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Cuvânt înainte 
Daniel MUREȘAN 
membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj 

 
 
Mulți se întreabă ce este o colecție? Un colecționar tânăr ar spune că 

strânge chestii care îi plac, fiecare obiect din colecție având povestea sa. Pen-
tru cei cu mai multă experiență, colecția deja înseamnă o investiție. Nu nea-
părat una financiară, mai degrabă una afectivă în care s-a investit timp, ener-
gie și multă pasiune. Colecția este un patrimoniu personal, ce surprinde viața 
societății prin obiectele care au supraviețuit prin istorie. 

Prin acest nou număr al anuarului nostru, încercăm să aducem pu-
blicului larg rodul muncii noastre, poveștile și istoria obiectelor adunate. În 
volum veți găsi hobby-uri diverse, dar să nu uitați că un hobby presupune 
pasiune. Trebuie să iubeşti acel hobby, să fie ceva de durată, nu ceva trecător. 

 
Daniel Mureșan 

președintele Asociației Colecționarilor din Sălaj 
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Emisiunea “OCUPAȚIA ROMÂNĂ ÎN 
DEBRECEN”. 
SUPRATIPAR ARGINTIU ȘI AURIU 
 
ing. prof. IOAN  FODOREANU 
fost consul general al României în Ungaria 
 

 Toate emisiunile filatelice intrate în terminologia de specialitate ca 
“emisiuni de ocupaţie”, au fost realizate în perioada dintre anii 1918-1920, ca 
urmare a unor războaie purtate între armatele române, ungare, cehoslovace, 
sârbe şi croate, pentru consolidarea sau modificarea frontierelor provizorii 
fixate de Puterile Antantei, la încheierea Primului Război Mondial. După ca-
pitularea Austro-Ungariei, la data de 3 noiembrie 1918 şi a Germaniei la data 
de 11 noiembrie 1918, armata română a trecut Carpaţii, a început ofensiva 
înspre vest, ocupând pas cu pas Transilvania, îndreptându-se apoi spre Tisa.  

 În data de 1 mai 1919, armata română a atins obiectivul pe care şi l-a 
propus iniţial, cursul Tisei pe toată lungimea frontului1. Trupele române s-au 
oprit pe malul stâng al Tisei, după ce ocupaseră în totalitate judeţele Bihar, 
Szabolcs, Békés şi Csanád şi parţial judeţele Jász-Nagykun-Szolnok şi 
Csongrád. Din Raportul operativ al Diviziei 7 infanterie, reiese că în data de 23 
aprilie 1919, la ora 8 dimineaţa, o delegaţie din oraşul Debrecen a cerut ca 
detaşamente ale armatei române să ocupe oraşul, raportând că atât populaţia 
oraşului cât şi un detaşament de secui staţionat în oraş au fost dezarmate, 
armele confiscate fiind predate la Primărie. Astfel la ora 16,00, două 
detaşamente ale armatei române intră în oraş şi defilează în Piaţa Primăriei 
din Debrecen2.  

 Am realizat acest scurt excurs în istorie, doar pentru a prezenta 
cadrul istoric în care a fost realizată emisiunea filatelică „Ocupaţia română în 

                                                                 
1 Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei române 

1918-1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, pag. 240. 

2 Ibidem, pag. 234. 
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Debreţin”. În data de 20 noiembrie 1919, comandamentul trupelor de 
ocupaţie române emite un ordin de de înfiinţare a unui consiliu administrativ 
al “Oficiu Poștal și Telegrafic” în Debrețin, instituţie care va dispune de 3 sec-
ţii. 

 Noul comandant al Oficiului poştal nr. 1 din Debrecen, a fost numit 
maiorul Constantin Boboiceanu. De numele acestuia se leagă majoritatea 
emisiunilor de „ocupaţie” din perioada anilor 1919-1920. Emisiunea „Debre-
cen I” a fost realizată prin supratipărirea mărcilor poştale ungare „Secerăto-
rii” şi „Parlamentul” cu un supratipar oval în culorile negru, albastru sau 
roşu, după cum se poate observa în fotografiile prezentate mai jos (Foto 1, 
Foto 2 şi Foto 3).  

 Emisiunea „Debrecen II” , a fost realizată prin supratipărirea cu un 
supratipar rotund de culoare neagră a mărcilor poştale realizate de graficia-
nul Janesch Lipot (Foto 10). Litografierea  acestora a avut loc la tipografia 
„Sonnenfeld Adolf Rt” din Oradea. După toate cataloagele, numărul mărcilor 
poştale de acest tip a fost de 46. În ce priveşte emisiunea „Debrecen I „ 
aceasta a fost realizată cu ajutorul a două plăci de imprimare a supratiparului, 
rezultând două tipuri de mărci poştale.  

 Primul tip, realizat într-o elipsă cu dimensiunea 15 x 9 mm, cu ca-
drul şi monograma cu două linii (Foto 4), a avut un număr de 18 mărci 
poştale conform catalogului ungar şi a catalogului Brainard.  Rezultatul im-
primării supratiparului a fost de slabă calitate la acest tip de imprimare. Ti-
rajul a fost foarte mic, ca atare preţul celor 18 mărci poştale este mare, 
1.400.000 forinţi după catalogul ungar şi 2.200 dolari după catalogul Brai-
nard.  

 Datorită calităţii slabe a imprimării, s-a decis al doilea tip de supra-
tipărire a emisiunii „Debrecen I”, de data aceasta cu o placă pe care suprati-
parul avea tot o formă de elipsă de dimensiunea 15 x 9 mm, dar cadrul şi 
monograma erau realizate cu o singură linie (Foto 5). După cataloagele ungar 
şi Brainard, ca şi după lista de preţuri română, numărul mărcilor poştale un-
gare supratipărite în acest fel a fost de 108. Şi la acest tip de mărci poştale, 
majoritatea sunt scumpe, unele chiar extrem de scumpe.  

 După data de 19 noiembrie 1919, timbrele ungare „Secerătorii” şi 
„Parlamentul”, fără supratiparul românesc, nu au mai avut puterea de fran-
care. Cu supratipar românesc, cele două tipuri de mărci poştale „Debrecen I”, 
au circulat în perioada 21 noiembrie 1919 - martie 1920. Există un număr 
foarte mare de falsuri, atât al supratiparului cât şi ale trimiterilor poştale. De 
aceea se solicită expertizarea mărcilor poştale scoase la vânzare, dar se co-
mercializează şi falsuri, la preţ mult mai mic, cumpărătorul asumându-şi 
riscul de a cumpăra falsuri. 
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  Am făcut acest studiu privind emisiunea „Debrecen I” deoarece am 

în colecţia personală timbre din această emisiune, cu supratiparul oval în cu-
lorile argintiu (Foto 7 şi Foto 8) şi auriu (Foto 9 şi Foto 1/valoarea de Parla-
ment 1k/argent dore). Pe placheta pe care sunt prezentate aceste timbre, 
scrie în limba franceză că un tiraj de 25 de mărci poştale cu acest tip de su-
pratipar (argintiu) au fost emise la solicitarea viitorului rege Carol al Româ-
niei, fiind vorba după părerea mea de Carol al II-lea, despre care se ştie că era 
un filatelist împătimit.  

 Totodată, pe lângă mărcile poştale cu supratiparul argintiu, tot 
atunci am licitat câteva seturi cu supratipare deosebite de culoare roşie nea-
gră sau albastră (Foto 6). Mărcile cu supratipar argintiu nu le-am mai văzut 
ulterior pe piaţă, dar este aproape cert că regele Carol al II-lea să fi făcut o 
asemenea comandă.  

 Prezint mai jos mărcile poştale cu supratipar argintiu şi auriu din 
colecţia mea. La emisiunea „Debrecen I”, după catalogul ungar, valoarea cea 
mai mare o are piesa Parlament 10K/Köztársaság, urmată de piesa Parla-
ment 5K/Magyar posta şi de piesa de 50 filleri/porto cu filigran VI/coroana 
mica (mai există o piesa de 50 filleri/porto dar cu filigran VII/ dubla cruce, 
mult mai ieftină). După catalogul Brainard, piesa cea mai scumpă ar fi valoa-
rea de Parlament 5K/Magyar posta, urmată la egalitate de preţ de piesele 
Parlament10K/Köztársaság şi 50 filleri/porto cu filigran VI/coroana mică. 
După lista de preţuri română piesa cea mai valoroasă ar fi Parlament 
10K/Köztársaság, urmată de piesa Parlament 3K/Supratipar negru şi piesa 
de 50 filleri/porto cu filigran VI/coroana mica. Piesele de Parlament 
10K/Köztársaság şi piesa de 50 filleri/porto, le puteţi vedea în fotografiile 
prezentate mai jos. Cele două piese de 50 filleri/porto, sunt ambele cu fili-
gran VI/coroana mică, adică varianta mai scumpă. 

 
Bibliografie: 
1. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea 

României Mari. Campania armatei române 1918-1919, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 1994. 

2.  *** Lista de preţurilor a mărcilor poştale româneşti, Editura 
Romfilatelia, Bucureşti, 2015. 

3. *** Magyar posta és illetákbáiyeg katalogus dijjegyes nyomtatványokal 
2016-2017. 

4. Christofer E. Brainard, Catalog of Hungarian Occupation Issues 
1918-1921, March 2006, Cherry Hill, New Jersey, 08003, USA. 

5. Site-uri de pe Internet. 
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Foto 1.  
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Foto 2. 
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Foto 3. 
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Foto 6. 
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Foto 7. 
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Foto 8. 
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Foto 9. 
 

 
Foto 10. 
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A FOST GEORGE ENESCU FILATELIST? 

 
 
Daniel MUREȘAN 
membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj 
 

 
 
Mulți dintre artiștii sau scriitorii români au fost înfocați filate-

liști. Sunt voci care spun că a fost și cazul maestrului George Enescu, 
dar referirile ce le-am găsit eu sunt destul de vagi. 

Într-o vizită pe care am făcut-o în urmă cu mulți ani la muzeul 
George Enescu, l-am întrebat pe ghid despre pasiunea marelui muzi-
cian. Acesta mi-a arătat o cutie ce a aparținut maestrului, în care se 
găseau numeroase mărci poștale, toate desprinse de pe scrisori. Altce-
va despre filatelie, ce ar fi aparținut lui Enescu, nu am găsit în muzeu. 
În volumul “Les souvenirs de George Enesco” al jurnalistului Bernard 
Gavoty, editat la Paris în anul 1955, am găsit o mărturisire a mae-
strului: Tout m’intèresse dans la vie, méme de décoller des timbres-poste 
(Totul mă interesează în viață, chiar și desprinderea mărcilor de pe scrisori). 
Nimic mai mult. Prietenul lui Enescu și fostul director al muzeului cu 
același nume, Romeo Draghici, îi mărturisea în anul 1964 redactorului 
revistei Filatelia - Gheorghe Ricus, că la începuturile muzeului ar fi 
existat un clasor cu timbrele maestrului, dar între timp a dispărut. 
Probabil acolo se aflau mărci poștale clasice, iar cunoscătorii ... 

În anul 2005, Vasile Doroș editează la editura Rao volumul 
“George Enescu. În constelația muzicii universale”, din care spicuiesc: 
O pasiune, mai curând "patima" de-o viață de om! Patru decenii de consacra-
re pe altarul unei îndeletniciri aflate la întanlirea dintre arta și devoțiunea 
iubitorului de frumos de a eterniza performanțele geniului uman în exponate 
de rare armonii plastice. Acolo, în panteonul nemuritorilor, George Enescu - 
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el însuși un îndrăgostit de filatelie - se va simți cu siguranță, fericit de această 
"rapsodie filatelică" inspirată de destinul său de mare ctitor. 

Pe lângă lucrările amintite mai sus, sunt multe altele care amin-
tesc de pasiunea pentru filatelie a lui George Enescu. Însă nicio lucrare 
de specialitate nu ne dă detalii despre colecția sa. Oricum, marele 
maestru al muzicii românești este reprezentat în filatelia românească 
pe numeroase mărci și efecte poștale. O parte dintre ele le puteți vedea 
mai jos. 

 
Bibliografie: 
 
1. Colecția revistei “Filatelia”. 
2. Bernard Gavoty, Les souvenirs de George Enesco. 
3. Vasile Doroș, George Enescu. În constelația muzicii universale. 
4. Găvriluț Luminița, George Enescu – personalitate simbol a culturii 
româneşti. 
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1789. ALEXANDR SUVOROV ȘI ALIAȚII 
ÎN CAMPANIA DIN PRINCIPATUL 
MOLDOVEI. 
MEDALII, MONUMENTE, TITLURI NOBILIARE,  
DOCUMENTE 

 
 

Radu BART 
membru al Societății Numismatice Române, secția Brașov 
 
 

 
 

Alexandr Suvorov, conte de Râmnic. 
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SCURT ISTORIC 
Campania din Principatul Moldovei este dusă în perioada Războiului 

Ruso-Turc din 1787-1792. După o săptămână de la declararea ostilităților, 
armata condusă de Alexandr Suvorov a obținut prima mare victorie a arma-
tei ruse din acest război, în bătălia de la Kinburn (12-16 octombrie 1787). În 
februarie 1788 Austria se alătură Rusiei împotriva Turciei. La 14 octombrie 
1788, în nordul Ținutului Putnei, la Adjud turcii sunt înfrânți de armata aus-
triacă. 

În 1789 prințul Grigori Potemkin, a condus noile operațiuni ale Ar-
matei de Sud ale Rusiei în Principatul Moldovei. La începutul lunii iunie, 
Corpul Imperial Galițian al prințului Josias de Saxa-Coburg a traversat 
secțiunea Trotușului, trecând prin Muntenia, pentru a se uni cu Corpul III 
Armată rus, aflat sub comanda generalului Alexandr Suvorov. Victoriile de-
cisive au fost câştigate de ruşi. Generalul Suvorov a împrăştiat la Focşani o 
armată turcă, apoi a nimicit la Râmnic armata marelui vizir (septembrie 1789). 
În urma acestei victorii a fost distins cu titlul de „conte de Râmnic”.  

În aceste lupte, un rol strălucit l-au jucat voluntarii români, printre 
care s-au distins căpitanii Ion Udre şi Pavel Vizirean, prapornicii Hudache 
Popescu şi Mihalache Arsenie. Comandantul lor, maiorul Skobelevski, a fost 
citat de mai multe ori prin ordin de zi. După mărturia lui Suvorov, din cele 
31 de steaguri cucerite după înfrângerea marelui vizir, cinci au fost luate de 
voluntarii români. La 22 septembrie aliții înving turcii în bătălia de la Mărti-
nești. În 21 decembrie 1790, Suvorov cucerește cetatea Ismail. 
 
BĂTĂLIA DE LA FOCȘANI 

Bătălia de la Focșani a avut loc la 31 iulie 1789 lângă localitatea cu 
același nume, între alianța ruso-austriacă, la conducerea armatelor fiind ge-
neralul Alexander Suvorov, respectiv prințul Frederic Josias de Saxa-Coburg 
și turcii conduși de marele vizir Koka Yusuf Pașa. Efective angrenate în luptă: 
armata austriacă 18.000 de soldați, armata rusă 7.000 de soldați, iar cea turcă 
30.000 de soldați. Aliații iau cu asalt tabăra fortificată otomană, care pierd 
lupta și sunt nevoiți să se retragă în Mânăstirea Sf. Samuel. Aceasta este 
bombardată și cucerită de austrieci. Au fost capturate 16 steaguri, iar pe 
drumul Râmnicului încă 100 de căruțe cu provizii. 

Pentru această victorie împotriva turcilor, prințul Frederic Josias de 
Saxa-Coburg primește în 1790 o medalie (Foto 2) și este decorat cu ”Ordinul 
Maria Tereza” în rang de mare cruce cu briliante. 
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Prințul Frederic Josias de Saxa-Coburg portret, 58,5X45 cm. 
 
 

                   
       
   Prințul cu ”Ordinul Maria Tereza” în rang  de mare cruce cu medalia         
cu briliante. 
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BĂTĂLIA DE LA RÂMNIC 

Bătălia de la Râmnic a avut loc la 22 septembrie 1789 în Țara Româ-
nească, în apropiere de Râmnicu-Sărat, lângă satul Mărtinești de pe râul 
Râmnic (Râmna), astăzi dispărut. Generalul rus Alexandr Suvorov acționând 
împreună cu generalul austriac prințul Frederic Josias de Saxa-Coburg, a 
atacat principala armata otomană condusă de marele vizir Cenaze Hasan 
Pașa. Într-o bătălie care a durat doar câteva ore, forțele aliate ruso-austriece 
numărând 25.000 de soldați, au înfrânt 100.000 de soldați otomani, 
provocându-le pierderi grele.  

 
 

 
 

În anul 1789 generalul rus Alexander Suvorov, în două bătălii - la 
Focșani și pe malul râului Râmnic - a învins armata otomană a marelui vizir 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | IX, 2020 • 41 

și a salvat de la moarte trupele austriece ale prințului Frederic Josias de 
Saxa-Coburg.   

În anul 1790 marele general rus Alexander Suvorov cucerește cetatea 
Ismail, o fortificaţie pe care toţi experţii militari ai epocii o considerau impo-
sibil de cucerit. Aceste realizări, la care se adaugă bătălia câștigată în anul 
1787 la Kirnburn, se vor fi trecute pe medalia emisă pentru victoriile sale 
(Foto 1).  
  La 120 de ani de la faimoasa victorie de la Râmnic se hotărăște sărbători-
rea acestui eveniment prin ridicarea unui monument și baterea unei medalii 
comemorative (Foto 5). 

Iniţiativa ridicării unui monument lui Suvorov, apartine Societăţii 
Istorice Militare Ruse. Țarul Nicolae II Aleksandrovici a intervenit pe lângă 
regele Carol I spre a-i permite să ridice monumentul pe locul unde s-a 
desfăşurat bătălia de la Vadul Râmnic. Locul ales aparține astăzi de satul 
Dragosloveni din comuna Dumbrăveni (în trecut Plăinești). 

Statuia a fost executată de sculptorul B. W. Edwards din Odesa. Calul 
şi călăreţul erau redate în mărime naturală. Statuia a fost montată pe un soclu 
din granit roşu de Finlanda, ce era înconjurat de trei basoreliefuri în bronz, 
pe frontispiciu, lateral stânga şi dreapta, iar pe latura nordică se afla o cruce 
în relief cât înălţimea soclului.  

Statuia îl prezenta pe Suvorov călare pe un cal de stepă îngenuncheat 
pe picioarele din spate, ca oprit dintr-un galop. Suvorov era prezentat cu bi-
cornul în mână rostind: "Să ne ajute Dumnezeu vitejilor. Ura!" Basorelieful 
central prezintă bătălia cavaleriei ruse la Câmpul Mieilor. Basorelieful din 
stânga îi reprezintă pe cazacii şi grenadierii ruşi intrând în cetatea turcă, 
producând o panică groaznică. În mijlocul basoreliefului se află Suvorov, în-
curajându-şi trupele. Basorelieful din dreapta îi reprezintă pe husarii din Re-
gimentul IV al prinţului de Coburg, iar în partea stângă este reprezentat 
prinţul călare, având în spate cavaleria de rezervă.  

Monumentul are dimensiuni impresionante: lungime - 8 metri, 
înălţime - 5,20 metri, lăţime - 7,25 metri. A fost inaugurat la 3 noiembrie 1913. 
În 1916, ruşii au demontat statuia şi basoreliefurile şi le-au transportat în Ru-
sia. Au fost reasamblate apoi la Odessa, iar în 1945 la Ismail (localitatea unde 
Suvorov îi învinsese pe turci). În anul 2012 statuia a revenit la Odesa unde se 
află și în prezent.  

În apropierea vechiul amplasament din satul Dragosloveni, comuna 
Dumbrăveni (în trecut Plăinești), este ridicat în anul 1958 actualul monument, 
opera sculptorului Marius Butunoiu. În continuare sunt prezentate imagini 
cu traseul zbuciumat al acestui monument. 
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Statuia lui Suvorov, Plăinești, 1913-1916. 
 

             
  
Statuia lui Suvorov, Odesa, 1931-1945.     Statuia lui Suvorov, Odesa, 2012. 
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Statuia lui Suvorov, Ismail, 1945-2012. 
                                                                                     

   
 

Statuia actuală a lui Suvorov, Plăginești.   
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Monumentul A.V.Suvorov din   Sculptorul B. W. Edwards în atelierul              
Tulchin, copie, sculptor Marius   său din Odesa alături de modelul în gips 
Butunoiu (1958).                al statuii lui Suvorov. 
 

Pentru campania din anul 1789, Suvorov a primit următoarele pre-
mii și distincții: 

-13 august - primește o cutie din aur cu diamante, cu monograma 
împăratului Iosif al II-lea;               
-25 septembrie - Împăratul Iosif al II-lea i-a acordat titlul de ”Conte a 
Sfântului Imperiu Roman” (în germană) Graf des Heiligen Römischen 
Reiches;                                                                       
-26 septembrie - a primit o sabie de aur decorată cu diamante și sma-
ralde sub formă de coroane de laur și inscripția: “CÂȘTIGĂTORUL 
VIZIRULUI SUPREM”;                                                       
-3 octombrie - Împărăteasa Rusiei, Ecaterina cea Mare, i-a acordat titlul 
de ”Conte de Râmnic” (în germană Graf von Rymnik" sau 
"Rimniksky", în limba rusă "граф Рымникский");          
-18 octombrie - primește “Ordinul Sf. Gheorghe” de gradul I, cu bri-
liante pe traversă, stea și epoleți, pentru victoria de la Râmnic;                  
-3 noiembrie - primește “Ordinul Sf. Andrei, primul chemat” împo-
dobit cu briliante, pentru victoria de la Focșani.  
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Ordinul “Sf. Andrei primul chemat“, împodobit cu briliante 
 

         
 
 
 

 
  Ordinul Sf. Gheorghe gradul I. Steaua și 
banda au aparținut lui A.V. Suvorov.      
Steaua cusută a Ordinului. 
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Sabie de aur din epocă. 
 
