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Cuvânt înainte
Daniel MUREȘAN
membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj

Un colecționar adevărat face totul din pasiune, nu pentru glorie. A fi
colecționar presupune o vastă cultură generală și o viziune de perspectivă.
Colecțiile sunt pentru reușite de ordin uman, unde lucrurile prind suflet, se
armonizează. Încercăm să salvăm istoria, să punem în valoare trecutul. Pasiunea unui colecționar crează o ambianță culturală, o explozie de căldură
umană.
O mână de pasionați am format Asociația Colecționarilor din Sălaj, iar
anuarul nostru a ajuns la cel de-al zecelea volum. Vi-l oferim cu drag și
sperăm să nu fie ultimul. E tot mai greu să fi colecționar azi. Dar noi dorim să
învățăm continuu, să ascultăm sfaturi, să trăim într-o lume culturală de mare
calitate. Istoria recuperată nu are pentru noi o definiție de dicționar. Important e ca o colecție, ce poate părea banală celor din jur, să fie utilă și interesantă pentru generațiile viitoare.

Daniel Mureșan
președintele Asociației Colecționarilor din Sălaj
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Varietăți la POȘTA SĂLAJULUI - emisiunea
a doua
Daniel MUREȘAN
membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj

Un capitol important din filatelia românească îl reprezintă mărcile
poștale provizorii emise în Transilvania de Nord în perioada 1944 - 1945.
Până la instalarea administrației românești de la 9 aprilie 1945, autoritățile
locale au asigurat funcționarea serviciilor poștale. Inițial au fost supratipărite
mărci poștale maghiare ce se aflau în stoc, mai apoi tipărindu-se diferite
mărci locale. Una din emisiunile importante tipărite atunci a fost Poșta Sălajului - emisiunea a doua. Timbrele au fost litografiate la Tipografia Seres din
Zalău, comanda fiind lansată de organele financiare locale din subordinea
prefecturii. Textul de pe timbre este în limba română, iar valorile sunt în
moneda maghiară, ce mai circula încă în acea perioadă. Emisiunea este
formată din trei valori: 50 fileri (galben-portocaliu), 1 pengő (albastru) și 2
pengő (violet-galben pe hârtie galben-portocalie).
În colecția mea am o serie de varietăți. La valoarea de 50 de fileri se
pot observa danteluri deplasate. De asemenea, norii de sub inscripția POSTA
SĂLAJULUI sunt ba proeminenți, ba discreți. Emblema județului, din
dreapta sus, este, pe aproape toate timbrele, greu lizibilă. Inscripția valorii
este 50 FILERI, și nu FILLÉR cum apare pe timbrele maghiare, lipsind și accentul pe E. Alte varietăți constatate: punct între cifrele 5 și 0, punct lângă
piciorul stâng al factorului poștal, punct între câine și pantalonii factorului
poștal, puncte pe umărul drept al factorului poștal.
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La valoarea de 1 pengő, desenul fiind același, se observă cam aceleași
varietăți. Găsim litere întrerupte la inscripția PENGŐ (E, N) sau accentele de
pe O unite.

O prescurtare inexplicabilă întâlnim la valoarea de 2 pengő - 2 Pgő, în
loc de 2 PENGŐ. Ca și la celelalte două valori, norii din partea superioară a
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mărcii au diverse hașuri. Alte varietăți constatate: pietre sparte în dreapta jos,
punct în căciula vizitiului, punct în copacii de sub deal

Cercetătorul Kiriac Dragomir ne spune în Catalogul Mărcilor Poștale
Românești din anul 1974, că ar fi fost tipărite valorile 50 filléri și 1 pengő fără
dantelură. Deoarece perforarea timbrelor s-a făcut cu mijloace rudimentare,
există valori ce au cadrul cu până la 5-6 mm mai mare decât cel normal. De
aici concluzia că mărcile dantelate de 50 filléri și 1 pengő pot fi cu ușurință
retezate de dantelură. În Catalogul Mărcilor Poștale Românești din anul 1984,
Nicolae Tripcovici semnalează aceleași valori nedantelate, dar și valoarea de
2 pengő nedantelată latura de jos.
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O asemenea marcă am în colecție și am văzut mărci identice la mulți
colecționari, prin urmare cred că e singura variantă corectă.

Varieties at SĂLAJ POST - second issue
An important chapter in Romanian philately is represented by the
temporary postage stamps issued in Northern Transylvania between 1944
and 1945. Until the installation of the Romanian administration on April 9,
1945, the local authorities assured the functioning of the postal services. Initially, the Hungarian postage stamps that were in stock were overprinted,
later different local stamps were printed. One of the important issues printed
in that period was Poșta Sălajului - the second issue. The stamps were lithographed at the Seres Printing House in Zalău, the order being made by the
local financial authorities subordinated to the prefecture. The text on the
stamps is in Romanian, and the values are in Hungarian currency, which was
still circulating at that time. The issue consists of three values: 50 fillers (yellow-orange), 1 pengő (blue) and 2 pengő (purple-yellow on yellow-orange
paper).
In my collection I have a number of varieties. At the value of 50 fillers,
can be observed displaced perforations. Also, the clouds under the inscription POSTA SĂLAJULUI are either prominent or discreet. The county emblem, from the top right is, on almost all stamps, difficult to read. The inscription of the value is 50 FILERI, not FILLÉR as it appears on the Hungarian stamps, the accent on E letter is missing. Other varieties found: point between the digits 5 and 0, point near the left leg of the postal factor, point between the dog and the pants of the postal factor, points on the right shoulder
of the postal factor.
At the value of 1 pengő, the design being the same, we observe the
same varieties. We find interrupted letters in the inscription PENGŐ (E, N)
or the accents on O united.
An inexplicable abbreviation is found at the value of 2 pengő - 2 Pgő,
instead of 2 PENGŐ. Like for the other two values, the clouds at the top of
the mark have various hatches. Other varieties found: broken stones in the
lower right, point in the hat of the coachmen, point in the trees under the hill.
Researcher Kiriac Dragomir wrote in the Catalog of Romanian Postage Stamps from 1974 that the values of 50 fillers and 1 pengő have been
printed without lace. Because the perforation of the stamps was done with
rudimentary means, there are values that have a frame up to 5-6 mm larger
than normal.
Hence the conclusion that the lace marks of 50 filleri and 1 pengő can
be easily cut off by the lace. In the Catalog of Romanian Postage Stamps from
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1984, Nicolae Tripcovici reports the same unlace values, but also the value of
2 pengő unlaced on the bottom side.
I have such a postage stamp in my collection and I have seen identical
stamps at many collectors, so I think it is the only correct version.
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Din colecțiile Casei-Muzeu Radio
Nostalgia-Brusturi
Florian Ungur – YO5BWQ
membru asociat al Asociației Colecționarilor din Sălaj

1. Cartofilie QSL – o colecție specifică
Secțiune de colecție recentă a locației muzeale Radio Nostalgia-Brusturi, cartofilia QSL cuprinde un număr impresionant de exemplare a
cărților de confirmare a legăturilor efectuate între radioamatorii de pe
întregul mapamond și stația radio reprezentativă a locației muzeale operând
cu indicativul special YQ0RN și indicativul personal YO5BWQ.
Cărțile de confirmare a legăturilor radio între radioamatori, purtând
prescurtarea QSL, sunt ilustrate personalizate reprezentând locuri, peisaje ori
fotografii pe suport de hârtie (carton), color sau alb-negru având dimensiunile de 15 x 9 cm.
Asemănătoare ilustratelor tip vedere, aceste QSL-uri servesc pentru
obținerea diferitelor diplome eliberate la nivel internațional de către International Amateur Radio Union (I.A.R.U.), asociațiile de radioamatori din diverse țări sau cu prilejul desfășurării unor acțiuni comemorative inițiate la
nivelul forurilor radioamatorilor din țară și străinătate. Totodată, aceste ilustrate tip QSL dovedesc efectuarea reală a legăturilor între radioamatori pe
diferite frecvențe și moduri de lucru specifice.
Față de ilustratele poștale, cărțile de confirmare radio circulă în lume
netimbrate, prin intermediul birourilor QSL existente la nivelul asociațiilor,
federațiilor și forurilor reprezentative de radioamatori care fac parte din
Uniunea Internațională a Radioamatorilor (I.A.R.U.).
În țara noastră forul reprezentativ al radioamatorilor este Federația
Română de Radioamatorism și care prin intermediul biroului QSL asigură
primirea și expedierea cărților de confirmare radio în întreaga lume.
Locația muzeală are ca și carte de confirmare QSL imprimatul de mai
jos cuprinzând elementele specifice de identificare și autenticitate conforme
cu normele internaționale ce reglementează corespondența între radioamatori cu astfel de documente specifice.
Casa-Muzeu Radio Nostalgia-Brusturi deține peste 10.000 de cărți de
confirmare QSL, dovezi a confirmării legăturilor bilaterale cu radioamatori
de pe șase continente. Grupate pe entități radio DXCC, aceste ilustrate sunt
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clasate în mai multe albume care constituie colecția specifică de cartofilie
QSL.

Notă – Cărțile de confirmare a legăturilor între radioamatori conțin
elemente de identificare și autenticitate după cum urmează:
Indicativul radioamatorului (clubului radio)
Data efectuării legăturii
Ora și minutul efectuării legăturii conform orei U.T.C. (Universal
Time Coordinated)
Banda (frecvența) de lucru exprimată în MHz (KHz)
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Controlul audio–RS (RST) – R, inteligibilitate; S, tăria semnalului; Ttonul emisiunii în telegrafia auditivă
Modul de lucru efectuat (telegrafie, fonie, radioteletype, televiziune
SSTV)
Dispunerea (locația)
Adresa radioamatorului (clubului) pentru corespondență
Prescurtări de politețe (conform codului internațional)
Sigla (heraldica) reprezentativă pentru operatorul radio
Alte elemente ce se consideră necesare pentru identificare.

În cele ce urmează, prezint câteva din cele mai reprezentative cărți de
confirmare primite de-a lungul timpului.

Cărți de confirmare din ZS-Republica Sud-Africană; CN-Maroc;
SU-Egipt.
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Cărți de confirmare primite din S.U.A. – Statele Missouri, New Jersey,
Louisiana, Indiana

Cărți de confirmare primite din S.U.A. – Statele Pennsylvania, New
Jersey, Ohio, Hawaii
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Cărți de confirmare primite din S.U.A. – Statele K0-South Dakota,
KL7-California, KC-Utah, Colorado

Cărți de confirmare primite din VO-New Foundland, XL-Ontario,
VE-Canada

14 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj

Cărți de confirmare primite din VP2-British West Indies,LU- Argentina

Cărți de confirmare primite din TC-Turcia, A41-Sultanatul Oman

Cărți de confirmare primite din HS-Thailanda, RA-Rusia
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Cărți de confirmare primite din 4Z-Israel, 9K-Kuweit, 4S-Sri Lanka

Cărți de confirmare primite din JA, JI, JR - Japonia
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Cărți de confirmare primite din VK-Australia, YB,YC - Indonezia
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Cărți de confirmare din HA-Ungaria, LZ- Bulgaria, YO-YR - România

Cărți de confirmare primite din: OK-Cehia, SP-Polonia, OM-Slovacia, OEAustria
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Cărți de confirmare primite din Rusia Europeană

Cărți de confirmare primite din EI – Irlanda
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Cărți de confirmare primite din TM, F- Franța, OH – Finlanda

Cărți de confirmare primite din SP-Polonia, F-Franța, OZ-Danemarca

20 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj

Cărți de confirmare primite din EA-Spania și insulele aparținătoare (Baleare,
Pelada, Madeira)

Cărți de confirmare primite din HB0-Liechtenstein, TK-Corsica, TM-Belgia
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Cărți de confirmare primite din F-Franța, PD-Olanda, DL-Germania,
S5-Slovenia

Cărți de confirmare primite din 9A-Croația, SV-Grecia, J4-Insula Creta
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Cărți de confirmare primite din LY-Lituania, EW-Belarus, YL- Latvia,
ES-Estonia

Cărți de confirmare primite din I-Italia, T7-San Marino, S5-Slovenia,
HB-Elveția

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | X, 2021• 23

Cărți de confirmare primite din OH-Finlanda, LA-Norvegia, SM-Suedia

Cărți de confirmare primite din SV-Grecia și insulele aparținătoare
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Cărți de confirmare primite din CT-Portugalia și insulele aparținătoare (Terceira, Azore), DA0-carte comemorativă 100 de ani de radiocomunicații

Cărți de confirmare primite din OZ-Danemarca, DL-Germania, OJ- Reciful
Market
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Cărți de confirmare primite din AM0-Spania, LX-Luxemburg, SV8-Insula
Thassos

Cărți de confirmare primite din DL-Germania, 9A-Croația, ON-Belgia,
IZ-Italia
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Cărți de confirmare primite din LX0-Luxemburg, 3A-Principatul Monaco,
I-Italia, C3- Principatul Andorra

Cărți de confirmare primite din G-Anglia și insulele aparținătoare (Insula
Omului, Guemsey)
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Cărți de confirmare primite din 9H-Malta, GB-GM (Insulele Scilly, Orkney),
OX-Groenlanda)
Cărțile de confirmare tip QSL rămân în colecțiile personale ale
fiecărui radioamator consolidând astfel prietenia, pacea și respectul între
popoarele și națiunile lumii. În urma efectuării legăturilor radio și expedierea
cărții de confirmare QSL, locația muzeală Radio Nostalgia a ajuns să fie cunoscută pe întregul mapamond, apreciată fiind pentru misiunea de conservare și valorificare a patrimoniului radiotehnic și a mișcării radioamatoricești internaționale.

