumul pe care pornise, acela al servirii intere-
sului public, și direcționată pe un altul, preponderent al propagandei 
politice și de război, perioadă din care nu avea să-și revină curând, la 
încheierea războiului, că se va fi trezit în vâltoarea unui alt regim care 
a subordonat-o total, regimul comunist. 

Cu toate greutățile întâmpinate, Societatea Română de Radio-
difuziune în primul ei deceniu de existență și-a îndeplinit cu succes 
misiunile ce i-au revenit privind informarea și formarea opiniei publi-
ce, educarea și ridicarea nivelului de cultură a poporului român, de 
consolidare a conștiinței naționale, de a fi o voce românească auzită în 
toate colțurile Europei și în multe alte țări ale lumii. 
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MECANISME, CADRANE ŞI 
INSCRIPŢIONĂRI  
LA CEASURILE DEŞTEPTĂTOARE DE 
TIP “C.F.R.”  
 

Cornel Cătălin GAVRILĂ 
Membru al Societăţii Numismatice Române, secţia Braşov 
 

1. Introducere 

 

Ca o consecinţă a revoluţiei industriale din secolul al XIX-lea, ceasul 

deşteptător a cunoscut o largă răspândire, atât datorită schimbării modului de 

viaţă al celor angajaţi în fabrici (necesitatea respectării unui orar fix), cât şi a 

posibilităţilor oferite de producţia de serie în ceea ce priveşte simplitatea, 

preţul de cost precum şi creşterea numărului de produse într-un timp dat. În 

accepţiunea de azi, ceasul deşteptător fost produs iniţial în Statele Unite, fiind 

apoi adus în Germania şi implementat în producţie de Arthur Junghans, în 

1881
36

. 

În prima jumătate a secolului XX, România nu a avut fabrici care să 

producă astfel de ceasuri deşteptătoare, cerinţele pieţei fiind satisfăcute prin 

importul de ceasuri relativ ieftine, de preferat robuste şi de calitate, preponde-

rent din Germania, dar şi din Italia, Franţa, Anglia şi alte ţări. Numele unor 

mărci ca Junghans, Gustav Becker, Mauthe, Kienzle, H.A.U., U.M., Peter, 

Bavaria, Haller (toate germane) sau Veglia (Italia) şi Jazz (Franţa) au devenit 

cunoscute publicului larg prin intermediul acestor produse. Ceasurile au de-

servit atât persoane şi firme private, cât şi instituţii ale statului: Casa Regală, 

Căile Ferate, Poşta. 

La noi, ceasul deşteptător a avut o largă popularitate şi utilizare; im-

portul acestora, dar şi a altor tipuri de ceasuri, cum ar fi pendulele, ceasurile 

de buzunar sau de mână, a fost în mare măsură asigurat de diverse firme sau 

de ceasornicari privaţi cu ateliere în diverse localităţi ale ţării. Pe lângă ceasu-

ri noi, aceştia au importat şi piesele de schimb necesare diverselor reparaţii. 

                                                 
36  http://www.uhrenpaul.eu/Uhrenseite/Unterseiten/Subseite_Junghans1.php 

http://www.uhrenpaul.eu/Uhrenseite/Unterseiten/Subseite_Junghans1.php
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Nu trebuie exclusă nici posibilitatea asamblării unor ceasuri direct în atelierul 

de ceasornicărie, cu piesele aduse din import.  

Urmând moda vremii, majoritatea acestor ateliere au personalizat ca-

dranele de ceas cu diverse inscripţii, atât în scopul de a da o garanţie a calităţii 

produsului, cât şi de reclamă. De regulă, fiecare atelier mai însemnat şi-a 

tipărit pe cadran numele patronului sau atelierului, adresa şi obiectul de acti-

vitate (să nu uităm că mulţi meşteri ceasornicari erau şi bijutieri sau opticieni). 

De asemenea, pentru multe dintre ceasurile oferite ca premii sau cadou, ca-

dranul a fost inscripţionat cu denumirea firmei respective
37

.  

 

2. Despre inscripţionarea de tip C.F.R. 

 

Una dintre cele mai răspândite inscripţionări din acele timpuri, făcută 

prin aplicarea unui supratipar pe cadranul ceasului, a fost cea cu trimitere la 

Căile Ferate Române – cu numele întreg sau prescurtat, C.F.R., alături de o 

locomotivă cu abur. Acest tip de personalizare a dat numele unei întregi game 

de ceasuri deşteptătoare: ceasurile de tip “C.F.R.”, neapărat mari şi cu clopot 

deasupra, dar nu neapărat inscripţionate ca atare.  

În ţările apusene, mulţi dintre producătorii de ceasuri şi-au brevetat si-

gla aplicată pe produsele vândute. Un model de locomotivă cu tren, cu trimi-

tere la căile ferate, a fost brevetat în 1912, la New York, de Theodore 

Schisgall, pentru utilizare la ceasuri (fig.1)
38

. 

 

 
Fig. 1. Model de locomotivă cu tren, brevetat de Theodore Schisgall 

 

La noi, nu au fost găsite documente care să ateste o astfel de înregi-

strare a modelului sau a mărcii de tip “C.F.R.”, aplicată ceasurilor 

deşteptătoare. În lucrarea Germany’s Old Clock Factory din anul 1977, alături 

de multe alte sigle originale de ceasuri este reprodusă şi o astfel de siglă, fără 

                                                 
37 Mărturie stau numărul mare de ceasuri deşteptătoare având astfel de inscripţionări pe cadrane. 
38 Brevetul U.S. nr. 85686 proteja această marcă pe teritoriul S.U.A. şi în comerţul cu alte ţări, în speci-

al cu Germania. 
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vreo altă menţiune
39

. De asemenea, deşi s-a crezut că ceasurile cu această 

personalizare au fost comandate de căile ferate, nu s-au găsit evidenţe care să 

ateste acest lucru
40

. Cert este că un mare număr de ceasuri deşteptătoare de un 

anumit tip au purtat această inscripţie, indiferent de producător. Cel mai pro-

babil, această inscripţionare a fost inteligent făcută şi cu scopul de a determina 

cumpărarea produsului în cauză: având de ales între două ceasuri de acelaşi 

fel, unul cu sigla de tip C.F.R., vizibilă pe cadran şi unul doar cu însemnul 

producătorului, de regulă de foarte mici dimensiuni, clientul neavizat a ales de 

cele mai multe ori prima variantă, ca aducând mai bine cu ceva cunoscut, 

românesc. Prin urmare, un astfel de ceas era în primul rând un “C.F.R.”, mar-

ca lui fiind mai puţin importantă. După cum se va vedea, fiecare firmă de 

ceasuri a avut propriul design al acestei inscripţionări, adăugată modelului de 

bază al cadranului (marcat ca atare cu sigla firmei respective). 

 

3. Ceasul deşteptător 

 

Ca şi părţi componente, ceasul deşteptător este alcătuit din: 

- Mecanismul de mers şi cel al soneriei, asamblate pe rama suport  

- Piedica mecanismului de sonerie 

- Cadranul cu cu rama distanţier şi arătătoarele (acele indicatoare, lim-

bile) 

- Geamul  

- Carcasa (cutia) cu capacul, picioruşele sau postamentul 

- Clopotul (clopotele) cu inelul de agăţare (sau mânerul de prindere) 

- Cheiţele de întoarcere (tragere) a mecanismului şi butoanele de reglaj. 

Structural, indiferent de tipul ceasului, mecanismul de mers are 

aceeaşi construcţie, cu roţi dinţate: arcul motor pe acelaşi arbore cu roata 

dinţată motoare, axa cu roata minutarului, axa cu roata intermediară, axa cu 

roata secundarului, roata ancorată, furca cu ancoră şi balansierul cu arcul spi-

ral.  

Mecanismul de sonerie are în componenţă arborele cu arcul motor şi 

roata dinţată motoare a soneriei, axa cu roata intermediară a soneriei şi ancora 

                                                 
39 Este vorba de o schiţă de mână, care reprezintă o locomotivă, având scris deasupra CAILE FERATE 

ROMANE 
40 Fapt menţionat şi pe site-ul www.ceasuripentruromania.ro. 
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cu ciocănelul soneriei. La ceasuri mai vechi, mecanismul soneriei poate avea 

două axe cu roţi intermediare. 

 

 

a. Vedere dinspre capac b. Vedere dinspre cadran 

Fig. 2. Schema unui mecanism de ceas deşteptător, după Pinkin
41

 

 

La ceasurile cu clopot exterior, plasat deasupra (fig. 3, a), piedica con-

stă dintr-o pârghie amplasată tot deasupra ceasului, dar sub clopot sau între 

clopote (dacă sunt două), acţionată de utilizator pentru a bloca tija ciocănelu-

lui care loveşte în clopot. Deblocarea piedicii o face tot utilizatorul, cu con-

diţia să nu uite acest lucru
42

. 

La ceasurile fără clopot exterior (cu bătaie pe capac sau clopot interior, 

fig. 3, b), piedica mecanismului soneriei constă într-o pârghie pe arc, acţionată 

de utilizator prin apăsarea unui buton. Pârghia astfel acţionată intră între dinţii 

roţii intermediare a soneriei, blocându-i rotirea. La o nouă întoarcere a meca-

nismului, pârgia eliberează automat roata, iar mecanismul va suna la ora pro-

gramată. 
 

                                                 
41 PINKIN, A. M., Repararea ceasornicelor, Editura tehnică, Bucureşti, 1958 
42 De aceea azi multe ceasuri deşteptătoare cu clopot nu mai au această piedică, fiind înlăturată. 
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a. Mecanism cu soneria pe clopot 

 

b.Mecanism cu soneria pe capac 

Fig. 3. Mecanisme de ceas deşteptător, vedere generală dinspre capac 
 

Piesele mecanismelor de mers şi sonerie, sunt asamblate împreună, 

constituind un mecanism unitar, între două plăci dreptunghiulare sau rotunde 

având perforate găurile tip alezaj destinate asamblării fusurilor arborilor şi 

axelor, dar şi alte găuri tip ferestre, de diferite forme, pentru vizualizarea pie-

selor mecanismului. Distanţa dintre plăci este dată de cele patru coloane pe 

care sunt asamblate acestea. Placa de bază mai este fixată pe rama suport a 

mecanismului, iar placa superioară (dinspre capac) este asamblată pe coloane, 

fiind strânsă cu piuliţe. Pe placa de bază, înspre cadran, se găsesc roţile de-

multiplicatoare ale orarului, dar şi roata orară suplimentară (cu mufă), de 

semnalizare a soneriei - care indică ora de sunat pe un cadran satelit, mai mic.  