 

1. Medalia comemorativă emisă în onoarea victoriilor lui A.V. 
Suvorov, 1790.  
(Medalia a fost emisă în anul 1791, în timpul Împărătesei Ecaterina cea Mare a 
Rusiei, fiind realizată din argint, iar două decenii mai târziu, au fost realizate 
o serie de copii din bronz)  

  

Avers: În câmp, bustul comandantului orientat spre dreapta, cu pielea unui 
leu drapat peste umeri (atributul lui Hercules); în cerc întrerupt legenda: 
“ГРАФЪ/АЛЕКСЛНДРЪ/ВАСИЛЬЕВИЧЪ/СУВОРОВЪ / РЫМНИКСКI 
ГЕН:АНШЕФЪ”, în traducere: ”PRINȚ DE RIMNIK (RÂMNIC) ALE-
XANDR VASILIEVICH SUVOROV GENERAL-ȘEF” (al doilea rang înalt în 
armata imperială rusă, după gradul de mareșal); sub imagine, în semicerc pe 
două rânduri: „C.L.F.”/„КОПИ. КУЧКИН”, în traducere: medalist Karl 
Leberecht/copie Mikhail Kuchkin (Foto 1). 
Revers: În câmp un ansambu: trompeta de glorie încrucișată cu o ramură de 
laur și o coroană de frunze de stejar, la care sunt atârnate patru scuturi cu 
inscripțiile: „КИНБУРНЪ”, “РЫМНИКЪ”, “ФОКШАНЫ”, 
“ИЗМАИЛЪ”, în traducere: ”KINBURN, RÂMNIC, FOCȘANI, ISMAIL”, 
ce reprezintă marile sale victorii în războiul ruso-turc. În partea de sus: 
„ПОБЪДИХЪ”, adică: ”VICTORIE”; în dreapta deasupra liniei: IBG (me-
dalist Johann Balthazar Gass), iar în exergă, pe două rânduri: „ВЪ / 1787. 
1789 / И / 1790” / “ГОДЪХЪ”, în traducere: ”pentru anii 1787. 1789 și 1790”. 
Material: argint, pentru emisiunea originală (grad de raritate a medaliei: RR); 
bronz pentru copie;                                                                  
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Dimensiuni: diametrul 79 mm, greutatea 187,5 – 200 g (varianta în argint are 
diametrul de 78,5 mm); 
Medalist/Gravor: avers: Karl Leberecht; revers: Johann Balthazar Gass (pen-
tru originalul din argint), iar pentru copia din bronz: Mikhail Kuchkin/A.P. 
Prytkoy.   
Fabricat: Monetăria din Sankt Petersburg. 
 
 

 
 

 
 
 

Foto 1. Varianta din argint, avers: gravor Karl Leberecht, revers: gravor Jo-
hann Balthazar Gass. 

 



48 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 

 
 

 
 

Foto 2. Copie în bronz realizată de Mikhail Kuchkin. 
 
                                                                                                         

 

 
 

Foto 3. Copie în bronz realizată de A. P. Prytkoy. 
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2. Medalia pentru victoria asupra turcilor la Focșani 1790 
(Medalie din vremea Iosif al II – lea Împăratul al Sfântului Imperiu Roman) 
 

 
 

Foto 4. Medalia realizată de Johann Christian Reich d. Ä. 
 
Avers : În câmp central bustul prințului Friedrich Josias von 
Sachsen-Coburg-Saalfeld, mareșal imperial (Kaiserliche Feldmarschall), ori-
entat spre stânga, prezentat în uniforma militara austriacă și cu Marea Cruce a 
Ordinului Militar al Mariei Tereza (Militär Maria Theresien Orden). Semnul 
de marcaj al medalistului de curte Johann Christian Reich  ” R ”, a fost situat 
în partea inferioară dreapta, sub umărul stâng. Pe marginea din stânga le-
genda: ”FRID[ericus] · IOSIAS · PRINZ / V[on] · S[achsen] ·, iar pe margi-
nea din dreapta legenda: COBURG · K[ayserlich] · K[oeniglich] · 
Œ[sterreichischer] · FE[ld] · MAR[schall]” în traducere: ”PRINȚUL DE 
SAXA-COBURG FREDERIC JOSIAS MAREȘAL IMPERIAL ȘI REGAL 
AL AUSTRIEI”. 
Revers : câmpul împărțit de o linie orizontală în două părți inegale. Partea de 
sus ocupă trei sferturi și înfățișează o scenă de luptă, cu prințul comandând 
cavaleria austriacă, în timp ce atacă unitățile turcești. În  fundal, în partea 
superioară dreaptă, cetatea Beogradului (a doua mare realizare a armatei 
austriece fiind cucerirea cetății Belgrad în 8 octombrie 1789). Deasupra scenei 
de luptă în semicerc, legenda: ”ES · LEBE · IOSEPH II ·” tradus: ”VIAȚĂ 
LUNGĂ IOSEPH II”. În partea de jos  legenda pe patru linii drepte: „SIEG · 
D[er] · OESTREICHER · U[nd] · Russen · Ü[ber] · DIE TÜRKEN · BEY · 
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FOKSAN D[en] · 31 IUL · 1789”, în traducere: ”VICTORIA AUSTRIEI ȘI 
RUSIEI ASUPRA TURCIEI LA FOCȘANI 31 IULIE 1789”.  
Material: argint și staniu cu știft de cupru (pentru autenticitate);         
Dimensiuni: diametrul 47.35 mm, greutatea de 41,09 g; 47,38 mm, 35,93 g; 
Medalist/Gravor: Johann Christian Reich d. Ä (der Ältere) din Fϋrth; 
Fabricat: Dantesfabrik din Fϋrth (proprietar-familia Reich). 
 
2.Medalia  Inaugurarea Monumentului lui A. V. Suvorov din Râmnic 

(Medalie din anul 1913, în vremea Țarului Nicolae al II-lea al Rusiei). 
 
 

 
 

Foto 5. Medalia realizată de B.V. Edwards. 
 
Avers: o imagine cu statuia ecvestră a lui A.V. Suvorov pe un piedestal înalt; 
pe circumferință, stânga în semicerc pe patru rânduri legenda în limba ru-
să: ”В честь открытия памятника графу Александру Васильевичу / 
Суворову-Рымникскому на поле сражения / под Рымником / 
1789–1913”, dreapta în semicerc pe patru rânduri, legenda în limba română: 
“ÎN AMINTIREA INAUGURĂREI MONUMENTULUI/CONTE A. V. 
SUVOROV RAMNITZRKY PE/CÂMPIA RÂMNICULUI-SĂRAT 
/1789-1913”. 
Revers: un scut varangian decorat cu ramuri de laur și stejar, similar cu cel 
plasat chiar pe monument, împărțit în două părți egale. În partea de sus, în 
semicerc pe patru rânduri, cu anul în linie dreaptă, legenda în limba rusă: 
„Повелением Государя/Императора Николая II/самодержца 
Всероссийского/сооружен в лето/1913”. În partea de jos, trei linii drepte, 
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trei semicercuri descrescătoare, cu anul în linie, legenda în limba româ-
nă: ”DIN ORDINUL MAJESTĂȚEI SALE/ÎMPĂRATULUI TUTUROR 
RUȘILOR/NICOLAE II LEA/S’A RÂDICAT ACEST/MONUMENT/ÎN 
ANUL/1913”. Pe circumferință, în stânga, semicircular, legenda în limba ru-
să: ”Создал и соорудил художник-скульптор Б.В. Эдуардс из г. 
Одессы”, iar în dreapta, semicircular legenda în limba română: „CREAT ȘI 
LUCRAT DE ARTISTUL SCULPTOR B. W. EDWARDS DIN ODESSA”. 
 
Material: bronz aurit; 
Dimensiuni: diametrul 65 mm, greutatea 95,46 g; 
Sculptor: B.V. Edwards din Odessa; 
Fabricat: Stuttgarter Metallwarenfabrik Wilh.Mayer & Frz. Wilhelm, Stut-
tgart. 
 
 
ADDÉNDA.  
ÎMPĂRATUL IOSIF al II - lea, 1741-1790. 
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       Iosif al II-lea, numit de popor „Sfântul Împărat Roman”       
Joseph II Graf Falkenstein 
 
 Iosif al II-lea fost primul fiu al Împărătesei Maria Tereza și al soțului 
acesteia, Împăratul Francisc I. După moartea tatălui său în 1765, el a devenit 
împărat și a fost numit co-regent de către mama sa în dominioanele austriece. 
Ca împărat nu a deținut puterea reală, mama sa crezând că nici soțul, nici fiul 
nu ar trebui să o priveze vreodată de controlului suveran în dominioane ei 
ereditare. Până la moartea mamei sale în 1780, Iosif nu a fost niciodată sufi-
cient de liber pentru a-și urma propriile proiecte. 

A vizitat în mai multe rânduri, în anii 1768, 1770, 1773, 1783 și 1786 
Banatul, Transilvania și Bucovina, unde a primit cu solicitudine petițiile oa-
menilor și a intrat în conștiința colectivă ca „bunul împărat”. Hotelul „Împă-
ratul Romanilor” din Sibiu a fost denumit astfel în amintirea lui Iosif al II-lea. 
Tot lui i se datorează numele comunelor grănicerești, învecinate, din județul 
Bistrița-Năsăud: Salva, Romuli, Parva și Nepos, în urma exclamației „Vă salut 
nepoți săraci ai Romei!” (în latină: Salve parvae nepos Romuli!). 
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Co-regent fiind, își propune o călătorie în Rusia pentru a restabili ve-
chea încredere și apropiere între cele două Curți. Împăratul Iosif al II-lea so-
sește în Rusia pe 21 mai 1780, călătorind incognito sub numele de Contele 
Falkenstein. Stă aici până la sfîrșitul lunii iunie, încercând să realizeze o ali-
anță între Rusia și Austria, contra intereselor Otomane. La plecarea împăra-
tului, cele două părți erau mai apropiate, dar nu se hotărâse nimic. În 29 no-
iembrie 1780 Împărăteasa Maria Tereza moare. Abia atunci Iosif al II-lea, în 
vârstă de 39 de ani, poate să-și exercite puterea în mod deplin și să încerce o 
aproprie față de Rusia.   

Prin patenta imperială din 13 octombrie 1781 a acordat libertate reli-
gioasă protestanților și ortodocșilor, iar prin cea din 1782 mozaicilor (evreilor). A 
aprobat astfel, construirea de numeroase biserici ortodoxe din piatră în Transil-
vania, cum ar fi cele din Brașov și în special din Mărginimea Sibiului. 

În februarie 1788, Iosif al II-lea Împărat al Sfântului Imperiu Roman, con-
form unei alianțe secrete cu Rusia, intră în război cu Turcia. Acesta își 
desfășoară trupele în Banat, Ardeal, Bucovina și mai apoi în Principatul 
Moldovei. Împreună cu marele general rus Alexandr Suvorov, armatele alia-
te reușesc să alunge definitiv stăpânirea otomană din Principatele Române. 
 

1. Medalia « Vizita Împăratului Iosif al II-lea în Rusia, 1780 
Medalie considerată și jeton. Conte Falkenstein era pseudonimul folosit de 
Iosif al II-lea în anul 1780. 
 
 

 
 

Foto 6. Medalia realizată de Johann Caspar Gottlieb Jaeger 
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Avers: În camp, bustul Împăratului Iosif al II-lea orientat spre dreapta. 
Deasupra în semicerc legenda în limba rusă : «ГРАФЪ 
ФАЛКЕНЪ-СТЕЙНЪ», în traducere « CONTE FALKENSTEIN». Pe mar-
gine, sub imagine, în semicerc «C. LEBERECHT. F» , adică numele medalis-
tului Karl Leberecht. 
Revers: Pe trei rânduri egal repartizate, legenda în limba rusă «1780 
ГОДА/ИЮЛЯ/1. ДНЯ», în traducere «ANUL 1780, IULIE, PRIMA ZI».              
Material: bronz; bronz placat cu aur și argint; 
Dimensiuni: diametrul 60,4 mm, greutate 83,4 g (variantele cu diametrele de  
61-62 mm au greutatea de 71 până la 93 g.  
Medalist/Gravor: Karl Leberecht pentru piesele originale; mai numeroase 
sânt copiile executate după original de către "I.C. IAEGER." (Johann Caspar 
Gottlieb Jaeger), în limba rusă: И.К.Г. Егер. 
Fabricat: Monetăria din Sankt Petersburg. 

 
S-a adus în atenție această medalie-jeton pentru a face o legătură cu 

medalia prezentată la nr. 1 pentru Suvorov. Ambele medalii au fost realizate 
de marele gravor Karl Leberecht de la curtea Împărătesei Ecaterina cea Mare, 
dar există o mulțime de copii din diverse materiale, executate de medaliștii 
din monetăria de la Sankt Petersburg.  

La fel, următoarea medalie (Foto 7) face legătura cu anul 1790, an de su-
premă glorie pentru marele general Alexandr Suvorov, așa cum reiese din 
descrierea de la medalia cu nr. 1. Mai mult, această medalie face referire la 
cele două Principate românești,  Moldova și Valahia, care au fost complet 
eliberate de sub dominația otomană în acel an. 

 
2. Medalia emisă la moartea lui Iosif al II - lea, 1790. 

Medalia este extrem de rară și comemorează moartea lui Iosif al II-lea, 
dar în același timp amintește realizările din timpul vieții sale (ultima în ordi-
nea prezentării pe revers, împotriva turcilor). 
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Foto 8. Medalia comemorativă Iosif al II-lea (nesemnată). 
 

Avers : În câmp, central, bustul Împăratului Iosif al II-lea orientat spre 
dreapta, cu o cunună de lauri pe cap și cu o manta peste armura clasică. Pe 
circumferință, stânga, în semicerc, legenda în limba latină : «IOSEPHUS II 
D:G ROM», în traducere «IOSIF II ÎMPĂRAT AL ROMEI (prin harul lui 
Dumnezeu)», în dreapta pe  semicerc, legenda în latină «IMPERATOR. 
SEMP. AUG», adică «ÎMPĂRAT MEREU AUGUST» (titlu de cinste).      
Revers : În câmp, central, o urnă frumos împodobită, în creștet cu o coroană 
ce trimite raze în toate direcțiile, pe un sarcofag decorat. Soldați turci căzuți 
în părțile laterale și un cap cu turban înfipt într-o lance pe partea stângă. La 
baza sarcofagului, pe partea stângă, trei scuturi cu inscripția: «MOLDA-
VIA/WALLACHIA/  BELGRADE». Pe circumferință, sus, în semicerc, le-
genda în latină: «PER VARIOS CASVS PER TOT  DISCRIMINA 
RERVM», în traducere: «PRIN ȘANSĂ PRIN NENUMĂRATE PERICOLE». 
În exergă, pe cinci rânduri legenda «NATUS 13 MART. 1741. REX 
ROM(anorum). CORON(atus). / 3 APR. 1764. IMP (erator). ROM(anorum). 
SUCC(essus). 1765/TOLER(antia). INTR(oduced). 1782. MU-
HAMED/BELLUM INDIXIT 1788. /OB. 20 FEB. 1790». 
Traducere: «NĂSCUT 13 MARTIE 1741, ÎNCORONAT REGE AL ROMA-
NILOR 03 APR. 1764, ÎMPĂRAT AL  ROMANILOR PENTRU UN SUC-
CES 1765, INTRODUCE TOLERANȚA 1782, ÎN CELE DIN URMĂ RĂZ-
BOI TURCILOR 1788, PENTRU 20 FEB. 1790».  
Material : argint; 
Dimensiuni : diametrul 44,5 mm, greutatea 27.3 g; 
Medalist/Gravor : nu se cunoaște (fără marcaj); 
Fabricat : nu se cunoaște locul. 
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Observație : Cele trei scuturi Moldova, Valachia, Belgrad, reprezintă trofeele 
obținute de armata austriacă în 1789. În urma acestor victorii este instaurată 
administrația militară austriacă în Moldova și Țara Românească și este ocu-
pată fortăreața Belgrad. 
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ELONGATED COINS 

 
           
ing. Dorel BĂLĂIŢĂ 
Oneşti-Bacău 

 
 “Elongated coins” sunt suveniruri metalice cu formă 

alungită/elipsoidală, obţinute prin laminarea unui blanc de monedă sau chi-
ar a unei monede. Numite şi “pressed penny”, “smashed coins/pennies”, 
“squished coins/pennies”, “squashed coins/pennies”, “pinched coins”, sau 
“rolled coins”, acestea sunt, de fapt, nişte jetoane turistice cu formă alungită. 
De-a lungul timpului au fost transformate în “elongated coins” mai multe 
tipuri de monede: 1 cent USA, dime (10 centi), piese de un sfert de dolar sau 
chiar un dolar. În Europa sunt preferate, în prezent, monedele de 5 eurocenţi. 
În general, aceste jetoane au doar o faţă imprimată şi nu au trecute anul sau 
data la care au fost produse. 

Cea mai rudimentară metodă de a obţine un jeton alungit a fost prin 
plasarea pe şina de cale ferată a unei monede. După trecerea trenului se 
obţinea o foiţă din metal pe care cu greu se mai distingeau urmele vechii 
monede. Apoi, jetonul era gravat manual în funcţie de talentul “producăto-
rului”. 

Metoda cea mai utilizată este aceea prin care un blanc monetar (sau 
chiar o monedă, în general cu valoare mică) este trecut  printr-o maşinărie 
alcătuită din nişte tamburi din oţel (de regulă doi), din care cel puţin unul are 
gravat negativul desenului ce urmează a fi imprimat. Prin trecerea printre 
rolele de oţel, asupra monedei se exercită forţe foarte mari, de ordinul a 20 
tone, blancul monedei este alungit şi în acelaşi timp imprimat. Tamburii pot 
fi manevraţi manual, prin învârtirea cu un anumit efort a unor manivele sau 
roţi, sau mai comod, electric. 
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Fig. 1. Afiş care explică cum dintr-o monedă de 5 eurocenţi şi cu 
preţul a un euro, poţi obţine un jeton 

  
“Elongated coins” au o istorie relativ recentă. Primele astfel de jetoane 

s-au emis în SUA în anul 18933, cu ocazia World’s Columbian Exposition din 
Chicago, expoziţia mondială care celebra 400 de ani de la descoperirea Am-
ericii de către Columb. Impactul asupra vizitatorilor a fost atât de mare încât  
cineva a îndrăznit să transfome în jetoane şi câteva monede de 3 dolari din 
aur4. Acum, acestea valorează mii de dolari.  

De atunci şi până astăzi aceste jetoane alungite au celebrat târguri, 
expoziţii de tot felul, războaie, dezastre, evenimente culturale, castele, muzee, 
parcuri de distracţii, grădini zoo, personalităţi, personaje de film  şi multe 
altele.  

În SUA s-a ridicat şi problema legalităţii acestei modalităţi de mutila-
re/distrugere a monedei naţionale. S-a considerat că acţiunea de transforma-
re a monedelor prin acest procedeu nu este realizată cu intenţii frauduloase şi 
astfel s-a dat frâu liber noii îndeletniciri a fabricanţilor de suveniruri.  
                                                                 
3 Sunt păreri care susţin că există documente care demonstrează că primul pressed penny a 
fost realizat în 1818 de către un bijutier din Viena. 
(https://doyouremember.com/58214/18-facts-pressed-pennies-worth-weight-gold - accesat 
la 16.06.2020) 
4 http://www.pressedpenny.com/ - este cel mai mare magazin online pentru vânzarea de 
elongated coins. 
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Fig. 2. Primul “elongated coins” emis de World’s Columbian Exposi-
tion din Chicago 

 
Specialiştii5 împart istoria americană a acestor jetoane în  trei perio-

ade. O primă fază, care a debutat în 1893 şi a continuat până în 1965, este ca-
racterizată de producerea de elongated coins şi distribuirea lor în cadrul di-
verselor târguri şi expoziţii naţionale. În primii 23 de ani, aceste jetoane erau 
destul de populare, producându-se cantităţi importante6. Apoi a urmat o pe-
rioadă de declin inexplicabil până în 1932, când interesul pentru aceste amin-
tiri în metal a renăscut. Din 1932 şi până în zilele noastre “elongated coins” 
s-au produs într-o diversitate şi un ritm atât de mare încât colecţionarilor le 
este practic imposibil să ţină pasul.   

În 1965, anul debutului celei de-a doua perioade, apar foarte mulţi 
producători privaţi de astfel de “monede” alungite.  

În 1985 automatele pentru producerea acestor suveniruri cuceresc 
piaţa turistică. Acest an marchează începutul celei de-a treia perioade ce ţine 
până în prezent şi în care jetoanele alungite, sunt produse şi distribuite în 
marea lor majoritate cu ajutorul unor automate electrice ori manevrate ma-
nual de doritorul unui astfel de suvenir. În parcuri de distracţie, grădini zoo, 
muzee, parcuri naturale etc. de pe întreg teritoriul Statelor Unite, dar şi în 
Europa apar astfel de automate. În Germania primul automat de jetoane 

                                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Elongated_coin/ (accesat la 03.04.2019) 
6 http://pennycollector.com/ (10.07.2019) 
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alungite a apărut în 1980. De atunci piaţa germană a fost practic invadată de 
sute de modele.  

În privinţa metalelor din care sunt confecţionate aceste piese, mare 
parte sunt din cupru şi aliaje de cupru, nichel şi aliaje, dar şi din zinc sau 
chiar aur.  

Atraşi de designul acestor bucăţi de metal, realizat de gravori amatori 
sau profesionişti, şi în general talentaţi, dar şi de costul redus, colecţionarii 
acestor jetoane s-au înmulţit în întreaga lume. Unii încearcă să colecţioneze 
cam tot ce se produce, alţii s-au specializat pe anumite teme: piese de la Di-
sneyland, piese referitoare la programul spaţial american, la evenimente reli-
gioase, muzee, parcuri de distracţie, expoziţii, evenimente politice, culturale, 
ştiinţifice, sporturi, monumente istorice, grădini zoo etc. Alţii colecţioneaza 
doar piesele produse de anumite firme. 

Au apărut cărţi dedicate acestei pasiuni. În 1965, Dottie Dow publică 
în Phoenix (SUA) “The Elongated Collector”, o carte care cuprindea imagini 
şi descrieri de “elongated coins” emise în decursul timpului. Publicaţia este 
considerată de unii specialişti ca fiind cea care a deschis apetitul colecționa-
rilor pentru aceste jetoane.  

Unul dintre cele mai complete cataloage (peste 1700 pagini) este "En-
ciclopedia of the Modern Elongateds" scrisă de Angelo A. Rosato (unul din 
producătorii de “rolled coins”), apărută în 1990, revăzută și adăugită ulte-
rior7.  

 

 
Fig. 3. Elongated coins din SUA 

                                                                 
7 http://pennycollector.com/ (10.07.2019) 
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Încet-încet s-au înfiinţat cluburi şi organizaţii ale colecţionarilor. 