Brusturi, iunie 2021.
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Medalii emise de regele Carol I (1839 – 1914)
Gheorghe ZBÂRCEA
Membru al Societății Numismatice Române, București

Carol I, fost suveran al României, născut în familia de Hohenzollern –
Sigmaringen (Germania), a urcat pe tronul țării în anul 1866 și a domnit până
în anul 1914. În timpul domniei sale, s-au realizat multe împliniri în toate
domeniile de activitate. Spre exemplu, în anul 1869 a fost dată în folosință
prima cale ferată din România, între București și Giurgiu, urmând extinderea
acesteia în toată România. După Războiul de Independență din anul 1877,
Dobrogea a fost alipită la cele două principate românești Moldova și Muntenia, unite încă din 1859. În timpul domniei sale s-a înființat Banca Națională
a României (1880), cu scopul de a asigura necesarul monetar metalic și de
hârtie monetă pentru economia națională.
În anul 1881, România s-a declarat Regat, Carol I devenind primul
rege al României. Carol I a dispus măsuri pentru construirea unor edificii
corespunzătoare instituțiilor statului precum: Poșta Centrală, Curtea de
Conturi, clădirea CEC, clădiri pentru ministere etc. Aceste realizări au fost
marcate prin emitere unor medalii și plachete.
La aniversarea a 40 de ani de domnie din anul 1906, s-au organizat
mari serbări populare, marcând astfel frumoasele realizări în dezvoltarea țării, ocazie cu care s-a inaugurat parcul Carol, existent și astăzi.
În continuare prezint un număr de 21 de medalii și plachete din cupru, bronz sau alte metale, toate emise în timpul domniei regelui Carol I
(1866-1914), între anii 1868 și 1913, aflate în colecția particulară a subsemnatului.
1. MEDALIA INAUGURĂRII PALATULUI MINISTERULUI LUCRĂRILOR PUBLICE, 1910.
Gravor: A. Resch
Avers: CAROL I. REGE AL ROMANIEI, în profil, spre stânga;
Revers: Legenda semicirculară: PALATUL MINISTERULUI LUCRĂRILOR PUBLICE; în partea de sus a medaliei imaginea Palatului Ministerului Lucrărilor Publice și numele arhitectului: ARCH. P. AANTONESCU; în partea de jos, legenda pe șapte rânduri: S-A PUS TEMELIA ÎN
ZIUA/ DE 25 APRILIE 1906/ FIIND MINISTRU ION GRĂDIȘTEANU/ ȘI
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S-A INAUGURAT ÎN ZIUA/ DE 26 OCTOMBRIE 1910/ FIIND MINISTRU/ VASILE G. MORȚUN și numele gravorului: RESCH.
Material: cupru; diametrul: 70 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 1).
2. MEDALIA INAUGURĂRII PODULUI CAROL I, 1895
Gravor: W. Küllrich.
Avers: Legenda circulară: CAROL I REGE AL ROMANIEI. Efigia
regelui Carol I, în profil, spre stânga. Sub efigie, numele gravorului: KÜLLRICH.
Revers: În câmp, legenda pe șapte rânduri, primul și ultimul în arc:
INAUGURAREA/ PODULUI/ PESTE DUNARE/REGELE/ CAROL I/ 1895/
14 SEPTEMBRE.
Material: cupru; diametrul: 30 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 2).
3. MEDALIA PUNERII PIETREI FUNDAMENTALE A CASEI DE
DEPUNERI CONSEMNAȚIUNI ȘI ECONOMIE, 1897
Gravor: C. Dimitrescu.
Avers: Legenda semicirculară între un cerc perlat exterior și un cerc
liniar interior: CAROL I REGE AL ROMANIEI, mărginită de câte o ramură
de lauri. Bustul regelui Carol I în ținută de gală, în profil spre stânga.
Revers: În partea de sus legenda pe două rânduri despărțită de clădirea Casei de Economii și Consemnațiuni: CASA DE - DEPUNERI/ CONSEMNAȚIUNI - SI ECONOMIE. Fațada clădirii CEC, iar în exergă, legenda
pe două rânduri, al doilea arcuit: PUNEREA PETREI FUNDAMENTALE/
MDCCCXCVII. La baza clădirii, în dreapta, numele gravorului: DUMITRESCU.
Material: cupru; diametrul: 65 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 3).
4. MEDALIA INAUGURAREA PALATULUI DE JUSTIȚIE DIN BUCUREȘTI, 1895
Gravor: C. Stelmans.
Avers: Legenda semicirculară: CAROL I REGE AL ROMANIEI și
numele gravorului. Bustul regelui Carol I, spre stânga.
Revers: Legenda circulară: INAUGURAREA PALATULUI DE JUSTITIE DIN BUCURESTI, iar în exergă: XV OCT. MDCCCXCV. Central
personificarea Justiției, așezată pe un tron, cu spadă în mâna dreaptă și un
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sul deschis pe care este gravată o făclie și legenda: NIHIL SINE DEO. Sub
volum, o carte cu inscripția: LEX.
Material: alamă argintată; diametrul: 60 mm (Planșa I.
AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 4).
5. MEDALIA CONCURSUL DE AGRICULTURĂ, 1879
Gravor: M. Carniol.
Avers: Legenda circulară: CAROL I DOMN ALLÚ ROMANILOR.
Efigia domnului Carol I, în profil spre stânga.
Revers: Legenda circulară între două rânduri continue: CONCURSÚ
DE AGRICULTURĂ ÎN ROMANIA. Central, legenda pe trei rânduri:
ONÓRE/ CULTIVATORULUI/ 1879. Ghirlandă de stejar, știuleți de porumb și struguri, pe care sunt dispuse patru medalioane ce reprezintă capete
de cal, berbec, bovideu și plug.
Material: cupru; diametrul: 58 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 5).
6. MEDALIA CONCURSUL DE AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ÎN
BUCUREȘTI, 1881
Gravor: W. Küllrich.
Avers: Legenda circulară: CAROL I REGE AL ROMANIEI. Central,
efigia regelui Carol I, în profil spre stânga. Sub efigie, numele gravorului:
KÜLLRICH.
Revers: Ghirlandă de stejar, știuleți de porumb și struguri, pe care
sunt dispuse patru medalioane ce reprezintă capete de cal, berbec, bovideu și
plug. În interior, între două cercuri liniare, legendă circulară: * CONCURSUL DE AGRICULTURA SI INDUSTRIE *. Central legendă pe trei rânduri:
ONORE/MUNCEI/STARUITOARE.
Material: cupru; diametrul: 58 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 6) .
7. MEDALIA ÎN AMINTIREA INAUGURĂRII PALATULUI CURȚII
DE CONTURI, 1899
Gravor: - .
Avers: Legenda circulară: CAROL I REGE AL ROMANIEI. Bustul
Regelui Carol I în profil spre stânga.
Revers: Legenda circulară: IN AMINTIREA INAUGURARII PALATULUI CURTEI DE CONTURI. În câmp, legenda pe nouă rânduri, primul arcuit: FIIND PRIM MINISTRU/GH. GR. CANTACUZINO/MINISTRU DE FINANSE/GENERAL GH. MANO/PREŞEDINTE AL
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CURTEI/ GH. J. LAHOVARI/ PROCUROR SC. YARKA/ MDCCCXCIX/ 11
MAI.
Material: alamă; diametrul: 65 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II.
REVERS, nr. 7).
8. MEDALIA EXPOZIȚIEI SOCIETĂȚII AGRARE A MARILOR
PROPRIETARI, 1904
Gravori: Th. Radivon și M. Carniol.
Avers: Legenda circulară: CAROL I REGE AL ROMANIEI. Bustul
Regelui Carol I în profil spre stânga.
Revers: Legenda circulară: EXPOSITIUNEA SOCIETATEI AGRARE
A MARILOR PROPRIETARI * BUCURESCI 1904 *. În centru sus, pe un
scut, pe două rînduri, în partea de sus: S.A.P.M., în partea de jos 1900, iar
între ele, încrucișate un târnăcop, o sapă și o seceră. În patru medalioane,
dispuse două sus, două jos, activități agricole: prelucrarea plantelot textile,
apicultură, creșterea păsărilor și creșterea animalelor. Sub cele două medalioane dispuse în registrul de jos, stânga-dreapta, numele gravorilor: RADIVON – CARNIOL.
Material: bronz; diametrul: 68 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II.
REVERS, nr. 8).
9. MEDALIA CONCURSUL DE AGRICULTURĂ ÎN ROMÂNIA,
1868
Gravor: F. Leisek.
Avers: Legenda circulară: CAROL I DOMN ALLÚ ROMANILOR.
Efigia domnului Carol I, cu favoriți și mustață, în profil spre stânga. Sub efigie, numele gravorului în relief: LEISEK.
Revers: Legenda circulară între două rânduri continue: CONCURSÚ
DE AGRICULTURĂ ÎN ROMANIA. Central, legenda pe trei rânduri:
ONÓRE/ CULTIVATORULUI/ 1868. Ghirlandă de stejar, snopi de grâu și
struguri, pe care sunt dispuse trei capete de animale: cal, berbec și bovideu,
iar în partea de jos un plug.
Material: cupru; diametrul: 58 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 9).
10. MEDALIA JUBILIARĂ CU TOARTĂ „25 DE ANI DE DOMNIE
CAROL I”, 1891
Gravor: - .
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Avers: Legenda semicirculară, sus: NIHIL SINE DEO, jos: CAROL I
REGE AL ROMANIEI. Bustul Regelui Carol I în profil spre stânga, totul
într-un cerc perlat.
Revers: Stema Regatului urmată de legenda pe șase rânduri, într-o
cunună de lauri: SERBAREA/ DE/ 25 DE ANI DE DOMNIE/ A/ REGELUI
CAROL I/ 1866-1891.
Material: alamă argintată; diametrul: 28 mm (Planșa I.
AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 10).
11. MEDALIA JUBILIARĂ CU TOARTĂ „25 DE ANI DE DOMNIE
CAROL I – NIHIL SINE DEO”, 1891 (toarta lipsă)
Gravor: - .
Avers: Legenda semicirculară: CAROL I REGE AL ROMANIEI, în
dreapta pe trei rânduri: NIHIL/ SINE/ DEO. Bustul Regelui Carol I în
profil spre stânga, cu o ramură de lauri în partea de jos.
Revers: Legenda circulară: SERBAREA DE 25 DE ANI DE DOMNIE
A REGELUI CAROL I; în interior, sub scutul Regatului României, anii
1866-1891; totul într-o cunună de lauri.
Material: alamă; diametrul: 28 mm (Planșa I. AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 11).
12. MEDALIA CU TOARTĂ A EXPOZIȚIEI SOCIETĂȚII AGRARE,
1904
Gravori: Th. Radivon și O. Negreanu.
Avers: Legendă circulară: * EXPOSITIUNEA SOCIETĂȚÜ AGRARE
* A MARILOR PROPIETARI *. În centru, pe două rânduri, pe un scut în
partea de sus: S.A.P.M., în partea de jos: 19-00; între rînduri un târnăcop, o
sapă și o seceră încrucișată.
Revers: Legendă în semicerc: PAVILIONUL CENTRAL; în centru, fațada pavilionului expoziției; în exergă: BUCURESCI/ 1904; în partea de jos,
în dreapta, numele gravorilor: RADIVON * NEGREANU.
Material: alamă argintată; diametrul: 30 mm (Planșa I.
AVERS/Planșa II. REVERS, nr. 12).
13. MEDALIA JUBILIARĂ „25 DE ANI DE DOMNIE CAROL I”, 1891
Gravor: A. Scharf.
Avers: Legenda semicirculară: CAROL I REGE AL ROMANIEI, în
cerc perlat exterior și cerc liniar interior, întrerupt de bustul regelui. În câmp,
de o parte și de alta a bustului regelui în profil spre stânga, anii 1866-1891.
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De-o parte și de alta a bustului cîte o ramură de lauri. În partea dreaptă, numele gravorului : A. SCHARFF.
Revers: Pe margine, cunună de lauri având inscripționat în trei cartușe
anii cei mai importanți din domnia regelui Carol: 1877, 1881, 1889. În cîmp,
reprezentarea alegorică a Victoriei, care ridică în mâna dreaptă o ramură de
lauri, iar jos, în stânga se sprijină pe un scut cu armele Regatului României, în
spatele căruia se află un document și o tolbă cu săgeți. În spate un leu, simbol
al puterii, iar sus, pe o eșarfă, legenda: NIHIL-SINE-DEO.
Material: cupru; diametrul: 64 mm (Planșa III. AVERS/Planșa IV.
REVERS, nr. 13).
14. MEDALIA CU TOARTĂ A MONUMENTULUI INDEPENDENȚEI DIN CRAIOVA, 1912
Gravor: M. Carniol Fiul.
Avers: Legenda între două cercuri, primul simplu, al doilea perlat: *
CAROL I DOMN ȘI PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI ELISAVETA REGINA ȘI MAMA RĂNIȚILOR; busturile acolate în profil spre stânga; Sub
busturi, în partea dreaptă, numele gravorului: CARNIOL FIUL.
Revers: Legenda semicirculară: ÎN AMINTIREA RĂZBOIULUI DIN 1877-1878, în exergă, pe două rânduri: 1912/ CRAIOVA. Monumentul
Independenței din Craiova, văzut din față.
Material: bronz aurit; diametrul: 33 mm (Planșa III. AVERS/Planșa
IV. REVERS, nr. 14).
15. PLACHETA MONUMENTULUI INDEPENDENȚEI DIN CRAIOVA, 1912
Gravor: Awes Mendelfil.
Avers: Monumentul cu regele Carol I pe soclu, salutând salvele trase
de artileria armatei române la Calafat asupra Vidinului. Soclul poartă inscripția pe două rânduri: ASTA-I MUZICA CE-MI PLACE!/ 15 MAI 1877; La
baza soclului tunurile aferente momentului istoric și servanții de artileri în
acțiune cu ținutele militare din epocă. În stânga jos, pe cinci rânduri, apare
înscrisă legenda: ACEST MONUMENT S-A/ RIDICAT PRIN SUBSCRIPȚIE/ PUBLICĂ ÎN ANUL 1912 ÎN AMINTIREA/ RĂSBOIULUI DIN
1877-78 DE UN COMITET/ SUB PREȘEDINȚIA GENERALULUI GIGURTU; prenumele gravorului: AWES.
Revers: Într-o ramă proeminentă, închisă, străjuită de coroana regală
și de o eșarfă cu deviza: PRIN NOI ÎNȘINE, o carte deschisă. Pe paginile
cărții este gravat textul: Lăudați fie inimoșii craioveni care au vroit să
preamărească prin trăinicia bronzului clipa cea mai strălucitoare din în-
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treaga noastră istorie națională ... / Nicolae Filipescu - Ministru de Răsboi;
în partea de jos a cărții cuvintele: Cartea de aur a monumentului; cartea este
mărginită de ramuri de măslin; în dreapta jos, numele gravorului: MENDELFIL.
Material: bronz; dimensiuni: 90 x 62 mm (Planșa III. AVERS/Planșa
IV. REVERS, nr. 15).
16. MEDALIA COMEMORATIVĂ A RĂZBOIULUI DE INDEPENDENȚĂ, 1881
Gravor: W. Küllrich.
Avers: Legenda circulară: CAROL I REGE AL ROMANIEI. Bustul
regelui Carol I în ținută militară purtând cele mai înalte decorații românești
și străine, în profil spre stânga. Pe marginea bustului, în partea de jos: W.
KÜLLRICH A. V. F.
Avers: O femeie, reprezentând România, care ține în mâna dreaptă o
cunună de lauri, cu mâna stângă rezemată pe un scut, pe care sunt înfățișate
simbolurile celor patru provincii din stema României. De o parte și de alta a
figurii sunt anii 1877 – 1878, iar în stânga alegoriei, un piedestal pe care este
imprimat anul 1881. Între cercul acestui medalion și marginea medaliei sunt
gravate episoade din războiul de independență, de pildă: podul peste Dunăre de la Turnu Măgurele, peste care a trecut armata română, vederea unor
orașe din dreapta Dunării, ca Șistov și altele, întoarcerea armatei victorioase
și primirea ei de către populație cu buchete de flori, coroane, arcuri de triumf
și clădirea Mitropoliei în fața căreia mitropolitul binecuvântează pe ostașii
victorioși. În partea de jos, central: W. KÜLLRICH INV·E·F·.
Material: alamă; diametrul: 85 mm (Planșa III. AVERS/Planșa IV.
REVERS, nr. 16).
17. MEDALIA JUBILIARĂ „25 DE ANI DE DOMNIE - 10 MAI
1866-1891”, 1891
Gravori: Paul Telge si P. Heisler.
Medalie unifață, ce prezintă alegoric România, sub forma unei femei,
în partea de sus cu stema țării și anul 1881, înconjurată de personificări ale
Justitiei, Armatei, Comerțului, precum și de un înger. În medalioane sunt reprezentate: Războiul de Independență 1877-1878, Podul Regele Carol I (Cernavodă) 1890, Arcul de Triumf 1866, Mănăstirea Curtea de Argeș 1886 (anul
restaurării) și numele gravorului P. TELGE.
Material: alamă; diametrul: 80,6 mm (Planșa III. AVERS/Planșa IV.
REVERS, nr. 17).
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18. MEDALIA CU TOARTĂ A MONUMENTULUI BATALIONULUI
II VÂNĂTORI DIN PLOIEȘTI, 1897
Gravor: M. Carniol Fiul.
Avers: Legenda între două cercuri simple: CAROL I. REGELE ROMĂNIEI INDEPENDENTE * DOMNUL ROMĂNIEI. MARELE CĂPITAN.
Efigia regelui Carol I, în profil spre stînga, tânăr cu barbă, având de o parte și
de alta anii 1877-1878 - 1881-1897. Sub efigie: CARNIOL FIUL.
Revers: Legenda semicirculară pe trei rânduri, despărțită de monument: INTRU GLORIA ARMATEI ROMĂNE/ DIN/ 1877-1878 – SPRE
AMINTIREA BATAL. 2 VÎNĂTORI/ DIN 1877-1878. În exergă, legenda pe
trei rânduri: PLOIEȘTENI ȘI ȚARA/ RECUNOSCĂTÓRE/ COMITETUL
DE ACȚIUNE. În cîmp, monumentul Vînătorilor din Ploiești, despărțind legenda pe două rânduri: 1890/ CONCEPUT – 1897/ INAUGURAT.
Material: bronz aurit; diametrul: 32 mm (Planșa III. AVERS/Planșa
IV. REVERS, nr. 18).
19. PLACHETA SOCIETĂȚII DE BINEFACERE ,,REGINA ELISABETA”, 1904
Gravori: Th. Radivon și M. Carniol.
Avers: Legenda pe șase rânduri: SOCIETATEA DE BINEFACERE/
REGINA ELISABETA/ FONDATA LA 1871-SUB INALTUL/ PATRONAGIU SI PROTECTORAT AL/ M. S. REGINEI/ ELISABETA și busturile
acolate ale Regelui Carol I, în uniformă militară cu mantie și decorații şi al
Reginei Elisabeta, în rochie de ceremonie, purtând o diademă, având la bază
două ramuri de lauri. Revers: Legenda pe 10 rânduri: ASILUL PENTRU
SERACĬ AL SOCIETĂŢEĬ./ CLĂDIT ÎN 1902 PE PAMĔNTUL DĂRUIT/
ÎN ACEST SCOP DE/ M. S. REGELE/ CAROL I./ ȘI PRIN INIMÓSA
SĬRGUINŢA ŞI/ DĂRNICIE A CUVIÓSELOR DÓMNE ŞI/ DREPT CREDINCIOŞILOR ÎN DEOBŞTE/ INAUGURAT ÎN JANUARIE 1904/ BUCUREŞCI și clădirea azilului cu faţada spre dreapta, în registrul superior.
Stânga jos, semnătura gravorilor: RADIVON·CARNIOL.
Material: bronz; dimensiuni: 82 x 51 mm (Planșa III. AVERS/Planșa
IV. REVERS, nr. 19).
20. MEDALIA CU TOARTĂ A CADRILATERULUI, 1913
Gravori: M. Nelly C. Firenze.
Avers: Busturile acolate, spre stânga ale Reginei și Regelui, cu legenda:
ELISAVETA, în față și CAROL I, în spate.
Revers: Central, o femeie în picioare, înfăţişând România, luând sub
protecţia ei cele patru cetăţi care formează Cadrilaterul. În fundal, dreapta,
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Columna lui Traian, iar în stânga o arcadă bizantină. Deasupra grupului, în
partea stângă se află anul MCMXIII, iar în partea dreaptă: M. NELLY·C.
FIRENZE. În exergă, pe două rânduri legenda: QVO· ANNO·IV·PROVINCIIS·REGNVM·AVCTVM EST.
Material: bronz aurit; dimensiuni: 40 mm. (Planșa III. AVERS/Planșa
IV. REVERS, nr. 20).
21. MEDALIA ACORDĂRII DREPTULUI AROMÂNILOR ÎN MACEDONIA, 1905
Gravor: M. Carniol Fiul.
Avers: Bustul regelui Carol I cu capul puțin întors spre stânga. În spate blazonul cu marca României și coroana regală. Deasupra coroanei Lupoaica
alăptând pe Romulus și Remus; în fața ei, un roman în picioare. În dreapta
capului regelui, statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, iar la stânga statuia lui
Ștefan cel Mare. Jos, sub bustul regelui, efigia Principelui Ferdinand, spre
stânga. În stânga regelui, efigia Principesei Elisabeta și la dreapta cea a Principelului Carol. Cele trei efigii sunt puse pe o ghirlandă din frunze de stejar.
Revers: Reprezentare alegorică a României, cu coroană regală, cu un
drapel în mâna dreaptă și cu stânga sprijină un scut care protejază o tânără în
genunchi, care întruchipează Macedonia încoronată, care-i oferă României o
mică biserică, simbolul credinței. Pe eșarfa drapelului legenda: 10 MAI
1905-LIBERTATEA-CULTULUI ȘI A LIMBII STRĂMOȘEȘTI. Lateral,
într-o cunună de frunze de stejar, efigiile membrilor guvernului conservator
Gr. Cantacuzino, dispuse de la stânga spre dreapta, de sus în jos. Efigia primului ministru din față și numele său: GR. CANTACUZINO; efigiile din
profil spre stânga de sus în jos, ale lui: ION GRĂDIȘTEANU, TAKE IONESCU, AL. BĂDĂRĂU, IACOB LAHOVARI. Efigiile din profil, spre
dreapta, de sus în jos ale lui: ION LAHOVARI, GEN. G. MANU, M. VLĂDESCU. În medalion, în partea stânga jos, efigia lui ALEXANDRU
EM.-LAHOVARI. În partea dreaptă legenda circulară: NIMIC PENTRU
NOI/ TOTUL/ PENTRU TARA. În parte de jos, dreapta, numele gravorului:
CARNIOL FIUL.
Material: bronz; diametrul: 75 mm. (Planșa III. AVERS/Planșa IV.
REVERS, nr. 21).
Bibliografie:
1.
George BUZDUGAN, Medalii și plachete românești, Editura
Științifică , București, 1971.
2.
Radu Gabriel DUMITRESCU, Medalii românești din colecția
Muzeului Olteniei, Editura Antheo, Craiova, 2014.
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3.
Gheorghe Vasiliu, Albert-Gabriel Grecu, Monumentul Independenței ce a fost amplasat în Parcul Bibescu din Craiova, în Acta Moldaviae Meridionalis, XL, Vaslui, 2019, pp.167-176.
Breviar bibliografic Gheorghe Zbârcea.
M-am născut în comuna Măldăeni, județul Teleorman, la 11 martie
1923, unde am urmat școala primară. Cursurile liceale le-am urmat la Gimnaziul ,,Anastasescu” din Roșiorii de Vede (anii I-IV) și Liceul ,,Vintilă Brătianu” din Pitești (anii V – VIII), așa cum era organizat atunci învățământul
liceal. Examenul de bacalaureat l-am susținut în anul 1942.
În continuare, în perioada 1942 – 1946 am urmat cursurile fostei Academii de Înalte Studii Comerciale și Industriale (azi A.S.E.). Am lucrat ca
economist diplomat în două mari unități economice (Ministerul Industriei
Alimentare și Ministerul Agriculturii), din anul 1946 până în anul 1983, când
am iesit la pensie. ca economist diplomat. În anul 1975 m-am înscris ca
membrul activ în Societatea Numismatică Română. De-a lungul a peste 20 de
ani, am participat cu lucrări de numismatică la un număr de 15 simpozioane
organizate în provincie și București.
În tot acest interval de timp am fost invitat la expoziții și târguri cu
profil numismatic. Am îndeplinit funcția de Președinte al Comisiei de Cenzori din cadrul Societății Numismatice Române, în două legislaturi.
În anul 2009, cu prilejul împlinirii a 110 ani de la înființarea Societății
Numismatice Române, am fost distins cu medalia aniversară, nominalizată
cu deviza: Sempre fidelis.
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Planșa I. AVERS
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Planșa II. REVERS
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Planșa III. AVERS
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Planșa IV. REVERS
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150 ani de la fondarea celui de-al II-lea
Imperiu German. 150 ani de la introducerea
mărcii ca monedă naţională şi a sistemului
decimal în sistemul monetar
Michael WERNER
membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov

Introducere
La data de 19 iunie 1870, împăratul Napoleon III-lea, provocat de
cancelarul Confederaţiei Nord-germane Otto Eduard Leopold, Conte de
Bismarck-Schoenhausen şi forţat de politica internă, a declarat război Prusiei.
Toate statele de pe teritoriul german s-au aliat Confederaţiei
nord-germane condusă de Prusia. Strategic condusă de şeful Statului Major
General, generalul Helmut Karl Bernhard, Conte de Moltke, din luna august
1870, ofensiva armatei germane a fost încununată de succes.
Dupa bătăliile din Weissenburg şi Woerth, la 16 august 1870, Armata
a-II-a germană a obţinut la Vionville victoria, în prima sa bătălie decisivă.
Două zile mai târziu, la Grevelotte a avut loc cea mai mare bătălie din razboi,
în urma căreia armata franceză de Rhein, aflată sub comanda mareşalului
Francois Achille Bazaine, a trebuit se să retragă în fortăreaţa Metz. Încercarea
de despresurare, întreprinsă sub conducerea mareşalului Edme Patrice
Maurice de Mac-Mahon, s-a încheiat la Sedan, în 2 septembrie 1870, cu înfrângerea catastrofală a trupelor franceze, o înfrângere decisivă pentru razboi,
când însuși împăratul francez a căzut prizonier. În Germania, ziua bătăliei de
la Sedan era zi de sărbătoare naţională.
La 4 septembrie 1870, în Franţa, monarhia a fost abolită şi înlocuită de
un guvern republican de apărare naţională. Jules Favre şi Leon Gambetta au
pornit o revoltă populară împotrivă armatei germane, care a pus Parisul sub
asediu. La 27 octombrie 1870, francezii au capitulat.
Prin Pacea de la Frankfurt din 10 mai 1871, Franţa a pierdut Alsacia şi
o parte din Lorena, trebuind să plătească cinci miliarde de franci despăgubire
de război. Astfel, Germania a primit suficient aur pentru crearea unui sistem
monetar bazat pe acest metal preţios.
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Fondarea celui de al-II-lea Imperiu German
La 18 ianuarie1871, Ziua Naţională a Prusiei, în Sala Oglinzilor din
Versailles, a avut loc ceremonia prin care a fost fondat al-II-lea Imperiu German (1871-1918), prin unirea a 27 state germane. Aici, Marele Duce de Baden,
l-a proclamat pe Wilhelm I, în numele monarhilor statelor germane, drept
împărat german. Astfel, 18 ianuarie, Ziua Naţională a Prusiei, a devenit şi
Ziua Naţională a Imperiului German (la 18 ianuarie 1701, Friedrich III-lea,
Principe elector de Brandenburg, a fost încoronat ca Regele Friedrich I al
Prusiei).

Introducerea sistemului decimal în Germania
În statele germane erau valabile o mulţime de unităţi de măsura,
foarte diferite. În Prusia, spre exemplu:
1 Fus = 12 Zoll (ţol) = 144 Linien (linii) = 0,313853m (lungime)
1 Elle = 25 ½ Zoll (ţol) = apr. 2/3 m (măsură pentru stofă)
1 Lachter = 80 Zoll (ţol) = 2,09236 m (diametru)
1 Rute (undiţă) = 32 Fus = 3,76624 m (distanţă)
1 preussische Meile (mila prusiacă) = 24.000 Fus = 7.532,5 m (distanţă)
1 Morgen (dimineaţa) = 180 Quadratruten (undiţe pătrate) = 25.920
Quadratfus (fus pătrat) = 0,2553 ha.
(suprafaţă de teren agricol). Această unitate de măsură avea la bază
ideea de suprafaţă de teren agricol pe care un adult o poate ara într-o dimineaţă şi era extrem de diferită în landurile şi regiunile germane.
1 Quart = 64 Kubikzoll (ţol cub) = 1/27 Kubikfus (fus cub) = 1,14503 l
(volum)
1 Oxhoft= 1 ½ Ohm = 3 Eimer (galeţi) = 6 Anker (ancore) = 180 Quart =
2,0611 hl (lichide)
1 Scheffel (cuibar) = 16 Mezen (meţen) = 48 Quart = 16/9 Kubikfus (fus
cub) = 0,54961 hl.
1 Wispel = 24 Scheffel (şefel) = 13,191 hl.
1 Tonne (tona-t) = 4 Scheffel (şefel) = 13,191 hl.; ultimele patru folosite
pentru volumul diferitelor produse agricole
1 Klafter = 108 Kubikfus (fus cub) = 3,3389 m3 (lemne)
1 Brunnenrute (undiţa de puţ) = 144 Kubikfus (fus cub) = 4,4519 m3
1 Pfund (funt–lb) =30 Lot (a 4 Quentchen a 10 Cent a 10 Korn) = 500 g
1 Zentner (ţentner–Ztr.) = 100 lb, 1 Schiffslast (o sarcina de vapor) = 40
Zentner
1 Karat (carat –ct) = 4 Graen (graen) = 64 Teile (părţi) = 205,537 mg

44 • Colecţii şi colecţionari din Sălaj

Pe teritoriul Confederaţiei Nord-germane, trecerea la sistemul decimal a început în anul 1868. Prin actul nr. 156 din 17 august 1868 privind Regulamentul de măsuri şi greutăţi pentru Confederaţia Nord-germană, publicat în
Monitorul Oficial nr. 28 din 27 august 1868, pag. 473-478 au fost legiferate următoarele1 :
„Noi, Wilhelm, din mila lui Dumneazeu Regele Prusiei, (...), în urma
acordului Camerei Federale şi a Parlamentului, decretăm:
Art. 1. Baza măsurii şi greutăţii este metrul sau Stab-ul (baston), cu
împărţire şi înmulţire decimală.
Art. 2. Valabil ca măsurii iniţială, este bastonul din platină care se află
în proprietatea Guvernului Regal al Prusiei, a fost comparat în anul 1863 de o
comisie stabilită de Guvernul Imperial al Franţei cu „Metre des Archives”,
păstrat în Arhiva Imperială din Paris şi la temperatura gheţii aflată în topire,
constatată ca este egală cu 1,00000301 m.
Art. 3. Valabile sunt următoarele măsuri:
Măsurile lungimii.
Unitatea rămâne metrul sau „Stab-ul” (bastonul).
Sutimea metrului se numeşte centimetru sau „Neu-Zoll” (ţol-nou).
Miimea metrului se numeşte milimetru sau „Strich” (linia).
Zece metri se numesc dekametru sau „Kette” (lanţ).
O mie de metri se numesc kilometru.
Măsurile suprafeţelor.
Unitatea este metrul pătrat sau „Quadratstab-ul” (bastonul pătrat).
O sută de metri pătraţi se numesc Ar (ar).
Zece mii de metri pătraţi se numesc „Hektar” (hectar).
Măsurile corporale.
Baza o formează metrul cub sau „Kubikstab” (bastonul cub).
Unitatea este miimea metrului cub şi se numeşte litru sau „Kanne”
(cana).
O jumatate de litru se numeşte „Schoppen” (ţap).
O sută de litri sau a zecea parte dintr-un metru cub se numeşte hectolitru sau „Fass” (butoi).
Cincizeci de litri sunt un „Scheffel” (ciubăr).
Art. 4. Ca măsura valabilă a distanţei, serveşte mila de 7.500 m.
Art. 5. Valabil ca greutate iniţială este kilogramul din platină, care se
află în proprietatea Guvernului Regal al Prusiei, marcat în anul 1860 cu nr. 1
şi comparat de o comisie stabilită de Guvernul Regal al Prusiei şi Guvernul
1

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes, 1868 (în continuare: Monitorul Federal al Confederaţiei nord-germane).
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Imperial al Franţei cu kilogramul prototip, păstrat în Arhiva Imperială din
Paris şi constatat ca fiind egal cu 0,999999842 kg.
Art. 6. Unitatea greutăţii este kilogramul (egal cu 2 Pfund). Este greutatea unui litru de apa distilată la + 4 grade Celsius pe termometru, cu una
sută părţi).
Kilogramul se împarte în 1000 de grame, cu împărţire decimală.
Zece grame se numesc Dekagram sau Neu-loth” (lot-nou).
Zecimea unui gram se numeşte decigram, sutimea centigram, miimea
miligram.
Jumatatea de kilogram se numeşte „Pfund”.
50 de kilograme sau 100 Pfund se numesc „Zentner”.
1000 kilograme sau 2000 Pfund se numesc „Tonne” (tona).
Art.7. O greutate medicinală, distinctă de aceste greutăţi (art. 6), nu a
fost stabilită.
Art. 8. În privinţa greutăţii monetare, rămân valabile prevederile stabilite de art. 1 din Acordul monetar din 24.01.1857”.