Cadranul ceasurilor deşteptătoare este confecţionat de regulă din car-

ton sau tablă, având o gaură centrală pentru trecerea axelor şi a bucşilor indi-

catoarelor (fig. 4, b). Ca şi inscripţionare, la ceasurile vechi, pe lângă cadranul 

principal cu orele şi minutele, mai sunt imprimate de regulă două cadrane sa-

telit, unul pentru indicarea orei de sunat, celălalt pentru indicarea secundelor 

(care poate lipsi), fiecare cu gaura lui centrală. De asemenea, pe cadran mai 

sunt inscripţionate logo-ul firmei şi, uneori, ţara de provenienţă sau alte ca-

racteristici ale ceasului. 
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Rama geamului    Cadranul 
Clopotul, inelul clopotului, pie-

dica şi picioruşele 
 

    Cheiţele 

Fig. 4. Componente ale ceasului deşteptător 
 

Arătătoarele, executate din tablă de oţel sau alamă, sunt de cele mai 

multe ori prevăzute cu bucşi pentru fixarea pe axele corespunzătoare ale me-

canismului. Arătătoarele pentru ore şi minute, respectiv reperele de pe cadran 

pot fi prevăzute cu substanţe luminoase (radium) pentru a fi citite şi pe timpul 

nopţii
43

. Pentru fiecare tip de ceas, modelul setului de arătătoare este com-

plementar modelului de cifre de pe cadran. De regulă, fiecare marcă de ceas 

are propriul model de arătătoare şi cadrane. 
 

 

                                                 
43 Cadranul şi arătătoarele luminiscente la întuneric (popular denumite “fosforescente”) conţin un ele-

ment radioactiv, radium; pentru ceasurile deşteptătoare mari, acestea au fost produse începând cu anul 

1907. 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | VIII, 2019 • 203 

 

  
 

Cutia şi capacul pentru mecanismul de 

ceas cu soneria pe clopot 

 

Cutia şi capacul pentru meca-

nismul de ceas cu soneria pe 

capac 

Fig. 5. Cutii de mecanisme de ceas deşteptător 

 

Cutia (carcasa) ceasurilor deşteptătoare poate avea diverse forme (fig. 

5), fiind de regulă cilindrică cu mai multe trepte de diametre, pentru ceasuri 

cu soneria pe clopot, sau cilindrică simplă, pentru ceasuri cu soneria pe capac. 

Cutia este executată prin ambutisare şi roluire din tablă subţire de oţel, zinc, 

alamă, fiind vopsită sau nichelată. Există şi modele având cutiile confecţiona-

te din lemn. Pe circumferinţă, cutia are prevăzute găuri pentru prinderea pici-

oruşelor sau postamentului, în partea inferioară, sau a ornamentelor şi clopo-

telor, în partea superioară. Tot în partea superioară este prevăzută şi gaura de 

ieşire a ciocănelului soneriei, la modelele cu soneria pe clopot. De asemenea, 

cutia este prevăzută cu o margine răsfrântă (buză), pentru reţinerea geamului. 

Capacul, executat prin ambutisare din tablă subţire de alamă sau oţel, poate fi 

asamblat direct prin presarea în cutie (când soneria bate pe clopot sau pe un 

ştift prins pe capac) sau cu şuruburi pe placa superioară a mecanismului (când 

soneria bate pe marginea exterioară răsfrântă a acestuia). Capacul este pre-

văzut cu găurile de trecere pentru cheiţe, gura de reglaj, indicaţiile privind 

sensul întoarcerii mecanismului şi a reglajelor acestuia, eventual şaibe de 
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etanşare. Unii producători mai au ambutisate pe capacul ceasului diverse mo-

tive cu logo-ul propriu. 

Geamul, care are forma rotundă a cutiei, poate fi plan sau bombat, 

fiind prevăzut înspre cadranul ceasului cu o ramă distanţier (fig. 4, a), pentru a 

nu apăsa accidental pe indicatoare.  

Cheiţele de întoarcere (tragere) au o formă caracteristică, în funcţie de 

marca ceasului deşteptător, fig. 4, d. Sunt prevăzute cu filet interior, dreapta 

sau stânga, pentru prinderea pe aborii mecanismului; de asemenea, pot fi fixe 

sau rabatabile. Butoanele de reglaj, au de asemenea o formă caracteristică, în 

funcţie de marca ceasului deşteptător; sunt prevăzute cu striaţii şi pot avea 

filet interior. 

 

4. Tipuri de mecanisme, cadrane şi inscripţionări 

 

Una dintre cele mai cunoscute firme germane de ceasuri este Jun-

ghans
44

 (a avut mai multe denumiri, între care Vereinigte Uhrenfabriken 

Schramberg sau, ulterior, Gebrüder Junghans A.G.); a fost fondată în 1860 de 

Erhard Junghans, în Schramberg, Germania. Aceasta a produs ceasuri 

deşteptătoare o lungă perioadă de timp, având încorporate mai multe tipuri de 

mecanisme. La ceasurile deşteptătoare de interes pentru lucrare au fost utili-

zate în principal trei tipuri de mecanisme, Junghans W10, Junghans W 231 

(sau W 231a) şi Junghans W 250 (fig. 6). Trebuie menţionat că acest pro-

ducător a marcat mecanismele produse pe placa din spate cu tipul mecani-

smului, seria şi eventual sigla
45

.  

Primul şi cel mai vechi tip, W10 este un mecanism extrem de robust şi 

are distanţa dintre axa centrală a cadranului şi axa cadranului satelit care in-

dică ora de sunat egală cu distanţa dintre axa centrală a cadranului şi axa ca-

dranului satelit al secundelor (20 mm). Plăcile (platinele) mecanismului sunt 

dreptunghiulare. A fost produs până spre finele perioadei interbelice, însă în 

varianta cu clopot deasupra sunt cunoscute puţine personalizări de tip C.F.R.; 

de la una dintre acestea, în fig. 7 este prezentat un cadran purtând marca flu-

                                                 
44 Aceasta a fost prima care a implementat principiile americane ale producţiei de masă în 

producţia germană autohtonă de ceasuri, făcând-o astfel competitivă. 
8 Mulţumită acestei inscripţionări, astăzi ne este foarte uşor să identificăm precis calibrul şi seria 

oricărui mecanism Junghans. 

http://www.mikrolisk.de/show.php?site=280&suchwort=Gebr.&searchWhere=all#sucheMarker
http://www.mikrolisk.de/show.php?site=280&suchwort=Junghans&searchWhere=all#sucheMarker
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ture produsă de Junghans
46

, aplicată în interiorul cadranului satelit al soneriei, 

în partea inferioară. 
 

   
 

      W 10      W 231     W 231a 
     W 250 

Fig. 6. Mecanisme de ceas deşteptător, produse de Junghans 
 

Inscripţionarea de tip “C.F.R.”  a cadranului are în dreptul orei 3 o 

locomotivă cu abur, în profil, cu fum, îndreptată spre interiorul cadranului 

(numită în continuare de tip Junghans I), iar în dreptul orei 9, cu litere mari, 

prescurtat, C.F.R. Modelul de bază al cadranului este tipărit cu culoare neagră, 

iar orele post meridian, cu culoare roşie. 
  

 
 

 

Fig. 7. Cadran de ceas C.F.R. cu mecanism W 10, produs de Junghans cu 

marca “fluture” 
 

                                                 
46  https://watch-wiki.org/index.php?title=Datei:Junghans_Bildmarke_02.jpg şi www. micro-

lisk.de/trademark 

https://watch-wiki.org/index.php?title=Datei:Junghans_Bildmarke_02.jpg
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Al doilea tip, W231, păstrează de la mecanismul precedent dimensiu-

nile exterioare ale cutiei (în varianta mare, cu clopot, diametrul de 125 mm
47

) 

şi distanţele dintre axele secundarului şi a indicatorului alarmei faţă de axa 

centrală a minutelor şi orelor, de 20 mm. Deşi este optimizat şi are piesele 

ceva mai mici, mecanismul este de asemenea robust; plăcile acestuia sunt 

dreptunghiulare, dar cu latura inferioară rotundă. Există şi variante ale acestui 

mecanism, marcate sau nu cu W231a, având latura inferioară a plăcilor 

dreaptă şi grosimea plăcilor mai mică (cu influenţă negativă asupra uzurii din 

lagăre). A fost produs o lungă perioadă de timp în Germania, apoi a fost pre-

luat de fabricile din Argentina şi Brazilia până după anii ’90, având diverse 

variante şi îmbunătăţiri. Cheiţele acestor mecanisme pot fi simple, fixe sau 

rabatabile.  

Inscripţionarea cadranului este realizată fie în întregime cu negru, 

pentru ore, minute, secunde, siglă, orele post meridian şi personalizarea de tip 

“C.F.R.”, cât şi având acele indicatoare şi cifrele de pe cadran impregnate cu 

substanţă luminiscentă (radium). Sigla, reprezintă o stea în opt colţuri, având 

la interior înscrisă marca Junghans (litera J este plasată central, mai mare)
48

. 

Sigla este inscripţionată în interiorul cadranului satelit al soneriei, în partea 

inferioară, pentru ceasurile montate în carcase cu diametru mare (105 sau 125 

mm), respectiv dedesubtul cadranului mic al soneriei, pentru ceasurile monta-

te în carcase cu diametru mic (98 mm). Cadranele pentru acest tip de ceasuri 

prezintă la exterior marginea ambutisată, cu rol de distanţier pentru geam, ca-

re înlocuieşte rama distanţier metalică.  

Pentru deşteptătoarele de tip Junghans, inscripţionarea suplimentară, 

de tip “C.F.R.” a cadranului are mai multe variante. O primă variantă a unui 

ceas cu clopot cu mecanism W231a, prezentat în fig.8, a, are în dreptul orei 3 

o locomotivă tip Junghans I, îndreptată spre interiorul cadranului iar în dreptul 

orei 9, cu litere mari, prescurtat, C.F.R. având dedesubt, mai mic şi cu maju-

scule cuvântul PATENT. Capacul ceasului este simplu, plan, cu un cerc exte-

rior ambutisat în relief.  Varianta de ceas prezentată în fig. 8, b, are aceeaşi 

inscripţionare de tip “C.F.R.” şi acelaşi mecanism, însă este prevăzută cu ace-

le indicatoare şi cifrele de pe cadran impregnate cu substanţă luminiscentă 

(radium). Capacul prezintă ambutisată în relief steaua Junghans, încadrată de 

un cerc exterior; la mijloc, modelul are porţiuni plane în dreptul găurilor de 

                                                 
47 Dimensiunile cutiilor sunt date cu titlu informativ; acestea pot avea mici diferenţe de la un tip de ceas 

la altul. 
48 Pe lângă sigla cu steaua cu opt colţuri (în mai multe variante, brevetate în S.U.A. în 1910, brevet U.S. 

nr. 77347, respectiv în Germania, brevet DE nr. 251310 din 1920  şi U.S., nr. 152782 din 1922), înce-

pând cu anul1888 a existat, pentru produsele Junghans şi sigla având steaua cu cinci colţuri. 
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trecere pentru cheiţe, gura de reglaj şi a marcajelor acestora. De remarcat este 

faptul că că acest tip de capac a fost aplicat cu precădere deşteptătoarelor cu 

mecanism original Junghans.  

Pentru celelalte două variante, prezentate (fig. 8, c, d), acestea au în 

dreptul orei 3 o locomotivă cu abur, în semiprofil, cu fum, îndreptată spre ex-

teriorul cadranului (tip Junghans II). Restul inscripţiei poate fi diferită. 