Astfel, în 1966 în SUA, a luat fiinţă “The Elongated Collectors-TEC”, o or-
ganizaţie ce numără în prezent circa 650 de colecţionari din câteva ţări şi care 
şi-a propus să încurajeze studiul acestor jetoane, publicarea de articole te-
matice, organizarea de expoziţii/târguri, sprijinirea tinerilor pasionaţi etc. 
Fenomenul este foarte dezvoltat în Statele Unite ale Americii. Şi în Europa 
există colecţionari ale acestor amintiri în metal, care au înfiinţat forumuri de 
discuţii8 pe internet, bloguri9, cluburi, care participă la târguri şi expoziţii de 
profil. 

Preţurile acestor jetoane depinde de vechime, de metalul din care 
sunt confecţionate, de starea de conservare, de subiectul sau evenimentul re-
prezentat. În prezent, în SUA jetoanele alungite se pot obţine de la automate 
la preţuri de 0,5-1,00 dolar şi se vând pe internet sau la târguri la preţuri de 
1-5 dolari.  Bineînţeles, pentru rarităţi preţurile pot urca şi la câteva mii de 
dolari.  

La noi în ţară, în ultimii ani au pătruns destul de timid astfel de au-
tomate. Pe site-ul http://pennycollector.com sunt înregistrate 12 locaţii din 
România unde sunt instalate automate pentru astfel de suveniruri. Noi mai 
avem informaţii de încă doua locatii, ambele în Bucureşti, una la Gradina 
Botanică “Dimitrie Brândză” şi cealaltă la sucursala Gara de Nord a ING 
Banc. În fig. 5 sunt trecute cele 14 locaţii cunoscute până acum unde au fost 
sau sunt instalate automate pentru emiterea de elongated coins.  

 

                                                                 
8 În Franta -http://www.collection-originalz.fr/forum/, în Germa-
nia-http://www.elongated-coin.de/ 
9 http://elongando.blogspot.com/- un blog de limba spaniolă (accesat la 09.08.2019) 
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Fig. 4. Elongated coins şi un automat din Roma 
 

Nr. 
crt. Locaţie automat elongated coins Localitate 

Număr  
jetoane 

1 Muzeul Brukenthal  Sibiu 4  

2 Castelul Bran Bran 4  

3 Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” Bucureşti 2  

4 Delfinariul din Constanţa Constanţa 4  

5 Centrul localităţii Corund  Corund  4 

6 
Cetatea Făgăraş  
Strada Mihai Viteazul 1 

Făgăraş 4 

7 
Castelul Corvinilor 
Strada Castelului 1-3 

Hunedoara 4  

8 Salina Praid Praid 4  

9 Cetatea Râşnov  Râşnov 4  

10 Cimitirul vesel din Săpânţa Săpânţa 4  

11 Primăria Sighişoara  Sighişoara 4  

12 Salina Turda  Turda 4  

13 Grădina Botanică, Universitatea Bucureşti Bucureşti 1 

14 ING Bank Bucureşti-Gara de Nord Bucureşti 4 
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Fig. 5. Tabel locaţii automate “elongated coins” din România 

 
Automatul din Sibiu este amplasat la intrarea în Muzeul Brukenthal – 

Secţia de Artă. Acesta are carcasa din plexiglas astfel încât să poţi vizualiza 
întreg procesul de imprimare a jetoanelor. După introducerea a patru mone-
de de 50 de bani obţii, prin manevrarea cu un mic efort a unei manete, un 
frumos jeton din alamă cu una din cele 4 imagini pe care le poţi alege după 
dorinţă (tot prin învârtirea prealabilă a unei alte manete): Sibiu- capitala cul-
turală europeană 1817-2007; bustul lui Samuel Brukenthal; imaginea clădirii 
muzeului cu inscripţia Hermannstadt-Brukenthal sau un jeton cu emblema 
Sibiului. Introduse apoi într-o fantă laterală a automatului jetoanele se pot 
găuri, prin manevrarea cu putere a unei pârghii, pentru a fi ataşate ulterior la 
un breloc. Dimensiunile jetoanelor, imprimate doar pe o singură faţă, sunt: 
lungimea 34-35mm iar lăţimea 20 mm. “Materia primă” pare a fi monedele 
ungureşti de 5 forinţi. Pe unele piese se observă pe partea neimprimată ima-
ginea alungită a monedei de 5 forinţi. 
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Fig. 6. Automatul şi jetoanele de la Muzeul Brukenthal din Sibiu (2008) 
 
La Bran automatul este amplasat în interiorul castelului în faţa maga-

zinului de cadouri. Are patru modele care costa 4 lei fiecare. Piesele sunt tot 
din alamă. Imaginile imprimate sunt: bustul lui Vlad Ţepeş, bustul Reginei 
Maria, chipul contelui Dracula şi imaginea Castelului Bran.  
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Fig. 7. Jetoanele de la Castelul Bran (stânga-proiectul, dreapta-piesele 
propriu-zise) 

 
Anterior acestui automat a mai existat unul care, înainte de a fi am-

plasat la castelul Bran, a fost prezentat la Târgul de turism de la Romexpo 
Bucureşti la începutul anilor 2000, unde amatorii îşi puteau confecţiona sin-
guri, contra cost, cele 4 jetoane. Acestea aveau imprimate următoarele imagi-
ni: Poarta Ecaterina din Braşov, Primăria, Biserica Neagră şi stema 
Braşovului10.  

 

                                                                 
10 Informaţia şi imaginile ne-au fost puse la dispoziţie de către dl Tudor Ciumara, căruia îi mulţumim. 
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Fig. 8. Jetoane prezente la Targul de Turism-Romexpo Bucuresti 
 
 Pe site-ul http://pennycolector.com/ se precizeză că ar mai fi fost 

un automat la castelul Bran care ar fi oferit trei jetoane cu următoarele imagi-
ni: bust stilizat Vlad Ţepeş-Dracula, imaginea castelului cu inscripţia “Bran 
Castle” şi imaginea unui vampir având în partea de jos inscripţia “Transyl-
vania”. 
 

 
 

Fig. 9. Jetoane vechi Castelul Bran 
 
 Automatul de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore An-

tipa” produce două jetoane având ca imagini imprimate scheletul unui ma-
mut şi clădirea muzeului. 
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Fig. 10. Jetoane de la Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore 
Antipa” 

 
 La Constanţa maşina de jetoane alungite se află la intrarea în Delfi-

nariu şi poţi obţine cu preţul a patru monede de 50 de bani unul din cele pa-
tru jetoane. Piesele pot fi imprimate cu una din următoarele imagini: doi del-
fini sărind în apa mării cu inscripţia “Delfinariu Constanţa”, un căluţ de ma-
re şi inscripţia “Marea Neagră” în partea de sus şi “Black Sea” în partea de 
jos, Cazinoul din Constanţa cu inscripţia “Casino Palas Constanţa” şi statuia 
poetului Ovidiu cu inscripţia “Constanţa Ovidiu”. Piesele sunt din alamă. 
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Fig. 11. Elongated coins de la Delfinariul din Constanţa 
 
 În renumitul centru de ceramică din judetul Harghita, Corund, 

maşina de confecţionat jetoane se află în centrul comunei în fața magazinului 
de suveniruri al lui Molnos Laszlo. În schimbul a patru monede de 50 de bani 
poţi obţine unul din cele patru jetoane având imprimate una din imaginile 
următoare: stema Transilvaniei cu inscripţia “Transilvania Erdely”; stema 
localităţii Corund; o farfurie din ceramică specifică locului cu inscripţia în 
limba maghiară “Korond Erdely” şi o poartă transilvăneană având inscripţia 
“Korond Erdely”. 
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Fig. 12. Jetoane Corund 
 
 La Făgăraş după ce veţi face turul cetăţii vă veţi putea procura de la 

automatul aflat la etaj lângă magazinul de suveniruri unul din cele patru 
jetoane contra sumei de 4 lei/bucată. Piesele au imprimate una din imaginile: 
stema oraşului Făgăraş, blazonul lui Ştefan Mailat, bustul lui Mihai Viteazul 
şi vederea aeriană a cetăţii Făgăraş. 
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Fig. 13. Jetoane de la cetatea Făgăraş 
 
 Un alt loc foarte vizitat este casteul Corvinilor din Hunedoara. Au-

tomatul de jetoane se află în parcarea castelului pe partea stângă cum intri. 
Un jeton costă 5 lei sau un euro. Sunt patru modele din care două cu imagi-
nea castelului. Din păcate nu dispunem decât de imaginea unui jeton. În anul 
2019 automatul a fost dezafectat. 
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Fig. 14. Jeton castelul Corvinilor 
 
 Situată la 10 km de stațiunea Sovata din județul Harghita, Salina 

Praid este una dintre cele mai mari mine de sare din țară și chiar din Europa. 
Maşina de jetoane este amplasată lângă unul din magazinele de suveniruri 
de la intrarea în mină. Pentru un jeton trebuie introduse în aparat patru fise 
de 50 de bani. Se pot obţine 4 tipuri de jetoane având imprimate una din 
imaginile: stema Transilvaniei, un bulgăre de sare cu inscriptia bilingvă ro-
mâno-maghiară: „Parajdi Sòbanya Salina Praid”; două ciocane miniere cu 
aceeaşi inscripție şi un vagonete de scos sarea din mină cu inscripţia 
„Prajd-Praid”. 

 
 
 



72 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 

 
 

Fig. 15. Elongated coins de la salina Praid 
 
 O altă salină celebră şi foarte vizitată este salina Turda unde se pare 

că au existat două aparate de jetoane care în prezent nu mai sunt disponibile 
turiştilor11. De la aceste automate se puteau obține patru jetoane suvenir 
având una din imaginile: clădirea principală de la intrarea nouă în salina de 
la centrul turistic Salina-Durgău, emblema salinei, mina Theresa şi un pod de 
acces la insuliţa din mina Theresa. Toate au inscripţia “Salina Turda”. Piesa 
cu emblema salinei are şi inscripţia ”Poartă spre inima Transilvaniei”. 

 
 

                                                                 
11 Informaţie preluată de pe http://pennycollector.com/ 
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Fig. 16. Jetoane salina Turda 
 
 Cetatea Râşnov este una dintre cele mai bine păstrate cetăţi ţărăneşti 

din Transilvania. A fost construită de către locuitorii Râşnovului (se pare cu 
ajutorul celor din Cristian şi Vulcan), pentru a se apara împotriva atacurilor 
tot mai frecvente ale hoardelor turce şi tătare din secolele 13-14. Cetatea fiind 
construită de către ţăranii din zonă nu are un stil arhitectonic consacrat. Cel 
mai important criteriu în construcţie a fost ca cetatea să fie cât mai greu de 
cucerit. Astfel, a fost construită din piatră şi cărămidă pe un deal stâncos din 
apropierea oraşului. Zidurile au un traseu neregulat, au înălţimi de până la 5 
metri şi lăţime pe alocuri de 1,5 metri. Turnurile cetăţii şi zidurile au fost 
acoperite cu ţiglă pentru a preveni eventualele incendii cauzate de asediatori. 
Cetatea are două curţi, una exterioară unde este amplasat un turn pătrat nu-
mit Turnul Vechi şi unde erau adăpostite animalele, şi una interioara. Jetoa-
nele de la cetatea Râşnov sunt în număr de patru şi au imprimate următoa-
rele imagini: emblema Transilvaniei cu inscripţia Transilvania-Siebenburgen, 
stema oraşului Râşnov (un scut cu trei trandafiri) cu inscripţia Râşnov Rose-
nau (denumirea în germană a oraşului),  cetatea Râşnov şi un cavaler călare 
cu inscripţia Andreas de Rosenau (imagine a unui cavaler, ce a fost descope-
rită pe o cahlă, şi care avea pe scut trei trandafiri asemănători celor de pe 
stema cetăţii). 



74 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 
 

 
 

Fig. 17. Jetoane cetatea Râşnov 
 
  Renumit pentru crucile mormintelor viu colorate, cu picturi naive 

care descriu într-o manieră originală și poetică persoanele îngropate acolo, 
precum și scene din viețile lor, cimitirul vesel din Săpânţa (Maramureş) a 
devenit un muzeu în aer liber și o atracție turistică națională. Din 1935 datea-
ză primul epitaf, iar din anii 1960 încoace, întreg cimitirul a fost populat cu 
circa 800 astfel de cruci, sculptate din lemn de stejar. Automatul era situat în 
apropierea intrării principale a cimitirului. Cu 3 lei puteai fabrica un jeton cu 
una dintre imaginile: o cruce cu epitafe amuzante, bustul lui Stan Ioan Pă-
traş-creatorul cimitirului, o scenă de pe o cruce şi biserica din Săpânţa. În 
august 2019 automatul nu mai exista. 
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Fig. 18. Jetoane de la Cimitirul vesel din Săpânţa 
 
 Perla Transilvaniei de odinioară, Sighişoara are şi ea un automat de 

elongated coins amplasat în centrul oraşului în magazinul "Memento art 
shop" de la Cofetăria „La Angela”. Maşinaria produce patru jetoane, din care 
unul a cărui imagine o deţinem are pe el stema oraşului. 
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Fig. 19. Jeton Sighişoara 
 Jetonul având ca subiect Grădina Botanică “Dimitrie Brândză” din 

Bucureşti ne-a fost semnalat de un colecţionar, căruia îi mulțumim. Interesant 
la acest jeton este faptul ca piesa este imprimată pe ambele părţi. Pe o parte 
este un peisaj deşertic cu cactuşi şi inscripţia “ Grădina Botanică Universita-
tea din Bucureşti”, iar pe cealaltă faţă este chipul lui Dimitrie Brândză cu 
numele şi anul naşterii şi morţii trecute în partea de jos.  

 

Fig. 20. Jetoane Grădina Botanică ”Dimitrie Brândză 
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 Grădina Botanică din Bucureşti a fost fondată în 1860 la iniţiativa 
doctorului Carol Davila, fiind coordonată la acea vreme de către Universita-
tea de Medicină şi Farmacie. Începând cu anul 1874, Grădina Botanică 
aparţine Universităţii din Bucureşti, iar meritul de a stabili şi dezvolta 
Grădina Botanică îi revine profesorului Dimitrie Brândză.  

 În prezent, Grădină Botanică „Dimitrie Brândză” gestionează colecţii 
de plante (vii sau conservate), care sunt bine documentate şi utilizate în sco-
pul instruirii studenţilor, pentru cercetări ştiinţifice, în vederea protejării fi-
todiversităţii, în programele de educaţie pentru mediu şi pentru informarea 
publicului larg. Având o suprafaţă de 18,2 hectare, Grădina Botanică „Dimi-
trie Brândză” este organizată în sectoare exterioare specifice (exemple: Deco-
rativ, Plante rare, Flora Dobrogei, Rosarium Iridarium, Taxonomic, Flora 
Asiei, Plante utile) şi sectoare interioare (Serele, Herbarium, Biblioteca, Cen-
trul de educaţie ecologică). În ultimii ani au fost dezvoltate noi sectoare: 
Grădina Bunicii-o grădină tradiţională ţărănească, Grădina copiilor, Grădina 
cu cărţi. 

Colecţiile de plante vii ale Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză” 
numără circa 3.000 taxoni, în timp ce Herbarul General adăposteşte peste 
300.000 de specimene12. 

 La sucursala băncii ING Bank din Gara de Nord din Bucureşti în 
2012 exista un automat care confecţiona 4 jetoane având imprimate imagini 
specifice Olandei sau băncii: o moară de vânt, o ambarcaţiune cu pânze, un 
automobil de epocă şi leul de pe sigla băncii. Toate piesele aveau imprimat 
cuvântul ING. 

                                                                 
12 https://unibuc.ro/despre-ub/recreere-si-timp-liber/gradina-botanica-dimitrie-brandza/ 
(20.08.2019) 
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Fig. 21. Jetoane ING Bank Gara de Nord-Bucureşti 
 
 Mai există o piesă care are imprimată o imagine a castelului Peleş. 

Nu cunoaştem locaţia acestui automat. 
 

 
Fig. 22. Jeton Castelul Peleş-Sinaia 

 
 O piesă care are legături cu istoria României, ne-a fost semnalată de 

dl. Tudor Ciumara. Este vorba despre un jeton cu imaginea castelului de la 
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Balcic şi care pare făcută dintr-o monedă de 5 eurocenţi. Aceasta se putea 
obţine dintr-un automat amplasat la Balcic.  
 

 
Fig. 23. Jeton Castelul Balcic -Bulgaria 

 
Iată că, investitori inteligenţi, iubitori de frumos şi de cultură, testeaza 

timid şi la noi piaţa unor astfel de suveniruri. Rămâne doar ca turistul român 
să înceapă să aprecieze astfel de amintiri în metal, (care cu siguranţă în timp 
vor câştiga şi în realizare şi în aspectul estetic), în detrimentul tuturor 
kitch-urilor care au invadat toate obiectivele turistice din România, acestea 
din urmă devenind o adevărată formă de poluare culturală.  
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MONEDE CARE NU MAI SUNT ÎN 
CIRCULAŢIE 

 
 

col. (rtg.) ing. Ștefan SAMOILĂ 
vicepreședintele Societății Numismatice Române 
președintele Secției Numismatice Brașov 
 

În ultimile decenii o serie de state suverane au schimbat, din diferite 
motive, moneda naţională. Cele mai multe au făcut acest pas, trecând la 
moneda unică europenă EURO şi anume: Austria, Belgia, Bos-
nia-Herţegovina, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburg, Malta, Portugalia, Spania, Ţările de Jos (Olanda). Alte state au 
făcut acest lucru ca urmare a destrămării URSS (26 decembrie 1991): Estonia, 
Georgia, Letonia, Lituania, Ucraina sau a Jugoslaviei (în perioada 25 iunie 
1991-17 februarie 2008): Croaţia, Slovenia, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, 
Muntenegru, Kosovo, a Austro-Ungariei: Ungaria (16 noiembrie 1918), a Ce-
hoslovaciei: Slovacia (Divorţul de Catifea, 1 ianuarie 1993), transferarea în 
altă administraţie, precum Manciuria (1946 - China) sau din alte motive, cum 
ar fi  Israel și Japonia.  

 
AUSTRIA 
 
Shillingul austriac a fost unitatea monetară oficială a Austriei, din 

1925 până în 2002. Shillingul era împărțit în 100 de Groschen/Groși. 
Monedele au fost produse în denumirile de 1, 2, 5, 10 și 50 Groschens, în timp 
ce bancnotele au fost emise în denumiri de 20, 50, 100, 500 și 1000 Schillingi. 

Șilingul a fost definitiv înlocuit cu Euro, de la 1 ianuarie 2002. Vechile 
bancnote emise în șilingi austrieci pot fi schimbate în euro, fără limită de 
timp. 
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Bancnotă cu valoarea nominală de 1 Schilling austriac (avers și revers), 
emisă în 1924; supratipar pe o bancnotă cu valoarea nominală de 10.000 
de coroane = 1 Schilling / Șiling; Primul șiling austriac  

 

    
 

Bancnotă cu valoarea nominală de 5 Schillingi din 1925 (avers și re-
vers), primul șiling (MUSTER = SPECIMEN) 

 

    
 

Bancnotă cu valoarea de 5.000 Schillingi din 1998 (avers și revers), ul-
tima bancnotă emisă de Austria 
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Prima monedă cu valoarea de 100 Schillingi din 1936 (avers și revers), 
aur 900, greutate 23,5245 g, diametru 33 mm, denominată în 25 mai 1938 

 

           
Monedă cu valoarea de 25 Schilling din 1967 (avers și revers), argint 

800, greutate 13 g, diametru 30,5 mm 
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Bancnote imprimate în 1942, puteau fi folosite de către soldații ger-
mani în teritoriile ocupate, inclusiv Austria 

 
BELGIA 
 

Francul belgian a fost unitatea monetară oficială a Belgiei din 1832 
până la 1 ianuarie 1999, când a fost înlocuit de Euro. Bancnotele și monedele 
aflate în circulație au avut o perioadă de grație de circulație în paralel cu noua 
monedă până la 1 martie 2002, dar pot fi schimbate în euro la Banca Națională 
a Belgiei pentru o perioadă de timp nedeterminată. Între anii 1921 și 2002, 
Francul belgian a circulat și în Luxemburg. 1 Franc = 100 Cenți.   

Din 1835, monedele și bancnotele au avut valori nominale de: monede: 
25, 50 Ccentime, 1, 5, 10, 20, 50 Franci; bancnote: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 
500, 1.000, 2.000, 10.000 Franci. 

Din anul 1926, până în anul 1948 au fost emise bancnote denumite și 
Belgas. Société générale de Belgique a emis monedă de hârtie în zonele ocu-
pate germane între 1915 și 1918 în denumiri de 1, 2, 5, 20, 100 și 1000 de 
Franci. 

 
 

      
 

Bancnota de 10.000 Francs din 1929 (avers și revers) 
cu Ceres, Leul belgian și Neptun 
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Bancnota de 1.000 Francs din perioada 1015 – 1918 (avers și revers) emisă de 
Société Générale de Belgique în zona ocupată de Germania 

      
 
Bancnota de 100 Francs – 20 Belgas din 1942 (avers și revers) 
 

    
 

Bancnota de 50 Francs din perioada 1964 – 1966 (avers și revers) cu Regele 
Baudouin I și Regina Fabiola 
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Bancnota de 10.000 Francs din perioada 1992 – 1997 (avers și revers) cu Re-

gele Baudouin I și Regina Fabiola 
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Monede emise în Belgia din 1835 până astăzi. Monedele prezentate au 
pe revers chipul regilor Belgiei: Leopold I (1831 - 1865), Leopold II (1865 - 
1909), Albert I (1909 - 1934), Leopold III (1934 - 1951), Baudouin I (1951 -1993), 
Albert II (1993 - 2013) și Philippe (2013 - până astăzi) 

 
BOSNIA-HERȚEGOVINA 

 
 Dinarul a fost moneda statului Bosnia-Herțegovina în perioada 1992 

– 1998, când a fost înlocuit cu Marca, un mijloc de plată convertibil. Dinarul a 
fost divizat în 100 de Para. Nu au fost emise monede, ci  doar bancnote cu 
următoarele valori: 10, 25, 50, 100, 500, 1.000 Dinar. 
 