Introducerea mărcii imperiale în sistemul decimal
Din anul 1750, valabil pentru sistemul monetar din Prusia era un fus
de 14 Taler, din 233,8555 g Ag, - marca de Colonia de ½ lb (Pfund – funt) –
din care s-au bătut 14 Taleri (16,70g fin, 22,27g brut). Un Taler avea 30 de
„gute Groschen” (groşi buni) = 288 Pfennige (pfennigi), iar din 1824, 1 Taler
avea 30 Silbergroschen – Sgr. (groşi de argint) = 360 Pfennige (pfennigi).
Prin Acordul Monetar de la Muenchen (1837) s-a stabilit un fus de 30
Taler. Din 232 g. Ag, s-au bătut 30 Taleri de 7,73 g.
Prin Acordul Monetar de la Dresda (25.08.1838) s-a stabilit un fus de
14 Taleri. Din 233,8555 g Ag s-au bătut 14 Taleri.
Prin Acordul Monetar de la Viena (14.01.1857), pentru sistemul monetar a fost stabilit un Pfund vamal de 500 g. Ag (1 lb. = 30 Lot = 500g. Ag =
30 Taler a 16,667 g. Ag fin, 18,519 g. brut), valabil în Prusia din 01.01.1861.
Din 1861 şi până 1871 în Prusia şi în multe alte state dar nu în toate
statele germane, erau valabile prevederile Acordului Monetar de la Viena
(14.01.1857), conform căruia din 500 g. Ag au fost bătuţi 30 Taleri a 16,667 g.
Ag fin, 18,519 g brut. 1 Taler avea 30 Silbergroschen (groş de argint) = 240
Pfennige (pfennigi).
În urmă fondării celui de al-II-lea Imperiu German, s-a introdus ca
denumire monetară Marca (1 M = 100 Pf.). Marca a mai existat în unele zone
ale Germaniei, iar după 1871 a rămas valabilă sub diferite denumiri în întreaga Germanie, până s-a trecut la Euro în anul 2002 (Marca Imperială,
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Marca de Pensii, Marca Germană, Marca Băncii Germane de Note, Marca
Băncii de Stat a RDG-ului).
Prin Legea nr. 745 din 04.12.1871 (Legea privind baterea de Monede
Imperiale de Aur), publicată în Monitorul Oficial nr. 47 din 07.12.1871, pag.
404-406, s-au stabilit următoarele2:
„Noi, Wilhelm, din mila lui Dumneazeu Impăratul German, Regele
Prusiei (...), în numele Imperiului German, în urma acordului dat de Camera
federală şi a Parlamentului, decretăm:
§ 1. Să va bate o Monedă Imperială de Aur prin care dintr-un Pfund
de Aur fin, se realizează 139 ½ bucăţi.
§ 2. Zecimea acestei monede de Aur se numeşte Marca şi se împarte
în 100 Pfennige.
§ 3. În afarea Monedei Imperiale de Aur de 10 Mărci (§ 1) să fie bătuţi
în continuare:
Monede Imperiale de Aur de 20 Marci, prin care dintr-un
Pfund de Aur fin, se realizează 69 ¾ de bucăţi.
§ 4. Proporţia de aliere a monedelor imperiale de aur va fi fixată la
900 de părţi din mia de aur şi 100
de părţi din mia de cupru. Astfel,
125,55 bucăţi de zece Mărci, 62,775 bucăţi de douăzeci Mărci, vor cântări fiecare un Pfund.
§ 5. Monedele Imperiale poartă pe o parte Acvila Imperială cu inscripţia „Imperiul German” şi menţiunea valorii în Mărci, precum şi cifra
anului de batere, iar pe cealaltă parte, efigia domnitorului, respectiv simbolurile suveranităţii oraşelor libere, cu inscripţia corespunzatoare de jur împrejur şi semnul monetăriei. Diametrul monedelor, structura şi inscripţia
muchiilor acestora, se stabileşte de Camera Federală.
§ 6. Până la decretarea unei legi privind retragerea monedelor brute
de argint, baterea monedelor de aur se face pe costurile Imperiului pentru
toate statele federale, la monetăriile acestor state federale, care s-au declarat
de acord. Cancelarul Imperial stabileşte cu acordul Camerei Federale, sumele
de bătut în Aur, împărţirea acestor sume pe categoriile de monede şi pe monetării în parte şi retribuţia de achitat celor din urmă, în mod egal pentru fiecare categoria de monede în parte. El aprovizionează monetăriile cu aurul
necesar pentru baterile comandate acestora.
§ 7. Procedura pentru baterea monedelor imperiale de aur va fi stabilită de Camera Federală şi este supusă supravegherii din partea Imperiului.
Procedura aceasta trebuia se asigure exactitatea totală a monedelor după
conţinut şi greutate. Abaterea în plus sau în minus din greutate nu trebuia se
2

Reichsgesetzblatt, nr. 47 din 07.12.1871 (în continuare: Monitorul Imperial).
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fie mai mult de 2 ½ din a mia parte a greutăţii lor, iar la conţinutul fin, nu
mai mult de 2 dintr-o miime.
§ 8. Toate plăţile care legal trebuie efectuate, sau sunt admise, să fie
efectuate în monede de argint de tip taler, în valuta sud-germană, valuta curentă din Luebeck sau Hamburg sau în taleri de aur după calculele din Bremen, pot fi efectuate în monede imperiale de aur (§§ 1 şi 3), astfel se calculează:
Moneda de zece Mărci la valoarea de 3 ½ Taler sau 5 Fl. 50 Kr. Valuta
sud-germană, 8 Marci 5 ½ Schillinge (Şilingi), valuta curentă din Luebeck sau
Hamburg, 3 1/93 Taleri Aur calcul din Bremen.
§ 9. [...]3.
§ 10. Baterea de alte monede, decât a celor de aur precum şi a monedelor brute de argint, cu excepţia monedelor aniversare – introduse prin
aceasta lege, nu are loc.
§ 11. Monedele de aur ale statelor federale germane, aflate în circulaţie, trebuie retrase de către imperiu şi pe costurile imperiului, în măsura
baterii monedelor noi de aur (§ 6). Cancelarul Imperial este autorizat să dispună în mod egal retragerea monedelor brute anterioare de argint ale statelor
federale germane şi să preia sumele necesare în acest scop, din dispozitivele
existente ale Casieriei Imperiale. Executarea dispoziţiilor de mai sus, trebuie
se fie raportată Parlamentului în prima sesiune ordinară.
§ 12 - § 13. [...].
Autentificat cu înalta nostră semnătură personală şi sigiliul imperial
aplicat.
Emis, Berlin, la 4 decembrie 1871.
(L.S.)
Wilhelm, Principe de Bismarck”
Prin hotărârile Camerei federale din 7.12.1871 pentru aplicarea Legii
privind baterea monedelor imperiale de aur din 04.12.1871, s-a stabilit următoarele4 :
Referitor la § 5:
Semnul monetăriei pe aversul monedelor va fi o literă;
Alegerea literelor se orientează după ordinul (art. 6 din Constituţia
Imperială) statelor căruia aparţin monetăriile;
Aplicarea altor semne nu este permisă;
Diametrul monedelor imperiale de aur se fie de 19 ½ mm pentru piesa de 10 mărci și 22 ½ mm pentru piesa de 20 de mărci;
3
4

Articolele din lege, nerelevante pentru subiectul în discuție, nu sunt redate în textul de față.
Procese verbale despre dezbaterile Camerei Federale ale Imperiului German, pag. 385, § 641.
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Monedele imperiale de aur să fie bătute într-un inel cu muchia netedă,
care la piesele de 20 de mărci poarta inscripţia adâncită „Gott mit uns” cu un
arabesc adâncit între câte două cuvinte din inscripţie, iar la piesele de 10
mărci un ornament adâncit în forma de fundă;
Marginea proeminentă (vergea plată cu cerc perlat) se fie egală pe
avers şi revers;
Pentru asigurarea uniformităţii, matriţele de bază se fie produse în
monetăria Berlin, iar celorlalte monetării însarcinate cu baterea monedelor
imperiale de aur, se le fie transmise matriţele produse cu aceste matriţe de
bază.
Referitor la § 6:
Cantitatea de aur bătută în monede, va fi stabilită deocamdată la
100.000 pfunzi aur fin şi împarţită pe monetării în parte, conform dispoziţiilor din declaraţiile guvernelor landurilor, depuse la Cancelaria Imperială;
Baterea cantităţii sus numite de aur să aibă loc la 9/10 în piese de 20 de
mărci şi 1/10 în piese de 10 mărci, iar livrarea, respectiv decontarea pieselor
bătute, să aiba loc conform evoluţiei procesului de batere;
Pentru procesului de batere, toate costurile monetăriilor vor fi achitate din partea Caseriei Imperiale cu șase mărci pentru un pfund aur fin bătut
în piese de 10 mărci, sau 139 ½ bucăți de 10 mărci şi patru mărci pentru un
pfund aur fin bătut în piese de 20 mărci sau 69 ¾ bucăți de 20 mărci.
Referitor la § 7:
La stabilirea conţinutului fin al aurului se fie utilizată procedura de
testare impusă prin art. 19 respectiv art. separat 10, cifr. 2 din Acordul monetar de la Viena, contractată de atunci;

Foto 1. Moneda de 20 de mărci model vechi.
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Prin Legea nr. 953 din 09.07.1873 – Legea monetară, publicată în M.
Of. nr. 22 din 15.07.1873, pag. 233-240, s-au stabilit următoarele5:
„Noi, Wilhelm, din mila lui Dumneazeu Impăratul German, Regele
Prusiei, (...), în numele Imperiului German, în urma acordului dat de Camera
federală şi a Parlamentului, decretăm:
Art.1. În locul valutelor landurilor, valabile pe teritoriul Germaniei,
vine valuta imperială de aur. Unitatea ei de calcul este Marca, aşa cum
aceasta era stabilită prin § 2 al Legii din 4 decembrie 1871 privind baterea de
monede imperiale de aur (M. Of. pag. 404).
Momentul la care valuta imperială intră în vigoare pe întreg spaţiul
Imperiului, va fi stabilită printr-un decret al Impăratului, promulgat cu avizul Camerei Federale şi pronunţat cu minim trei luni inainte de acest termen.
Guvernele landurilor sunt autorizate să introducă calcularea în valuta imperială pentru zona lor pe calea decretată, şi inainte de acest termen.
Art.2. În afara monedelor imperiale de aur, menţionate de Legea din 4
decembrie 1871 privind baterea de monede imperiale de aur, mai departe vor
fi bătute monede imperiale de aur de cinci Mărci, din care se scoate 279 de
bucăți, dintr-un pfund de aur fin. Prevederile § 4, 5, 7, 8 şi 9 ale acestei legi se
aplică corespunzator pe aceste monede, însa cu dispoziţia că abaterea în plus
sau în minus din greutatea acestora (§ 7) poate fi patru dintr-o miime şi diferenţa dintre greutatea normală şi greutatea de trecere (§ 9) opt dintr-o miime.
Art.3. În afarea monedelor imperiale de aur vor fi bătute conform
următoarelor dispoziţii ca Monede Imperiale, următoarele:
ca monede de argint
piese de cinci Mărci
piese de două Mărci
piese de o Marcă
piese de cincizeci Pfennig
piese de douăzeci Pfennig
ca monede de Nichel
piese de zece Pfennig
piese de cinci Pfennig
ca monede de Cupru
piese de doi Pfennig
piese de un Pfennig
§ 1. La baterea monedelor de argint, dintr-un pfund de argint fin se
realizează:
20 bucaţi de cinci Mărci
5