 

 
 

 
 

 

a. 

 
 

 

b. 

Fig. 8. Ceasuri C.F.R. cu mecanisme de tip W 231 şi W231a, produse de 

Junghans 
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c. 

  

 

d. 

Fig. 8. Ceasuri C.F.R. cu mecanisme de tip W 231 şi W231a, produse de 

Junghans (continuare) 
 

Varianta prezentată în fig. 8, c, având un mecanism W231a montat în 

carcasă cilindrică format mic, cu diametrul de 98 mm şi cu soneria pe capac, 

are în dreptul orei 9, cu litere mari, prescurtat, C.F.R. iar central, sub gaura 

acelor indicatoare ale orelor şi minutelor inscripţia “Original Junghans”
49

.  

Varianta de ceas cu clopot cu mecanism de tip W231, fig. 8, d, are în dreptul 

orei 9, scris prescurtat C.F.R. cu litere mari, având dedesubt cuvântul Patent 

iar sub gaura indicatoarelor orelor şi minutelor, central, inscripţia Original 

Junghans. Capacul prezintă, ambutisată în relief, steaua Junghans încadrată de 

un cerc exterior. 

Al treilea tip de mecanism, W250, a fost introdus în fabricaţie în anii 

de dinaintea celui de-al doilea război mondial; după război a fost produs, cu 

îmbunătăţiri, în Germania timp de mai mulţi ani, fiind preluat apoi de fabrici 

din străinătate.  

                                                 
49 Aceeaşi personalizare o găsim şi pentru varianta de ceas Junghans montată în carcasă cilindrică cu 

diametrul mare, de 105 mm, cu soneria pe capac şi prevăzut cu ace indicatoare şi cifrele de pe cadran 

impregnate cu substanţă luminiscentă (clockwiser.wordpress.com/2011/12/27/bgalarmclocks/).   

https://clockwiser.wordpress.com/2011/12/27/bgalarmclocks/%20este
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Au fost menţinute dimensiunile exterioare ale cutiei şi distanţa dintre 

axa indicatorului alarmei şi axa centrală a minutelor şi orelor, de 20 mm; 

concomitent cu reducerea dimensiunilor tuturor pieselor, în vederea scăderii 

consumului de materii prime, a fost micşorată la 16 mm distanţa dintre axa 

secundarului şi de axa centrală a minutelor şi orelor.  

 
 

 

a. 

 
 

 

b. 

 
  

c. 

Fig. 9. Ceasuri C.F.R. cu mecanism de tip W 250 produs de Junghans 
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Plăcile acestui mecanism sunt dreptunghiulare, având latura inferioară 

rotundă. Capacul este plan; reflectând reducerea dimensiunilor mecanismului, 

acesta mai are ambutisată o trecere la porţiunea interioară plană unde se regă-

sesc cercul exterior în relief şi găurile de trecere ale cheiţelor şi a gurii de re-

glaj, respectiv a marcajelor acestora. 

Inscripţionarea cadranului este realizată în întregime cu negru, atât 

pentru ore, minute, secunde, siglă, cât şi pentru orele post meridian şi perso-

nalizarea de tip “C.F.R.”, modelul de bază fiind acelaşi cu cel prezentat ante-

rior. Şi cadranele pentru acest tip de ceasuri prezintă marginea exterioară am-

butisată cu rol de distanţier pentru geam.  

Pentru deşteptătorul Junghans de acest tip, prezentat în fig. 9, a, in-

scripţionarea suplimentară a cadranului, este similară cu cea din fig. 8, d; are 

în dreptul orei 3 aceeaşi locomotivă tip Junghans II, si aceeaşi inscripţie pres-

curtată, C.F.R. cu litere mari, având dedesubt cuvântul Patent iar sub gaura 

indicatoarelor orelor şi minutelor, central, inscripţia Original Junghans. În ce-

ea ce priveşte variantele prezentate în fig. 9, b, c , acestea au în dreptul orei 3 

aceeaşi locomotivă tip Junghans II şi în dreptul orei 9 scris, pe două rânduri, 

Căile Ferate Române; central, sub gaura indicatoarelor de ore şi minute se 

găseşte inscripţia cursivă Original Junghans. Varianta din fig. 9, c, are în plus 

un cerc care delimitează interiorul cadranului, cu inscripţiile şi cadranele sate-

lit, de exteriorul cu orele şi minutele. 

Gustav Becker (Vereinigte- 

Uhrenfabriken-Freiburg)
50

 a fost un alt 

producător german de ceasuri, cunoscut în 

special datorită pendulelor. Pentru ceasu-

rile deşteptătoare de interes pentru lucra-

rea de faţă, sunt cunoscute două tipuri de 

mecanisme: unul original Gustav Becker, 

produs până în anii ’30 (fig. 10), celălalt, 

W231 (cu varianta W231a), produs în fa-

brica Junghans, după fuzionarea cu 

aceasta in 1930
51

, însă cu marcajul G.B. 

cu ancora
52

, pe cadran şi pe placa (platina) 

din spatele mecanismului. 

Fig. 10. Mecanism de ceas deşteptător, produs de Gustav Becker 

                                                 
50 http://www.uhrmacherwerkstatt.com/ 
51 Colaborarea cu Junghans a început încă din 1926, ca urmare a crizei economice din acei ani. 
52 Marcă înregistrată şi în S.U.A., în anul 1909 (brevet U.S. nr. 73717, din 1909). 
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La mecanismul mai vechi, modelul de bază al cadranului, cu marca şi 

personalizarea de tip C.F.R. sunt tipărite cu culoare neagră; cu roşu sunt tipă-

rite orele post meridian iar cu roşu, galben şi albastru, simbolizând tricolorul
53

, 

spaţiile dintre marcajele pentru minute ale cadranului mare (fig. 11). Sigla, 

inscripţionată în interiorul cadranului mic al soneriei, în partea inferioară, 

prezintă o ancoră având în lateral literele G şi B, timbrată de o coroană. Sigla 

se regăseşte şi ambutisată în relief, pe capac, fiind înconjurată înspre exterior 

de un model ornamental în relief. 

Inscripţionarea suplimentară a cadranului, cu culoare neagră, are în 

dreptul orei 3 o locomotivă cu abur, în semiprofil, cu fum, fiind îndreptată 

spre exteriorul cadranului. În dreptul orei 9, cu litere mari, prescurtat, C.F.R., 

iar dedesubt, mai mic, Patent. Central, sub gaura indicatoarelor de ore şi mi-

nute se regăseşte, pe două rânduri, numele şi oraşul atelierului de ceasor-

nicărie: Ceasornicăria C. Georgescu Nelly / Câmpulung Muscel.  

 

   

Fig. 11. Ceas C.F.R. cu mecanism original, produs de Gustav Becker 

 

Ceasul deşteptător cu clopot, marca Gustav Becker, prezentat în fig. 

12, care are încorporat mecanismul W231a, fabricat de Junghans, are aceleaşi 

caracteristici cu modelul de bază al acestuia, distinctă rămânând doar sigla de 

pe cadran. 

Modelul de bază al cadranului, respectiv marca şi personalizarea de tip 

C.F.R. sunt tipărite cu culoare neagră. Inscripţionarea suplimentară a cadra-

nului, are în dreptul orei 3 locomotiva cu abur tip Junghans II, îndreptată spre 

                                                 
53 Gustav Becker a produs şi pentru Bulgaria acest model de ceas, având pe cadran tricolorul bulgăresc 

(roşu, verde, alb), respectiv sigla şi numele fimei producătoare. 
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exteriorul cadranului. În dreptul orei 9, este scris cu litere mari, prescurtat, 

C.F.R., iar central, sub gaura acelor indicatoare ale orelor şi minutelor, cu 

majuscule, GUSTAV BECKER. Un cerc tricolor (albastru, galben, roşu, de la 

interior spre exterior), înterupt de cadranele satelit, delimitează interiorul per-

sonalizat de exteriorul cadranului. La exemplarul prezentat, culoarea roşie a 

tricolorului este estompată din cauza expunerii îndelungate la ultraviolete. 

Capacul acestei variante de ceas este simplu, plan, cu un cerc exterior ambu-

tisat în relief. 
 

 
 

 

Fig. 12. Ceas C.F.R. marca Gustav Becker cu mecanism W231(a), produs de 

Junghans 
 

Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, prescurtat H.A.U.
54

, a produs 

ceasuri deşteptătoare, de interes pentru lucrarea de faţă, 

utilizând două tipuri de mecanisme: cele originale, 

produse până în anii ’30, respectiv cele produse în fa-

brica Junghans, după fuzionarea cu aceasta în 1930 – 

tip W231 (sau W231a), însă cu marcajul “săgeţi încru-

cişate” pe cadran şi pe placa (platina) din spatele meca-

nismului.  

Deşteptătoarele de acest tip au fost produse şi 

cu o altă siglă, tip “lampă”
55

, dar cu aceleaşi mecanis-

me, cadrane şi personalizări C.F.R.  

Fig. 13. Mecanism de ceas deşteptător, produs de Hamburg-Amerikanische 

Uhrenfabrik 

                                                 
54 Companie fondată de Paul Landenberger în Schramberg, Germania, cu activitate şi în Hamburg. 
55 Sigla de tip “lampă” a fost brevetată în Germania în 1910 (brevet DE 129017), respectiv în S.U.A. în 

1913 (brevet U.S. nr.92551). 

https://www.pinterest.com/pin/531847037227929730/
https://www.pinterest.com/pin/531847037227929730/
https://www.pinterest.com/pin/531847037227929730/
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La ceasul cu mecanismul original, modelul de bază al cadranului, cu 

marca şi personalizarea de tip C.F.R. sunt tipărite cu culoare neagră; cu roşu 

sunt tipărite orele post meridian (fig. 14, a). Sigla, inscripţionată în interiorul 

cadranului mic al soneriei, în partea inferioară, prezintă două săgeţi încrucişa-

te, cu vârfurile îndreptate în sus. Cadranul este confecţionat din carton lăcuit, 

cu exfolieri din cauza vechimii. 
 

 
 

 

a. 

   

b. 

Fig. 14. Ceasuri C.F.R., produse de Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik 

Inscripţionarea suplimentară a cadranului prezintă, deasupra găurii 

acelor indicatoare ale orelor şi minutelor scris semicircular, cu majuscule, fără 

diacritice, CAILE FERATE ROMANE; dedesubtul găurii, în stânga cu ma-

juscule este scris PATENT, iar în dreapta se găseşte o locomotivă cu aburi, în 

profil, cu fum, îndreptată spre exteriorul cadranului, de tip H.A.U. I. Capacul 

acesteia este simplu, plan, cu un cerc exterior în relief. 

https://www.pinterest.com/pin/531847037227929730/
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Varianta de ceas cu sigla de tip “lampă”, prezentată în fig. 14, b, are 

un mecanism similar cu cel original H.A.U., aceleaşi dimensiuni şi acelaşi 

model de cadran; acesta este tipărit doar cu culoare neagră, cartonul nemaifi-

ind lăcuit. Sigla de tip “lampă” este prezentă atât inscripţionată în interiorul 

cadranului mic al soneriei, în partea inferioară, cât şi marcată pe placa din 

spate a mecanismului. Inscripţionarea suplimentară a cadranului este practic 

aceeaşi, cu aceeaşi locomotivă de tip H.A.U. I. 