     
 

Bancnotă de 500 de Dinari, provizorie, din 1992 
 
 În anul 1992, Banca Națională a Bosniei-Herțegovina emite o a doua 

serie de bancnote provizorii de: 100, 500, 1.000 și 5.000 Dinari cu ștampila 
orașelor principale. 
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Bancnotă – bon de 100 Dinari din anul 1992 
 

      
 

Bancnotă de 100 Dinari din 1 iulie 1992 
 

      
 

Bancnotă de 20 Dinari din 1 august 1992 
 

      
 

Bancnotă de 10.000 Dinari din 25 ianuarie 1993 
 

    
 

Bancnotă de 1.000.000 Dinari din 10 noiembrie 1993 
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Bancnotă de 10.000 Dinari din 1993 
 

      
 

Bancnotă de 1.000 Dinari din 1995 
 

CIPRU 
Poundul cipriot, cunoscut sub numele de Lira cipriotă (având 

valoarea egală cu Lira Sterlină) a fost unitatea monetară oficială a Ciprului 
din 1879 (inclusiv în cele două baze militare ale Regatului Unit, Akrotiri și 
Dhekelia) până în 31 decembrie 2007, când a fost înlocuit de Euro. Bancnotele 
și monedele aflate în circulație au putut fi schimbate în euro până la data de 
31 decembrie 2017. O Liră = 100 Cenți.  

Din 1879, monedele au avut valori nominale de 1, 5, 10, 20, 50 Cenți, 
iar bancnotele de 1, 5, 10 și 20 Lire. 
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Bancnote unifață de 5 și 10 Pounds – Lire din 1926   
    
 

      
 

Bancnotă de un Pound – Liră din 1947 
 

      
 

Bancnotă de un Pound – Liră din 1955 
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Ultima bancnotă cipriotă 10 Pounds – 10 Lire din 2003 
 

    
 
 

    
 

Monede cipriote de 45 Piastres și de 20 și 50 Cenți 
 

 
CROAȚIA 

  
Dinarul croat  a fost unitatea monetară a Croației din data de 23 de-

cembrie 1991 până la data de 30 mai 1994, înlocuind Dinarul iugoslav. Nu a 
fost emisă nici o monedă metalică a Dinarului croat. Au fost emise bancnote 
cu următorul nominal: 1, 5, 10, 25, 100, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 
50.000 și 100.000 Dinari. În 30 mai 1994, Dinarul croat a fost înlocuit prin 
noua monedă croată, Kuna, la o valoare de 1 Kuna = 1000 de Dinari croați.  
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Bancnota de 100.000 Dinari din anul 1993 
 

   
 

Bancnota de 50.000 Dinari din anul 1993 
 

    
 

Bancnota veche de 5.000 Kuna din anul 1943 
 

    
 

Bancnota nouă de 20 Kuna din anul 2014 
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ESTONIA 

 
 Prima monedă națională a Estoniei a circulat de la 30 noiembrie 1918 

până la 31 decembrie 1927 și a fost Marca estoniană (Esti mark) împărțită în 
100 Penni. 

 A urmat apoi Coroana estoniană (kroon), de la 1 septembrie 1928 
până la 25 iulie 1940 și 20 iunie 1992 până la 1 ianuarie 2011, când este 
înlocuită de Euro. O Coroană este împărțită în 100 Senti. În perioada 25 iulie 
1940 - 20 iunie 1992, Estonia este încorporată URSS, în circulație aflându-se 
Rubla sovietică. 

 Nominalul pentru monede a fost: 10, 20, 50 Senti, 1 Kron și mai rar 5 
senti și 5 Krooni, iar pentru bancnote: 2, 5, 10, 25, 100, 500 Krooni și mai rar 1 
și 50 Krooni.  

 

      
 

Bancnota de 50 Marka din 1 iunie 1919 
 
 

      
 

Bancnota de 50 Marka din 1922 
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Monede de 1, 3 și Mark 

 

    
 

Bancnota de 50 Krooni din 1929 
 

     
 

Bancnota de 5 Kronni din 1929 
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Bancnota de 100 Krooni din 1935 
 

      
 

Bancnota de 100 Krooni din 1991 și 1992 
 

      
 

Seturi de monede Senti și Krooni 
 

FINLANDA 
 
Marcă finlandeză ( Suomen markka) a fost moneda natională a Fin-

landei din 1860 până la 28 februarie 2002, când a fost înlocuită cu Euro. 
Markka a fost împărțită în 100 de Penni. Perioada de dublă circulație, când 
Markka finlandeză și Euro aveau statut de curs legal, s-a încheiat la 28 febru-
arie 2002. 

Nominalul pentru monede a fost: 1, 5, 10, 20, 50 Penni și 1, 5, 10 
Markka, iar la bancnote: 10, 20, 50, 100, 500 și 1.000 Markka. 
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Bancnotă de 20 de Markka emisă în 1862, pentru Marele Ducat al Fin-
landei. Aversul bancnotei înfățișează stema Finlandei pe vulturul bi-
cefal rus și a fost semnată personal de director și casierul Băncii Fin-
landei. Textul de pe avers este în suedeză, în timp ce reversul este în 

principal în rusă și finlandeză 
 

   
 

Bancnotă de 500 Markkaa emisă în anul 1898 
 

      
 

Bancnota de 20 Markkaa emisă în anul 1993  
Este ultima bancnotă emisă de Finlanda 
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Ultima serie de monede emise de Finlanda 
 

FRANȚA 
 

Francul francez a fost unitatea monetară a Franței, a Monacoului și 
împreună cu peseta spaniolă, a Andorrei, până la adoptarea monedei 
unice, Euro la 31 decembrie 1998.  1 Franc = 100 Centime. 

Au fost emise monede de: 5, 10, 20 Centime și ½, 1, 2, 5, 10, 20 Fran-
ci și bancnote de: 20, 50, 100, 200, 500 Franci. 

La 5 decembrie 1360, primii Franci au fost bătuți la Compiègne, 
pentru a ajuta la plata răscumpărării regelui Ioan al II-lea al Franței, cunoscut 
sub numele de Ioan cel Bun, care fusese capturat de englezi, la 19 septem-
brie 1356, în bătălia de la Poitiers. Denumit Franc à cheval (în română: 
„franc călare“), este vorba despre un écu, emis în 3 milioane de exemplare, 
de 3,87 grame de aur fin și care valora o livră tournois sau 20 de sols. 
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Francul à cheval (franc călare), avers și revers 
 
 Pe aversul monedei, regele este reprezentat pe un cal de luptă, 

înarmat cu un scut împodobit cu o floare de crin și învârtind o spadă deasupra 
capului. Armura calului este și ea împodobită cu flori de crin. Circular, este 
gravată inscripția: IOHANNES DEI GRATIA • FRANCORVM REX, în 
română: „Ioan, prin grația lui Dumnezeu, regele francilor“. Deși, în limba 
franceză cuvântul „franc“ semnifică „liber“, este mai probabil că denumirea 
monedei provine, pur și simplu, de la această inscripție. 

În 1385, Francul este bătut cu imaginea noului rege Carol al VI-lea. 
Pe o piesă de 3,06 grame din aur, monarhul este reprezentat în picioare. 
Această monedă este denumită franc à pied, în românește: franc în picioare. 

 

           
 

Francul à pied (franc în picioare), avers și revers 
 

În 1575, regele Henric al III-lea, cere să se bată un Franc de argint de 
14,18 grame cu titlul de 833‰, valorând 20 de sols și patru deniers, adică o 
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valoare ușor superioară unei livre tournois. În același timp, se bat subdiviziuni 
ale francului: demi-franc (în română: „jumătate de franc“) și quart de 
franc (în română : „sfert de franc“). Henric al III-lea creează și un écu de aur, 
care valora 3 livre tournois, ca unitate monetară de cont. 

Regele Henric al IV-lea emite, în 1586, o declarație prin care interzi-
cea baterea Francului. Doar subdiviziunile acestuia pot fi bătute în continuare. 
Această decizie a fost luată întrucât monedele erau adesea pilite, pentru a se 
sustrage mici cantități de argint. 

Regele Ludovic al XIII-lea cere să se emită monede de „demi-franc“ și 
de „quart de franc“, respectiv de 7,094 g și de 3,547 g de argint cu titlul de 
833‰. Ludovic al XIII-lea hotărăște să se reformeze sistemul monetar 
în 1640, iar la 23 decembrie 1641, regele dispune emiterea unei frumoase 
monede de aur căreia îi dă numele său louis d'or (în română: ludovic de aur).  

 

            
 

Moneda Louis d'or (ludovic de aur), avers şi revers 
 

Louis d'or emis de Ludovic al XIII-lea se prezenta astfel, avers: cap 
laureate spre dreapta, LVD•XIII•D•G• – FR•ET•NAV•REX (adică, în 
română: „Ludovic al XIII-lea prin grația lui Dumnezeu rege al Franței și 
Navarei„), sub gât: milesimul 1641; revers: monograma, adică o cruce 
formată din 4 dublu L surmontată de coroane și brațele separate de flori de 
crin; litera atelierului este într-un cerc, în centrul crucii: A (Paris). Circular 
este legenda: •CHRS••REGN••VINC••IMP٭ (în română: „Hristos dom-
nește, învinge, comandă”) 

Moneda louis d’argent (în română: ludovic de argint), care decurge din 
aceasta, este denumită écu; francul devine o monedă desuetă.  

Legea din 7 aprilie 1795, redenumește vechea livră tournois, și decide 
că unitatea monetară oficială a Franței este Francul. Conținutul său era de 5 
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grame de argint. Legea confirmă sistemul zecimal: francul era subîmpărțit în 
10 décimes (zecimi) și în 100 de centimes (sutimi), dar monedele prevăzute 
nu vor fi niciodată bătute. Cu legea 15 august 1795, francul devine unitatea 
monetară franceză până în 31 decembrie 1998 și detronează livra tournois. 

 La 1 ianuarie 2002, Francul francez a încetat, în totalitate să mai fie 
unitate de cont, înainte de a-și înceta cursul legal, la 17 februarie 2002, dată la 
care a fost înlocuit de euro, devenit monedă unică, monedele metalice și 
bancnotele de franci francezi fiind demonetizate. 
 

      
100 Nouveaux Francs din 1958 

 

      
 

100 Nouveaux Francs din 1962 

   
 

10 Nouveaux Francs din 1957 
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100 Francs din 1997, ultima bancnotă emisă 
 

     
  

50 Francs din 6 noiembrie 1930    
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Bancnote de 2, 5 şi 100 de Franci francezi (moneda militară aliată 1944) 
 

Moneda militară aliată a fost o formă de monedă emisă de puterile 
aliate în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru a fi emisă trupelor 
care intră în ţări eliberate sau nou ocupate, ca formă de control valutar. 
Guvernul militar aliat pentru teritoriile ocupate a început să emită aceste 
bancnote în 1944, şi le-au retras din circulație în 1945.  

Franţa a emis bancnote de nominale diferite (1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 
5.000 Franci). Acestea fac parte din seria Allied Military Currency (AMC), 
emise în anul 1944.  
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GEORGIA 

 
Moneda care a circulat în Georgia din secolul XVII-lea până în 1833, 

s-a numit Abazi sau abaz. Era o monedă de argint subdivizată în 200 de Di-
nari. În anul 1833, Georgia fiind ocupată de Rusia, moneda a fost Rubla rusă 
care a fost echvalată la o rată de 5 Abazi = 1 Rublă rusă. Totuși monedele 
georgiene au continuat să circule până în 1850. 

 

          
 

Abazi georgian emis de autoritatea rusească din Tbilisi în 1827. 
 

În perioada 1919-1923, ca urmare a obţinerii independenţei faţă de 
Rusia, Georgia a introdus o nouă monedă: Manetii, adică Rubla georgiană 
avînd 100 de Kapeiki. Au fost emise monede de: 50 Kapeiki şi bancnote de: 1, 
2, 5, 10, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 Manetii.  

După anexarea Georgiei la URSS, Manetii georgian a fost înlocuit cu 
Rrubla sovietică. După obţinerea independenţei faţă de URSS la 9 aprilie 
1991, Georgia emite în anul 1993 moneda Lari sub formă de cupoane, iar din 
2 octombrie 1995, moneda Larii. Au fost emise monede de: 1, 2, 5, 10, 20, 50 
Tetri şi 1, 2 Lari. Bancnote de: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Lari. 

 

      
 

Bancnotă Larii – cupon din 1993 
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Bancnotă 50 Kapeiki din 1919 
 

      
 

Bancnotă de 1 Manetii din 1919 
 

       
 

Bancnotă de 5.000 Manetii din 1921 
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 GERMANIA 

 
Goldmark (marcă-aur), oficial numit simplu Mark, a fost moneda de 

cont utilizată în Imperiul German (al II-lea Reich), între 1873 și 1914. A 
înlocuit diverse monede locale (între care Florinul/Guldenul, din Sud 
și Talerul din Nord) aflate în uz înainte de unificarea germană din 1871. 1 
Mark = 100 Pfennig. 

Piesele monetare metalice curente emise în perioada 1873-1914 au 
fost: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Pfennig şi ½, 2, 3, 5, 10, 20 Mark, iar bancnotele: 5, 
10, 20, 100 și 1.000 Mark. 
 

      
 

Bancnota de 5 Mark 1874 
 

     
 

Bancnota de 10 Mark 1906 
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Bancnota de 20 Mark din 1914 
 

    
 

Moneda de 10 Mark din 1900 şi 1906 (aur)  
 
 

 
 

Monede de 1, 2, 5, 10 Pfennig 1900-1915 
 
 

Papiermark („Marcă de hârtie”) este denumirea 
dată monedei germane începând din iulie 1914. Papiermark a cunoscut o per-
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ioadă de hiperinflație, de la începutul anului 1922 s-a devalorizat exponențial 
până în 20 noiembrie 1923. După această dată, Papiermark a început să fie 
înlocuit de Rentenmark, apoi la 30 august 1924 de Reichsmark. Renten-
mark și Reichsmark au coabitat până în 1945. 

Monedele Papiermark au avut nominalul de: 1, 2, 5, 50 Pfennig şi 1, 3, 
200, 500 Mark iar bancnotele: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 Mark şi cu acelaşi 
nominal mii Mark, milioane Mark, miliarde Mark, bilioane Mark.  

 

    
 

      
 

Bancnotă de 50 Mark din 23.07.1920 
 

     
 

Bancnotă de 5.000 Mark din 6.09.1922 
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Bancnotă de 1 milion Mark din 20.02.1923 şi 1 miliard Mark din 2.9.1923 
 

      
 

Bancnotă de 1 trilion Mark din 15.2.1924 
 

Rentenmark a fost o monedă emisă la 15 noiembrie 1923, pentru a 
opri hiperinflaţia din 1922 şi 1923, în Weimar Germania. A fost împărţit în 
100 Rentenpfennig. A fost înlocuit în 1924 de Reichsmark. Au fost emise 
monede de: 1, 2, 5, 10, 50 Rentenpfennig şi bancnote de: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 
500, 1.000 Rentenmark. 

 
 

    
  

Monede de 2 şi 5 Rentenpfennig 
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Bancnotă de 1 Rentenmark din 1923 
 

    
 

Bancnotă de 1 Rentenmark din 1923 
 
 

  Reichsmark („marcă a Reich-ului”) a fost din 1924, până în an-
ul 1948 moneda naţională a Republicii de la Weimar (1924 - 1933), al celui 
de-al Treilea Reich (1933 - 1945) şi a Germaniei ocupate de forţele aliate 
(1945 - 1948). Un Reichsmark era divizat în 100 Reichspfennig.  

Au fost emise monede cu valoarea de: 1, 2, 4, 5, 10, 50 Pfennigi şi 1, 2, 
3, 5 Reichsmark (din argint). Bancnote au fost emise cu nominalul următor, la 
reforma monetară din anul 1924, şi în perioada 1929 – 1936: 10, 20, 50, 100, 
1.000 Reichsmark, iar în perioada 1938- 1945: 1, 2, 5, 20, 50 Reichsmark.  
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Monede Reichspfennig de diferite valori şi metale din perioada 1933 – 1945 
 

    
 

Bancnotă de 50 Reichsmark din 1924 
 

     
 

Bancnotă de 1.000 Reichsmark din 1936 
 

    
 

Bancnotă de 5 Reichsmark din 1942 
 
Marca germană a fost din 1948 valuta oficială, la început în zonele 

germane aflate sub control francez, american și britanic, apoi a Republicii 
Federale Germania și a Berlinului Occidental, până la reunificarea din 1990 și 
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apoi valuta oficială a Germaniei reunificate, până la introducerea monedei 
unice euro, în 1999, circulând în paralel cu acesta până la 31 decembrie 2001. 
Subdiviziunea sa a fost pfennigul, ce reprezenta a suta parte dintr-o marcă. 

S-au emis următoarele monede: 1, 2, 5, 10, 50 Pfennigi şi 1, 2, 5 Mărci 
germane, iar bancnotele au avut nominale de: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Mărci 
germane. 

Marca germană a mai fost monedă de circulație pentru Kosovo şi 
Muntenegru în perioada 1999 – 2001. 

 

    
 

Monede de 1 şi 10 Mark 
 

    
 

Bancnotă de 10 Mark din 1960 
 

         
 

Bancnotă de 1.000 Mark din 1 august 1991 
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Bancnotă de 50 Mark din 2 februarie 1998 
 

 Marca est-germană a fost moneda Republicii Democrate Germane. 
A fost cunoscută oficial ca Deutsche Mark în perioada 1948-1964, Mark der 
Deutschen Notenbank în perioada 1964 – 1967 şi ca Mark der DDR în peri-
oada 1968-1990. Marka a fost împărţită în 100 Pfennig. 

 Au fost emise următoarele monede: 1, 5, 10, 20, 50 Pfennigi şi 1, 2, 5, 
10, 20 Mark, iar bancnotele au avut nominalul de: 5, 10, 20, 50, 100 Mark.  

    

    
 

 Monede est-germane 
 

    
 

Bancnota de 50 Pfennig 1948 
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Bancnota de 1 Mark din 1948 
 

  
 

Bancnota de 20 Mark din 1955 
   

   
 

Bancnota de 20 Mark din 1989 
 

GRECIA 
 

Drahma a fost moneda utilizată în Grecia pe parcursul mai multor 
perioade din istoria sa, o unitate monetară greacă veche, emisă de mul-
te orașe-state grecești pe o perioadă de zece secole, de la perioada arhaică, 
de-a lungul perioadei clasice, până la perioada elenistică și epoca romană. 

Prima monedă grecească modernă a fost introdusă în 1832 
de regele grec Otto, iar ultima emisiune a fost înlocuită cu Euro în anul 2001. 
Drahma modernă s-a născut la scurt timp după independența Greciei. Ea a 
înlocuit moneda grecească Phoenix, puțin apreciată de greci. Drahma a încetat 
să mai aibă curs legal la 28 februarie 2002. 
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Perioada celui de-Al Doilea Război Mondial a antrenat o inflație im-
portantă. Din 1944 a fost pusă în circulație Drahma nouă, cu o rată de schimb 
de 50.000.000.000 Drahme vechi pentru o Drahmă nouă. Această nouă deviză 
a fost devalorizată din nou în 1953 și în 1956. 

Au fost emise monede cu valoarea de 50 Leptoni, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 
100, 500 Drahme şi bancnote cu nominalul de 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 
10.000 Drahme. Drahma a fost divizată în 100 de Leptoni. 

 

   
 

Bancnota de 25 Drahme din 1841 
 

    
 

Bancnota de 500 Drahme din 1 octombrie 1932 
 

   
 

Bancnota de 5.000.000 Drahme din 20 iulie 1944 
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Bancnota de 10 Drahme din 1955 
 

    
 

Bancnota de 5.000 Drahme din 1 iunie 1997, ultima emisiune 
 

     
 

    
 

    
Diferite nominale de monede Lepta şi Drahme 
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IRLANDA 
 

 Cea mai veche monedă a Irlandei a fost introdusă în anul 997 şi a 
fost denumită Liră, care era împărţită în 20 de Shillings, fiecare cu 12 Pence. 
Lira irlandeză a existat până în ianuarie 1826, când a fuzionat cu Lira sterlină. 

După cucerirea independenţei, noul stat liber irlandez și-a creat pro-
pria monedă în anul 1928, sub numele de Lira Saorstát. Noile monede au fost 
denumite astfel: ¼ farthing, ½ halfpenny, 1 penny, 3 pence, 6 pence, 1 shilling, 
2 florin, half corona şi 10 shillingi. Bancnotele au avut următoarele valori: 1, 5, 
10, 20, 50, 100 Pound. Din 9 februarie 2002, Euro înlocuieşte Lira irlandeză. 

  

      
 

Bancnotă de 5 Pound din 1928, din seria A (1928 - 1977) 
 

         
 

Bancnotă de 1 Pound din 13 aprilie 1934, din seria A (1929 - 1953) numite 
„Bancnote consolidate“, emise, dar care nu au avut un curs legal 

 

         
 

Bancnotă de 1 Pound din 19 septembrie 1976, din seria B (1976 - 1993) 
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Bancnotă de 1 Pound din 19 noiembrie 1979, din seria B (1976 - 1993) 
 

    
 

Bancnotă de 100 Pound din 28 august 1996, din seria C (1992 - 2001) 
 
 

ISRAEL 
 
 Prima monedă a statului Israel a circulat în perioada 15 mai 1948 - 23 

iunie 1952 sub denumirea de Lira Palestiniană (1 Lira Palestiniană = 1.000 
Mils sau Prutot). Au fost emise monede cu valoarea de: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 
100 Mils, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 Prutot şi bancnote cu nominalul de: 500 
Mili, 1, 5, 10, 50, 100 de Lire palestiniene. 

 

      
 

Bancnotă de 10 Pounds din perioada 1948 – 1951 
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Monede de 10 şi 25 Prutot din perioada 1948 -1951 
 

 Lira israeliană a fost moneda statului Israel de la 9 iunie 1952 până 
la 23 februarie 1980. Aceasta avea ca subunităţi: 1.000 Mil (1951 - 1952), 1.000 
Pruta (1952 - 1960) şi 100 Agora (1960 - 1980). Au fost emise monede cu 
valoarea de: 1, 5, 10, 25 Agorot, ½, 1, 5 Lire şi bancnote de: 5, 10, 50, 100, 500 
Lire israeliene.  
 