Monitorul Imperial, nr. 22 din 15.07.1873.
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50 bucaţi de două Mărci
100 bucaţi de o Marcă
200 bucaţi de cincizeci Pfennig
500 bucaţi de douăzeci Pfennig
Proporţia de amestec (aliere) este de 900 de părţi argint şi 100 părţi de
cupru, astfel că 90 de mărci cântăresc 1 pfund.
Procedura de batere a acestor monede va fi stabilită de Camera federală. La fiecare bucată în parte, abaterea de conţinutul fin, în plus sau în minus nu trebuie se fie mai mare de zece dintr-o miime. La greutate însa, greutatea normală şi conţinutul normal trebuie respectat la toate monede de argint.
§ 2. Monedele de argint peste o marcă poartă pe o parte acvila imperială cu inscripţia „Imperiul German” şi menţiunea valoarii în mărci, precum
şi cifra anului de batere, iar pe cealaltă parte, efigia domnitorului, respectiv
simbolurile suveranităţii oraşelor libere, cu inscripţia corespunzatoare de jur
împrejur şi semnul monetăriei.
Diametrul monedelor, structura şi inscripţia muchiilor acestora, se
stabilesc de Camera federală.
§ 3. Celelalte monede de argint, monedele de nichel şi de cupru poartă pe o parte menţiunea valorii, cifra anului de batere și inscripţia „Imperiul
German”, pe cealaltă parte, Acvila Imperială şi semnul monetăriei.
Dispoziţiile mai amănunţite privind compoziţia, greutatea şi diametrul acestor monede, precum şi împodobirea părţii înscripţionate şi structura
muchiilor, se stabilesc de Camera federală.
§ 4. Monedele de argint, monedele de nichel şi de cupru vor fi bătute
la monetăriile acestor state federale, care se declară de acord. Baterea acestor
monede este supusă supravegherii din partea Imperiului. Cancelarul Imperial stabileşte cu avizul Camerei Federale sumele de bătut, împărţirea acestor
sume pe categoriile de monede şi pe monetării în parte şi retribuţia de achitat
celor din urmă, în mod egal pentru baterea fiecărei categorii de monede în
parte. Achiziţia metalelor monetare pentru monetării se face la dispoziţia
Cancelarului Imperial.
Art.4. Suma totală a monedelor imperiale de argint să nu depăşească
deocamdată 10 mărci pe cap de locuitor al Imperiului. La fiecare punere în
circulaţie a acestor monede, trebuie retrasă o cantitate egală de monede brute
ale landurilor, în circulaţie, prima dată cele care nu aparţin fusului de treizeci
de Taleri. Valoarea se calculează conform prevederilor din art.14 § 2.
Art. 5. Suma totală a monedelor de nichel şi de cupru să nu depaşească o jumătate de Marcă pe cap de locuitor al Imperiului.
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Art. 6. Din monedele divizionare ale landurilor, până la momentul
intrării în vigoare a Valutei Imperiale (art.1) trebuie retrase:
cele emise în sistem de alte valute decât valuta de Taler, cu excepţia
Hellerilor bavarezi şi bucaţilor de cinci, doi şi un Pfennig din Mecklenburg,
bătute conform sistemului mărcii;
monedele divizionare de 2 şi 4 pfennigi, bazate pe împarţirea în doisprezece a groschenului;
monedele divizionare din valuta de Taler care se bazează pe o altă
împarţire a talerului decât cea în 30 de Groschen, cu excepţia pieselor de 1/12
Taler.
După aceasta dată, nimeni nu este obligat se ia aceste monede divizionare în plată, decât caseriile însarcinate cu preschimbarea acestora.
Art. 7. Baterea monedelor de argint, nichel şi cupru (art. 3), precum
retragerea monedelor de argint a landurilor şi a monedelor divizionare ale
landurilor, dispusă de Cancelarul Imperial, se face pe costurile Imperiului.
Art. 8. Dispoziţia de retragere din vigoare a monedelor landurilor şi
constatarea dispoziţiilor necesare pentru acestea se face de către Camera Federală. Anunțul privind retragerea din vigoare a monedelor landurilor, trebuie publicat,atât în publicațiile destinate dispoziţiilor landurilor, cât în Monitorul Oficial al Imperiului. O retragere din circulație este permisă doar
când s-a fixat o perioadă de preschimbare de minimum patru săptămâni şi a
fost publicată minimum trei luni înaintea expirării, prin publicaţiile menţionate anterior.
Art. 9. Nimeni nu este obligat se primească în plată monede imperiale
de argint în sume de mai mult de douăzeci de mărci şi monede de nichel şi
cupru în sumă mai mare de o marcă.
Caseriile Imperiale şi cele ale landurilor, primesc monede imperiale
de argint în orice sumă. Camera Federală va menţiona aceste caserii care
achită la cerere monede imperiale de aur, contra depunerii de monede imperiale de argint în sume de minimum 200 de mărci sau monede de nichel şi
cupru în sumă de minimum 50 de mărci. Aceasta va stabili totodata şi condiţiile amănunţite ale schimbului.
Art. 10. Obligaţia de primire şi schimb (art. 9) nu se aplică pieselor
monetare găurite sau altfel diminuate în greutate decât prin circulaţia
obişnuită, de asemenea pieselor monetare falsificate.
Monedele Imperiale de argint, nichel şi cupru care în urma circulaţiei
îndelungate şi deprecierii au suferit diferenţe însemnate în greutate sau de
identificare, vor fi încă primite în toate caseriile imperiale şi ale landurilor,
însă trebuie retrase pe costurile Imperiului.
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Art. 11. Baterea altor monede decât a celor de argint, nichel şi cupru,
stabilite prin aceasta Lege, nu mai are loc. Autorizarea prevăzută prin dispoziţia de la pct. 10 din Legea privind baterea monedelor imperiale de aur din 4
decembrie 1871 (M. Of. pag. 404) încetează cu data de 31 decembrie 1873.
Art. 12. Baterea monedelor imperiale de aur are loc mai departe conform dispoziţei de la pct. 6 din Legea privind baterea monedelor imperiale
de aur din 4 decembrie 1871 (M. Of. Pag. 404) pe costurile Imperiului.
Persoanele particulare au dreptul de a lăsa să fie bătute în aceste monetării în care s-a declarat baterea pe factura Imperiului şi pe factură proprie,
piese de 20 de mărci, atâta timp cât aceste monetării nu sunt ocupate pentru
Imperiu. Taxa de calculat pentru astfel de bateri va fi stabilită de Cancelarul
Imperial cu avizul Camerei Federale, însă nu poate depăşi șapte mărci pe
pfund de aur fin. Diferenţa între taxa acesta şi retribuţia pe care o solicită
monetăria pentru batere, intră în Caseria Imperială. Această diferenţă trebuie
se fie egală pentru toate monetăriile germane. Monetăriile nu au voie se pretindă pentru batere o retribuţie mai mare decât se acordă Caseriei Imperiale
pentru baterea pieselor de 20 de mărci.
Art. 13. - 14. [...].
De la intrarea în vigoare a valutei imperiale sunt valabile următoarele
dispoziţii:
§ 1. Toate plăţile care până atunci erau achitate cu monede într-o valută internă sau în monede străine, prin legea landurilor echivalate monedelor interne, trebuie achitate sub rezerva dispoziţiilor art. 9, 15 şi 16 în monede
imperiale.
§ 2. Calcularea monedelor de aur pentru care o anumită relaţie cu
monedele de argint nu este stabilită prin lege, se face conform relaţiei între
conţinutul fin legal a monedelor în care este stipulată obligaţia de plată şi
conţinutul fin legal a monedelor imperiale de aur.
La recalcularea altor monede va fi calculat:
Talerul la valoarea de 3 mărci;
Guldenul de valuta sud-germană la valoare de 1 5/7 mărci;
Marca la valuta curentă din Luebeck sau Hamburg, la valoarea de 1
1/5 mărci;
Celelalte monede ale aceleaşi valute, la valorile corespunzatoare relaţiei faţa de cele menţionate. La recalculare, părţile de pfennig ale valutei
imperiale se calculează la un pfennig dacă sunt de o jumatate pfennig sau
mai mult, iar părţile sub o jumatate de pfennig nu se calculează.
§ 3. - § 4. [...].
Art. 15. Toate plăţile în locul monedelor imperiale, trebuie acceptate
până la retragerea din vigoare:
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pe întreg teritoriul federal, în locul monedelor imperiale vechi, piese
de unul şi doi Thaleri, de batere germană, cu calcularea Thalerului la 3 Mărci;
pe întreg teritoriul federal în locul monedelor imperiale din argint,
monedelor curente din argint de batere germană de 1/3 şi 1/6 Thaler, cu calcularea de 1/3 Thaler la 1 Marcă şi de 1/6 Thaler la o jumatate de Marcă;
în acele landuri, în care momentan este valabilă valuta Thaler, în locul
monedelor imperiale de nichel şi cupru, următoarele monedele din valuta de
Thaler, la valoarile menţionate pe lângă:
piese de 1/12 Thaler la valoarea de 25 Pfennig
piese de 1/15 Thaler la valoarea de 20 Pfennig
piese de 1/30 Thaler la valoarea de 10 Pfennig
piese de 1/2 Groschen la valoarea de 5 Pfennig
piese de 1/5 Groschen la valoarea de 2 Pfennig
piese de 1/10 şi 1/12 Thaler la valoarea de 1 Pfennig
în acele landuri în care există împarţirea de Groschen în 12 părţi, în
locul monedelor imperiale de nichel şi cupru, piese de trei Pfennige, bazate
pe împarţirea în 12 a Groschen-ului, la valoarea de 2 ½ Pfennige ;
în Bavaria, în locul monedelor imperiale de cupru, piesele de Heller la
valoare de ½ Pfennig ;
în Mecklenburg, în locul monedelor imperiale de cupru, piesele de
cinci, doi şi un Pfennig, bătute în sistemul mărcii, la valoare de 5, 2 şi 1
Pfennig.
Toate monedele menţionate la punctele 3 şi 4, trebuie acceptate în
plată la toate caseriile pe întregul teritoriul Federal la valorile menţionate,
până la retragerea din circulație.
Art. 16. - Art. 18. [...].
Autentificat cu înalta noastră semnătură personală şi sigiliul imperial
aplicat.
Emis, Bad Ems, la 9 iulie 1873
(L.S.)
Wilhelm,
Principe de Bismarck”
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Foto 2. Monedele de 5 mărci, 2 mărci, o marcă, 50, 20, 10, 5, 2 fennigi
și 1 pfennig.

Prin hotărârile Camerei federale din 08.07.1873 pentru aplicarea Legii
monetare din 09.07.1873, s-au stabilit următoarele6:
Diametrul monedelor imperiale de aur de 5 mărci, muchia netedă,
procedura de batere, taxe achitate;
Testarea monedelor de argint;
Diametrul monedelor de argint, nichel şi cupru;
Forma, compoziţia monedelor şi procedura de batere;
Taxe stabilite pentru retribuţia monetăriilor;
Preferinţe referitoare la baterea tipurilor de monede (deocamdată
predomină monedele de 1 M, 20 Pf, 10 Pf, 2 Pf și 1 Pf).
La 05.02.1874, în Buletinul Imperial şi în Buletinul Prusiac de Stat Nr.
34/1874, s-a publicat un comunicat din partea Ministerului public, referitor
la forma, conţinutul şi greutatea monedelor imperiale de aur şi de argint
precum şi valoarea mărcilor în valută de taleri7. Prin acest comunicat, a fost
schimbată şi forma textului la monedelor de aur, pe partea cu acvila, astfel:
20 MARK în loc de 20 M, cu textul împărţit de coada acvilei și cifra anului în
locul frunzei de stejar (Foto 3). De asemenea Același schimbări sunt valabile
pentru piesele de 5 Mărci şi o Marcă din 1874.
6

Karl Dieter Seidel, Deutsche Geldgesetzgebung seit 1871, Verlag Egon Beckenbauer, Muenchen, 1973,
pag. 24-26.
7 Ibidem, pag. 26-28.
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Foto 3. Reversul monedei de 20 de mărci, model vechi (stânga) şi
model nou (dreapta).
Referitor la valoarea în valută thaler s-a stabilit următoarele:
Valoarea monedelor [...] în valută de Thaler, calculată conform prevederilor de art. 14, § 2, Legea monetară din 9 iulie 1873, este:
pentru piesa de 20 de Mărci = 6 Thaler, 20 Groschen de argint
pentru piesa de 10 Mărci = 3 Thaler, 10 Groschen de argint
pentru piesa de 5 Mărci = 1 Thaler, 20 Groschen de argint
pentru piesa de 2 Mărci = 20 Groschen de argint
pentru piesa de 1 Marcă = 10 Groschen de argint
pentru piesa de 50 Pfennige = 5 Groschen de argint
pentru piesa de 20 Pfennige = 2 Groschen de argint
pentru piesa de 10 Pfennige = 1 Groschen de argint
pentru piesa de 5 Pfennige = 1/2 Groschen de argint sau 6 Pf.
pentru piesa de 2 Pfennige = 1/5 Groschen de argint sau 2 1/5 Pf.
pentru piesa de 1 Pfennige = 1/10 Groschen de argint 1 1/5 Pf.
Prin Legea nr. 997 din 20.04.1874, Legea privind modificarea art. 15
din Legea monetară din 9 iulie 1873, publicată în M. Of. nr. 12 din 30.04.1874,
s-a stabilit că dispoziţiile din art.15, cifr. 1 din Legea monetară din 9 iulie
1873 se aplică şi pentru „Vereinsthaler” şi „Vereinsdoppelthaler” (1 şi 2 Thaler unitare), bătuți până la sfârşitul anului 1867 în Austria8.

8

Monitorul Imperial nr.12, din 30.04.1874, pag. 35.
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Prin Legea nr. 1 022 din 15.11.1874, Legea pentru introducerea Legilor
monetare în Alsacia-Lorena, publicată în M. Of. nr. 26 din 19.11.18749, valabilitatea acestor legi a fost extinsă în teritoriile Alsacia şi Lorene, primite de
Imperiul German în urma războiului cu Franţa. S-a stabilit printre altele, că o
retragere pe costurile Imperiului a monedelor în valuta de Franci nu va avea
loc. La schimbarea monedelor în valuta de Franci (§ 8 din Legea din 4 decembrie 1871, art.14, § 2 şi art.17 din Legea monetară din 9 iulie 1873), Francii,
vor fi calculaţi la valoarea de 0,8 Mărci iar în locul monedelor imperiale, până
la retragere din vigoare, în Alsacia şi Lorena trebuie acceptate în plată:
piese de cinci centimi la valoare de 4 Pf.
piese de zece centimi la valoare de 8 Pf.
piese de douzeci centimi la valoare de 16 Pf.
piese de cincizeci centimi la valoare de 40 Pf.
piese de un Franc la valoare de 80 Pf.
piese de doi Franci la valoare de 1 Marcă 60 Pf.
La 27.11.1874, Cancelarul Imperial a comunicat că în şedinţa din 7
noiembrie, Camera Federală a hotărât că în circulaţia oficială se va folosi
pentru prescurtarea cuvântului marcă semnul „M”. (Buletinul Central pentru
Imperiul German pag.423)10.
La 17.02.1875, prin Înalt Decret nr. 1053 privind denumirea unitară a
monedelor imperiale de aur, publicată în M. Of. nr. 8 din 22.02.1875, pag. 72,
Impăratul German a stabilit11:
„La raportul dumneavoastră din 16 februarie a.c., dispun prin prezenta, că autorităţile imperiale aplică pentru piesa de 10 Marci denumirea
„Krone” (Coroana) şi pentru piesa de 20 Mărci denumirea de „Doppelkrone”
(Coroana dublă). Acest decret trebuie publicat în Monitorul Oficial.”
Berlin, la 17 februarie 1875
helm, Către Cancelarul Imperial

(L.S.)

Wil-

La 08.06 1875, în conformitate cu Hotărârea Camerei Federale din 29
mai 1875 (Procese verbale, pag. 179, § 206 II), Cancelarul Imperial a comunicat
dispoziţiile privind baterea monedelor imperiale de aur în monetăriile germane pe factura persoanelor private, publicate în Buletinul Central pentru
Imperiul German, pag. 34812.
9

Monitorul Imperial nr.26, din 19.11.1874, pag. 131-132.
Karl Dieter Seidel, op.cit., pag. 32.
11 Ibidem, pag. 32.
12 Ibidem, pag. 32-33.
10
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Prin Decretul nr. 1084 din 22.09.1875 privind introducerea valutei
imperiale, publicată în M. Of. nr. 27 din 25.09.1875, la 01.01.1876, valuta imperială a intrat în vigoare pe întreg teritoriul Imperiului German13.
Odată cu emiterea acestui act, introducerea valutei Marcă în sistemul
decimal a fost practic încheiată.
Prin hotărârea Camerei Federale din 09.05.1877 (Procese verbale la dezbaterile Camerei Federale ale Imperiului German, pag. 156, § 271) a fost modificată forma monedei de 50 Pfennigi14.

Foto 4. Reversul monedei de 50 de pfennigi 1877, model vechi (stânga)
şi model nou (dreapta).
S-a hotărât, prin modificarea corespunzatoare a Hotărârii din 8 iulie
1873 - § 521 din Procesele verbale nr. 10, alin. 3 şi nr. 17, că la baterea continuă a pieselor de cincizeci pfennigi se fie aplicată pe ambele părţi o cunună
(coroană) de stejar, astfel ca, pînă la urmă acvila de pe avers, se fie semnificativ micşorată, iar semnul monetăriei, până acum dublu aplicat, se fie aplicat
doar o data, iar pe revers, sub valoarea piesei, direct sub cifra 50, tot
micşorată, să fie adaugat cuvântul „Pfennig”, aflându-se deocamdată în inscripţia circulară.
Cancelarul Imperial a publicat la 09.05.1876 dispoziţiile de tratare a
monedelor imperiale contrafacute, falsificate sau inapte pentru circulaţie, intrate la caseriile imperiului şi a landurilor (Buletinul central pentru Imperiul
German, pag. 260)15.