Ceasurile deşteptătoare marca H.A.U., prezentate în fig. 15, a, b, au 

fost fabricate având încorporat mecanismul W231a, produs de Junghans; au 

aceleaşi caracteristici cu modelul de bază al acestuia, distinctă rămânând doar 

sigla de pe cadran. Inscripţionarea cadranului este realizată în întregime cu 

negru, atât pentru ore, minute, siglă, cât şi pentru orele post meridian şi per-

sonalizarea de tip “C.F.R.”. Sigla, inscripţionată în interiorul sau dedesubtul 

cadranului mic al soneriei, în partea inferioară, prezintă două săgeţi încrucişa-

te, cu vârfurile îndreptate în sus. De asemenea, a fost păstrată pentru cadran 

partea ambutisată cu rol de distanţier pentru geam, existentă şi la cadranele 

Junghans. 

Varianta de ceas prezentată în fig. 15, a, având mecanismul montat în 

carcasă cilindrică mică, cu diametrul de 98 mm şi cu soneria pe capac, are 

scris în dreptul orei 9, pe trei rânduri, Căile Ferate / Române / Patent, iar în 

dreptul orei 3 o locomotivă cu abur, în profil, cu fum, îndreptată spre exterio-

rul cadranului, de tip H.A.U. II. La această variantă, cadranul satelit pentru 

secunde lipseşte. 

        
a. 
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b. 

   
c. 

Fig. 15. Ceasuri C.F.R. marca H.A.U., cu mecanism W231a, produs de 

Junghans  
 

O altă variantă de ceas, cu mecanismul montat în carcasă cilindrică cu 

diametrul mare, de 105 mm şi cu soneria pe capac, prezentată în fig. 15, b, are 

în dreptul orei 3 aceeaşi locomotivă cu abur, cu cea tip Junghans II; în dreptul 

orei 9, pe patru rânduri este inscripţionat Căile Ferate / Române / Garantat / Ia. 

Şi la această variantă, cadranul satelit pentru secunde lipseşte. Ceasul este 

prevăzut cu ace indicatoare şi cifrele de pe cadran impregnate cu substanţă 

luminiscentă (radium).  

Varianta de ceas deşteptător, prezentată în fig. 15, c, a fost fabricată 

având încorporat mecanismul W231a, produs de Junghans; are aceleaşi ca-

racteristici cu modelul de bază al acestuia; pe cadran, rămâne distinctă sigla 

de tip “lampă”, inscripţionată în interiorul cadranului mic al soneriei, în partea 

inferioară. Inscripţionarea cadranului este realizată în întregime cu negru, atât 

pentru ore, minute, secunde, siglă, cât şi pentru orele post meridian şi perso-

nalizarea de tip “C.F.R.”, modelul de bază fiind similar cu al variantei H.A.U. 

din fig 14, b. În dreptul orei 9, pe trei rânduri este scris, fără diacritice, Caile 

Ferate / Romane / Patent (de dimensiuni mai mici), iar în dreptul orei 3 

https://www.pinterest.com/pin/531847037227929730/
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aceeaşi locomotivă, de tip H.A.U. II, îndreptată spre exteriorul cadranului. 

Capacul este simplu, plan, cu un cerc exterior în relief, iar rama distanţier 

pentru geam este distinctă. 

Kienzle (fondată de Jakob Kienzle în Schwenningen, Württemberg
56

) 

a produs pendule, ceasuri de birou, şi ceasuri deşteptătoare; pentru acestea din 

urmă, s-au utilizat mai multe tipuri de mecanisme având soneria pe clopot. 

Mecanismul de bază utilizat, de tip mare, prezentat în fig. 16, a, respectă di-

mensiunile exterioare ale cutiei şi distanţele dintre axele secundarului şi a in-

dicatorului alarmei faţă de axa centrală a minutelor şi orelor (20 mm). Este cel 

mai utilizat mecanism, la ceasurile inscripţionate cu C.F.R. Ceasurile 

deşteptătoare cu clopot de acest tip au fost prevăzute cu un capac imprimat cu 

un model propriu, compus din sigla cu ceas înaripat, de la care pleacă raze 

radiale în relief. În dreptul găurilor de trecere pentru cheiţe şi a gurii de reglaj, 

capacul este plan. Pe lângă capac, la multe modele de ceas, Kienzle şi-a per-

sonalizat şi cheiţele, acestea fiind ştanţate cu acelaşi model de ceas înaripat.  

 În anii premergători celui de-al Doilea Război Mondial, şi acest pro-

ducător a urmat tendinţa generală a economiei de material şi a optimizării, 

micşorând dimensiunile mecanismelor şi grosimile plăcilor (fig. 16, b). Au 

fost menţinute dimensiunile exterioare ale cutiei şi distanţa dintre axa indica-

torului alarmei şi axa centrală a minutelor şi orelor, de 20 mm, dar a fost 

micşorată la 16 mm distanţa dintre axa secundarului şi de axa centrală a mi-

nutelor şi orelor. De asemenea, au fost preferate capacul plan cu un cerc exte-

rior în relief, respectiv cheiţele simple. 

La ceasul din fig. 17, a, cu mecanism de tip mare, cadranul este tipărit 

cu culoare neagră; marca inscripţionată pe cadran este ceasul înaripat cu nu-

mele KIENZLE deasupra
57

, inscripţionată în interiorul cadranului mic al so-

neriei, în partea inferioară. Ceasul are indicatoarele pentru ore şi minute re-

spectiv cifrele de pe cadran impregnate cu substanţă luminiscentă (radium). 
 

                                                 
56 https://mb.nawcc.org/threads/kienzle-history.79991/ 
57 Siglă brevetată în Germania în 1910 (brevet DE 130737), respectiv în S.U.A. în 1914 (brevet U.S. 

nr.97427). O siglă mai veche, cu cadranul înaripat fără cuvântul KIENZLE deasupra a fost brevetată în 

S.U.A. încă din anul 1895. 

https://mb.nawcc.org/threads/kienzle-history.79991/
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               a.                             b. 

Fig. 16. Mecanisme de ceas deşteptător, produse de Kienzle 
 

Inscripţionarea de tip C.F.R. a cadranului, de asemenea de culoare 

neagră, are în dreptul orei 3 o locomotivă cu abur, în semiprofil, cu fum, fiind 

îndreptată spre centrul cadranului (tip Kienzle). În dreptul orei 9, este scris cu 

litere mari, prescurtat şi subliniat, C.F.R., iar dedesubt, mai mic, pe două rân-

duri Patent / Original Kienzle. Aceeaşi personalizare se regăseşte şi la cadra-

nul din fig. 17, b, tipărit integral cu culoare neagră. 

 

  
 

 a.  

 

 

 
b. 
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c. 

Fig. 17. Ceasuri şi cadrane C.F.R., produse de Kienzle, cu mecanism de tip mare 

 

Varianta din fig. 17, c, semnată stilizat Kienzle
58

, are modelul de bază 

al cadranului, cu ore post meridian, marca şi personalizarea de tip C.F.R. 

tipărite cu culoare neagră. Aceasta prezintă aceeaşi locomotivă de tip Kienzle 

iar în dreptul orei 9, cu litere mari, prescurtat, C.F.R.; central, sub gaura indi-

catoarelor orelor şi minutelor este tipărit KIENZLE Ia. 

Deşteptătoarele cu mecanism micşorat, prezintă cadrane tipărite inte-

gral cu culoare neagră. Sigla utilizată la acestea este semnătura Kienzle stili-

zată, plasată dedesubtul cadranului mic al soneriei, mult redus ca diametru. 

Inscripţionarea suplimentară a cadranului, tot de culoare neagră, are în dreptul 

orei 3 aceeaşi locomotivă cu abur, de tip Kienzle, îndreptată spre centrul ca-

dranului (fig. 18).  

O variantă de cadran, prezentată în fig. 18, a, are în dreptul orei 9, cu 

litere mari, prescurtat, C.F.R., subliniat, iar dedesubt, mai mic, Patent. O altă 

variantă (cu inscripţionarea orelor post meridian), prezentată în fig. 18, b, are 

în dreptul orei 9, doar inscripţia C.F.R., scris cu litere mari şi prescurtat. 

                                                 
58 http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Bildmarken/Marken_H/bildmarken_H.html 

http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Bildmarken/Marken_H/bildmarken_H.html
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a. 

    
b. 

Fig. 18. Ceasuri C.F.R., produse de Kienzle, cu mecanism micşorat 
 

Haller (fondată de Thomas Ernst Haller
59

) a fost un producător german 

de ceasuri deşteptătoare, de voiaj, pendule, etc. A fuzionat în 1929 cu Kienzle. 

Ceasurile deşteptătoare cu clopot, marca Haller, au fost fabricate 

având încorporat mecanismul Kienzle, prezentat în fig. 16, b. Marca ceasului 

este tipărită doar pe cadran, iar capacul este plan cu un cerc exterior în relief, 

care înconjoară porţiunea care conţine găurile de trecere pentru cheiţe, gura de 

reglaj, precum şi indicaţiile acestora. Cheiţele utilizate de acest producător 

sunt simple, rabatabile. 

Deşteptătoarele Haller prezintă cadrane tipărite cu culoare neagră, 

combinate cu diferite seturi de ace indicatoare. Sigla utilizată la acestea este o 

roată-ancoră de ceas, înconjurată de raze radiale, care răsare deasupra mării
60

. 

Central, în interiorul roţii se găseşte litera H. Sigla este plasată în interiorul 

                                                 
59 ibidem 
60 ibidem 

http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Bildmarken/Marken_H/bildmarken_H.html
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cadranului mic al soneriei, în partea inferioară. Inscripţionarea suplimentară a 

cadranului, tot de culoare neagră, are în dreptul orei 3 aceeaşi locomotivă de 

tip Kienzle, îndreptată spre centrul cadranului. În dreptul orei 9, varianta de 

cadran din fig. 19, a, prezintă inscripţia prescurtată, cu litere mari, C.F.R., iar 

dedesubt, mai mic, Garantat. Varianta din fig. 19, b, prezintă în dreptul orei 9, 

cu litere mari, prescurtat, C.F.R., fără alte inscripţii; în afară de siglă, în inte-

riorul cadranului mic al soneriei, în partea superioară a acestuia este tipărită, 

cu majuscule, marca HALLER. În fig. 19, c, este prezentat un cadran de ace-

laşi tip, însă fără sigla producătorului, uzura cartonului pe porţiunea respec-

tivă făcând imposibilă determinarea existenţei acesteia. De asemenea, loco-

motiva lipseşte iar inscripţia prescurtată pe două rânduri C.F.R. / Garantat a 

fost micşorată şi mutată central, sub gaura indicatoarelor orelor şi minutelor. 
 

   
a. 

   
b. 
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c.    