       
 

Bancnota de 500 Pruta din 4 august 1955 
 

       
 

Bancnota de 1 Lira din 27 ocombrie 1955 
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Bancnota de 1/2 Lira din 15 ocombrie 1959 
 

      
 

Bancnota de 50 Lirot din 9 decembrie 1960 
 

     
 

Bancnota de 50 Lirot din 13 ianuarie 1972 
 

      
 

Bancnota de 5 Lirot din 11 martie 1976 
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     Monedă de 25 Mils 6.4.1949          Monedă de 10 Prutot 1957 
                                          

 

    
 

  Monedă de 25 Agorot 1960 - 1979      Monedă de 1 Liră 1967 - 1980 
                                 

 
 Vechiul siclul izraelian sau shekelul, a fost moneda statului Israel 

între 24 februarie 1980 şi 31 decembrie 1985 când a fost înlocuit de Noul Si-
clul. Vechil Siclul a fost împărţit în 100 de Agorot. Au fost emise monede cu 
valoarea de: 1, 5, 10 Agorot, ½, 1, 5, 10, 50, 100 Shekeli şi bancnote cu nomi-
nalul de: 1, 5, 19, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 Shekeli. 
 
 

      
 

Bancnota de 1 Shekel din 24 februarie 1980 
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Bancnota de 10.000 Shekeli din 27 noiembrie 1984 
 
 

    
 

Monede de 5 şi 10 Agorot perioada (1980 - 1985) 
 

      
 

Monede de 1/2 şi 2 Shekeli perioada (1980 - 1985) 
 

ITALIA 
 
 Lira a fost moneda naţională a Italiei în perioada 1861-28 februarie 

2002, când Italia a trecut la Euro. Lirele italiene au putut fi schimbate până la 
6 decembrie 2011. Lira se diviza în 100 Centesimi. În ultima vreme au existat 
monede cu valoarea de: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 Lire şi bancnote 
cu nominalul de: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 Lire. 
Monedele cu nominalul Centesimi (1, 2, 5, 10, 20, 25, 50) au circulat în 
perioada 1861 – 1943. 
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Bancnotă de 50 Centesemi din 30 aprilie 1874 

      

Bancnotă de 5 Centesemi din 2 ianuarie 1919 

      

Bancnotă de 1 Lira din 14 noiembrie 1939 

      

Bancnotă de 10 Lire din 23 noiembrie 1944 
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Bancnotă de 1.000 Lire din 20 martie 1947 

 

Bancnotă de 1.000 Lire din 24 martie 1962 

      

Bancnotă de 5.000 Lire din 21 aprilie 1973 

      

Bancnotă de 1.000 Lire din 3 octombrie 1990 
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Bancnota de 5 Lire „Biglietto di Stato“ din 17 decembrie 1882 

      

Bancnota de 25 Lire „Biglietto di Stato“ din 20 septembrie 1923 

      

Bancnota de 2 Lire „Buono di Cassa“ din 15 februarie 1897 

    

Bancnota de 1 Lira „Buono di Cassa“ din 27 mai 1898 
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Odată cu ocuparea Africii de Est în 1938, guvernul italian a autorizat 

emiterea de monedă de hârtie destinată special circulației pe teritoriile noi. 
Toate bancnotele din serie, 50, 100, 500 și 1000 Lire, erau identice cu cele 
corespunzătoare care circulau în același timp în Italia, cu o singură variantă 
de culoare.  

    

Bancnotă de 100 Lire de ocupaţie 
 

Miniassegno sau miniassegni erau un tip special de bani, un fel de 
notgelduri care au circulat în Italia la sfârșitul anilor 1970. Primele Miniasse-
gno au fost emise la 10 decembrie 1975 de Istituto Bancario San Paolo, cu 
valoarea de 100 lire italiene. Multe bănci au emis Miniasseegni cu valori 
nominale de: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 Lire.   

 

      
 

Miniassegno de 50 Lire din 6 decembrie 1976 
 

      
 

Miniassegno de 100 şi 150 Lire Brescia  



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | IX, 2020 • 125 

 

      
 

Miniassegno de 100 Lire din 1 februarie 1977, Roma 
 

 
JAPONIA 

 
Mon-ul a fost o monedă japoneză din perioada Muromachi din 1336 

până la începutul perioadei Meiji în 1870. Semăna și era derivată din moneda 
chinezească „wen“. Monedele numite Mon au fost turnate în cupru sau fier și 
au circulat alături de lingouri de argint și aur denumite shu, bu și ryō, cu 4000 
mon = 16 shu = 4 bu = 1 ryo. După anul 1870 moneda naţională a Japoniei va 
fi Yen-ul. 
 

    
 

Monede metalice de 1 şi 4 Mon 
 

      
 

Monede metalice de 5 şi 100 Mon 
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KOSOVO 

 
 Situaţia monetară a statului Kosovo este una deosebită. Înainte de 

înființarea UNMIK în 10 iunie 1999 (Misiunea de Administrare Interimară a 
ONU), Kosovo (ca parte a Serbiei), era legată de politica monetară iugoslavă 
și de Dinarul iugoslav, dar datorită inflaţiei, kosovarii au preferat să utilizeze 
și să acumuleze valute străine. Cele mai frecvent utilizate monede străine au 
fost Lek-ul albanez, Marca germană, Francul elveţian şi Dolarul SUA. 

În 1999, Kosovo a supraimprimat 8 valori de bancnote pe bancnote 
emise de Banca Macedoniei, concepute ca mijloc de plată pentru achiziţia de 
arme de către Armata de Eliberare din Kosovo (UCK – Ushtria Clirimtare e 
Kosoves). Aceste bancnote au avut nominalul de: 10, 25, 50, 100, 500, 1.000, 
5.000 şi 10.000 Dinari. 

La fel ca Germania, Kosovo a trecut la euro la 1 ianuarie 2002. Marca 
germană a rămas curs legal în Kosovo până la 9 martie 2002. Acest teritoriu 
(sau mini-stat) nu a emis niciodată propriile sale monede sau bancnote. 

 

      
 

Bancnotă de 10 Dinari supraimprimată din 1 aprilie 1999 
 

        
       

Bancnotă de 500 Dinari supraimprimată din 1 aprilie 1999 
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Bancnotă de 10.000 Dinari supraimprimată din 1 aprilie 1999 
  

      
 

Bancnotă de 3 Dardarët fantezie propagandistică emisă în 26 mai 2012 
 
 

      
 

Bancnotă de 3 Dardarët fantezie propagandistică emisă în 2016 
 

LETONIA 
 
După înființarea Republicii Letonia la 18 noiembrie 1918, au fost în 

circulație următoarele monede: Ostrubles și Ostmarks, emise de autoritățile 
de ocupație germană. 
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Bancnote de 1 şi 3 Ostrubles din 1918 
 

      
 

Bancnote de 1.000 Ostmarks din 1918 
 

La 22 martie 1919, Letonia emite primele bancnote: Ruble letone și 
Copeici letone. Din aprilie 1919 până în octombrie 1922 notele de mai sus au 
fost emise în valori de 1, 5, 10, 25, 50, 100 și 500 de Ruble și 5, 10, 25 și 50 de 
Copeici de hârtie.  

 

      
 

Bancnotă de trei Ruble din 1919 
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Bancnotă de 10 Ruble din 1919 
 

La 3 august 1922, Lats-ul a devenit unitatea monetară a Letoniei, iar o 
sutime dintr-un Lats a fost numită Santims.  

În 1922–1940 Banca Letoniei a emis bancnote cu nominalul de 10, 20, 
25, 50, 100 și 500 de Lats şi monede cu valoarea de: 1, 2, 5, 10, 20 și 50 Santimi 
dar și monede de 1, 2 și 5 Lats . 

 

       
 

Bancnotă de 100 Latu din 1923 
 

       
 

Bancnotă de 25 Latu din 1928 
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Bancnotă de 100 Latu din 1939 
 

      
 

Bancnotă de 100 Latu din 1940 
 

După cel de-al doilea război mondial, Letonia a devenit din nou parte 
a sistemului financiar al URSS. După adoptarea Declarației privind restau-
rarea independenței Republicii Letonia din 4 mai 1990, la 4 mai 1992 Lituania 
pune în circulație moneda provizorie a Băncii Letoniei, Rubla letonă. 
Valoarea nominală a acestei monede a fost de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 200 și 500 de 
Ruble.  

 

      
 

Bancnotă de 50 Rublu din 1992 
 

La 5 martie 1993, au fost puse în circulație primele bancnote de hârtie 
de 5, 10, 20, 50, 100, 500 Lats, precum și monede sub denumirea de 1, 2, 5, 10, 
20 și 50 de Santimi și 1 și 2 Lats. 

 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | IX, 2020 • 131 

      
 

Bancnotă de 50 Latu din 1992 
 

      
 

Bancnotă de 100 Latu din 2007 
 

 În timpul ocupației Germane din perioada 1941-1944, nemții au emis 
un jeton pentru cumpărături de țesături care înlocuia banii. Exemple de no-
tare a punctelor: Pânză de bumbac, 80 cm/metru - 8 Puncte; Pânză de in, 80 
cm/metru - 8 Puncte; Stofă de lână, 145 cm/metru - 16 Puncte; 1 Tricou bar-
batesc din bumbac - 20 Puncte, 1 Pereche şosete bărbăteşti din bumbac - 4 
Puncte, 1 Chilot damă din mătase artificială - 7 Puncte, 1 Rochie damă din 
lână 50% - 30 Puncte, 1 Jachetă bărbătească de muncă din lână 50% - 42 
Puncte. 

 

       
 

Jeton de 5 Punkte pentru țesături 
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Monede de 1, 2, 5 Santimi și 1 Lats  
 

 
LITUANIA 

 
 
Litas-ul lituanian a fost moneda Lituaniei, până la 1 ianuarie 2015, 

când a fost înlocuit cu Euro (1 ianuarie 2015). A fost împărțit în 100 Centu. 
Primul Litas a fost introdus la 2 octombrie 1922, înlocu-
ind Ostmark și Ostruble. Monedele care au fost introduse în 1925 au fost: 1 
Centa, 2, 5 Centai, 10, 20, 50 Centu, 1 Litas, 2 Litu, 5, 10 Litai. 

În 1922, Banca Lituaniei a emis bancnote de 1 Centa, 2 Centu, 5 Centai, 
10, 20, 50 Centų și 1 Litas, 2 Litu, 5 Litai, 10, 50, 100 Litu. În 1924, au fost 
adăugate 500 și 1000 de Litu.  

 

       
 

Bancnotă de 50 Litas din 1919 – 1920 
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Bancnotă de 20 Centu din 1922 
 

       
 

Bancnotă de 100 Litu din 1922 
 

      
 

Bancnotă de 1.000 Litu din 1924 
 

       
 

Bancnotă de 50 Litu din 1928 
 



134 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 

 
 

Bancnotă comemorativă de 5 Litai din 1929  
 

Litas-ul a fost înlocuit de Rubla sovietică în aprilie 1941, după ce 
Lituania a fost anexată de Uniunea Sovietică. 

Litas-ul a devenit din nou moneda Lituaniei la 25 iunie 1993, când a 
înlocuit moneda temporară Talona cu o rată de 1 Litas = 100 Talona. Noile 
bancnote au avut nominalul de: 1 Lită, 2, 5 Litai, 10, 20, 50, 100, 200, 500 
Litų. Monedele au avut valori de: 1 Centa, 2, 5 Centai, 10, 20, 50 Centu, 1 
Litas, 2, 5 Litai (bimetal în 1998).  
 

      
 

Bancnotă de 1 Talonas din 1991 (temporară) 
 
 

      
 

Bancnotă de 1 Talonas din 1992 
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Bancnotă de 200 Litu din 1997 
 

      
 

Bancnotă de 200 Litu din 2007 
 

Memel, cunoscut azi ca Klaipeda, este un oraș-port la Marea Baltică, 
ocupat în perioada 1252 – 1945 de Germania, iar din 1945 oraș al Lituaniei. 

 

      
 

Bancnotă de 100 Mark din 1922 care a circulat în Memel 
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Monede lituanene de diferite valori 
 

   
 

Banca Lituaniei a lansat patru monede comemorative dedicate unor stațiuni 
lituaniene: Birstonas, Druskininkai, Neringa și Palanga 
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LUXEMBURG 
 

Francul Luxemburghez a fost moneda statului Luxemburg, între 
1854 și 1999 (cu excepția perioadei 1941-1944, când a circulat 
Frang-ul). Francul a rămas în circulație până în 2002, când a fost înlocuit 
cu Euro. Francul a fost împărțit în 100 de Centime. 

Înainte de Primul Război Mondial, Luxemburg-ul a emis bancnote 
numite Thaler și apoi Mark. 

 

      
 

Bancnote de 10 Thaler și 10 Mark emise în 1856 
 

       
 

Bancnote de 50 Thaler emise în 1900 
 

În 28 noiembrie 1914, au fost emise primele bancnote exprimate în 
Franci de: 1, 2, 5, 25 și 125, urmate în 1919 de bancnote cu valoarea de 50 
Centime și 500 Franci, în 1932, bancnote de 50 de Franci, urmate de bancnote 
de 1000 de Franci în 1940. 

 



138 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 

      
 

Bancnote de 50 Centimes și 2 Franci emise în 1914 
 

 
 

Bancnotă de 100 Franci emisă în 10 februarie 1923  
 

 În timpul ocupației Germane (1941 – 1944), au circulat bancnote cu 
valorile de 10, 20, 50 și  100 Frang. 

 

      
 

Bancnota de 20 Frang emisă în 1943  
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În 1944, după eliberare, Francul a fost reintrodus cu o nouă serie de 
note în denumiri de 5, 10, 20, 50 și 100 de Franci. Bancnotele de 5 Franci au 
fost înlocuite cu monede în 1949, urmate în anul 1963 de bancnotele de 500 și 
1.000 de Franci.  

 

      
 

Bancnota de 50 Franci emisă în 1944  
 

      
 

Bancnota de 10 Franci emisă în 1954  
 

În 1985, Institutul Monetar din Luxemburg a emis primele bancnote 
de 1.000 de Franci, urmate în 1993 de bancnotele de 5000 de Franci. 

 

       
 

Bancnota de 100 Franci emisă în 1 mai 1981 
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Bancnota de 1.000 Franci emisă în 1985 
 

     
 

Bancnota de 5.000 Franci emisă în 1996 
 

    
 

    
 

Monede cu valori diferite din Luxemburg 
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MALTA 
   

Lira malteză a fost moneda statului Malta din 1972 până la 31 de-
cembrie 2007. De la 1 ianuarie 2008 a fost înlocuită cu Euro. Din anul 1825, 
Malta a avut în circulație pe teritoriul său moneda britanică Shilling = 12 
Pence, până în anul 1972. În 1972 s-a introdus Lira malteză = 100 Cenți  = 
10 Mil. Au fost emise monede de: 1, 2, 5, 10, 25, 50 Cenți, 1 Liră și bancnote 
de: 2, 5, 10, 20 Lire. 

 

       
 

Bancnote de 1 și 5 Pound din 1886, care au circulat în Malta 
 

Bancnotele emise între 1914 și 1918, s-au numit: 5 și 10 Șilingi, 1, 5 și 
10 Lire sterline. În 1940, s-au emis bancnote cu valoarea de: 2 1/2 , 5 și 10 
Șilingi și 1 Pound. Din 15 ianuarie 1973 bancnotele se redenumesc în Lire, 
împărțite în 1.000 Mil (până în 1994) sau 100 Cenți. Până în anul 1972, 
bancnotele au fost scrise în limba engleză, apoi, din 1973 până în 1985, în 
limba malteză pe avers și limba engleză pe revers. Din 1985, pe ambele fețe 
s-a folosit limba malteză. 

 
 

             
 

Bancnote de 5 și 10 Shillings din 1914 
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Bancnote de 1 Shilling și 5 Ponds 
 

     
 

Bancnotă de 1 Pound din 1949 
 

      
 

Bancnotă de 5 Pounds din 1949 
 

    
 

Bancnotă de 1 Lira din 1967 
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Bancnotă de 20 Lire având textul  
în limba malteză pe avers și limba engleză pe revers 1973 - 1985 

 

      
 

Bancnotă de 20 lire având textul în limba malteză pe ambele fețe 
1985 - 2007 

 

      
 

Bancnotă de 5 lire din 2000 
 

       
 

Bancnotă provizorie de 1 Shilling din 1940 și supratipar pe o bancnotă de 2 
Shillingi din 20 noiembrie 1918 
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Monede malteze de diferite valori 
 

MANCIUKUO - MANCIURIA 
 

Yuani Manchukuo a fost unitatea monetară oficială a Imperiului 
Manciuriei din iunie 1932 până în 15 august 1945. În perioada 1945-1946 
moneda curentă a fost Rubla sovietică, iar din 1946 Yuan renminbi (moneda 
oficială a Chinei). Yuan-ul avea subdiviziuni de 1.000 Li, 100 Fen, 10 Chiao. 
Au fost emise monede de: 5 Li, 1, 5 Fen, 1 Chiao și bancnotede: 1, 5, 10, 100, 
1.000 Yuani. 

 

      
 

Bancnotă de 1 Yen din 1922 -1923  
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Bancnotă de 100 Yeni din 1938    
 

      
 

Bancnotă de 5 Chiao (50 Fen) din 1935 
 

      
 

Bancnotă de 1 Yen din 1944  
 

      
 

Bancnotă de 100 Yen din 1945  
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Bancnotă de 5 Fen din 1945  
 

   
 

   
 

Monede din Maciuria cu valori diferite 
 
 

MUNTENEGRU 
 

Perperul muntenegrean a fost în perioada 1906-1918, moneda 
națională a statului Muntenegru. Perperul a fost împărțit în 100 de Pare. 
După integrarea statului Muntenegru în  Regatul Iugoslaviei, Perperul mun-
tenegren a fost înlocuit, anul în 1918, cu Coroana iugoslavă, iar 
în 1920, cu Dinarul iugoslav. După destrămarea Iugoslaviei, Muntenegrul a 
avut posibilitatea de a emite din nou o monedă proprie, dar a decis să 
adopte Marca germană, iar în 2002, a adoptat moneda unica europeană Euro.  

În anul 1906, au fost bătute monede de 1, 2, 10 și 20 de Parale. În an-
ul 1909, au fost bătute monede de 1 și 5 Perperi urmate de o monedă de 2 
Perperi, în 1910. Monedele de 10 și 20 Perperi din aur au fost emise în 1910, 
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împreună cu o monedă de 100 de Perperi, tot din aur, emisă, însă într-un tiraj 
mult mai mic. Bancnotele au fost tipărite în 1912, având cupiuri de 1, 2, 5, 10, 
50 și 100 de Perperi. În 1914, guvernul a emis trei serii de bancnote, având 
valorile nominale de 1, 2, 5, 20, 50 și 100 de Perperi. În 1917, armata austriacă 
a emis vouchere în perperi convertibili și monede (Münzperper).  

 

        
 

Bancnotă de 1 Perper emisă în anul 1912 
 

      
 

Bancnotă de 5 Perper emisă în 25 iulie 1914 
 

       
 

Bancnotă de 20 Perper emisă în 25 iulie 1914 
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Bancnotă de 10 Perper emisă în 1917 de armata austriacă  
 

    
 

    
 

Monede de diferite valori și metale emise în perioada 1906 – 1910 
 
 
PORTUGALIA 

 
 

Escudo portughez a fost moneda națională a Portugaliei din anul 
1911 până în 1 ianuarie 1999, când s-a introdus Euro. Escudo era împărțit în 
100 de Centavos. Escudo-ul portughez a fost scos din circulație la 28 februar-
ie 2002. 

Ultimele monede emise au avut valoarea de: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 
Centavos iar bancnotele: 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Escudo. 
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Înainte de Escudo, din 1430 până în anul 1911, moneda Portugaliei a 
fost Reis. Prima monedă Real a fost introdusă de regele Fernando I în 1380, 
monedă din argint. Primele bancnote au fost emise în anul 1797. 

 

      
 

Bancnotă de 5.000 Reis emisă în anul 1798 
 

          
 

Bancnotă de 5 Reis emisă în anul 1891 
 

       
 

Bancnotă de 1.000 Reis emisă în anul 1910 
 

În anul 1911, Escudo a înlocuit Realul cu o rată de 1 Escudo = 
1.000 Réis.  
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Bancnotă de 10 Centavos emisă în anul 1917 
 

          
 

Bancnotă de 1 Escudo emisă în anul 1917 
 

          

 

Bancnotă de 2,50 Escudo emisă în anul 1922 
 

      
 

Bancnotă de 50 Escudo emisă în anul 1949 
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Bancnotă de 20 Escudo emisă în anul 1951 
 

         
 

Bancnotă de 1.000 Escudo emisă în anul 1967 
 

         

 

Bancnotă de 500 Escudo emisă în anul 1979 
 

           
 

Bancnotă de 1.000 Escudo emisă în anul 1980 
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Bancnotă de 5.000 Escudo emisă în anul 1998 
 

 
Monede portugheze de diferite valori - avers  

 
 

SLOVACIA 
 

Coroană slovacă sau Koruana slovacă a fost moneda națională a 
Slovaciei între 8 februarie 1993 și 31 decembrie 2008 și a putut fi utilizată 
pentru plata în numerar până la 16 ianuarie 2009. La 1 ianuarie 2009, Slovacia 
a trecut la moneda Euro. O Koruna se împărțea în 100 de Halerov. Au fost 
emise monede cu nominalul de 50 Haler, 1, 2, 5, 10 Koruna și bancnote de 20, 
50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000 Koruna. 

Koruna slovacă a mai circulat și în perioada Republicii Slovace 
(1939-1945). În 1945, Slovacia devine parte a Cehoslovaciei până în 1 ianuarie 
1993, când în urma unei dizolvări pașnice (Divorțul de Catifea), își recâștigă 
independența.  
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Bancnotă de 1.000 Korun emisă în anul 1939 
 

       
 

Bancnotă de 5.000 Korun emisă în anul 1944 
 

      
 

Bancnotă de 5.000 Korun emisă în 17 noiembrie 2003 
 

      
  

Bancnotă de 500 Korun emisă în anul 1993 
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Monede slovace din perioada 1939 - 1945 
 

    
 

Monede slovace din perioada 1993 – 2009 
 
 

SLOVENIA 
 

Tolarul a fost moneda din Slovenia, din 8 octombrie 1991 până la in-
troducerea monedei Euro, la 1 ianuarie 2007. Tolarul a fost împărțită în 
100 Stotinov. În perioada 1945 – 1991, moneda a fost Dinarul Jugoslav. 

Au fost emise monede cu valoarea de: 50 Stotinov, 1, 2, 5, 10, 20, 50 
Tolarjev și bancnote de: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000 To-
larjev. 

 

      
  

Bancnotă de 10 Korun emisă în anul 1977 
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Bancnotă de 1 Lipa emisă în 29 martie 1990  
 

       
 

Bancnotă de 100 Korun emisă în 1991 
 

      
 

Bancnotă de 10.000 Talerjev emisă în 15 ianuarie 2000 
 

    
 

Bancnotă de 10.000 Talerjev emisă în anul 2007 
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Set monede slovene 

 
SPANIA 

 
 Peseta spaniolă a fost moneda națională a Spaniei între 1868 și 2002. 