13
14
15

Ibidem, pag. 33.
Ibidem, pag. 35.
Ibidem, pag. 34.
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Prin Legea nr. 1 642 din 01.04.1886, Legea privind baterea unei monede din nichel de douăzeci pfennigi, publicată în M. Of. nr. 8 din 10.04.1886,
pag. 6716 s-a decretat baterea monedelor de 20 Pf. din nichel: „Noi, Wilhelm,
din mila lui Dumneazeu Impăratul German, Regele Prusiei, (...), în numele
Imperiului German, în urma acordului dat de Camera federală şi a Parlamentului, decretăm cele ce urmează:
În art. 3 din Legea monetară din 9 iulie 1873 (Monitorul Imperial, pag.
233), la nr. 2, trebuie introdus înaintea cuvântului „piese de zece pfennigi”,
„piese de douăzeci pfennigi”.
Autentificat cu înaltă noastră semnătură personală şi sigiliul imperial
aplicat.
Emis, Berlin la 1 aprilie 1886”
(L.S.)
Wilhelm, Principe de Bismarck
În motivarea Legii privind baterea unei monede din nichel de douăzeci Pfennigi (Tipăritura nr. 176 referitor la dezbaterile parlamentului, perioada
legislativă a-6-a, sesiunea a-II-a, 1885/86) se stipulează17:
„Conform art. 3 din Legea monetară din 9 iulie 1873 (Monitorul Imperial, pag. 233), piesele de douăzeci pfennigi se bat ca monede de argint, iar
piesele de zece şi de cinci pfennigi, ca monede de nichel.
Piesele de 20 de pfennigi au fost bătute până sfârşitul anului 1876 (în
total 35.717.923 mărci) şi a trebuit să se renunţe la baterea acestora, întrucât
deja atunci s-a evidenţat că introducerea acestor monede în circulaţie, mai
ales în Germania de nord, a întâlnit greutăţi semnificative. La Banca Imperială s-a colectat o rezervă nefolosibilă pentru circulaţie care la sfârsitul 1876 a
însumat aproximativ 4.921.000 de mărci, care a a crescut până la sfârşitul lui
septembrie 1879 la 5.793.000 de mărci. Întrucât aceste monede s-au adunat şi
în caseriile publice într-o cantitate semnificativă, în conformitate cu hotărârile
Camerei Federale din 23 octombrie 1879 (§ 523 din Procese verbale) şi din 11
mai 1883 (§ 238 din Procese verbale), o sumă totală de opt milioane de mărci
au fost retrase şi rebătute în alte monede de argint, mai ușor de calculat. Urmarea acestei rebateri şi a ieşirii pieselor retrase ca necirculabile, circulaţia
pieselor de douăzeci pfennigi s-a micşorat la aproximativ 27 3/4 milioane
Mărci. Din aceasta s-a virat statelor sud-germane Bavaria, Wuerttemberg,
Baden, Hessen precum şi Elsass-Lothringen circa 13 milioane mărci (50,8%),
iar statelor nord-germane circa 12 milioane mărci (49,2%), în condițiile în care
populaţia statelor sud-germane şi Elsass-Lothringen era de 25%, iar cea din
16
17

Monitorul Imperial nr. 8, din 10.04.1886.
Karl Dieter Seidel, op. cit., pag. 35-36.
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statele nord-germane de 75% din populaţia totală a Imperiului). În ciuda diminuării circulaţiei, reintrarea acestor monede în caseriile publice nu a scăzut.
Stocul Bancii Imperiale de piese de douăzeci pfennigi a fost:
la sfârşitul lunii decembrie 1881: 8.372.000 M
la sfârşitul lunii decembrie 1882: 8.944.000 M
la sfârşitul lunii decembrie 1883: 8.405.000 M
la sfârşitul lunii decembrie 1884: 8.171.000 M
la sfârşitul lunii decembrie 1885: 8.342.000 M, dintre care circa 2 milioane de mărci au trebuit puse în rezervă, fiind nefolosibile în circulaţie.
Şi schimbarea pieselor de douăzeci pfennigi, în monede imperiale de
aur la caseriile de schimb destinate, conform comunicării din 19 decembrie
1875, a cunoscut comparativ cu cea a altor monede de argint, o marime foarte
însemnată.
Aceste circumstanţe confirmă observaţia facută în alte locuri, că aversiunea faţa de piesa, acum valabilă de douăzeci pfennigi din argint, din cauza micimii şi neîndemânării, este tare şi durabil răspândită, mai ales în cercurile micilor comercianţi şi muncitorilor zilieri, care în relaţia lor depind predominant de bani mici.
Dacă antipatia acestei monede se arată în Germania de sud mai puţin
decât în Germania de nord, aceasta ar putea avea motivul predominant în
situaţia că în Germania de sud, nevoia de o monedă intermediară între piesa
de zece pfennigi şi cea de cincizeci pfennigi, este una şi mai mare decât în
Germania de nord şi de aceea există acolo o mai mare indulgenţă să primească în cumpărare această emisiune monetară nelaîndemână.
Golul care există în circulaţia monedelor mici, prin lipsa unei monede
de douăzeci de pfennigi acceptabilă, nu este acoperită de moneda de zece
pfennigi [...]. În aceste condiţii, nevoia circulaţiei necesită urgent baterea unei
monede de douzeci pfennigi mai la îndemână, dintr-un aliaj de nichel, scop
pentru care, este necesară o completare corespunzatoare a Legii monetare
[...].
Noua monedă de nichel trebuia emisă, din punct de vederec al greutăţii, diametrului, şi al modului de batere, astfel încât să poată fi uşor distinsă
de monedele de argint şi de celelalte monede de nichel, mai ales de piesele de
o marcă, cincizeci de fenigi şi zece pfennigi [...].
Hotărârea privind baterea monedelor de 20 de pfennigi din nichel a
fost adoptată în Camera Federală la 04.11.1886 (Procese verbale despre desbaterile Camerei Federale a Imperiului German, pag. 343, §512).
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Foto 5. Moneda de 20 pfennigi din nichel (faţă-verso).
Prin Înalt Decret al lui Wilhelm al II-lea, din 06.12.1888, a fost modificată stema Imperiului German, acvila a devenit mai lată (foto 5). Cu modelul
vechi de acvilă, în anul următor, doar Hamburgul a mai emis monede de 20
de M, Prussia monede de 10 M şi 20 de M, Saxa monede de 5 M din argint şi
Saxa-Meiningen monede de 20 de M. În anul 1890, cu noul model de acvilă,
au emis monede de 10 M doar Baden, Bavaria, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Schwerin şi Wuerttemberg, iar Prussia a emis monede de 10 M şi de 20
de M. Monede mici de 1 Pf, 5 Pf. şi 10 Pf. au fost bătute până în anul 1889
cu acvila veche, iar monedele de 1 Pf., 5 Pf., 10 Pf. şi 20 Pf. din 1890, cu acvila
nouă. În rest, în anii 1889 şi 1890 nu s-au bătut monede18.

Foto 6. Monede de 5 mărci din argint, cu modelul vechi (stânga) și
nou (dreapta) de acvilă.
18

Kurt Jaeger, Die deutschen Muenzen seit 1871, ed. 21, H. Gietl Verlag GMBH, Regenstauf, 2009.
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Prin Legea nr. 2 675 din 01.06.1900, Lege privind modificări în domeniul monetar, publicată în M. Of. nr. 19 din 06.06.1900, au fost decretate mai
multe modificări19:
„Noi, Wilhelm, din mila lui Dumneazeu Impăratul German, Regele
Prusiei, (....), în numele Imperiului German, în urma acordului dat, al Camerei Federale şi al Parlamentului, decretăm după cum urmează:
Articol I. Articolul 2 al Legii Monetare din 9 iulie 1873 (Monitorul
Imperial, pag. 233) se abrogă.
La dispoziţia Camerei Federale, monedele imperiale de aur de cinci
Mărci trebuie retrase din circulaţie cu un termen de preschimbare de un an.
Înştiinţarea asupra retragerii din circulaţie, trebuie publicată de către Monitorul Imperial şi de către ziarele destinate înştiinţărilor oficiale ale autorităţiilor administrative inferioare.
Articol II. În art. 3, sub nr. 1 din legea menţionată anterior, vor fi tăiate cuvintele „şi piese de douăzeci pfennigi”, mai departe în articol 3, § 1,
alin. 1 cuvintele „şi în 500 piese de douăzeci Pfennigi” precum şi în articol 3,
§ 1, alin. 3 cuvintele „cu excepţia pieselor de douăzeci Pfennigi”. Piesele de
douăzeci Pfennige din argint trebuie retrase din circulaţie. La aceasta, reglementările articolul I, alin. 2 din această lege se aplică cu dispoziţia că decretul
de retragere din circulaţie, nu poate se aibă loc inainte de 1 ianuarie 1902.
Articol III. Legea privind baterea unei monede din nichel de douzeci
Pfennigi din 1 aprilie 1886 (Monitorul Imperial, pag. 67) se abrogă. Piesele de
douăzeci Pfennigi din nichel trebuie retrase din circulaţie. La aceasta, reglementările articolul I, alin. 2 din această lege se aplică cu dispoziţia că decretul
de retragerea din circulaţie, nu poate se aibă loc înainte de 1 ianuarie 1903.
Articol IV. În locul articolul 4 din Legea Monetară din 9 iulie 1873,
vine următoarea dispoziţie: suma totală a monedelor imperiale de argint să
nu depăşească deocamdată cincisprezece Mărci pe cap de locuitor. Pentru
rebaterea nouă a acestor monede, se vor retrage monedele din argint ale
landurilor în masura în care astfel de monede sunt necesare pentru rebaterea
şi costurile acesteia.
Articol V. La articolul 3, § 2 al legii anterior menţionată, se adaugă
urmatorul aliniat 2: „Camerea Federală este autorizată să admită producerea
pieselor de cinci mărci şi de două mărci ca monede aniversare, în alte forme
de batere.”
Articol VI. Articol 8 din Regulamentul de măsuri şi greutăţi din
17.08.1868 (Monitorul Federal pag. 473) se abrogă.
19

Monitorul Imperial nr. 19, din 1900, pag. 250-251.
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Autentificat cu înalta nostră semnătură personală şi sigiliul imperial
aplicat.
Emis, Palatul Nou la 1 iunie 1900”
cipe de Hohenlohe

(L.S.)

Wilhelm, Prin-

În motivarea Legii privind modificările în domeniul monetar (Tipăritura nr. 403 referitor la dezbaterile parlamentului, perioada legislativă a-10-a, sesiunea a-I-a, 1898/1900) se stipulează20:
Proiectul de faţă propune pe baza experienţelor colectate, modificări
ale Legiilor Monetare în vigoare, care nu au nici o legătură internă între ele şi
sunt unite într-o lege, doar din motive de utilitate. În mare, Legea Monetară
din 9 iulie 1873 s-a dovedit experimentată; scopul acestui proiect este înlaturarea acestor lipsuri, care se simt drept incomode în circulaţie monetară.
Referitor la articole I–II, se repetă motivele pentru retragerea monedelor de 5 mărci din aur şi de 20 de pfennigi din argint.
Referitor la articol III, se redau motivele pentru baterea monedelor de
20 pfennigi din nichel şi se constată că moneda de 20 de pfennigi din nichel a
devenit familiară, doar parţial în circulaţie, este puţin iubită şi are dezavantajul din cauza relaţiei ei de mărime, iar de fapt, necesitatea unei monede intermediare între cea de 50 de pfennigi şi cea de 10 pfennigi (menţionată şi
motivată în Tipăratura nr. 176 a parlamentului) nu este justificată. S-au bătut
5.005.860,80 M, iar neceitatea de mărire a acestei sume nu s-a evidenţat.
Referitor la articolul IV, se motivează necesitatea măririi limitei sumei
totale pe cap de locuitor în monede de argint de la 10 mărci la 15 mărci. Interesantă este listarea monedelor de tip taler şi a monedelor imperiale de argint
aflate în circulaţie21. Parlamentul menţionează că prin mărirea limitei pe cap
de locuitor, cantitatea argintului aflat în circulaţie nu se măreşte, întrucât cu
mărirea monedelor imperiale pe cap de locuitor cantitatea talerilor se
micşorează. Mai departe, se menţionează faptul că proiectul nu ia în considerare coloniile germane, monedele imperiale de argint exportate acolo pe
cale oficială până la 31 august 1899, însumează 1.685.100 mărci, o suma neînsemnată pentru prezenta dezbatere.

20
21

Karl Dieter Seidel, op.cit., pag. 38-43.
Ibidem, pag. 41.
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Referitor la articol VI, se motivează că Acordul Monetar de la Viena şi
Regulamentul de măsuri şi greutăţi, au fost emise la început doar pentru o
parte din statele germane, iar acum o diferenţă între greutatea circulatorie
Kilogramm (kg) şi greutatea monetară Pfund (Pound – lb) nu mai este necesară, ambele se află în sistemul decimal, relaţia între ele fiind 1 la 2.
Prin anunţurile nr. 2676 din 13.06.1900 (M. Of. nr. 20 din 14.06.1900,
pag. 253), nr. 2814 din 31.10.1901 (M. Of. nr. 44 din 09.11.1901, pag. 486) şi nr.
2898 din 16.10.1902 (M. Of. nr. 42 din 22.10.1902, pag. 267), Cancelarul Imperial a anunţat scoaterea din circulaţie din data de 13.06.1900 a monedelor de 5
M din aur, din data de 01.01.1902 celor de 20 Pf. din argint şi din data de
01.01.1903 a celor de 20 Pf. din nichel. Perioada de schimbare a fost stabilită
pentru monede de 5 M până la 01.10.1900, pentru cele de 20 Pf. din argint
până la 31.12.1902, iar pentru cele de 20 Pf. din nichel până la 31.12.190322.
22

Monitorul Imperial, nr. 20, din 1900, nr. 42 din 1902.
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Prin hotărârea Camerei Federale din 06.10.1904 despre baterea pieselor de cincizeci de pfennigi (Procese verbale asupra dezbaterilor Camerei Federale
a Imperiului German, pag. 315, §559) s-a decis baterea monedelor de ½ M, astfel urmând propunerea Cancelarului Imperial Bernhard Principe de Buelow.
Prin hotărârea Camerei Federale din 06.10.1904 despre baterea pieselor de cincizeci pfennigi (Procese verbale asupra dezbaterilor Camerei Federale a
Imperiului German, pag. 315, §559) s-a decis baterea monedelor de ½ M, astfel
urmând propunerea Cancelarului Imperial Bernhard Principe de Buelow.
În Tipăritura nr. 111 din 9 septembrie 190423, Cancelarul Imperial constată că, după ce Camera Federală a refuzat acordul (Hotărârea din 23 iunie
1904, § 453 din Procesul verbal) pentru proiectul parlamentului a unei legi
privind modificarea Legii monetare din 6 iulie 1873 în versiunea hotărâtă de
parlament (Tipăritura nr. 280 a parlamentului, sesiunea a I-a, 1903/1904), la rebaterea pieselor foarte uzate de cincizeci de pfennige, care nu mai poate fi
amănată, trebuie avut în vedere o mai uşoară diferenţiere a piesei de cincizeci de pfennige de piesa de zece pfennige într-un alt mod, cu renunţarea la
mijlocul de livrare mai ridicat al primei categorii de monede, prevăzută în
acest proiect de lege.
Cancelarul menţionează că având în vedere mulţimea de probe de
batere, efectuate în monetăriile din Berlin şi Munchen, care nu au dus la un
rezultat mulţumitor precum şi văzând că şi pe parcursul dezbaterilor Parlamentului, nici din altă parte nu a venit nici o propunere rezonabilă pentru
îmbunătaţirea piesei de cincizeci de pfennige, ramâne doar păstrarea în mare
a formei fixată prin hotărârea Camerei Federale din 9 mai 1877 (pag. 271 din
Procese verbale). Însă se recomandă înlocuirea denumirea valorii de „50
Pfennig” cu cea de „½ M” [...].
Mai departe se recomandă o mai accentuată zimţuire, care la piesa de
probă produsă la un diametru de 19 mm cu 84 zimţi se fie efectuată cu 90 de
zimţi. O micşorare a diametrului, cum a fost scopul acestui proiect de lege,
nu să poate recomanda.
Mai departe, se arată metodele prin care se păstrează prevederea din
lege a limitei de 15 M pe cap de locuitor şi se solicită: „Camera Federală să
decidă, că:
baterea piesei de cincizeci de pfennigi să fie aranjată în modul sus
menţionat;
se fie produse cca. 100 de milioane de mărci în aceste piese de cincizeci de pfennigi, cu retragerea pieselor bătute în forma anterioară;

23

Karl Dieter Seidel, op.cit., pag. 44-45.