Fig. 19. Ceasuri şi cadrane C.F.R. de tip Haller, cu mecanism Kienzle  
 

Bavaria (marcă cunoscută şi ca “doi vulturi”
61

) a produs pendule şi 

ceasuri deşteptătoare, de şemineu etc. Ceasurile deşteptătoare cu clopot, mar-

ca Bavaria, au fost fabricate având încorporat mecanismul Kienzle, prezentat 

în fig. 16, a. Sigla ceasului este tipărită doar pe cadran, iar cutia, clopotul şi 

capacul sunt aceleaşi cu Haller. De asemenea, cheiţele sunt simple, rabatabile. 

Deşteptătoarele Bavaria prezintă aceleaşi cadrane tipărite cu culoare 

neagră, utilizate de Haller. Sigla, tipărită în interiorul cadranului mic al sone-

riei, în partea inferioară prezintă doi vulturi faţă in faţă, cu aripile desfăcute, 

susţinând un cadran de ceas, peste care este plasată inscripţia BAVARIA. In-

scripţionarea suplimentară a cadranului, de culoare neagră, are în dreptul orei 

3 aceeaşi locomotivă de tip Kienzle, îndreptată spre centrul cadranului, ca şi 

modelele Kienzle şi Haller. În dreptul orei 9, cu litere mari, prescurtat, este 

scris C.F.R., subliniat iar dedesubt, mai mic, Patent (fig. 20).  

 

    

Fig. 20. Ceas C.F.R. marca Bavaria, cu mecanism Kienzle 

                                                 
61 Aşa este denumită în lucrarea RAŢIU, I., Tehnica şi arta ceasornicarilor, giuvaergiilor, ţintuitorilor, 

gravorilor şi opticienilor, Institutul de literatură şi tipografie “Minerva” S. A., Cluj 1938, secţiunea 

“Reclame” 

https://www.pinterest.com/pin/531847037227929730/
https://www.pinterest.com/pin/531847037227929730/


222 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

 

Mauthe (sau F.M.S., prescurtat de la Friedrich Mauthe Schwennin-

gen
62

) a produs alături de pendule sau ceasuri de birou şi un număr mare de 

ceasuri deşteptătoare utilizând mai multe tipuri de mecanisme, fie cu soneria 

pe clopot, fie pe capac. În timp, urmând tendinţa generală a economiei de ma-

terial şi a optimizării, dimensiunile mecanismelor au fost micşorate, la fel şi 

grosimile plăcilor; au fost menţinute însă dimensiunile exterioare ale cutiei şi 

distanţele dintre axele secundarului şi a indicatorului alarmei faţă de axa cen-

trală a minutelor şi orelor (20 mm). Cel mai utilizat dintre aceste mecanisme, 

la ceasurile inscripţionate cu C.F.R. este cel din fig. 21, b.  
 

   
             a.                  b.               c. 

Fig. 21. Mecanisme de ceas deşteptător, produse de Mauthe 
 

Ceasurile deşteptătoare marca Mauthe sau F.M.S. cu clopot au fost 

prevăzute cu un capac imprimat cu un model propriu, compus din cercuri 

concentrice, care delimitează o porţiune centrală plană, de forma unei chei de 

ceas, porţiune care conţine găurile de trecere pentru cheiţe, gura de reglaj, 

precum şi indicaţiile acestora fig. 22, b, c, d. În schimb, pentru ceasurile 

montate în carcase cilindrice cu soneria pe capac, acesta este plan, cu un cerc 

exterior ambutisat în relief (fig. 22, e). 

Cadranul este tipărit integral cu culoare neagră, exceptând varianta din 

fig. 22, a, la care orele post meridian sunt tipărite cu roşu. Marca inscripţio-

nată pe cadran este fie vulturul cu aripile desfăcute şi ciocul spre dreapta, ţi-

nând în gheare un cerc împărţit în trei câmpuri, în fiecare fiind câte o literă: F, 

M, S - prescurtarea de la Friedrich Mauthe GmbH, in Schwenningen am 

                                                 
62 https://pineknollclockshop.blogspot.com/2015/01/mauthe-clock-company.html 

https://pineknollclockshop.blogspot.com/2015/01/mauthe-clock-company.html
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Neckar
63

 (fig. 22, a, b), fie MAUTHE (fig. 22, c, d, e). Sigla este inscripţio-

nată în interiorul cadranului mic al soneriei, în partea inferioară. 

Pentru deşteptătoarele de tip Mauthe (sau F.M.S.), inscripţionarea su-

plimentară a cadranului, de culoare neagră, are în dreptul orei 9 o locomotivă 

cu abur, similară ca model cu cea de tip Junghans II, în semiprofil, dar fără 

fum, fiind îndreptată spre centrul cadranului (numită în continuare tip Mau-

the), iar în dreptul orei 3, cu litere majuscule, de dimensiuni mari, prescurtat, 

C.F.R. - excepţie face varianta din fig. 22, a, la care inscripţia prescurtată, 

C.F.R. are dimensiuni mai mici. Ceasurile sunt prevăzute fie cu ace indica-

toare şi cadran simplu (fig. 22, a, b, c, e), fie având indicatoarele pentru ore şi 

minute respectiv cifrele de pe cadran impregnate cu substanţă luminiscentă 

(fig. 22, d). 
 

                     
a. 

   
b. 

                                                 
63 Siglă brevetată în Germania în 1902 (brevet DE 53166), respectiv în S.U.A. în 1912 (brevet U.S. 

nr.85154); alţi autori dau ca început al implementării acesteia anul 1925. 
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c. 

   
d. 

   
e. 

Fig. 22. Ceasuri şi cadrane C.F.R., produse de Mauthe (continuare) 
 

Uhrenfabrik Mühlhelm (prescurtat U.M.)
64

 a produs ceasuri deşteptă-

toare şi pendule. Mecanismul utilizat a fost acelaşi (fig. 23), iar dimensiunile 

exterioare ale cutiei şi distanţele dintre axele secundarului şi a indicatorului 

                                                 
64 http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Bildmarken/Marken_U/bildmarken_U.html 

 

http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Bildmarken/Marken_U/bildmarken_U.html
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alarmei faţă de axa centrală a minutelor şi orelor (20 mm) ale celorlalţi pro-

ducători germani au fost menţinute. Capacul nu a fost imprimat cu un model 

propriu, suprafaţa acestuia fiind plană având un cerc exterior în relief, care 

înconjoară porţiunea care conţine găurile de trecere pentru cheiţe, gura de re-

glaj şi indicaţiile acestora. 
 

 
 

Fig. 23. Mecanism de ceas deşteptător, produs de U. M. 
 

Inscripţionarea cadranului este realizată în întregime cu negru, atât 

pentru ore, minute, secunde, siglă, cât şi pentru orele post meridian şi perso-

nalizarea de tip CFR. Sigla, inscripţionată în interiorul cadranului mic al so-

neriei, în partea inferioară, reprezintă un leu orientat spre stânga, având dede-

subt o linie sub care se găsesc iniţialele U.M. 

Pentru deşteptătoarele de tip U.M., inscripţionarea suplimentară a ca-

dranului, de culoare neagră, are mai multe variante; toate au în dreptul orei 3 

o locomotivă cu abur, de tip Junghans I, îndreptată spre centrul cadranului, 

Variantele sunt date de restul inscripţiei: una, prezentată în fig. 24, a are în 

dreptul orei 9, cu litere mari, inscripţia prescurtată, C.F.R. având dedesubt, 

mai mic şi cu majuscule cuvântul PATENT (cu acele indicatoare şi cadranul 

simplu); a doua variantă, prezentată în fig. 24, b, are în dreptul orei 9, doar 

inscripţia prescurtată C.F.R. cu litere mari, cuvântul PATENT cu majuscule 

fiind mutat şi plasat central, sub gaura indicatoarelor orelor şi minutelor (în 

fig. 24, b este prezentat un cadran al variantei cu acele indicatoare pentru ore 

şi minute, respectiv cu cifrele de pe cadran impregnate cu substanţă lumini-

scentă). 

Acest tip de deşteptătoare au fost produse şi fără sigla firmei pro-

ducătoare înscrisă pe cadran, dar cu acelaşi mecanism. Ca inscripţionare, cu 

culoare neagră, acestea prezintă acelaşi tip de locomotivă, Junghans I, la ora 3. 

O variantă fără siglă, montată în cutie cilindrică şi având soneria cu bătaie pe 
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capac, este prezentată în fig. 24, c; aceasta are în dreptul orei 9, tipărită doar 

inscripţia prescurtată C.F.R. cu litere mari, fără cuvântul PATENT. O altă va-

riant, fără siglă, de la care s-a mai păstrat cadranul, prezentat în fig. 24, d, are 

înscris în plus cuvântul Garantat, central, sub gaura indicatoarelor pentru ore 

şi minute. 
 

   
a. 

                         
b. 

   
c. 
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d. 

Fig. 24. Ceasuri şi cadrane C.F.R. de tip U.M.  

Deşi o marcă mai puţin cunoscută la noi, Peter
65

 (fondată în anul 1914 

de Andreas Peter, la Niedereschach
66

) a produs şi modele de ceasuri 

deşteptătoare de interes pentru lucrarea de faţă. Pentru cele cu soneria pe clo-

pot, unul din mecanismele cel mai des întâlnit este cel din fig. 25, la care di-

mensiunile exterioare ale cutiei şi distanţele dintre axele secundarului şi a in-

dicatorului alarmei faţă de axa centrală a minutelor şi orelor (20 mm) ale ce-

lorlalţi producători germani au fost menţinute.  
 

 

Fig. 25. Mecanism de ceas deşteptător, produs de Peter 
 

Ceasul din fig. 26, a, prezintă cadranul imprimat în două culori, negru 

pentru ore, minute, secunde, siglă, respectiv roşu pentru orele post meridian şi 

personalizarea de tip C.F.R. Sigla, inscripţionată în interiorul cadranului mic 

al soneriei, în partea inferioară, reprezintă un grup de trei stele echidistante. 

Inscripţionarea suplimentară a cadranului are, în dreptul orei 9, in-

scripţia prescurtată, C.F.R. cu litere mari; locomotiva cu abur, în profil, cu 

                                                 
65

 http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Bildmarken/Marken_P/bildmarken_P.html 
66 https://de.wikipedia.org/wiki/J._Kaiser_Uhren_Villingen 

http://www.uhrmacherwerkstatt.com/Bildmarken/Marken_P/bildmarken_P.html
https://de.wikipedia.org/wiki/J._Kaiser_Uhren_Villingen
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fum, (tip Peter I) este plasată în dreptul orei 3, fiind îndreptată spre exteriorul 

cadranului. 
 

   
a. 

                       
b. 

                       
c. 

Fig. 26. Ceasuri şi cadrane C.F.R., produse de Peter 
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d. 