Ea a fost înlocuită la 1 ianuarie 1999 cu Euro. Era împărțită în 100 Céntimo. 
Peseta spaniolă a înlocuit Realul spaniol care a circulat începând cu sec. XIV, 
constituind baza sistemului monetar spaniol. Realul avea ca multipli 2, 4, 8 
Reali. Ultimele monede în circulație au avut următoarele valori: 1, 5, 10, 25, 
50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000 Peseta iar bancnotele: 1, 5, 25, 100, 200. 500, 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000 Peseta. 

 

      
 

Bancnote de 50 și 1.000 Pesetas din 1875 și 1876  
 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | IX, 2020 • 157 

      
 

Bancnotă de 1.000 Pesetas din 1925  
 

       
 

Bancnotă de 500 Pesetas din 1935  
 

    
 

Bancnotă de 500 Pesetas din 1940 
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Bancnotă de 5 Pesetas din 1948 
 

      
 

Bancnotă de 1.000 Pesetas din 1957 
 

      
 

Bancnote de 1 Pesetas din 1951 și 1953 
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Bancnotă de 100 Pesetas din 1961 
 

       
 

 Bancnotă de 500 Pesetas din 1979 
  

 

      
 

Bancnotă de 200 Pesetas din 1980 
 

       
 

Bancnotă de 10.000 Pesetas din 1992 
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Monede spaniole de valori diferite 
 

    
 

Monedă comemorativă din argint de 300 Euro din anul 2019 
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ȚĂRILE de JOS - OLANDA 

 
Gulden-ul (Florin-ul) a fost moneda națională folosită în Țările de 

Jos din 1279 până la 28 ianuarie 2002, când a fost înlocuită de Euro. Guldenul 
era împărțit în 100 de Cenți. 

Ultimele monede folosite au avut următoarele valori: 5, 10, 25 Cenți, 1, 2½, 
5 Florini, iar bancnotele aveau valori de: 10, 25, 50, 100, 250 și 1.000 de Guldeni.  

 

      
 

Bancnotă de 10 Gulden (1852) și de 60 Gulden (1860) 
 

      
 

Bancnotă de 100 Gulden (1860) și de 100 de Gulden (1914) 
 

       
 

Bancnotă de 10 Gulden din 1941 - 1942 



162 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 
 

       
 

Bancnotă de 10 Gulden din 1953 
 

       
 

Bancnotă de 10 Gulden din 1968 
 

      
 

Bancnotă de 10 Gulden din 1989 
 

      
 

Bancnotă de 10 Gulden din 1992 
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Strămoșul monedei naționale a României - Lowenthalerul 
 

    
 

Monede olandeze din aur 
 
 
 

UCRAINA 
 

Karbowanez  a fost o unitate monetară a Ucrainei în trei epoci difer-
ite ale secolului al XX – lea: 17 martie 1917 – 29 aprilie 1918, 1942 – 1945 și 
10 ianuarie 1992 – 16 septembrie 1996. Karbowanez a fost împărțit în 100 de 
Kopiykas, dar nu au fost emise niciodată denumiri în Kopiykas. Din 25 august 
1996, Karbowanez-ul este înlocuit de Grivină. În perioada 1922 – 24 august 
1991, moneda care a circulat în Ucraina a fost Rubla sovietică. 

Bancnotele emise au avut valoarea de: 1, 3, 5, 10, 25,  50, 100, 200, 
500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000, 
1.000.000 Karbowanez.  
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Bancnotă de 100 Karbowanez din 1917, cu textul în ucraineană, rusă și idiș 
 

      
 

Bancnotă de 1 Karbowanez din 1918 
 

     
 

Bancnotă de 1.000 Karbowanez din 1918 
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Bancnotă de 500 Karbowanez din 1918 
 

      
 

Bancnotă de 100 Karbowanez din 1918 
 

       
 

Bancnotă de 200 Karbowanez - kupon din 1991 (provizorie) 
 

       
 

Bancnotă de 1.000.000 Karbowanez din 1995 
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Bancnotă de 500 Karbowanez din 2006 
 

    
 

Bancnotă de 1.000 Karbowanez din 2019 
 

 
 

Monede ucrainiene 
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UNGARIA 
 Korona maghiară a fost moneda care a în locuit Coroana Aus-

tro-Ungară în 1919. 1 Korona = 100 Fillér. Au fost emise monede cu valoarea 
de 10 și 20 Fillér și bancnote cu valoarea de: 20, 50, Fillér, 1, 2, 10, 20, 25, 50, 
100, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 
Korona. Suferind o gravă inflație, korona maghiară a fost înlocuită de la 1 
ianuarie 1927 de Pengö maghiar, iar cu începere de la 31 iulie 1946, Pengö a 
fost și el înlocuit de Forint. 

 

      
 

Bancnota de 10 Koroane Austro-Ungare din 1904 
 

       
 

Bancnote cu supratipar pe bancnote Austro-Ungare din 18 martie 1920 
 
 

      
 

Bancnota de 1.000 Koroane Ungare din 1 ianuarie 1920 
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Bancnota de 1.000.000 Koroane Ungare din 31 martie 1924 
 

      
 

Bancnote cu valoarea supratipărită în Pengö, respectiv fillér din  
25 august 1926 

 

      
 

Bancnotă de 50 Pengö din 1 octombrie 1932 
 

      
 

Bancnotă de 2 Pengö din 15 iulie 1940   
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Bancnotă de o sută de milioane de Pengö din 3 iunie 1946 – hiperinflație 
 

    
 

Monede maghiare 
 
 
 

SURSE 
 

 Standard catalog of World Paper Money, General Issues, 1368 – 1960, 11th 

Oficial Edition, Edited by George Cuhaj, Printed in the United States of 
America. 

 Standard catalog of World Paper Money, Modern Issues, 1961 – Present, 
22th Oficial Edition, Edited by Maggie Judkins, Printed in the United States of 
America. 

 Standard catalog of World Coins, 1901 - 2000, 34th Oficial Edition, Edit-
ed by Colin R. Bruce II, Printed in the United States of America. 

 Standard catalog of World Coins, 2001 - Date, 4th Oficial Edition, Edited 
by George Cuhaj, Printed in the United States of America. 

 Date, fotografii, text, etc. de pe Facebook. 
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OUĂ IMPERIALE FABERGÉ PE 
MONEDE 

 
 

col. (rtg.) ing. Ștefan SAMOILĂ 
vice președintele Societății Numismatice Române 
președintele Secției Numismatice Brașov 
 

 Setul monetar Ouă Imperiale Fabergé este dedicat de monetăria 
statului Niue uneia dintre cele mai prețioase bijuterii. De peste o sută de ani, 
ouăle Fabergé au fost un simbol al extravaganței și al luxului pur, create de 
Peter Carl Fabergé. Rafinatele monede eternizează frumusețea lor, printr-o 
redare fără precedent a detaliilor cu un desen elaborat.   

Peter Carl Fabergé cunoscut de asemenea sub numele de Karl Gus-
tavovici Fabergé, (n. 30 mai 1846 - d. 24 septembrie 1920) a fost un bijutier rus, 
cunoscut îndeosebi pentru „Ouăle Fabergé”, bijuterii realizate din metale și 
pietre prețioase, la baza cărora se află tradiția pascală. Tatăl său a fost bijutier, 
iar Peter Carl a preluat afacerea acestuia, după moartea sa. În 1885, 
țarul Alexandru al III-lea al Rusiei i-a cerut lui Fabergé să facă o bijuterie în 
formă de ou de Paște pentru soția sa, astfel apărând celebrele Ouă Fabergé. 

Ouăle au fost create în perioada 1885-1917, 
pentru țarii ruși, Alexandru al III-lea și Nicolae al 
II-lea, în număr de 54 bucăți, iar 17 bucăți pentru 
clienți privați (șapte comandate de Alexandr Fer-
dinadovici Kelch, proprietarul unei mine de aur 
siberiene și 10 de către alții, precum baronii Roth-
schild, ducesa de Marlborough, famila Nobel etc.), 
în total 71 de exemplare. Toate ouăle erau făcute 
din metale preţioase, precum aur, platină și argint, 
fiind decorate cu pietre nestemate: diamante, 
smaralde, perle, rubine şi alte pietre preţioase.  

Unul dintre cele mai scumpe ouă a fost Oul 
de Iarnă (piesă cu 3.000 rubine) creat în anul 1913, 
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care ar fi costat în banii de astăzi aproape 3 milioane de euro. Oul a fost 
vândut în 2002 la o licitaţie, cu suma de 9,6 milioane de dolari. 

Oul Rothschild, este unul din cel mai scumpe ouă 
de Fabergé, care a fost vândut de Casa de licitații Christie 
la 28 noiembrie 2007, pentru 8,9 milioane de lire sterline 
(11.240.535 dolari), inclusiv comisionul. Prețul obținut de 
ou a stabilit trei recorduri de licitație și a depășit licitația 
din anul 2002, pentru Oul de Iarnă, creat în anul 1913. Oul 
a fost cumpărat de Alexandru Ivanov, directorul Muzeului 
Național Rus (un muzeu privat din Moscova).  

Oul Rothschild este un ou emailat, realizat din aur, 
argint, diamante și perle în anul 1902, de către Michael 
Perchin (1860 - 1903) și ceasornicarul Nikolay Rode sub 
supravegherea bijutierului rus Peter Carl Fabergé la St. 
Petersburg-Rusia.   

Oul a fost comandat de Béatrice Ephrussi de Roth-
schild și dăruit lui Germaine Halphen la logodna acesteia 
cu fratele mai mic al Béatrice, Édouard Alphonse James de 
Rothschild. 

Evaluările merg crescând de la 10-15 milioane de dolari pentru Oul 
Portocal, 12-18 milioane pentru Oul Lăcrămioare și 24 miloane de dolari 
pentru Oul Încoronării (toate aparțin lui Vekselberg). 

În prezent aceste bijuterii sunt răspândite în cele mai selecte colecții 
din lume, astfel: 10 la Palatul Kremlin, cinci în Muzeul de Arte Frumoase din 
Virginia, trei în colecția reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit, trei în 
Muzeul de artă din Nashville-SUA, trei într-o colecție privată din StateleU-
nite, două în proprietatea Fundatiei Sandoz (Elvetia), două la Muzeul Hill-
wood (Washington), două la Walters Art Museum din Baltimore, unul 
aparține prințului Albert al II-lea de Monaco, unul în Muzeul de Arta din 
Cleveland și altul în proprietatea Emirului Tamim bin Thani, liderul statului 
Qatar. În total 33 de ouă Fabergé. Omul de afaceri rus Viktor Felixovici 
Vekselberg, președintele Tyumen Oil Company (TNK), deține nouă ouă im-
periale, două realizate pentru Kelch și două pentru alții, toate provenind din 
colecția Forbes. În total 13 ouă Fabergé. 

Din păcate opt ouă imperiale nu sunt de găsit: Oul de Găină cu pan-
dantiv de safir (1886), Heruvimul cu Car (1888), Nécessaire (1889), Portretele 
lui Alexandru al III lea (1896), Mov (1897), Oul din nefrit (1902), Oul regal 
danez (1903), precum și acela care-l comemorează pe Alexandru al III-lea 
(1909).  
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 Setul de monede emis de către monetăria statului Niue este alcătuit 

din nouă piese sub formă de ou, cu următoarele teme: Al treilea ou Imperial, 
Calea ferată transsiberiană, Caucazul, Piața Alexandru, Palatul Gatchina, Oul 
regal danez, Petru cel Mare, Al XV-lea ou aniversar și Yachtul Standard. 

SPECIFICAȚII: argint 99%, tiraj 999, denumire 1 dollar neozeelandez 
(NZD), 9 x 1 dolari, greutate 16,81 g x 9 monede = 151,29 g, diametrul elipsei 
39,00 x 29,20 mm, anul emisiunii 2015, țara Insula Niue; pachetul include 
cutie de lemn, de lux, cu simbol de ouă de aur și certificat de autenticitate 
eliberat de Insula Niue & Monetăria din Polonia. 
 

   
 

Al 3-lea ou Imperial         Transsiberianul               Caucaz 
 

   
 

     Piața Alexandru       Palatul Gatchina       Oul regal danez 
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      Petru cel Mare      A XV-a aniversare        Yahtul Imperial 
 

           
  
      Reversul monedelor             Un ou original 
 

Setul de nouă monede cu Ouă Imperiale Fabergé din argint, 2012 – 2013 
 

SPECIFICAȚII: argint cu puritate de 92,5%, cristale Swarovski, tiraj 
9999, denumire 1 dollar neozeelandez (NZD), greutate 16,81 g x 9 monede = 
151,29 g, formă de elipsă cu dimensiunile 39,00 x 29,20 mm, grosime 2 mm, 
proof, anul emisiunii 2012 – 2013, țara: Insula Niue; pachetul include cutie de 
lemn, de lux, cu simbol un ou de aur și certificat de autenticitate eliberat de 
Insula Niue & Monetăria din Polonia. 

Setul conține monede cu următoarele teme: Oul Lilly, Oul Încor-
onarea, Oul Trandafir, Oul Lebădă, Oul Ordinul Sf. Gheorghe, Oul Cocoș, 
Oul Iarna, Oul Kremlin-Moscova (2012) și Oul Napoleonic (2013).  
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        Lilly                Încoronarea            Trandafir  
 

   
 

       Lebădă         Ordinul Sf. Gheorghe          Cocoș 
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         Iarna            Kremlin-Moscova        Napoleonian 
  

           
 

Reversul monedelor 
 

La alcătuirea acestei prezentări au fost folosite informații din articolul 
„Fantastica și trista poveste a ouălor Fabergé ajunse de la familia imperială la oli-
garhii lui Putin“ de Ionuț Bălan și de pe Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 

 
 
 
PLACHETA-MEDALIE TRIANON 100 

 
 

col. (rtg.) ing. Ștefan SAMOILĂ 
vicepreședintele Societății Numismatice Române 
președintele Secției Numismatice Brașov 
 

 Am sărbătorit în acest an un eveniment deosebit de important pen-
tru istoria poporul român și anume 100 de ani de la semnarea în Palatul 
Marele Trianon de la Versailles de către România cu cele 16 Puteri Aliate 
învingătoare în Primul Război Mondial, pe de o parte, și de Ungaria, în cali-
tate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, pe de altă parte, la data de 4 
iunie 1920, a Tratatului de la Trianon care a stabilit granițele noului stat Un-
garia cu vecinii săi: Austria, viitoarea Iugoslavie, România și Cehoslovacia.  

 Acest tratat face parte dintr-un șir de tratate de pace încheiate la 
sfârșitul Primului Război Mondial de către Puterile Aliate și anume: cu Ger-

mania în 28 iunie 1919, 
la Versailles, cu Austria 
în 10 septembrie 1919, la 
Saint Germain en Laye, 
cu Bulgaria în 27 
noiembrie 1919, la 
Neuilly și cu Turcia în 4 
iunie 1921, la Sévres, 
înlocuit ulterior cu 
Tratatul de la Lausanne 
din 24 iulie 1923. 

  
Palatul Chateau de  
Versailles Trianon 
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Tratatul cuprinde 364 articole divizate în patru părți. Prima parte in-
clude Pactul Ligii Națiunilor (parte comună pentru toate tratatele de pace 
încheiate după Primul Război Mondial). 

Partea a doua (articolele 27-35) definește frontierele Ungariei cu 
statele vecine. În principiu, acestea sunt actualele frontiere ale Ungariei. 
Frontiera româno-ungară este descrisă în secțiunea a doua a articolului 27 
(traseul actualei frontiere între România și Ungaria). 

În principiu, Tratatul consfințea includerea teritoriului 
Croației-Slavoniei (partea de nord a Republicii Croația) și Voivodinei (inclu-
siv treimea de vest a Banatului) în cadrul Regatului Sârbilor, Croaților și Slo-
venilor, a Slovaciei și Ruteniei (azi: Republica Slovacia și, respectiv, Regiunea 
Transcarpatia din Ucraina) în cadrul Cehoslovaciei, a Transilvaniei și părții 
răsăritene a Banatului în cadrul României și a Burgenlandului în cadrul Re-
publicii Austriei. 

Partea a treia (articolele 36-78), intitulată "Clauze politice pentru Eu-
ropa", conținea o serie de clauze privind, pe de o parte, cadrul bilateral al 
relațiilor dintre Ungaria și statele vecine, pe de altă parte recunoașterea unor 
clauze politice privind anumite state din Europa (Belgia, Luxemburg etc.), 
dispoziții referitoare la cetățenie și protecția minorităților naționale. 

Partea a patra (articolele 79-101), intitulată "Interesele Ungariei în 
afara Europei", conținea prevederi referitoare la renunțarea de către Ungaria 
la tratatele încheiate de către Dubla Monarhie cu Maroc, Egipt, Siam 
(Thailanda de azi) și China. 

Frontierele de la Trianon au fost consfințite din nou în anul 1947, 
prin Tratatul de Pace de la Paris (10 februarie 1947), încheiat între Puterile 
Aliate și Ungaria. 

Tratatul de la Trianon a fost semnat din partea României de doctorul Ion 
Cantacuzino, ministru de stat şi Nicolae Titulescu, fost ministru, secretar de 
stat, iar din partea Ungariei, de Gaston de Bernard, ministrul muncii şi 
ocrotirii sociale, şi Alfred Drasche Lazar de Thorda, trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar. 

 Tratatul de la Trianon a fost votat în cele două camere ale Par-
lamentului României în data de 17 și 26 august 1920, ratificat și promulgat 
prin Decret Regal la 30 august 1920, intrând în vigoare la 26 iulie 1921. 

 Parlamentul Ungariei a dezbătut și votat legea de ratificarea 
Tratatului de la Trianon la 11-13 noiembrie 1920. 

 Pentru a aniversa cei 100 de ani de la Semnarea Tratatului de la Tri-
anon, Societatea Numismatică Română, prin Secția Numismatică Brașov, a 
intenționat să organizeze cel de-al V-lea Congres Internațional de Numis-
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matică denumit TRIANON – 100, la Brașov, dar datorită pandemiei 
COVID-19 nu s-a putut realiza acest lucru. 

 Pentru a aniversa totuși cei 100 de ani de la semnarea Tratatului de la 
Trianon, Secția Numismatică Brașov a realizat 20 de seturi plachetă-medalie 
care se prezintă astfel: 

Pe avers, central, harta României Mari având granița conturată cu tri-
colorul României. În două medalioane, în stânga Regina Maria cea care a par-
ticipat la o campanie diplomatică asiduă pentru recunoașterea internațională a 
statului român reîntregit, având întrevederi oficiale sau informale 
cu suveranul Marii Britanii George al V-lea, cu președintele Franței, Georges 
Clemenceau sau cu reprezentanții de marcă ai mass-mediei europene, iar în 
dreapta Regele Ferdinand I „Întregitorul“, amândoi în ținută militară.  

Regina Maria a fost numită în anul 1896, comandant onorific al Regi-
mentului 4 Roșiori, implicându-se activ în toate acțiunile regimentului care va 
fi denumit mai târziu Regimentul 4 Roșiori „Regina Maria“. Regele Ferdi-
nand I a fost general de corp de armată în armata României.  

Pe hartă sunt înscrise principalele orașe ale României: Bucureşti, 
Chişinău, Cernăuţi, Alba Iulia, Constanţa, Craiova şi Timişoara cu implicaţii 
în realizarea României Mari. Text pe hartă: 100 ANI/TRATATUL DE LA 
TRIANON/1920 ● 4 IUNIE ●2020 

În jurul hărţii, pe fond albastru, vecinii României, la nord Cehoslova-
cia, Polonia, la nord-est Uniunea Sovietică, la sud Bulgaria şi la vest Iugosla-
via şi Ungaria. 

Pe revers, pe fond albastru, sus, textul SOCIETATEA NUMIS-
MATICĂ ROMÂNĂ SECŢIA BRAŞOV, iar central o parte din textul 
Tratatului de la Trianon şi anume art. 45: „Ungaria renunţă în ceea ce o 
priveşte, în favoarea României, la toate drepturile şi titlurile asupra fostei 
monarhii austro-ungare situate dincolo de frontierele Ungariei, astfel cum 
sunt fixate la articolul 27, Partea II (Frontierele Ungariei )...“, iar jos: Din 
Tratatul de la Trianon, 1920, art. 45.  

În cele două colţuri de jos monogramele autorilor plachetei: Ş(TEFAN) 
S(AMOILĂ) în stânga şi S(ILVIU) D(OBRAŞ) în dreapta. 

Placheta are dimensiunea de 100 x 70 mm, este realizată din zamac 
aurit şi acoperită cu email transparent. Placheta este dispusă într-o cutie 
pluşată. 
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Din set face parte şi o insignă, în două variante, ca cele din fotografie. 
 

 

 
 

Insigna este realizată din zamac aurit şi emailat. Are dimensiunea de 40 
X 36 mm, cu ac de prindere tip agrafă. S-au realizat câte 20 bucăți din fiecare 
tip. 

Setul a fost conceput de col. ing. Ştefan Samoilă, fiind proiectat şi re-
alizat de către un colectiv condus de ing. Silviu Dobraş, managerul firmei SC 
ACCESORII PROD SRL din Oradea. 
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* 

 Un BIS! O medalie lansată de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 
„Regina Maria“. 
 

 Medalia prezintă pe avers, central, Palatul Marele Trianon de la 
Versailles. În partea superioară legenda pe 3 rânduri: PARIS/PALATUL 
MARELE TRIANON/DE LA VERSAILLES iar jos 4 IUNIE 2020. Circular, 
legenda: 100 DE ANI DE LA RECUNOAŞTEREA INTERNAŢIONALĂ A 
MARII UNIRI DE LA 1 DECEMBRIE 1918. 
 

     
  

  
Pe revers, central, harta României Mari cu zonele geografice, în 

ordine alfabetică: Banat, Basarabia, Bucovina, Cadrilater, Crişana, Dobrogea, 
Maramureş, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania. Circular, legenda: 
SEMNAREA TRATATULUI DE LA TRIANON DE CĂTRE STATELE 
ALIATE ÎNVINGĂTOARE CU UNGARIA/ÎN PRIMUL RĂZBOI 
MONDIAL. La exteriorul medaliei, între două cercuri concentrice, legenda: ● 
ROMÂNIA ● ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR „REGINA 
MARIA“.   