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | X, 2021• 65

aceste bateri să fie împarţite conform relaţiei stabilite de Camera Federală prin Hotărârea din 21 decembrie 1888 (§ 674 din Procese verbale) pe
monetării.
Berlin, 9 septembrie 1904”. Cancelarul Imperial, Către Camera Federală.
Prin Legea nr. 3.472 din 19.05.1908, Lege privind modificări în domeniul monetar, publicată în M. Of. nr. 26 din 25.05.1908, pag. 212-213, au fost
introduse monede de trei mărci şi de 25 de pfennigi, iar suma totală a monedelor imperiale a fost mărită la douăzeci mărci pe cap de locuitor24:
„Noi, Wilhelm, din mila lui Dumneazeu, Impăratul German, Regele
Prusiei, (...), în numele Imperiului German, în urma acordului dat al Camerei
Federale şi al Parlamentului, decretăm după cum urmează:
Articol I. Legea Monetară din 9 iulie 1873 (Monitorul Imperial, pag.
233 se modifică după cum urmează:
I. În art. 3, sub nr. 1, în spatele cuvântului „piese de cinci mărci” se
introduce cuvântul „piese de trei mărci”, sub nr. 2, înainte de cuvântul „piese
de zece pfenigi” se introduce cuvântul „piese de douăzecişicinci pfenigi”,
precum în § 1, în spate textului „20 piese de cinci mărci”, „33½ piese de trei
mărci”, iar art. 3 primeşte următoarea redactare: „Celelalte monede de argint,
de nichel şi de cupru poartă menţiunea valorii, inscripţia „Imperiul German”,
cifra anului, Acvila Imperială şi semnul monetăriei. Dispoziţiile amănunţite
privind împărţirea acestor însemne de batere pe cele două părţi ale monedelor, ornamentarea şi structura marginilor precum şi compoziţia, greutatea şi
diametrul acestor monede, vor fi stabilite de Camera Federală.”
II. În art. 13, alin. 1, în spatele cuvintelor „Camera Federală este autorizată” se introduc, ca nr. 1, cuvintele „se scot monedele care trebuie retrase
din circulaţie. Dispoziţia retragerii din circulaţie şi constatarea prevederilor
necesare pentru aceasta, se realizează de către Camera Federală; termenul
pentru retragerea din circulaţie trebuie se fie de doi ani. Înştiinţarea asupra
retragerii din circulaţie, trebuie publicată de către Monitorul Imperial precum şi de către ziarele destinate înştiinţărilor oficiale ale autorităţiilor administrative inferioare”, ca nr. 2 cuvintele „pentru menţinerea unei circulaţii
regulate a banului, să emită dispoziţiile poliţieneşti necesare” , iar în alin. 2 al
aceluiași articol, să înlocuiască cuvintele „sub 1” cu cuvintele „sub 2 şi 3”.
Numerele anterioare 1 şi 2 din alin. 1 devin nr. 3 şi nr. 4.
24

Monitorul Imperial, nr. 26 din 1908, pag. 212-213.
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Articol II. În art. IV din Legea privind modificări în domeniul monetar din 1 iunie 1900 (Monitorul Imperial, pag. 250), cuvântul „cincisprezece”
se înlocuieşte cu cuvântul „douăzeci”.
Autentificat cu înalta noastră semnătură personală şi sigiliul imperial
aplicat.
Emis, Wiesbaden la 19 mai 1908”
de Buelow

(L.S.)

Wilhelm,

Principe

Drept urmare a solicitării Cancelarului Imperial şi a legii, prin comunicarea nr. 3.502 din 27.06.1908 a Cancelarului Imperial, publicată în M. Of.
nr. 39 din 03.07.1908, monedele de cincizeci pfennigi în forma veche (cele cu
menţiunea valorii „50 pfennigi”) au fost retrase din circulaţie, cu un termen
de preschimbare până la 30 septembrie 191025.

Foto 7. Moneda din argint de o jumătate de marcă, avers-revers.
Prin hotărârea Camerei Federale din 27.06.1908 privind baterea pieselor de trei mărci (procese verbale asupra dezbaterilor Camerei Federale a Imperiului German, pag. 421, § 653) s-a decis baterea însemnelor, ornamentarea şi
compoziţia, greutatea şi diametrul monedelor de trei mărci26.

25
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Monitorul Imperial, nr. 39 din 03.07.1908, pag. 464.
Karl Dieter Seidel, op. cit.,, pag. 48.
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Foto 8. Moneda de 3 mărci, avers-revers.
Prin hotărârea Camerei Federale din 29.04.1909 privind emiterea pieselor de 25 de pfennigi (Procese verbale asupra dezbaterilor Camerei Federale a
Imperiului German, pag. 206, § 351) s-a decis baterea însemnelor, ornamentarea,
compoziţia, greutatea şi diametru monedelor cu această valoare27.

Foto 9. Moneda de 25 de pfennigi, avers-revers.
Prin Legea nr. 3620 din 1 iunie 1909, Legea Monetară, publicată în M.
Of nr. 32 din 16.06.1909, pag. 507-511, Legea privind baterea de monede imperiale de aur din 4 decembrie 1871, Legea Monetară din 9 iulie 1973, Legea
privind modificările în domeniul monetar din 1 iunie 1900 şi Legea privind
modificările în domeniul monetar din 19 mai 1908, au fost abrogate şi toate
prevederile reformulate în această nouă lege28.
Prin Comunicarea nr. 3621 din 9 iunie 1909 privind dispoziţiile de aplicare a legilor monetare anterioare, publicată în M. Of. nr. 32 din 16.06.1909,
pag. 512 a fost anunţată hotărârea Camerei Federale potrivit căreia, toate
27
28

Ibidem.
Monitorul Imperial, nr. 32, din 16.06.1909, pag. 507-511.
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dispoziţiile de aplicare din legile monetare anterioare, rămân în continuare
valabile şi după intrarea în vigoare a Legii nr. 3620 din 9 iunie 190929.
Prin Comunicarea nr. 3795 privind Decretul dispoziţiilor monetar-poliţieneşti din 23 iunie 1910, publicat în M. Of. nr. 39 din 01.07.1910, pag.
909-910, au fost publicate prevederile şi dispoziţiile limitative pentru emiterea de medalii, mărci de reclame, rabat, joc, mâncare şi alte mărci valorice30.
Prin Legea nr. 4251 din 3 iulie 1913, Legea despre modificările în domeniul financiar, publicată în M. Of. nr. 41 din 12.07.1913, pag. 521-524, prin
§ 6, Cancelarul Imperial a fost autorizat să achiziţioneze pentru acoperirea
necesităţii extraordinare, monede de argint până la suma de 120 de milioane
de mărci şi să realizeze în aceiaşi sumă batere de monede în afara limitei de
douăzeci de mărci pe cap de locuitor, dispusă în § 8 al Legii Monetare din
01.06.1909. Prin § 7, cancelarul a fost autorizat să ordone emiterea de bilete
ale Caselor Imperiale, de 5 şi 10 Mărci, până la 120 de milioane de mărci, rezultatul fiind destinat baterii monedelor de aur, în acelaşi sumă, în scopul
completării Tezaurului Imperial pentru Război31.
Prin Legea nr. 4434 din 4 august 1914, Legea privind modificările Legii Monetare, publicată în M. Of. nr. 53 din 04.08.1914, pag. 327, obligaţiile
Caseriei Imperiale Centrale şi ale filialelor principale al Caseriei Imperiale de
a schimba anumite cantităţi minime de monede din argint, nichel şi cupru în
monede de aur, a fost suspendată32.
„Noi, Wilhelm, din mila lui Dumneazeu Impăratul German, Regele
Prusiei, (...), în numele Imperiului German, în urma acordului dat al Camerei
Federale şi al Parlamentului, decretăm după cum urmează:
§ 1. Deocamdată, dispoziţiile din § 9, alin. 2, propozițiile 2 şi 3 ale Legii Monetare din 1 iunie 1909 (Monitorul Imperial, pag. 507) se modifică, astfel că în locul monedelor de aur pot fi eliberate Bilete ale Caseriei Imperiale
şi bancnote imperiale.
§ 2. Camera Federală este autorizată să stabilească momentul la care
dispoziţiile menţionate în § 1 al acestei legi reintră în vigoare.
§ 3. Aceasta lege intră în vigoare odată cu pronunţarea.
Autentificat cu înalta nostră semnătură personală şi sigiliul imperial
aplicat.
Emis, Berlin în Castel la 4 august 1914.”
(L.S.)
Wilhelm Delbrueck
29
30
31
32

Ibidem, pag. 512.
Monitorul Imperial, nr. 39 din 01.07.1910, pag. 909-910.
Monitorul Imperial, nr. 41 din 12.07.1913, pag. 521-524.
Monitorul Imperial, nr. 53 din 04.08.1914, pag. 327.
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Din anul 1915 s-au bătut monede înlocuitoare din fier, zinc şi aluminiu. Conform anunţului nr. 4860 din 26 august 1915, privind baterea pieselor
de cinci pfennigi din fier, publicat în M. Of. nr. 113 din 02.09.1915, pag. 54133,
Camera Federală a admis proiectul respectiv prin hotărâre (Procese verbale
asupra dezbaterilor Camerei Federale a Imperiului German, pag. 742, § 954).
Conform anunţului Cancelarului Imperial nr. 5003 din 22 decembrie
1915 privind baterea pieselor de zece pfennigi din fier, publicat în M. Of. nr.
187 din 28.12.1915, pag. 84434, Camerea Federală a admis proiectul respectiv
prin hotărâre (Procese verbale asupra dezbaterilor Camerei Federale a Imperiului
German, pag. 1073, § 1402).
Astfel de anunţuri ale Cancelarului Imperial au mai fost emise la 11
mai 1916 pentru baterea pieselor de zece pfennigi şi de cinci pfennigi din fier
- anunțul nr. 5197, publicat în M. Of. nr. 96 din 19.05.1916, pag. 379)35, la 23
noiembrie 1916 pentru baterea pieselor de un pfennig din aluminiu - anunțul
nr. 5580, publicat în M. Of. nr. 268 din 28.11.1916, pag. 1301 (Procese verbale
asupra dezbaterilor Camerei Federale a Imperiului German, pag. 930, § 1091)36, la
15 februarie 1917 pentru baterea pieselor de cinci pfennigi din aluminiu anunțul nr. 5719, publicat în M. Of. nr. 31 din 19.02.1917, pag.15637 (aceste
monede nu au mai fost bătute), la 22 martie 1917 pentru baterea pieselor de
zece pfennigi din zinc – anunțul nr. 5786, publicat în M. Of. nr. 61 din
28.03.1917, pag. 282-28338 (Procese verbale asupra dezbaterilor Camerei Federale a
Imperiului German, pag. 204, § 293), la 29 noiembrie 1917 pentru baterea pieselor de zece pfennigi din zinc – anunțul nr. 6159, publicat în M. Of. nr. 211
din 04.12.1917, pag 1089-109039, la 6 decembrie 1917 pentru baterea pieselor
de cinci pfennigi din fier – anunțul nr. 6186, publicat în M. Of. nr. 213 din
12.12.1917, pag. 1098-109940, la 8 mai 1918 pentru baterea pieselor de zece
pfennigi din zinc – anunțul nr. 6336, publicat în M. Of. nr. 65 din 11.05.1918,
pag. 39441, la 1 august 1918 pentru baterea pieselor de cinci pfennigi din fier –
anunțul nr. 6425, publicat în M. Of. nr. 106 din 05.08.1918, pag. 99842 şi la 3
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Monitorul Imperial, nr. 113 din 26.08.1915, pag. 541.
Monitorul Imperial, nr. 187 din 28.12.1915, pag. 844.
Monitorul Imperial, nr. 96 din 19.05.1916, pag. 379.
Monitorul Imperial, nr. 268 din 28.11.1916, pag. 1301.
Monitorul Imperial, nr. 31 din 19.02.1917, pag. 156.
Monitorul Imperial, nr. 61 din 28.03.1917, pag. 282-283.
Monitorul Imperial,nr. 211 din 04.12.1917, pag. 1089-1090.
Monitorul Imperial, nr. 213 din 12.12.1917, pag. 1098-1099.
Monitorul Imperial, nr. 65 din 01.05.1918, pag. 394.
Monitorul Imperial, nr. 106 din 05.08.1918, pag. 998.
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octombrie 1918 pentru baterea pieselor de zece pfennigi din zinc – anunțul nr.
6486, publicat în M. Of. nr. 136 din 10.10.1918, pag. 123243.
Monede de cinci şi de zece pfennigi au fost bătute mai departe şi în
Republică, până în anul 192244.
Adjunctul Cancelarului Imperial a emis anunţul nr. 5848 din 10 mai
1917, privind prelucrarea comercială a monedelor imperiale şi circulaţia argintului şi a materialelor de argint, publicat în M. Of. nr. 91 din 11.05.1917,
pag. 406. Aici esra specificat faptul că, în baza § 3 din Legea despre autorizarea Camerei Federale pentru măsurile economice, etc., din 4 august 1914,
Camera Federală a emis o ordonanţa prin care topirea sau o altă formă de
prelucrare a monedelor imperiale în scopuri comerciale, fără autorizare din
partea Cancelarului Imperial, va fi pedepsită cu închisoare de până la un an
şi/sau amendă până la cincizeci de mii mărci. De asemenea va fi pedepsit cel
care fără autorizare din partea Cancelarului Imperial oferă, vinde sau introduce în circuit altfel obiecte, care în mod vizibil au fost fabricate prin utilizarea monedelor imperiale. Pe lângă pedeapsă, se poate dispune şi confiscarea
obiectelor la care se referă fapta penală, indiferent dacă sunt sau nu proprietatea făptuitorului. Prin § 2, Cancelarul Imperial este autorizat se stabilească
preţuri maximale pentru argint şi obiecte de argint şi să dispună inventarierea, confiscarea precum şi pedepsele. Ordonanţa intră în vigoare la data de
14 mai 1917, iar Cancelarul Imperial dispune data la care iese din vigoare45.
La 20.12.1917, Cancelarul imperial a anunţat o completare la anunţul
din 10 mai, prin care s-a stabilit că prevederile § 1 din această ordonanţă se
aplică şi pentru monedele imperiale care au fost sau vor fi scose din circulaţie
după dată intrării în vigoare acestei ordonanţe46.
La 12 iulie 1917, Cancelarul Imperial a anunţat că în baza § 14, nr. 1 al
Legii Monetare din 1 iunie 1909 (M. Of. pag. 507) şi § 3 a Legii privind autorizarea camerei federale pentru măsurile economice etc., din 4 august 1914,
Camera federală a emis următoarea ordonanţă47:
§ 1. Piesele de două marci trebuie retrase. Din data de 1 ianuarie 1918
ele nu mai sunt mijloace legale de plată. Din acest moment, în afara caseriilor
însarcinate cu schimbarea, nimeni nu este obligat se ia aceste monede în plată.