Fig. 26. Ceasuri şi cadrane C.F.R., produse de Peter (continuare) 
 

Capacul ceasului este imprimat cu un model reprezentând sigla Peter, 

compusă din trei stele echidistante, orientate înspre centru, având conturul în 

relief; la exteriorul acestora sunt imprimate două cercuri concentrice, iar la 

interior un cerc în relief delimitează gaura de trecere a butonului de reglaj al 

orei. Rama distanţier a geamului are un model striat. 

Alte variante de cadran marca Peter, sunt prezentate în fig. 26, b, c, d. 

Acestea sunt tipărite cu o singură culoare, neagră. Inscripţionarea suplimen-

tară a cadranului constă în inscripţia prescurtată, C.F.R. cu litere mari, în 

dreptul orei 9, şi a locomotivei cu abur, în semiprofil, cu fum (tip Peter II), în 

dreptul orei 3, fiind îndreptată spre exteriorul cadranului. De asemenea, cen-

tral, sub gaura indicatoarelor orelor şi minutelor este tipărit cuvântul Garantje 

- scris greşit cu litera j în loc de i, fig. 26, b) – sau, mai corect, Garantie (fig. 

26, c, d). Cadranul din fig. 26, d, are cifrele impregnate cu substanţă lumini-

scentă. 

O marcă mai puţin cunoscută la noi, J.  Kaiser (Uhrenwer-

ke J. Kaiser AG,
 
Villingen,

67
) a produs şi ceasuri deşteptătoare de interes pen-

tru lucrarea de faţă. Deocamdată, nu ne sunt cunoscute mecanismele utilizate; 

în fig. 27 sunt prezentate două cadrane, tipărite cu culoare neagră, la care se 

poate constata că sunt respectate aceleaşi distanţe, de 20 mm, dintre axele se-

cundarului şi a indicatorului alarmei faţă de axa centrală a minutelor şi orelor. 

Cadranul prezentat în fig. 27, a, are sigla inscripţionată în interiorul cadranu-

lui mic al soneriei, în partea inferioară; aceasta prezintă monograma JK (cu 

punct după litera J), încadrată într-un pătrat aşezat pe colţ şi înscris într-un 

                                                 
67

 ibidem 

https://de.wikipedia.org/wiki/J._Kaiser_Uhren_Villingen
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cerc
68

. Se pare că şi acest tip de deşteptătoare au fost produse şi în varianta 

fără sigla firmei producătoare înscrisă pe cadran, aşa cum este prezentată în 

fig. 27, b. 

Inscripţionarea suplimentară a cadranelor prezintă, în dreptul orei 3, 

locomotiva cu abur, în profil, cu fum, îndreptată spre exteriorul cadranului 

(tip Kaiser). Diferenţele apar în dreptul orei 9, unde cadranul din fig. 27, a, 

prezintă inscripţia C.F.R. scris prescurtat, cu majuscule, iar dedesubt Patent; 

varianta din fig. 27, b, prezintă doar inscripţia prescurtată, cu majuscule 

C.F.R., de dimensiuni mai mari. 
 

 

 

 

a. 

 

 

 

b. 

Fig. 27. Cadrane pentru ceasurile C.F.R., de tip J. Kaiser 

 

 

                                                 
68 Unele surse, ca https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2420943, consideră desenul siglei ca fiind 

reprezentarea unui diamant. 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/2420943
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5. Replici de cadrane cu inscripţii de tip C.F.R. 

 

Una dintre problemele apărute la repararea ceasurilor deşteptătoare a 

fost deteriorarea cadranelor din carton, din cauza neatenţiei la scoaterea acelor 

indicatoare. Multe din ceasurile vechi se prezintă azi cu cadranele purtând 

semnele acestor erori. Singura soluţie mulţumitoare a fost înlocuirea cadrane-

lor, însă cadranele originale nu au fost întotdeauna de găsit.  Din iniţiativă 

particulară, s-au tipărit replici ale diverselor cadrane de ceas deşteptător, din-

tre care unele s-au păstrat până azi. 

O astfel de situaţie de înlocuire
69

 a cadranului cu unul retipărit este 

redată în fig. 28, a, unde un cadran, care copiază un original de tip Kienzle, 

este montat la un ceas cu clopot cu mecanism de tip W231! Cadranul este 

tipărit pe un carton subţire, de slabă calitate. Modelul este în mare cel al ori-

ginalului, acelaşi model, cu aceeaşi locomotivă şi siglă stilizată. Diferă doar 

inscripţia din dreptul orei 9, cu litere mari, prescurtat, C.F.R., subliniat, având 

dedesubt, mai mic, cuvântul Patent, iar inscripţia ORIGINAL KIENZLE a 

fost rescrisă cu majuscule şi mutată central, sub gaura indicatoarelor orelor şi 

minutelor. 

 

   
a. 

Fig. 28. Replici de cadrane, pentru ceasurile de tip C.F.R. 
 

                                                 
69 Nu trebuie neglijată nici idea unora de a înlocui un cadran fără personalizarea de tip “C.F.R.” cu altul 

replicat care o are, în scopul de a mări preţul obiectului vândut. 
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b. 

     
c. 

Fig. 28. Replici de cadrane, pentru ceasurile de tip C.F.R.(continuare 
 

Din cauza procedeului de multiplicare, proporţia cadranului este mo-

dificată faţă de original; prin urmare centrele axelor indicatoarelor (şi deci ale 

găurilor) de pe cadran nu mai corespund cu cele ale mecanismului. 

O altă versiune de astfel de cadran, nefolosit, (fig. 28, b) a fost identi-

ficată, fiind la fel cu versiunea anterioară, având mici diferenţe la scrierea cu-

vintelor Patent şi ORIGINAL KIENZLE. Cartonul, deşi subţire, este de o ca-

litate mai bună decât cel prezentat anterior, iar cadranul este decupat rotund şi 

are găurile perforate. 

Nici marca Junghans nu a scăpat de replicarea cadranului: în fig. 28, c, 

este prezentată o mostră de cadrane destinate mecanismelor de tip W231 sau 

W231a, pentru a fi montate în carcase mari, de 105 mm sau mici, de 98 mm. 

Aceste cadrane sunt tipărite câte două de mărimi diferite, împreună pe aceeaşi 

coală de carton gros, de calitate, fiind nedecupate şi negăurite; reproduc fidel 

desenul cadranului şi personalizarea de tip C.F.R. ale originalului însă nu sunt 

respectate proporţiile din cauza tehnicii de multiplicare. Ambelor mărimi le 

lipseşte inscripţia Original Junghans de dedesubtul găurii indicatoarelor orei şi 

minutelor, iar cel mic nu are cadranul satelit pentru secunde. Bineînţeles, ca-
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dranelor le lipseşte partea ambutisată cu rol de distanţier pentru geam, exis-

tentă la originalul Junghans. 

 

6. În loc de încheiere 

 

După terminarea războiului şi instaurarea comunismului, legăturile 

noastre cu producătorii din vestul Europei s-au redus dramatic, astfel că prima 

fabrică de ceasuri a fost înfiinţată la Arad, sub numele de Precizia; aceasta a 

produs iniţial un model de ceas deşteptător preluat după Junghans-ul german, 

mecanismul W231a. Până la consolidarea producţiei autohtone de ceasuri 

deşteptătoare, acestea au fost importate în număr mare din ţările socialiste, 

preponderent din U.R.S.S. Între timp, fabrica din Arad, devenită Victoria 

Arad, a trecut la producţia masivă a mecaniselor de ceasuri deşteptătoare cu 

rubine, produse în numeroase variante. După 1989, piaţa românească a fost 

invadată din nou de ceasurile produse în ţările vestice, noi sau second hand, 

dar şi de modele noi ale celor ruseşti sau chinezeşti. Concomitent, apariţia 

ceasurilor electronice sau cu cuarţ, mult mai precise, dar şi implementarea în 

tehnica mecanismelor ceasurilor deşteptătoare clasice a pieselor ieftine din 

plastic şi aluminiu, coroborată cu manufacturarea uneori deficitară, au dus la 

scăderea încrederii şi a cerinţei de astfel de ceasuri.  

Astăzi, multe din ceasurile deşteptătoare de altădată au dispărut, fiind 

de-a lungul timpului distruse sau descompletate pentru piese. Altele au fost 

utilizate zeci de ani la rând, dincolo de orice limită a durabilităţii pieselor şi cu 

reparaţii mai mult sau mai puţin profesioniste. Şi mai puţine au avut norocul 

unei întrebuinţări şi păstrări corespunzătoare. Actualmente, ceasul deşteptător 

a rămas un obiect de colecţie, fiind adesea căutat, reparat sau restaurat în acest 

scop. 
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O MATRICE SIGILARĂ CARE A 
APARȚINUT COMUNEI BUCURESCI, 
MAHALAUA MIHAI-VODĂ 

 

Ioan SIMINICIANU  
Societatea Numismatică Română 
Secția Botoșani 
 

Capitala țării noastre nu totdeauna a fost împărțită așa cum este acum, în 

sectoare. Pe la 1600, termenul subdiviziunii de enorie, prezent până atunci și 

adoptat după bisericile existente, urmare a unor influențe turcești a fost înlo-

cuit cu acela de mahala. Fără a avea sens peiorativ, în limba turcă mahala în-

semna o parte din oraș, un cartier. 

În decursul istoriei, am avut și situația când, deși constituia o formă com-

plexă de așezare omenească, Bucureștii au purtat titulatura de comună, de 

comună urbană. 

La 31 martie 1864, domnitorul A. I. Cuza a promulgat  Legea nr. 394 

privind  comunele urbane și rurale. În baza acestei legi ,,Toate satele, 

orașiele,  orașielele (tergurile) României, voru forma pe viitoriu comune 

indipendinte, supuse legei de fație. Comunele se împartu  în comune rurale, 

compuse din unul sau mai multe sate, cătune etc și în comune urbane, adică 

orășie și orășiele.” 

 

          
 

Foto 1. Matrice sigilară a Comunei Bucuresci. 
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Mărturie în sensul celor arătate mai sus stă o matrice sigilară din Colecția 

muzeală Ioan Siminicianu, din comuna Corni județul Botoșani. 

Piesa are formă rotundă, diametrul de 42 mm, din bronz. Emblema este 

reprezentată de stema orașului București, de la 1868. În scut găsim pe Sfântul 

Dimitrie cel Nou (Basarabov), personajul tipic al Bucureștilor, stând  în pi-

cioare, în straie de soldat, ținând în mâna dreaptă o cruce principalul simbol al 

creștinismului, iar în mâna stângă o suliță, simbolul puterii militare. Coroană 

cu creneluri care timbrează scutul simbolizează statutul de cetate. Lateral si în 

partea de jos, pe o panglică, deviza PATRIA ȘI DREPTUL MEU, aluzie la re-

lația dintre libertatea individului (în speță a cel cu drept de sigiliu) și stat. Le-

genda, PRIMARIA COM. BUCURESCI NOTABIL MAH. MIHAI-VODA. 

Mânerul este din lemn. Starea de conservare foarte bună. 