 Medalia are diametrul de 70 mm, grosimea 5 mm și a fost realizată 
din tombac aurit. Este dispusă într-o cutie din plastic tip D10 pe pluş roşu. 
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RADIODIFUZIUNEA ROMÂNĂ PE 
TIMPUL DICTATURII CARLISTE 
 (FEBRUARIE 1938 - SEPTEMBRIE 1940) 

 
colonel (r) ing. Florian Ungur - YO5BWQ 
Asociația Colecționarilor din Sălaj 
 

După debutul dificil, marcat în mare măsură și de ezitările 
guvernanților de la acea vreme, la care s-au adăugat și obstacolele de natură 
economică, la un deceniu de existență, radiofonia din România a reușit să 
atingă un nivel de dezvoltare ce a făcut ca aceasta să fie reprezentativă în 
rândul radiodifuziunilor europene importante. 

După un deceniu de existență, așa cum s-a arătat, bilanțul Societății 
Române de Radiodifuziune (S.R.R.) a fost, în general pozitiv, atât din punct 
de vedere cantitativ (tehnic, economico-financiar, număr de abonați) cât și 
calitativ (programe muzicale și vorbite) cu perspectiva îmbunătățirii pe toate 
planurile (legislativ, organizațional, tehnic, cultural-educativ). 

Slăbirea și deteriorarea democrației românești în preajma celei de-a 
doua conflagrații mondiale, atât din cauze interne, dar, mai ales externe, au 
dus la dominarea S.R.R. de către dictaturile ce s-au instaurat începând cu 
10/11 februarie 1938. 

Instaurarea regimului de dictatură regală, cunoscut și sub numele de 
dictatură carlistă, a fost rezultatul evoluțiilor interne, al fragmentării vieții 
politice din România, dar, și al influențelor externe datorate în primul rând 
ascensiunii regimurilor dictatoriale și, mai apoi totalitare la nivelul întregii 
Europe. 

Dictatura instaurată de regele Carol al II-lea a deschis, din păcate, o 
pagină neagră în istoria țării noastre, lăsând poporului român și țării deopo-
trivă, o moștenire grea, pătată de amintirea unor abuzuri și nedreptăți 
nemaiîntâlnite în trecut. 
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Instaurarea dictaturii carliste nu a luat prin surprindere S.R.R., la acea 

vreme fiind subordonată aproape complet puterii de stat, și prin urmare, ce-
lui care exercita această putere. 

Consiliul de Administrație al S.R.R. era în întregime subordonat re-
gelui, la fel și directorul general de la acea vreme, avocatul Dan Sărățeanu. 
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Documente ale vremii, respectiv Dările de seamă anuale, pe care 
Consiliul de Administrație al S.R.R. le prezenta Adunării Generale a Acțion-
arilor reflectă gradul de subordonare față de rege, considerat a fi Augustul 
Protector al Radiodifuziunii Române ..... cel care a binevoit să folosească deseori, 
în comunicările sale cu țara, microfonul nostru, acordându-ne astfel onoarea de a 
sluji sufletului obștesc cu cea mai respectată și ascultată parte a emisiunilor anului. 

Laudele și osanalele aduse regelui au făcut obiectul multor even-
imente la care participa monarhul, considerat fiind Îndrumătorul Înalt al 
spiritualității românești care ajută ca S.R.R. să intensifice fericit viața culturală 
a României. 

Priceperea și abnegația personalului S.R.R. trebuiau consacrate națiu-
nii, dar, nu oricum, ci prin intermediul persoanei monarhului, cel care 
întruchipa națiunea română. Această abordare a creat în timp confuzie și 
descurajare, eșecurile de mai târziu ale dictaturii carliste fiind transferate au-
tomat pe umerii națiunii. De fapt, această situație este o caracteristică a tu-
turor regimurilor dictatoriale care au trăit cu iluzia că vin la putere din istorie 
și rămân instalate la putere pentru multă vreme, între ele și națiune trebuind 
să fie o identitate perfectă de idealuri și aspirații. 

Personalități ale vremii au amplificat această utopie, apreciind că 
dezvoltarea radiofoniei românești s-a datorat exclusiv persoanei lui Carol al 
II-lea. 

În acest context, scriitorul Liviu Rebreanu sublinia într-unul din 
artcolele sale: 

 
Avântul adevărat, ca în toate domeniile de creație, i l-a imprimat Restaurația. 

Majestatea Sa Regele Carol al II-lea, înțelegând adânc imensele posibilități ale ra-
diofoniei, i-a acordat îndată tot sprijinul și a urmărit de aproape propășirea ei. Regele 
este primul suveran care utilizând microfonul, a vorbit direct poporului său în 
ceasuri bune ca și în momente grele. 
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Sub oblăduirea regală, radiofonia românească s-a încadrat apoi din ce în ce 

mai solid în noul ritm al vieții naționale. Fără a neglija exigențele distractive, 
subliniind mai răspicat tendințele culturale, a devenit un auxiliar spiritual al ordinei 
noi, un serviciu național în interesul cel mai înalt. 

Privitor la folosirea microfonului de către dictatura carlistă, acest fapt 
nu a însemnat dispariția din programele radio ale S.R.R. a emisiunilor cul-
turale, de divertisment, a teatrului radiofonic ori a muzicii de calitate. În 
schimb, emisiunile care puteau avea conotații politice (cronici, conferințe, ra-
diojurnale ș.a.) au fost folosite pentru propaganda puterii. 

Introducându-se masiv politica la microfon (lucru interzis, de altfel) 
puterea a încercat să mascheze această situație prin argumentarea faptului că 
nu era vorba de politică, ci doar de prezentarea unor puncte de vedere din 
partea statului, în ultimă instanță, ale întregii națiuni. În fapt, microfonul ra-
diodifuziunii a devenit ușor-ușor una dintre cele mai puternice arme de 
propagandă pe care dictatura carlistă le-a folosit pentru a influența opinia 
publică în sensul dorit; propaganda dictatorială nu s-a făcut la întâmplare, ea 
a avut teme bine conturate și segmente bine definite de populație căreia s-a 
adresat. 
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Am să prezint în cele ce urmează câteva referințe legate de abordarea 
unor teme prioritare în politica dictaturii carliste, teme care și-au găsit finali-
tate în perioada respectivă. 

Astfel, prezentarea noii Constituții la microfonul radiodifuziunii a 
fost prima temă propagandistică de cea mai mare importanță din perioada 
dictaturii. Rapiditatea cu care noua Constituție a urmat procesul con-
stituțional poate fi explicată prin dorința monarhului de a-și vedea legitimat 
cât de repede actul de forță prin care a introdus regimul de guvernare per-
sonală. În acest context regele se putea justifica și acoperi cu votul favorabil a 
peste 4 milioane de români, chiar dacă realitatea se prezenta altfel. Supusă 
unui plebiscit în ziua de 24 februarie 1938, noua Constituție a fost aprobată 
cu 4.297.581 de voturi pentru, și doar 5.483 voturi împotrivă, fiind promul-
gată pe data de 27 februarie 1938. 

În cronicile și conferințele radiofonice juriști și alți specialiști în drept 
constituțional au prezentat aspecte relevante ale plebiscitului, considerat a fi 
o adevărată majoritate democratică, care a asigurat fără probleme consfințirea 
noii Constituții; în intervențiile radiofonice aceștia susțineau argumentat că 
noua Constituție întărește puterea executivă a guvernului, și totodată, acordă 
mai multe drepturi regelui, declarat a fi Capul Statului. 

 

        
 
Aceste drepturi ale monarhului au fost justificate prin aceea că el re-

prezintă elementul de permanență, de continuitate în conducerea statului; 
puterea legislativă nu a fost desființată, dar parlamentul țării va fi alcătuit din 
reprezentanți ai diferitelor îndeletniciri manuale și intelectuale. În ceea ce 
privește puterea judecătorească au fost menținute principiile fundamentale, 
însă au fost desființate curțile cu jurați, acestea nemaicorespunzând la acea 
vreme intereselor superioare ale societății. 
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Analizată sub aspect economic de către specialiști în domeniu, noua 

Constituție în forma de la acea vreme, avea să aducă o serie de elemente im-
portante, cum au fost: 

- accentul pe ideea solidarității naționale; 
- conceptul de colaborare și nu al luptei de clasă; 
- ideea respectării proprietății și a intangibilității creanței. 
Aplicarea în practică a acestor principii ar duce la o consolidare a 

economiei românești, la siguranță și propășire, în final la o înălțare a țării. 
Regretabil, aceste previziuni constituționale nu s-au adeverit, în perioada 
imediat următoare situația economică a țării s-a deteriorat, după anul 1938 
urmând o perioadă de declin, care s-ar fi putut transforma în criză economică 
dacă nu ar fi izbucnit cel de-al doilea război mondial. 

Propaganda radiofonică a dictaturii carliste a încercat permanent să 
convingă și să capteze bunăvoința opiniei publice în legătură cu principalele 
măsuri adoptate în vederea instaurării și consolidării noului regim; astfel, 
vechiul regim de democrație parlamentară a fost atacat fără cruțare și în 
permanență, atribuindu-i practic toate relele de care suferea țara la acea 
vreme. 

Pentru a nu fi contracarată și deranjată, propaganda carlistă folosind 
microfonul radiodifuziunii, a folosit în mod abuziv și cenzura; aceasta a 
funcționat permanent și cu o eficiență deosebită. 

Având în centrul ei persoana regelui Carol al II-lea, și obiectivul de a 
trezi în opinia publică respectul și prețuirea nețărmurită față de aceasta, 
propaganda radiofonică a dictaturii carliste s-a adresat direcționat și unor 
segmente sociale și de populație considerate a fi importante; astfel, o atenție 
deosebită s-a acordat tineretului, educației sale în cadrul școlii, în cadrul or-
ganizației Straja Țării și a premilităriei, precum și tineretului legionar pe care 
dictatura urmărea să-l mențină liniștit și să-l sustragă de sub influența Gărzii 
de Fier. 
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Educația în școli, începând cu școala primară de patru clase s-a făcut 

continuu în spiritul ideilor propagandistice ale dictaturii carliste inclusiv pe 
calea undelor radio; emisiuni radiofonice precum Ora școlarului, Ora militară 
ș.a. au avut ca scop educarea în spiritul noilor idei ale propagandei regimului, 
în final crearea unui învățământ controlat și dirijat. 

În acest context politic un rol important l-au avut învățătorii și 
profesorii care trebuiau să-și închine toate eforturile și capacitățile creatoare 
slujirii dictaturii carliste. 

 

 
 
Cu tot efortul propagandistic, în timp, măsurile întreprinse pe timpul 

dictaturii carliste nu și-au atins în totalitate scopurile propuse în ceea ce 
privește tineretul, mai ales în privința tineretului legionar, care va rămâne 
permanent un adversar ireductibil al regimului. 
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Propaganda radiofonică a dictaturii carliste a avut printre prioritățile 

sale și țărănimea, categoria cea mai numeroasă a populației țării, re-
prezentând la acea vreme 80 % din aceasta. Propaganda radiofonică adresată 
țăranilor avea în centrul ei, tot persoana monarhului; acesta a format 
așa-zisele echipe studențești trimise la sate să asigure prin priceperea și 
munca lor un trai mai bun sătenilor. În același context crearea căminelor cul-
turale la sate a avut ca scop asigurarea unui nivel cultural focalizat, evident, 
pe proslăvirea regelui, cel care a dat țării un regim nou, care va permite con-
struirea unei țări noi, în care satele să-și aibă locul binemeritat. 
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Conferințele radiofonice ținute la microfonul radiodifuziunii 
întregeau cultul personalității regelui, concluzionând că toate problemele ag-
riculturii românești se pot rezolva numai datorită Majestății Sale. 

Omagiile aduse monarhului în aceste conferințe transmise pe calea 
undelor au avut un rol deosebit de important în cultul personalității, consid-
erând că în istoria țării românești Majestatea Sa Regele Carol al II-lea va 
rămâne primul agricultor al țării, Regele țăranilor și Îndrumătorul agriculturii 
românești. 

După țărănime, un alt segment important de populație căruia i se va 
adresa în mod deosebit propaganda radiofonică carlistă a fost muncitorimea. 
Pentru aceasta a fost înființată o emisiune radiofonică dedicată, intitulată Ora 
Muncă și Voie Bună. La fel ca și emisiunile pentru săteni, și cele pentru 
muncitori aveau în centrul lor persoana regelui, activitatea intensă depusă de 
acesta și de organizațiile înființate de el pentru binele muncitorilor. 

 

 
 
Dintre oamenii politici influenți, primul care reține atenția în ceea ce 

privește propaganda radiofonică adresată muncitorimii a fost Armand 
Călinescu, prim-ministru la acea vreme. În discursul său ținut la 1 mai 1939, 
arăta că ... ceea ce nu s-a realizat pentru muncitorime în vechiul regim de pretinsă 
democrație, se înfăptuiește astăzi, în regim autoritar, dar de dragoste pentru munci-
torimea românească. 
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Toate aceste înfăptuiri, arăta Călinescu, inclusiv noul regim, nu au fost 

întâmplătoare, ele datorându-se regelui și marii sale înțelepciuni. Toate aceste real-
izări nu ar fi fost posibile, n-ar fi fost înfăptuite fără înțelegerea superioară, fără 
dragostea adâncă, fără îndemnul de fiecare zi, fără încurajarea continuă pe care o dă 
rezolvării problemelor muncitoreștii, Majestatea Sa Regele Carol al II-lea. Lui, 
muncii Lui, inițiativei Lui, se datorează realizările de până azi în domeniul 
revendicărilor muncitorești. 

Osanalele adresate regelui în scop propagandistic, un adevărat cor de 
laude fără măsură au fost difuzate pe calea undelor radio și de alți intelec-
tuali și oameni de cultură ai vremii. 
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Astfel, Mihail Ralea, ministru al muncii, arăta că ... transformările din 
domeniul muncii și din lumea muncitorească se datorează Marelui Nostru Rege, care 
dorea să dea muncitorimii române munca cea mai rodnică, dar și bucuria cea mai 
adevărată, pentru înălțarea tuturora spre un viitor de pace și prosperitate. 

Înființarea organizației Muncă și Voie Bună la inițiativa regelui Carol al 
II-lea a contribuit, de asemenea, la preaslăvirea monarhului, care dacă nu ar 
fi fost, România s-ar fi prăbușit într-un hău al nenorocirilor, în întuneric și 
barbarie. 

Poeți cu un anumit renume în cultura românească au scris poezii 
dedicate exclusiv muncitorimii, și care apoi au fost difuzate prin intermediul 
microfonului radiodifuziunii; dintre aceștia, pot fi enumerați: Adrian Maniu, 
poezia Dulgherul, Leon Feraru, poezia Cântecul lăcătușului, Vasile Voiculescu, 
poezia Imn Muncii, George Lesnea, poezia Fierarul. 

 

 
    A. Maniu         L. Feraru      V. Voiculescu       G. Lesnea 

 
Și în ceea ce privește muncitorimea, propaganda radiofonică carlistă 

s-a soldat cu un mare eșec. Clasa muncitoare, la fel ca și țărănimea, fără a mai 
vorbi de intelectualitate, nu a fost de acord cu dictatura regală, într-un final 
pronunțându-se cu schimbarea regimului. 

După cum s-a putut observa până aici, propaganda radiofonică a dic-
taturii carliste, indiferent de segmentul social căruia i s-a adresat și indiferent 
de instituțiile pe care le-a reprezentat, plasa în permanență în centrul ei per-
soana regelui Carol al II-lea. Regele era permanent prezentat ca fiind 
întruchiparea năzuințelor naționale, fiind în același timnp, trecutul, prezentul 
și viitorul României Mari. 

Propaganda carlistă, prin toate formele ei, a lăsat impresia că fără re-
ge, România s-ar prăbuși într-un hău al nenorocirilor, în întuneric și barbarie. 
Cu cât aceste afirmații erau mai lipsite de realism și adevăr, ele trebuiau rep-
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etate tot mai des, cu tot mai multă convingere de către personalitățile vieții 
publice ale vremii. 

În acest context, președintele Consiliului de Administrație al Societății 
Române de Radiodifuziune, general Constantin Ștefănescu-Amza arăta: 

 

 
 
Societatea noastră, Societatea Română de Radiodifuziune, are ca Înalt Pro-

tector, Înalt Îndrumător și Președinte de Onoare pe însuși Majestatea Sa Regele 
Carol al II-lea, care ne onorează cu Înalta Sa Protecțiune și ne îndrumează cu 
înțeleptele sale sfaturi, pentru tot ce este bun, folositor și frumos, pentru tot ce se 
atinge de cultura și educațiunea acestui popor, pentru toate clasele sociale, pentru 
toate ramurile de activitate. 

Toată gama de cultură și educație, de informări de natură economică, finan-
ciară, meteorologică, calendaristică, știri interne și externe, comunicări de măsuri de 
guvernare și buna și folositoare propagandă națională nu trebuiesc uitate, ele fiind 
rezultatul excepționalei Personalități a Marelui și Înțeleptului nostru rege. 

La rândul său, Constantin Rădulescu-Motru, vorbind la microfonul 
Radiodifuziunii Române arăta: Enciclopedia României, apărând sub patronajul 
Majestății Sale Regele Carol al II-lea, este de fapt, închinată Lui, Regele, soarele 
ocrotitor al țării. 
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O altă problemă de interes pe fondul analizei aspectelor ce au definit 

dictatura carlistă este cea legată de propaganda radiofonică privitoare la 
viața politică internațională, poziția României în cadrul acesteia și la prob-
lema națională care s-a acutizat în acea perioadă. 

Este știut faptul că dictatura carlistă s-a putut instaura pe un anumit 
fond al vieții politice internaționale, dominat de ascensiunea regimurilor to-
talitate și dictatoriale în țările Europei acelor ani (Rusia Sovietică, Bulgaria, 
Iugoslavia, Ungaria, Polonia). 

În acest sens, osanalele aduse regelui prin intermediul microfonului 
radiofonic scoteau în relief faptul că acesta este considerat artizanul politicii 
externe ale României și o personalitate de anvergură internațională ascultată 
și capabilă să influențeze pozitiv politica marilor puteri. 

Aceste exagerări evidente aveau să fie infirmate o dată cu trecerea 
timpului și schimbărilor în viața politică internațională. Până atunci însă, 
propaganda radiofonică a dictaturii carliste a încercat să insufle opiniei pub-
lice sentimentul de securitate privitor la amenințările din afară, sentiment la 
baza căruia se afla preamărirea capacităților regale, Carol al II-lea fiind 
prezentat ca un fel de garant nu numai al stabilității și liniștii interne, dar și al 
inviolabilității granițelor țării, omul care va sări primul în apărarea lor. 
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Grigore Gafencu, ministru de externe la acea vreme, sublinia: 
 

 
 
România urmărește în afară, cu statornică voință, o politică de pace. Acți-

unea ei externă, ținând seama de realități, de învățămintele vieții internaționale, ca și 
de vechi și credincioase prietenii, apără năzuințele, drepturile, interesele statului și 
ale poporului român. Această politică se desfășoară sub înalta și înțeleapta conducere 
a Majestății Sale Regelui, care îi asigură atât de trebuincioasa ei continuitate. Ea nu 
atârnă de schimbări de guverne sau de persoane. E, în cel mai plin înțeles al cu-
vântului, o politică națională. Augustul nostru Suveran poartă cuvântul țării, 
afirmând cârmuitorilor marilor puteri voința noastră de a fi de față oriunde se poate 
munci și se poate lupta pentru pace. 

Contextul politic internațional determinat de declanșarea celui de-al 
Doilea Război Mondial, precum și amputarea teritorială a României prin 
pactul Molotov-Ribbentrop aveau să schimbe orientarea propagandei dicta-
toriale carliste. În fața acestei situații, propaganda dictaturii carliste a încercat 
să acrediteze ideea că cedarea celor două teritorii, deși foarte dureroasă, 
fusese necesară pentru protejarea restului țării și că regele fusese cel care a 
avut tăria sufletească necesară pentru a face acest pas. În același timp se 
anunța foarte hotărât că pe viitor România nu va mai accepta astfel de cedări 
și că-și va apăra restul teritoriului cu toate forțele disponibile. 

Încercând să explice situația creată, propaganda dictatorială căuta 
orice argument, oricât de fantezist ar fi fost, pentru a-și păstra credibilitatea; 
totodată, prin conferințe și discursuri radiofonice, mari personalități ale 
vremii cereau tot mai insistent ca națiunea să-și lase grijile în seama regelui și, 
în același timp, să rămână strâns unită. 
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Într-o conferință radiofoncă, generalul Petre Georgescu, comandantul 
gărzilor Partidului Națiunii, cerea ascultătorilor: 

Să lăsăm în seama Regelui și a sfetnicilor Săi, mijloacele și chipurile de folos-
it întru atingerea scopului și să avem încredere în înțelepciunea și patriotismul lor. 
Noi, cei mulți, să fim cu băgare de seamă și să facem numai ce se cuvine ... Solidari-
tatea națională trebuie să o simțim astăzi mai mult ca oricând. Un neam este cu atât 
mai tare, mai viguros și mai conștient de menirea sa istorică, cu cât este mai strâns 
legat de pământul Patriei și însuflețit de marile interese ale națiunii. 

Toate acestea nu erau decât cuvinte goale, în care nu mai credea 
națiunea. Unitatea țării, a tuturor forțelor politice și sociale, nu se mai putea 
realiza în jurul persoanei regelui și a camarilei sale. 

Atunci când prin Dictatul de la Viena (30 august 1940) a fost smulsă 
din trupul țării și partea de nord-vest a Ardealului, paharul nemulțumirii 
neamului a dat pe dinafară și regele a fost obligat să abdice și să părăsească 
țara. Doi ani și jumătate de dictatură regală au fost suficienți pentru țară. 

Din păcate, anii de dictatură carlistă nu au putut fi urmați de rein-
staurarea unui regim democratic, forțele democratice fiind slăbite și divizate, 
ceea ce a făcut ca țara să cadă pe mâna unui alt regim dictatorial, de dreapta, 
în frunte cu generalul Ion Antonescu. 

În încheierea articolului, consider că este necesară o scurtă retrospec-
tivă legată de caracteristicile propagandei radiofonice a dictaturii carliste, 
după cum urmează: 

- propaganda a avut permanent în centru persoana regelui Carol al 
II-lea, fiind expresia unei dictaturi personale și nu de grup; 

- propaganda radiofonică a încercat în permanență să prezinte opiniei 
publice, într-o lumină cât mai favorabilă, principalele instrumente 
ale dictaturii, cum au fost Constituția din 27 februarie 1938, 
Frontul Renașterii Naționale, Straja Țării, Organizația premilitară, 
Organizația Muncă și Voie bună ș.a. 