           Așa cum rezultă din conținutul legendei, sigiliu era folosit de 

notabilul mahalalei. Acesta, ca lider, cunoștea bine pe toți mahalagiii și ga-

ranta de cinstea lor în raporturile cu alte persoane sau în fața autorităților. 

Mahalaua MIHAI VODĂ era situată pe malul drept al râului Dâmbovița, 

aproximativ la actualul pod Izvor.    
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PENTRU O COLECŢIE DE IMAGINI, 
OBIECTE ŞI DOCUMENTE LEGATE DE 
ADY ENDRE ŞI ZALĂUL 

 
Prof. László LASZLO 
Colegiul Național Silvania Zalău 

 
 În anul 2019 s-au împlinit 100 de ani de la dispariţia poetului Ady 
Endre (1887-1919). Se ştie că poetul a absolvit liceul reformat din Zalău 
(în 1896), iar la acest liceu (actualmente Colegiul Naţional „Silvania‖ 
Zalău), există o tradiţie sau chiar un cult pentru poet. Reamintim că 
între anii 1953-1968, liceul a purtat numele poetului şi că de 30 de ani 
în jurul datei de 22 noiembrie (ziua de naştere a poetului), se organi-
zează un concurs internaţional de recitare. De asemenea, la colegiul 
din Zalău sunt trei busturi ale poetului, mai mult sau mai puţin cu-
noscute.  
 E drept că există mai multe muzee şi case memoriale în ţară: la Ora-
dea, Ciucea, Zalău şi în Ungaria la Budapesta, dar cred că o colecţie vir-
tuală sau digitală poate aduna materiale mult mai multe şi mai reprezen-
tative, decât cele adunate în aceste muzee sau colecţii separate. 
 Propunerile mele pentru această colecţie ar fi:  
 

1. Pagina din Matricola Colegiului Reformat din Zalău, pe care 
se regăseşte semnătura elevului Ady Endre din anul 1894 (documentul 
se află în colecţia Colegiul Reformat din Zalău, la Direcţia Judeţeană 
ale Arhivelor Statului Cluj). 
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La absolvirea clasei a VI-a (corespunzător clasei a X-a de acum) 
elevii se semnau în această matricolă şi se obligau să respecte „Legile 
Şcolii‖, adică regulamentul şcolar în vigoare din secolul al XVII-lea. 
Fiecare elev era înscris în matricolă, unde se consemna locul şi anul 
naşterii elevului, precum şi apartenenţa religioasă (În cazul tânărului 
Ady este înscrisă localitatea de naştere: Érmindszent, anul 1877 şi 
apartenenţa la confesiunea reformată după evanghelie). 

 
2. O altă mărturie ar putea fi imaginea cu profesorii Colegiului 

Reformat din Zalău din anul 1889. Pe vremea respectivă pe tablou apar 
doar profesorii, elevii nu.  
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Tabloul cu profesorii se află în colecţia bibliotecii documentare 
din Zalău (fosta bibliotecă a profesorilor Colegiului Reformat din Za-
lău - CRZ) şi cum se vede este în stare avansată de degradare (fără ra-
mă etc.). Dar, cu toate acestea, este un document care atestă cine au 
fost profesori la CRZ în anul şcolar 1888-1889. Peste trei ani, aceș tia 
vor ajunge să fie şi profesorii tânărului Ady. În poziţie centrală se află 
fotografia directorului Berényi János, sus în mijloc Kincs Gyula (pro-
fesorul de filologie clasică, cel care va fi şi mentorul tânărului Ady En-
dre) şi al doilea în rândul de sus este Petri Mór, autorul monografiei 
comitatului Sălajului. În acestă perioadă,  Petri Mór era „doar‖ pro-
fesor de limba şi literatura maghiară şi îndrumătorul cercului de crea-
ţie literară, unde a activat şi elevul Ady Endre.  
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3. Aici avem prima poezie apărută în săptămânalul local „Szil-
ágy” în martie 1886. În această poezie de debut, Ady Endre ne aduce 
aminte că au trecut doi ani de la moartea liderului revoluţiei de la 
1848-1849 din Ungaria, cel care a fost Kossuth Lajos (de remarcat că 
numele poetului apare doar cu iniţiale: „A.E.‖).  
 4. Pentru următoarea imagine (document) facem un „salt‖ în timp 
şi ajungem în anul 1944. Este penultimul an al Celui de-Al Doilea 
Război Mondial. Un alt poet clasic spune că printre arme, muzele tac 
(adică pe timp de război nu e loc de artă, poezie şi frumos …). Cu toate 
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acestea, la 5 februarie 1944 profesorii şi conducerea CRZ (pe atunci 
numit Colegiul Reformat „Wesselényi‖) găsesc de cuviinţă să onoreze 
memoria poetului Ady Endre. Festivitatea s-a ţinut în sala de sport, 
unde au participat elevii, profesorii şi publicul iubitor de literatură şi 
muzică din oraş. Documentul este o invitaţie la această serbare, şi se 
află tot la Direcţia Judeţeană ale Arhivelor Statului Cluj. După cum re-
iese din imagine, a fost tipărită la tipografia Seres din Zalău.  
 

 
  

În invitaţie este anunţat locul şi data, dar şi faptul că intrarea 
este liberă, însă se primesc donaţii pentru „Muzeul Ady‖ şi „Casa Re 
cunoştinţei‖. 
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5. Din fotocopia documentului aflăm că la 15 martie 1894, cercul 
de creaţii literare de la Colegiul Reformat Zalău a ţinut o şedinţă so-
lemnă prezidată de profesorul Petri Mór. Activitatea este consemnată 
în registrul activităţii cercului de către secretarul şef (sau notarul şef), 
Ady Endre (registrul se află tot la biblioteca documentară din Zalău).  
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6. În anul 1896 generaţia lui Ady Endre dă examenul de bacala-
ureat. Sunt mai multe probe scrise şi orale şi se întocmeşte un proces 
verbal detaliat. Din aceasta aflăm că la proba de limba şi literatură 
maghiară Ady Endre a răspuns din subiectul: Csokonay Vitéz Mihály 
(un poet cunoscut, care a trăit între 1773-1805). În document este re-
produs şi calificativul obţinut de Ady Endre: „JELES‖, adică „excelent‖ 
(registrul de proces verbal al bacalaureatul anului 1896 se află tot la 
biblioteca documentară din Zalău).  
  

 

 
 
7. Avem aici consemnarea din registrul matricol al căsătoriei lui 

Ady Endre în anul 1915 cu domnişoara Boncza Berta. Căsătoria a fost 
oficiată la starea civilă a oraşului Budapesta (ca domiciliu al celor doi, 
este consemnat pentru Ady în Budapesta, iar pentru soţia localitatea 
Ciucea, din judeţul Cluj). 

 
 



244 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

 
 

 8. Mai sus este reprodusă copia înregistrării decesului poetului 
Ady Edre la data de 27 ianuarie 1919 în Budapesta (Pe lângă alte date 
este consemnat domiciliul şi ocupaţia defunctului, precum şi numele 
soţiei şi părinţilor). Documentele în format digital se află pe site-ul 
Primăriei oraşului Budapesta (e drept că nu au legătură directă cu Za-
lăul, însă marchează două momente cruciale din viaţa lui Ady Endre: 
căsătoria şi decesul. Din aceste considerente cred că au un loc în colec-
ţia virtuală dedicată Poetului). 
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9. Din 11 aprilie 1953 liceul din Zalău a purtat timp de un dece-
niu şi jumătate numele poetului Ady Endre. Aici avem invitaţia la fes-
tivitatea de dare a numelui, cu imaginea poetului, a şcolii şi cu un citat 
din opera acestuia. Invitaţia a fost tipărită la Zalău. Deci, conform do-
cumentului, liceul se numea: Şcoala Medie „Ady Endre‖ din Zalău. 

 

 
 
10. În fiecare an s-a realizat tabloul sau tablourile absolvenţilor, 

cum s-a întâmplat şi în anul 1954, de unde avem o fotocopie a clasei 
XI-a B. (tabloul respectiv probabil că a dispărut sau se află în loc ne-
cunoscut. Demn de remarcat că majoritatea tablourilor originale din 
anii 1950-1960, când liceul purta numele lui Ady Endre, au dispărut. 
Despre unele dintre ele au rămas fotografii păstrate de absolvenţii de 
odinioară).   
 
 



246 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 

 
11. Tabloul din 1961 - fotocopie.     
 

 
  
12. Tabloul „SECŢIEI REALE‖ din 1963. Tabloul original se regăseşte 
la parterul Corpului „B‖ de la Colegiul Naț ional Silvania Zalău. 
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13. Un sonet al absolvenţilor din anul 1962, cu un motto din 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Motto-ul spune mult şi despre epocă. Este 
absolut sigur că nu absolvenţii au ales acest îndemn, ci aşa au fost 
vremurile … 
 Mai există şi alte imagini, fotografii sau sonete ale absolvenţilor, 
care ar merita să fie adunate şi publicate. În acest scop am lansat şi 
ideea sau iniţiativa din titlu, pe care o  reiau în încheiere: „Pentru o 
colecţie de imagini, obiecte şi documente legate de Ady Endre şi Zală-
ul.‖ 
 Sunt convins că există multe imagini, copii sau fotocopii ale unor 
documente sau imagini cu caracter documentar, care ar putea să îm-
bogăţească această colecţie virtuală.  
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VALTRAPUL (ANTIPENDIUMUL) DE 
CEREMONIE ŞI RITUAL AL CALULUI 
CU CARE MIHAI VITEAZUL A INTRAT 
ÎN ALBA-IULIA SE GĂSEŞTE LA 
BRAŞOV 
 

Ionuţ DINCĂ 
 

Un grup de istorici şi oameni de artă cu care am discutat cu pri-
vire la conturarea acestui articol - academician Alexandru Surdu, prof. 
univ. dr. Ionaş Alexandru, prof. univ. dr. Saon Stelian, prof. univ. dr. 
Ioan Vlad, prof. dr. Liviu Pandele, prof. de istorie Arnold Ungar, scrii-
torul Mircea Brenciu, precum şi pictorul Gabi Stan - au pus cap la cap 
informaţii din mediul intern şi internaţional, iar documentele adunate 
au dus la pertinenta concluzie că veşmântul de ceremonie cu care era 
drapat calul pe care Mihai Viteazul a intrat în Alba-Iulia este prin 
simbolistica lui şi rolul pe care îl are un obiect de mare valoare şi 
însemnătate pentru Naţiunea Română şi pentru a fi expus în Anul 
Centenar.  Acesta se găseşte acum în Biserica Neagră din Braşov. 

Mai exact, în perioada anilor 1595 – 1599, Mihai Viteazul şi 
Braşovul au fost legaţi prin activităţi de mare amplitudine şi impor-
tanţă pentru istoria românilor. Braşovul se leagă într-un fel sau altul 
de momentele de vârf ale acţiunii unificatoare a lui Mihai Viteazul.  

La declanşarea campaniei din 1599, oastea lui Mihai Viteazul a 
trecut prin Ţara Bârsei şi a poposit în tabără la Prejmer şi apoi între 
Cristian şi Ghimbav, unde i-a primit pe reprezentanţii Braşovului 
făcându-i jurământ de credinţă prin Protopopul Mihai de la Biserica 
Sfântul Nicolae.     

La 1 martie 1600, Mihai Viteazul îşi face intrarea triumfală în 
Braşov dinspre Făgăraş prin actuala zonă a Bartolomeului. Este cazat 
pe strada Gheorghe Bariţiu nr. 6 (sursă: istoricul german G. Nussba-
cher), iar Braşovul devine în perioada 1 – 16 martie centrul unificat al 
României la acel moment. O parte a celor 600 de militari cavalerişti şi 
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infanterişti este găzduită în oraş, iar o altă parte a acestora pe platoul 
de deasupra Cristianului, la intrare în Braşov.  

La data de 12 martie 1600, domnitorul Mihai Viteazul a convo-
cat Dieta Transilvaniei la Braşov, fiind prima, singura şi unica întâlnire 
de la Braşov a Dietei din toată istoria acesteia. La Braşov, în 7 martie 
1600, Mihai Viteazul confirmă vechile libertăţi pentru secuii (descen-
denţii vechilor daci din teritoriile libere) din Scaunele Ciuc, Gheorghe-
ni şi Caşin care s-au alăturat domnitorului la intrarea acestuia în Tran-
silvania. 

Momentul de vârf al guvernării României de la Braşov a lui 
Mihai Vitezul a fost primirea la 9 martie pe platoul dintre Cristian şi 
Ghimbav, în fruntea a 4.000 de călăreţi, a trimisului Sultanului Huraim 
Aga. Saşii din cetate au prezentat onorul şi i-au întâmpinat pe oaspeţi 
cu 12 salve de tun.  

Ţara Bârsei îl primeşte din nou pe Mihai în drumul spre Mol-
dova, când victoria acestuia la 26 mai este salutată cu 12 salve de tun. 
Mihai Viteazul revine la Braşov prin taberele sale situate între Cristian, 
Ghimbav, Codlea şi Prejmer în 27 iunie 1600 şi rămâne până la 1 iulie, 
când pleacă spre Alba-Iulia. 

Mihai Viteazu a avut şi are o legătură specială cu Biserica Sf. 
Nicolae. Între cele două „sejururi‖ braşovene, 28 februarie – 16 martie 
şi 17 – 22 iunie 1600, acesta a fost darnic cu biserica făcând frumoase 
daruri dintre care un „antipendium‖ sau valtrap – învelitoare din cati-
fea roşie, pe care a avut-o în strana sa de la Biserica Sf. Nicolae, dar şi 
pe şaua de paradă a calului său cu care a intrat în Alba-Iulia (Al. Surdu 
op. cit. pag. 69, G. Nusbarcher, op. cit. pag. 123 şi Buletinul Statului 
Major General şi al Muzeului Naţional Militar, anul III, 1939 - 
1940/5/6), precum şi multe alte bunuri care se regăsesc în inventarul 
Primei Şcoli Româneşti şi în Tezaurul Bisericii Sf. Nicolae. 

Conform anchetei Biroului 2  al Statului Major General al Ar-
matei Române,  Antipendium-ul sau Valtrapul lui Mihai Viteazul a 
dăinuit până în zilele noastre, dar nu în posesia Bisericii Sf.Nicolae, ci 
în cea a Bisericii Negre din Braşov.  

În anul 1938, Muzeul Militar Naţional era informat de existenţa 
acestui însemnat obiect şi un specialist, colonelul Ioan Gr. Popescu, a 
făcut o amănunţită cercetare la faţa locului cu ajutorul istoricului 
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braşovean Candid Muşlea şi a colonelului P. Torineanu, prefectul 
judeţului Braşov. S-a aflat astfel că în tradiţia populară românească din 
Şchei se ştia că Mihai Viteazul „se ducea cu mare pompă să se închine 
şi să mulţumească lui Dumnezeu în Biserica Sf. Nicolae, că a donat Bi-
sericii „valtrapul calului său... extraordinar de frumos lucrat..., brodat 
cu fir greu de aur‖, cu scopul de a acoperi cu el tronul Domnesc din 
biserică.  

După uciderea lui Mihai, când la Braşov se săvârşesc multe ur-
gii împotriva românilor, valtrapul a fost luat abuziv de către judele 
primar al Braşovului, Valentin Hirscher (1596-1604),  şi dăruit în anul 
1601, Bisericii Negre. Aici a fost folosit ca obiect bisericesc de mare 
cinste, la slujbele marilor sărbători de peste an, el împodobind amvo-
nul de unde predica preotul. 

Tradiţia săsească spunea în 1938, că Mihai Viteazul „a trebuit să 
fugă din Braşov‖ şi în fuga sa „a lăsat valtrapul calului său bisericii 
româneşti din Şcheiu care apoi a fost donat Bisericii Negre‖. Important 
este că în conştiinţa ambelor etnii se recunoaşte că acel valtrap a 
aparţinut lui Mihai Viteazul. Saşii recunosc şi în culegerea lor de do-
cumente („Quellen zur Geschichte der Stadt Braşov‖, vol. 5, p. 378) că 
„antipendium-ul (faţă de masa) din catifea de culoare roşie de pe altar, 
a fost luat din biserica românească, care fusese aşezat acolo pe un tron 
sau scaun de Mihai voievod în anul 1600‖.  

Deci „nu rămâne nici o îndoială asupra originii acestui obiect 
românesc‖, concluzionează colonelul Popescu. El l-a văzut şi l-a foto-
grafiat „o bucată de catifea roşie pătrată în perfecte condiţiuni, şi este 
brodat cu fire de aur în motive arăbeşti‖, cu o broderie „foarte bogată 
şi fin executată‖, în care firele de aur şi-au menţinut luciul. Pe margini 
era realizată o dantelă tot din fir de aur „de o remarcabilă frumuseţe şi 
fineţe‖. Muzeograful militar mai constată că obiectul este doar pe 
jumătate, de 1,45 - 0,62m, deci fusese rupt şi cealaltă parte dispăruse. 
El a fost reparat destul de rudimentar şi cusut pe o latură cu o alta bu-
cată de catifea tot roşie de dimensiune 1,70 - 1,40m. Operaţiunea s-a 
făcut în anul 1695, de către Martha Abra(ham), ne spune o inscripţie 
cusută pe o margine a noii bucăţi de catifea, la comanda conducerii 
Bisericii Negre, care a constatat că valtrapul se distrugea şi trebuia 
salvat. 
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 Publicaţiile braşovene, Bună Ziua Braşov, News Braşov şi Transil-
vania News, sunt cele care dau în premieră imagini cu fotografia ace-
stui antipendium atât de important pentru naţiunea română în Anul 
Centenar. 

Administraţia Bisericii Negre ar face un act de netăgăduită im-
portanţă şi impresionantă delicateţe pentru istoria naţională a Româ-
niei, dăruind acest obiect Primei Şcoli Româneşti şi, de asemenea, în 
conlucrare cu autorităţile româneşti din zonele unde a poposit Mihai 
Viteazul se organizeze circuite muzeale în Anul Centenar, cheltuielile 
urmând a fi suportate de către entităţile juridice mai sus reprezentate.  
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THE CEREMONY SCHABRAQUE OF 
THE HORSE THAT MICHAEL THE 
BRAVE RODE WHEN HE ENTERED 
ALBA IULIA IS TO BE FOUND IN 
BRASOV 
 

Ionuţ DINCĂ 
 

A group of historians and art experts with whom I have 
collaborated have pieced together information that lead to the 
conclusion that the ceremony schabraque of Michal the Brave used 
when he entered Alba Iulia is now in the Black Church.  
  Between 1595 and 1599 Michael the Brave and the city of Brasov 
were linked by important facts. At the start of 1599 campaign, his army 
made camp at Prejmer, and later between Cristian and Gimbav, where 
he received the representatives of Brasov, that pledged allegiance to 
him. 

On March 1st 1600, Michael the Brave made a triumphal 
entrance into Brasov from the road leading to Fagaras, and the city 
becomes between 1-16 March the center of the unified Romania. A part 
of his 6.000 cavalry and infantry men are hosted in the city, and 
another part on the plateau above Cristian, at Brasov’s entrance.  

On March 12th 1600 he summoned Transylvania’s Council in 
Brasov, this being the first and only reunion of this body held in 
Brasov. On March 7th 1600 he reconfirmed the Szekely’s old liberties, 
as they have joined him when he entered Transylvania. Aklso, on 
March 9th he received the emissary of the Turkish sultan, that was 
greeted with great honors including 12 gun shots. 

Michael the Brave returns to Brasov on his road to Moldova, on 
May 26th 1600, and after his victory there between June 27th and July 
1st, when he leaves for Alba Iulia.  
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He also has a special relation with the Church of Saint Nicholas 
of Brasov, to which he made a lot of beautiful gifts, including his red 
schabraque that he used when he entered Alba Iulia, and that was 
used in the church to be placed on his pew.   

According to the enquiry of the Second Bureau of the General 
Staff of the Romanian Army, the schabraque survives to our days, but 
in the Black Church, not in Saint Nicolas Church.  

In 1938 the National Military Museum was informed of the 
existence of this important artefact, and a specialist, col. Ioan G. Po-
pescu conducted a thorough investigation. He found that in the popu-
lar mentality it was known that ‖Michael the Brave was attending Sa-
int Nicholas Church in order to warship and praise Good, and that he 
donated his schabraque embroiled with heavy gold thread to this 
Church, in order to be placed on the king’s pew‖. 

After he was killed, and in Brasov atrocities were committed 
against the Romanians, the schabraque was forcefully taken by the 
leader of the Transylvanians Saxons from Brasov and granted to the 
Black Church in 1601. Here it was held in high regard being used 
during important holidays to embellish the pulpit from where the 
priest was preaching.  

The Saxons tradition stated that Michael the Brave had to flee 
Brasov, and that he left his schabraque to the Romanian church from 
Schei, that later donated it to the Black Church. It is important to note 
that in the consciousness of both Romanians and Saxons it is 
acknowledged that the schabraque belonged to Michael the Brave. 
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So, ―there is no doubt regarding the origin of this Romanian ar-
tefact‖, concluded col. Popescu in his report. It is a peace of square red 
velvet embroiled with arabesques made in gold thread very finely 
executed, the golden threads being perfectly preserved. On the edges 
there is an extremely beautiful and fine lace, made also in in golden 
thread‖. He also noted that there was only half of it left, 1.45 x 0.62 m, 
that meant that it had ben cut, and the other half had disappeared. It 
had been quite rudimentally repaired, being sewed on one side with 
another piece of velvet 1.70 x 1.40 m. This was done back in 1695, at 
the request of the Black Church, that observed that the schabraque 
tearing apart and had to be saved. 

The newspapers Hello Brasov, News Brasov and Transylvania 
News are the ones providing for the first time pictures with this im-
portant artefact for the Romanian nation in the year of the Centenary.  

We consider that the administration of the Black Church would 
make a great act if it would donate it back to the First Romanian 
School so that it could enter into a circuit for visitors.  
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