- propaganda s-a adresat unor segmente bine determinate de popu-
lație, respectiv, tineretul, țărănimea și muncitorimea; cât privește 
intelectualitatea, aceasta nu mai trebuia convinsă, ori accepta 
colaborarea cu regele ori se situa în opoziție cu toate dezavantajele 
ei; 

- propaganda radiofonică a dictaturii carliste s-a aflat mereu pe o 
poziție ofensivă, până la sfârșitul lunii iunie 1940, când cedarea 
fără luptă armată a Basarabiei și Bucovinei de Nord a compromis 
grav regimul; 

- în perioada 30 iunie-06 septembrie 1940 propaganda a trecut la o 
poziție defensivă pronunțată, încercând să convingă opinia pub-
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lică de faptul că cedările teritoriale au fost necesare pentru 
protejarea restului țării, pentru a se menține pacea în zona Bal-
canilor, și că numai un conducător înțelept și patriot ca regele 
Carol al II-lea ar fi putut să le accepte; tocmai, de aceea toate 
forțele țării trebuiau să se unească în jurul tronului și evident a 
suveranului. 

Analizând retrospectiv specificul propagandei radiofonice pe timpul 
dictaturii carliste, se poate aprecia faptul că aceasta nu și-a atins scopurile nu 
pentru că nu ar fi fost făcută cu profesionalism și competență, ci pentru 
simplul fapt că între afirmațiile sale și realitățile vieții curente era o prăpastie 
de netrecut. Promisiunile au fost numeroase, dar, realizările puține, România 
continuând să se confrunte cu aceleași dificultăți ca și în trecut. 

Compromiterea acestei propagande, precum și căderea regimului to-
talitar au fost determinate de cedările de teritorii românești, demonstrân-
du-se pentru toată lumea că regele Carol al II-lea era incapabil să mai con-
ducă țara în noua situație internațională creată și că trebuia să părăsească 
puterea, ceea ce s-a și întâmplat. 

Falimentul politic al dictaturii carliste, mai ales după cedarea terito-
riilor românești, a avut drept consecință abdicarea regelui Carol al II-lea și 
prăbușirea regimului său. Regretabil, revenirea la un regim democratic nu a 
fost posibilă, puterea fiind preluată de un alt regim dictatorial, cel al gen-
eralului Ion Antonescu, devenit ulterior, mareșal. Agreat de Germania na-
zistă, generalul Ion Antonescu s-a asociat la putere cu legionarii, instaurând 
dictatura militaro-legionară care s-a menținut până în luna ianuarie 1941. 
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CASA-MUZEU RADIO NOSTALGIA 
BRUSTURI – UN DECENIU DE 
EXISTENȚĂ 

 

colonel (r) ing. Florian Ungur - YO5BWQ 
Asociația Colecționarilor din Sălaj 

 
Motto: Trecutul nu este o arhivă, o magazie, unde scuturând praful, 

găsești, și azi, și mâine aceleași lucruri ........... mai uzate, mai șterse, dar, în 
fapt aceleași. Trecutul trăiește ............ e viu ............ în amintirile noastre, trăir-
ile noastre, în tot ce s-a întâmplat de-a lungul vremii ........ este de datoria no-
astră a-l proteja pentru ca viitorul să nu ne uite. 

 
 
Pornind cu speranță de la acest motto, locația muzeală ”Radio Nostal-

gia” Brusturi a încercat să aducă în fața publicului vizitator o fărâmă a istoriei 
radioului, cea mai mare invenție a omenirii de la început de secol XX. 

Anul 2020 marchează pentru locația muzeală ”Radio Nostalgia” 
Brusturi aniversarea unui deceniu de existență plin de realizări având ca 
obiectiv gestionarea și conservarea patrimoniului radiotehnic național, a 
mișcării radioamatoricești din România, în vederea punerii lor în valoare 
către publicul vizitator, în semn de respect față de valorile trecutului. 

Încă de la început locația muzeală Radio Nostalgia Brusturi a constituit 
un punct de interes pentru vizitatori, atât în spațiul virtual, cât și în spațiul de 
dispunere actual. 

 

 



198 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj 
 

 
 

Ca orice început, constituirea fondului muzeistic s-a făcut mai greoi, 
însă grație donațiilor făcute în acești ani și achiziționările de pe piața vintage 
specifică, s-a reușit extinderea mai multor secțuni : manipulatoare Morse, pub-
licistică radio, aparate de măsură și control, galeria aparatelor de epocă, 
colecția de QSL-uri, medalistică radio, colecția filatelică de radio și altele. 

În acest context, doresc să menționez, spre exemplu, secțiunea de pub-
licistică radio care s-a extins de la 750 de titluri existente la începutul anului 
2011 la 3.220 în prezent, titluri partajate pe mai multe subgrupe : manuale ra-
dio, reviste radio, broșuri, publicații, periodice, cărți tehnice, cataloage ș.a. 

 

 
 

Au fost completate total sau parțial colecțiile revistelor apărute în 
perioada interbelică : RADIO ROMÂN, Radio (Radiofonie, Televiziune, Ști-
ința pentru toti), Radiofonia, Radio-Adeverul, Radio UNIVERSUL precum și 
revistele apărute după anul 1945, dintre care : Radioelectronica, Radio, RA-
DIOAMATORUL, Pentru APĂRAREA PATRIEI, Sport și Tehnică, Tehnium 
ș.a. 
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Secțiunea manipulatoarelor Morse a fost completată cu exemplare autentice 
datând din anul 1890, precum și din primul deceniu al secolului XX. 

 

 
 

Dacă la începutul anului 2011 existau 40 de exemplare de manipula-
toare Morse, în prezent colecția cuprinde 155 exemplare de modele, tipuri și 
ani de fabricație din toate subgrupele: clasic, standard, speciale, semiauto-
mate și automate, reliefând evoluția din punct de vedere constructiv și 
funcțional pe o perioadă mai mare de 100 de ani. 

Gama aparatelor de măsură și control s-a extins de la 80 de exemplare 
la început, ajungând în prezent la 245 de exemplare din cele 2 subgrupe 
tehnice: analog și digital. 
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Această secțiune s-a diversificat continuu, de la instrumente de 
măsură (ampermetre, voltmetre, ohmetre ș.a) la aparate de măsură și control 
din ce în ce mai complexe (generatoare de semnal, voblere, osciloscoape, 
frecvențmetre electronice ș.a.) atât ca modele analogice cât și digitale. 

Pe parcursul anilor în laboratorul muzeului au fost recondiționate ori 
restaurate peste 80 de aparate de măsură și control cu etalonarea la valorile 
standard de construcție. 

Galeria aparatelor radio de epocă s-a completat cu câteva exemplare 
de galene radio fabricate la inceputul anilor 1924, precum și cu radiouri 
monolampă fabricate în anii 1924-1925. Urmează în perioada următoare ca 
această secțiune să fie completată cu modele ale aparatelor radio fabricate în 
perioada interbelică de către marile firme de renume (PHILIPS, AEG, 
BLAUPUNKT, GRUNDIG ș.a.), precum și cu aparate ce au fost fabricate în 
țara noastră începând cu anul 1949. 

 

 
 

Secțiunea aparatelor radio de epocă s-a dezvoltat într-un ritm mai 
lent, datorită, în primul rând rarității acestora pe piața vintage de radio și, în 
al doilea rând greutății de a găsi componentele active și pasive necesare re-
condiționării ori restaurării aparatelor care au necesitat asemenea operațiuni. 
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Exponatele existente în cadrul locației muzeale reflectă evoluția ra-
dioului din punct de vedere constructiv începând din anul 1924 până în zilele 
noastre, respectiv de la aparatele cu galenă la radioul modern. Extinderea 
acestei secțiuni, precum și preocuparea în vederea achiziționării de compo-
nente radio vechi (lămpi radio, bobine, condensatoare ș.a.) rămân priorități în 
perioada următoare, avându-se ca obiectiv creșterea numărului de exponate 
autentice. 

O atenție sporită s-a acordat încă de la început conservării materiale-
lor reprezentative și a celor purtătoare de informații în ceea ce privește is-
toricul mișcării radioamatoricești din țara noastră. În acest context au fost 
întreprinse măsuri pentru păstrarea corespunzătoare a actelor originale ce 
consfințesc înființarea Asociației Amatorilor Români de Unde Scurte la 1 
Martie 1936, a celorlalte acte normative privind amatorii radio români. A fost 
restaurată, totodată, colecția cuprinzând numerele YR5-Buletin, primul organ 
științific și informativ al A.A.R.U.S. 

 

 
 

Au fost de asemenea, inventariate si cartate o parte din cărțile de con-
firmare (QSL) donate muzeului de către radioamatorii români și străini, im-
primate ce atestă efectuarea legăturilor radio ale amatorilor români chiar din 
anul 1930. 

O atenție deosebită s-a acordat colecționării și păstrării fanioanelor, 
insignelor și altor elemente de heraldică specifică radioamatorismului din 
țara noastră si de peste hotare. 
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În ultimii trei ani, respectiv 2017-2019, a fost înființată o nouă secți-
une, cea de filatelie radio, cuprinzând peste 1.000 de exemplare cu timbre 
specifice tematicii radioului și comunicațiilor. 

Un aspect important în derularea activităților locației muzeale l-a 
constituit în acești ani, mediatizarea în spațiul media și virtual. 

Mediatizarea în spațiul media a fost posibilă, pe de o parte, urmare a 
colaborării fructuoase cu mass-media locală și centrală, și pe de altă parte 
colaborării cu diverse unități de învățământ pe timpul derulării programelor 
’’Școala altfel’’, Noaptea muzeelor ș.a. 

Vizitele elevilor și derularea acțiunilor care au vizat inițierea în tainele 
radioului au avut, de asemenea, un puternic impact mediatic. 
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În decursul acestor ani, pe baza calendarelor anuale de activități, 
locația muzeală a participat la o serie de acțiuni pe plan intern și internațional 
ce s-au desfășurat pe calea undelor radio; în acest context a fost activat indic-
ativul special de radio YQ 0 RN în toate benzile de lucru și modurile analog-
ice și digitale de radiocomunicații. Dintre cele mai reprezentative acțiuni se 
cuvine a fi menționate: 

- INTERNATIONAL MUSEUMS WEEKENDS (anual) 
- NOAPTEA MUZEELOR (anual) 
- trafic radio diurn și nocturn în benzile de radioamatori de unde 

scurte și ultrascurte 
- mediatizarea pe calea undelor a localității Brusturi în cadrul pro-

gramelor INFOTURISM 
- efectuarea de legături radio bilaterale pe timpul derulării pro-

gramelor naționale și internaționale World Flora & Fauna, atât în 
Europa, cât și pe mapamond 

- conlucrarea în eter pe timpul derulării expedițiilor internaționale 
DX, precum și în cadrul programelor speciale I.O.T.A ,S.O.T.A, 
J.O.T.A, Y.O.T.A. 

 -implicarea în organizarea manifestărilor expoziționale a ZILELOR 
RADIOULUI 

 -participarea la o serie de târguri cu specific vintage radio în țară și 
în străinătate 
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Participarea la activitățile menționate mai-sus s-a concretizat și în 

schimbul de QSL-uri (cărțile de confirmare a legăturilor radio) cu partenerii 
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de trafic expediindu-se în acești ani peste 8.000 de exemplare atât în țară cât ți 
în străinătate. 

Mediatizarea în spațiul virtual a avut ca prim obiectiv crearea 
site-ului oficial al locației (http://www.radionostalgia-brusturi.ro), site care a 
fost actualizat permanent cu articole, documentare, informații, fotografii și 
link-uri oferind vizitatorilor posibilitatea de a se informa și documenta în 
domeniul radioului.. 

Link-urile utile postate pe site-ul locației, spre exemplu, au dus la o 
mediatizare din ce în ce mai concludentă oferind vizitatorilor virtuali accesul 
la o documentare complexă în domeniul radioului; în acest context, numărul 
vizitatorilor site-ului a crescut constant încă de la înființare, ajungând la ora 
la care se scriu aceste rânduri la peste 340.000, cu o rată medie lunară de 2840 
de vizitatorii. 

Munca continuă de promovare a radioului, precum și rezultatele 
obținute în acești ani au fost răsplătite prin acordarea diplomei HONORIS 
CAUSA în anul 2012. 

 

 
 

Un obiectiv important în menirea locației muzeale l-a constituit, încă 
de la început, aprofundarea și istoricul mișcării de radioamatorism în țara 
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noastră. În acest context s-au depus eforturi deosebite pentru procurarea, 
identificarea și conservarea materialelor reprezentative purtătoare de in-
formație în ceea ce privește radioul, în cele două planuri, ca invenție și apoi 
ca fenomen. 

Materialele documentare, unele în original, privind istoricul radioului 
și a mișcării radiofonice din România, constituie piatra de temelie a acestei 
locații muzeale, dând posibilitatea oricărui vizitator să se documenteze cu 
toate aspectele privind istoricul radioului în țara noastră; la nivelul muzeului 
a fost editat documentarul Istoriografia mișcării amatorilor de radio din România 
și evoluția acesteia până în zilele noastre, lucrare ce urmează a fi îmbunătățită și 
completată cu noi aspecte, ulterior fiind postată pe site-ul propriu. Totodată, 
au fost editate documentarele I.O.T.A. și DXCC, lucrări de referință în prac-
tica radioamatorilor. Arhiva muzeului s-a îmbogățit și cu emisiunile 
QTC-duminical în format electronic transmise de la C.S.M. Bistrița-YO5KUC, 
reliefând starea și evoluția radioamatorismului românesc actual. 

O serie de documente autentice (actul de constituire a A.A.R.U.S. din 
1936, publicațiile YR5-Buletin, documente și manuscrise privind radiofonia 
din țara noastră în perioada interbelică) se constituie, totodată, într-o plat-
formă de susținere a istoriografiei radiofonice din România, reprezentând 
comoara cea mai de preț existentă la nivelul acestei locații. 

În perioada anilor 2013-2015 la nivelul locației au fost înființate și 
secțiunile de heraldică privind radioul, colecția de QSL-uri vechi, precum și 
secțiunea de aparate radio construite de amatori. De menționat este faptul că 
în perioada următoare aceste secțiuni vor fi extinse ca exponate, întregind 
astfel potențialul expozițional al muzeului. 

Aflată într-un proces de maturizare, pe un făgaș stabil, locația mu-
zeală se adaptează permanent la cerințele și standardele unei entități muzeale 
moderne, pregătind mai multe proiecte pe termen mediu și lung dintre care 
cele mai importante se referă la: 

- extinderea ca spațiu de prezentare a exponatelor 
- dotarea cu mobilier nou și utilități 
- completarea colecțiilor cu elemente noi, autentice 
- informatizarea bazei de date a muzeului 
- continuarea în ritm susținut a procesării digitale a publicisticii de 

radio existente (manuale, reviste, broșuri, publicații, periodice, 
cataloage, cărți tehnice ș.a.) în vederea extinderii bibliotecii vir-
tuale a muzeului 

- derularea activităților ce vizează cercetarea, dezvoltarea și con-
servarea elementelor de patrimoniu radiotehnic 
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Realizarea acestor proiecte se va face etapizat având în vedere atât 
suportul financiar propriu, cât și sprijinul acordat locației muzeale prin 
donații ori achiziții vintage. 

Cunoscută pe intregul mapamond Casa-Muzeu Radio Nostal-
gia-Brusturi participă anual la diverse activități interactive menite să popu-
larizeze istoria radioului, colaborarea cu alte organizații neguvernamentale în 
vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării și punerii în 
valoare a patrimoniului muzeal în interes științific și cultural-turistic, precum 
și a schimbului de informații în domeniul istoriografiei radioului și mișcării 
radioamatoricești în general. 

În anii care urmează, în cadrul locației muzeale urmează să se deru-
leze și alte proiecte, menite să asigure o și mai mare importanță misiunii și 
obiectivelor de interes ale muzeului Radio Nostalgia-Brusturi. 
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Ștefan DINA, Radu TABĂRĂ, Un deceniu de activitate numismatică 
(2009-2019). Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” din cadrul Cercului Militar 
Național, București, 2019, 118 pagini, 239 imagini. 

Cartea include o scurtă istorie a mișcării numismatice din cadrul 
Palatului Cercului Militar Național, dar și piesele realizate în ultimii 10 ani de 
către Club. Prin cele două secțiuni structurate de-a lungul unui deceniu, 
volumul are aparența unui bilanț. Accentul s-a pus pe inventarierea unor 
medalii și insigne, dar și pe prezentarea istoriilor care au stat la baza realizării 
lor. Detalierea acestor surse istorice nevalorificate consistent, relevă imagini, 
personalități și locuri cu semnificații puternice. 

În textul introductiv, autorii creează un arc peste timp și descriu 
preocupările militarilor pentru științele auxiliare ale istoriei. Este 
prezentată inițiativa colonelului Ioan Dogaru de a organiza în anul 1968 
prima expoziție națională de insigne, dar mai ales înființarea în 1976 a Cer-
cului Numismatic al Casei Centrale a Armatei, azi Cercul Militar Național 
(CMN). Nu sunt omise nici etapele de frământări prin care a trecut mișcarea 
numismatică de la CMN: transformarea în secție a Societății Numismatice 
Române în anul 1984, suspendarea activității pentru o scurtă perioadă, 
transformarea în anul 2009 în Club cu specific eminescian, pentru a reveni în 
prezent la idealurile asumate în perioada de pionierat. Sunt menționate 
expozițiile și simpozioanele organizate de Club, sesiunile științifice și excursi-
ile documentare organizate în țară și în străinătate. 

Pentru a putea înțelege structura cărții, autorii îl ghidează pe cititor 
printr-o pagină dedicată considerațiilor tehnice. Astfel, în Partea I sunt 
prezentate insignele, medaliile și plachetele emise de Club cu ocazia or-
ganizării unor evenimente sau ca urmare a participării la diverse acțiuni.  

Atrag atenția piesele dedicate lui Eminescu, realizate cu ocazia 
expozițiilor aniversare și comemorative, dar și cele dedicate unor personalități 
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naționale marcante: Haralambie Ionescu, marele nostru creator de monede și 
medalii; Hermann Oberth, unul dintre părinții fondatori ai științei rachetelor 
și astronauticii; Constantin Brâncoveanu, cu ocazia comemorării celor 300 de 
ani de la martiriu; Regele Mihai, set de medalii și o insignă emise cu ocazia 
trecerii în eternitate etc. Ca să dau un singur exemplu privind anvergura ac-
tivității în cei 10 ani de activitate, menționez că s-au realizat circa 80 de in-
signe, majoritatea fiind presate. 

Partea a II-a a cărții include premiile acordate de Club: Pana de aur a 
lui Eminescu, Premiul de excelență, Cupa Ioan Dogaru, trofeul Clasici în 
viață, premiul Floarea de colț, Premiul autorului. 

Nu mai puțin interesantă este Partea a III-a a cărții, intitulată Clubul în 
imagini. Sunt surprinse imagini reprezentative din cei 10 ani de activitate. Nu 
puteau să lipsească: Insignia 45, una dintre cele mai interesante reuniuni a 
colecționarilor de insigne organizată chiar la Cercul Militar în 15 iunie 2013; 
primul simpozion de numismatică organizat de Club în anul 2015 la Curtea 
de Argeș; vizita documentară prilejuită de Centenarul Marii Uniri care a avut 
și un popas la Sarmizegetusa, dar și la Viena etc.  
 

 
 

Coperta volumului Un deceniu de activitate numismatică (2009-2019). 
Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” din cadrul Cercului Militar Național 
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Un deceniu de activitate numismatică este o carte recomandată celor care 
doresc să arunce o privire sintetică asupra mișcării numismatice din cadrul 
Cercului Militar Național, cu accent pe ultimul deceniu. Sinteza prezentată în 
carte de către cei doi autori este scrisă atât pentru a fi pe înțelesul marelui 
public, cât și pentru un public specializat. Sunt, în același timp, informații 
esențiale pentru numismați, dar și detalii legate de istoria recentă. Este genul 
de carte de popularizare a științei numismatice, utilă în orice bibliotecă. 

 
 



Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | IX, 2020 • 211 

Cuprins 
 

Emisiunea “OCUPAȚIA ROMÂNĂ ÎN DEBRECEN”. ..................................................... 4 
ing. prof. IOAN  FODOREANU 
Fost  consul general al României în Ungaria 

A FOST GEORGE ENESCU FILATELIST? ....................................................................... 14 
Daniel MUREȘAN membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj 

1789. ALEXANDR SUVOROV ȘI ALIAȚII ÎN CAMPANIA DIN PRINCIPATUL 
MOLDOVEI  

MEDALII, MONUMENTE, TITLURI NOBILIARE, DOCUMENTE ........................ 36 
Radu BART  membru al Societății Numismatice Române, secția Brașov 

ELONGATED COINS .......................................................................................................... 57 
ing. Dorel BĂLĂIŢĂ Oneşti-Bacău 

MONEDE CARE NU MAI SUNT ÎN CIRCULAŢIE ....................................................... 80 
Col. (rtg.) ing. Ștefan SAMOILĂ vicepreședintele Societății Numismatice Române 
președintele Secției Numismatice Brașov 

OUĂ IMPERIALE FABERGÉ PE MONEDE .................................................................. 170 
col. (rtg.) ing. Ștefan SAMOILĂ vice președintele Societății Numismatice Române 
președintele Secției Numismatice Brașov 

PLACHETA-MEDALIE TRIANON 100 ......................................................................... 176 
col. (rtg.) ing. Ștefan SAMOILĂ Vicepreședintele Societății Numismatice Române 
Președintele Secției Numismatice Brașov 

RADIODIFUZIUNEA ROMÂNĂ PE TIMPUL DICTATURII CARLISTE ................. 181 
(FEBRUARIE 1938 - SEPTEMBRIE 1940) ........................................................................ 181 

colonel (r) ing. Florian Ungur - YO5BWQ Asociația Colecționarilor din Sălaj 
CASA-MUZEU RADIO NOSTALGIA BRUSTURI – UN DECENIU DE EXISTENȚĂ
............................................................................................................................................... 197 

colonel (r) ing. Florian Ungur - YO5BWQ Asociația Colecționarilor din Sălaj 
PREZENTARE DE CARTE ............................................................................................... 208 
Ștefan DINA București 

 