Monitorul Imperial, nr. 136 din 10.10.1918, pag. 1232.
Kurt Jaeger, Die Deutschen Muenzen seit 1871, ed. 21, H. Gietl Verlag GMBH, Regenstauf,
2009.
45 Monitorul Imperial, nr. 92 din 11.05.1917, pag. 406.
46 Monitorul Imperial, nr. 216 din 21.12.1917, pag. 1115.
47 Monitorul Imperial, nr. 131 din 18.12.1917, pag. 625-626.
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§ 2. Până la 1 iulie 1918, piesele de două mărci vor fi atât luate în plată
cât şi schimbate în bancnote imperiale sau bilete ale caseriilor creditare, la
valoarea lor legală, de către caseriile imperiale şi cele ale landurilor.
§ 3. Obligaţia de primire şi de schimbare (§ 2) nu este aplicabilă pieselor monetare găurite sau altfel micşorate în greutate decât prin circulaţie
normală, precum şi celor falsificate.
§ 4. Cancelarul imperial este autorizat să admită excepţii.
§ 5. La piesele de două mărci, bătute sub formă de monede aniversare,
prevederile acestei ordonanţe nu aveau aplicabilitate.
Emis în Berlin la 18 iulie 1917, Cancelarul Imperial
Piesele de 25 de pfennigi din nichel, au fost scoase din circulaţie la
data de 1 octombrie 1918, printr-un anunț al cancelarului imperial din data
de 1 august 1918, cu un termen de preschimbare până la 1 ianuarie 191948. În
acest articol, nu se face referire la monedele imperiale emise în mod special
pentru coloniile germane şi nici la emiterea monedelor în regiunile ocupate
de armata germană pe parcursul Primului Razboi Mondial, deoarece, aceste
monede au fost emise şi scoase din circulație în baza altor reglementări legale.
Acest aspect constituie un subiect aparte și merită tratat separat. Referitor la
sistemul valutar în fostele colonii germane, a apărut un articol în revista Money trend, numerele 5 și 6, din anul 2014.
Păstrarea terminologiei vechi în rândul populației
Populaţia a calculat 1 taler = 3 mărci, 1 marca = 10 groschen (groşi), iar
1 groschen = 10 pfenigi. În terminologia pentru monede, populaţia a rămas
obişnuită încă din 1824 cu faptul că 1 taler = 30 silbergroschen (groşi de argint) = 360 pfennige. Astfel monedele de 3 Mărci erau denumite în continuare taler, cele de 10 pfennigi erau numiţi groschen iar monedele de 5 pfennigi
(fiind jumătate din cele de 10 pfennigi), erau numite sechser (şase), având în
vedere faptul că înainte talerul avea 360 pfennigi, groschenul avea 12
pfennigi şi astfel, jumatate din groschen era echivalentul a 6 pfennigi.
Batrânii vorbeau astfel până în ani optzeci din secolul trecut. Monedele de 10 pfennigi erau groschen, cele de 20 pfennigi erau doi groschen, cele de
5 pfennigi erau sechser, iar cele de 20 de mărci, în RDG erau numite de unii
pfund (Pound), în baza cursului de schimb valutar din vremurile trecute, când
1 liră sterlină era echivalentul a 20 de mărci.

48

Monitorul Imperial, nr. 105 din 03.08.1918, pag. 990.
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De asemenea şi pentru alte unităţi de măsură, se folosea în continuare
terminologia veche. Ouăle, spre exemplu, până nu de mult, erau ambalate în
cutii cu 6 sau 12 bucăți. Cutiile cu 10 ouă nu există de mult timp pe piaţă.
Unitatea de calcul pentru ouă era „Dutzend” = 12 buc., 6 ouă erau astfel o
jumatate de dutzend. Unii bătrâni mai ştiau şi că 60 de ouă = 1 „Schock” (coș),
dar nimeni nu mai a cumpărat astfel de cantitaţi de ouă, la coş, cum se
obişnuia pe vremuri. Etalonul dutzend, se utilizează în continuare pentru găini şi alte păsări de casă. De aici derivă proverbul folosit și astăzi: „im
Dutzend billiger” (la dutzend, - duzină, în limba română - este mai ieftin).
Pentru cafea, carne, zahăr, sare şi unt, unitatea obişnuită de calcul a
rămas pfund-ul (lb) = 500 g. Așadar, 500 de grame de cafea sunt echivalentul
unui pfund, iar 250 de grame, reprezintă o jumătate de pfund. În Germania,
cafeaua este şi astăzi ambalată doar la 250 şi 500 de grame.
De asemenea, untul este împachetat în Germania în ambalaje de 250
sau 125 de grame, adică la o jumătate de pfund sau un sfert de pfund. Producătorii români, de exemplu, ambalează untul la pachete de 200 de grame.
Pentru cartofi, zahăr, ciment etc., se folosește mai departe unitatea
„Zentner” (1 Ztr.= 50 kg).
Pe cutiile de creme, ambalaje de ciocolată etc., până nu de mult, pe
lângă conţinutul în grame, era indicată și greutatea în uncii (oz), conform
sistemului englezesc.
Diametrul ţevilor şi robineţilor este şi azi măsurat în Zoll (ţol).
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Centenarul primei emisiuni monetare a
României Mari: monedele de 25 și 50 de bani
1921
Emanoil Pripon
membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj
membru al Societății Numismatice Române, Secția Brașov

În urma unificării monetare din 1920-1921, au fost emise primele
monede metalice cu putere circulatorie pe teritoriul României unificate în
urma evenimentelor din anul 1918. Conform Legii nr. 3652 din 30 august
1920, publicată în Monitorul Oficial nr. 125 din 9 septembrie 1920, Ministerul
Finanțelor a fost autorizat să pună în circulație monede metalice de 50 și 25
bani.
Monedele au fost bătute în Le Locle, Elveția, la casa de medalii și
monede Huguenin Freres & Co. Fondată în 1868, inițial ca atelier pentru
confecționarea carcaselor pentru ceasuri de buzunar, abia după 1892 începe
să bată și medalii, iar după Primul Război Mondial a primit comenzi pentru
baterea de monede, în special pentru noile state formate: Letonia, Lituania,
Serbia și Ungaria1.
Monedele au ajuns în țară în butoaie din lemn, așa cum o demonstrează o fotografie din epocă, în care apar căruțele cu care a fost adus
transportul de monede de la gară, staționate în fața Ministerului de Finanțe2.
Emisiunea monetară de 25 BANI 1921

Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu, România. Proiecte, probe monetare și catalogul monedelor emise,
partea I 1860-1989/Romania Designs, pattern coins and catalogue of issued coins, Part I 1860-1989,
Galeria numismatică, București, 2009, p. 439.
2 Octavian Iliescu, Transport de bani în 1922, în Cercetări Numismatice, I, București, 1978, p. 86-88.
1
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Avers: ROMANIA. Deasupra vultur cu aripile deschise și cruce în
cioc. În exergă milesimul 1921.
Revers: În stânga și dedesubt valoarea nominală 25 BANI. În dreapta
coroana regală. În exergă, incus, numele monetăriei: HUGUENIN FRERES
& Co. Perforație centrală3.
Material: aluminiu; diametrul: 19 mm; greutate: 0,896 grame; muchia
netedă.
Tiraj: 20.000.000 monede.

Emisiunea monetară de 50 BANI 1921

Avers. ROMANIA. Deasupra vultur cu aripile deschise și cruce în
cioc. În exergă milesimul 1921.
Revers. În stânga și dedesubt valoarea nominală 50 BANI. În dreapta
coroana regală. În exergă, incus numele monetăriei: HUGUENIN FRERES &
Co. Perforație centrală4.
Material: aluminiu; diametrul: 21 mm; greutate: 1,203 grame; muchia
netedă.
Tiraj: 30.000.000 monede.
Drumul până la emisiunea monetară oficială de 25 și 50 bani 1921 a
fost marcat de câteva proiecte și propuneri de reprezentări pe avers și revers
(probe monetare), așa cum reiese din volumul semnat de Erwin Schäffer și
Bogdan Stambuliu, Romania. Proiecte, probe monetare și catalogul monedelor
emise, partea I 1860-1989/România. Designs, pattern coins and catalogue of issued
coins, Part I 1860-1989, Galeria numismatică, București, 2009.
În continuare sunt redate probele monetare cunoscute, emise pentru
monedele de 25 bani, 50 bani, 1,25 bani și 5 lei 1921.
3
4

Diametrul perforației poate fi de 4 mm sau de 4,5 mm.
Diametrul perforației poate fi de 4 mm sau de 4,5 mm.
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PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 1 a).
Avers. Harta României întregite, cu principalele orașe. O eșarfă cu
inscripția: NIHIL SINE DEO traversează harta. Dedesubt milesimul 1921.
Revers. Valoarea nominală 25 BANI, în dreapta o ramură de măslin.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă.
PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 1 b).
Avers. Sus semicircular ROMANIA. În câmp, stânga pe un piedestal
cupa Victoriei; în dreapta o ramură de măslin; în exergă milesimul 1921.
Revers. Valoarea nominală 25 BANI; în dreapta o ramură de măslin.
Totul în cerc perlat.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă.

a

b

Foto 1. Probă 25 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 78-79, nr.
77-78).
3. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 2 a).
Avers. Sus semicircular ROMANIA. În centru milesimul 1921; În
câmp dreapta, greu lizibil, cornul abundenței?
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Revers. Valoarea nominală 25 BANI; în dreapta o ramură de măslin.
Totul în cerc perlat5.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă.
4. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 2 b).
Avers. În centru, în plin plan, sondă petrolieră în erupție; în câmp
central cartuș cu inscripția ROMANIA.
Revers. Valoarea nominală 25 BANI, cuvântul bani, în cartuș; În
câmp stânga, ramură de măslin; în exergă milesimul 1921.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă.

a

b

Foto 2. Probă 25 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 79-80, nr.
79-80).

5

George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin C. Oprescu, Monede și bancnote românești, Editura
Sport-Turism, București, 1977, p. 302, nr. catalog 220 e (fotografiile sunt inversate la Buzdugan et. alii
1977).
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5. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 3 a).
Avers. În câmp sus, cifrul încoronat al Regelui Ferdinand I; în dreapta
pe verticală, inscripția ROMANIA. În stânga opaiț aprins. Cerc de perle și
ove.
Revers. Valoarea nominală 25 BANI, cuvântul bani, în cartuș; În
câmp stânga, ramură de măslin; în exergă milesimul 1921.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă.
6. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 3 b).
Avers. Vultur cu aripile parțial deschise; dedesubt ROMANIA și milesimul 1921. În părți câte o coroană regală.
Revers. Valoarea nominală 25 BANI și în dreapta spic de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă; cu perforație centrală.

a
Foto 3. Probă 25 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 80-81, nr.
81-82).
7. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 4 a).
Avers. Vultur în zbor, spre dreapta, cu cruce în cioc și zborul în jos;
dedesubt ROMANIA și în exergă milesimul 1921.
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Revers. Valoarea nominală 25 BANI și în dreapta cifrul regal încoronat, al
Regelui Ferdinand I.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă; cu perforație centrală.
8. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 4 b).
Avers. Sus, semicircular ROMANIA. În câmp jos, cifrul Regelui Ferdinand I, între două ramuri de stejar; în părți câte o coroană regală.
Revers. În câmp, spre stânga, valoarea nominală 25 BANI; în dreapta,
spic de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă; cu perforație centrală.

a

b

Foto 4. Probă 25 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 81-82, nr.
83-84).
9. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 5 a).
Avers:. Deasupra vultur cu aripile deschise și cruce în cioc. Dedesubt
ROMANIA; în exergă milesimul 1921.
Revers: Valoarea nominală 25 BANI; în dreapta spic de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 19 mm;
muchie netedă; cu perforație centrală.
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10. PROBĂ 25 bani 1921, Huguenin (Foto 5 b).
Avers: Deasupra vultur cu aripile deschise și cruce în cioc. Dedesubt
ROMANIA; în exergă milesimul 1921.
Revers: În stânga și dedesubt valoarea nominală 25 BANI. În dreapta
coroana regală. În exergă, incus, numele gravorului: HUGUENIN.
Material: bronz; diametrul: 19,15 mm; greutate: 2,96 grame; muchia
netedă.

a

b

Foto 5. Probă 25 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 82-83, nr.
85-86).
Proba nr. 10 (Foto 5 b) a constituit modelul final după care a fost
emisă moneda de circulație cu valoarea nominală de 25 de bani 1921. În total
au fost bătute ca probe 713 exemplare după acest model, din diferite materiale: nichel = 100 buc., cupru-nichel = 81 buc., bronz = 100 buc.,
bronz-aluminiu = 100 buc., cupru = 100 buc., tombac = 78 buc., alamă = 91
buc. și thuna = 63 buc.6 În cazul acestei probe monetare există variante: cu
sau fără sigla monetăriei, cu sau fără perforație, cu sau fără numele
gravorului pe revers7.

6

Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu, România. Proiecte, probe monetare și catalogul monedelor emise,
partea I 1860-1989/Romania Designs, pattern coins and catalogue of issued coins, Part I 1860-1989,
Galeria numismatică, București, 2009, p. 84.
7 Ibidem, p. 83.
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a

b

Foto 6. Probă 50 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 84-85, nr.
87-88).
11. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 6 a).
Avers. Sus semicircular ROMANIA. Dedesubt în câmp, stânga pe un
piedestal cupa Victoriei; în dreapta ramură de măslin. Jos milesimul 1921.
Revers. În câmp, spre stânga, valoarea nominală 50 BANI; în dreapta,
două spice de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă.
12. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 6 b).
Avers. Sus semicircular ROMANIA. Dedesubt pe un piedestal Lupoaica și Romulus cu Remus, spre stânga. În milesimul 1921.
Revers. În câmp, spre stânga, valoarea nominală 50 BANI; în dreapta,
două spice de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă.
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a

b

Foto 7. Probă 50 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 85-86, nr.
89-90).
13. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 7 a).
Avers. Sus semicircular ROMANIA. Dedesubt, car cu boi trecând un
podeț. În exergă, milesimul 1921.
Revers. În câmp, spre stânga, valoarea nominală 50 BANI; în dreapta,
două spice de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă.
14. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 7 b).
Avers. Sus semicircular ROMANIA. Dedesubt, snop de grâu, culcat
spre dreapta. Jos, milesimul 1921.
Revers. În câmp, spre stânga, valoarea nominală 50 BANI; în dreapta,
două spice de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă.
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a

b

Foto 8. Probă 50 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 86-87, nr.
91-92).
15. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 8 a).
Avers. În centru textul ROMANIA, pe o tabletă transversală; în
fundal, sondă de petrol în erupție.
Revers. Valoarea nominală 50 BANI și dedesubt milesimul 1921; în
dreapta, tulpină de porumb cu știulete și frunze.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă.
16. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 8 b).
Avers. În câmp sus, cifrul încoronat al Regelui Ferdinand I; în dreapta
pe verticală, inscripția ROMANIA. În stânga, pe un piedestal, opaiț aprins.
Cerc de perle și ove.
Revers. Valoarea nominală 50 BANI și dedesubt milesimul 1921; În
dreapta, tulpină de porumb cu știulete și frunze.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă.

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | X, 2021• 83

a

b

Foto 9. Probă 50 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 87-88, nr.
93-94).
17. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 9 a).
Avers. Vultur cu aripile parțial deschise și cruce în cioc; dedesubt
ROMANIA și milesimul 1921. În părți câte o coroană regală.
Revers. Valoarea nominală 50 BANI; la dreapta două spice de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă; cu perforație centrală.
18. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 9 b).
Avers. Sus, semicircular ROMANIA; dedesubt, cifrul regal între două
ramuri. În părți câte o coroană regală.
Revers. Sus, milesimul 1921 și dedesubt valoarea nominală 50 BANI;
la dreapta două spice de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă; cu perforație centrală.
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a

b

Foto 10. Probă 50 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 88-89, nr.
95-96).
19. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 10 a).
Avers. Sus, semicircular ROMANIA. În jurul perforației centrale,
patru spice de grâu în vârtej.
Revers. Sus, milesimul 1921 și dedesubt valoarea nominală 50 BANI;
la dreapta două spice de grâu.
Material: nichel; fotografie imprimată pe metal; diametrul: 21 mm;
muchie netedă; cu perforație centrală.
20. PROBĂ 50 bani 1921, Huguenin (Foto 10 b).
Avers. Deasupra vultur cu aripile deschise și cruce în cioc; dedesubt
ROMANIA și milesimul 1921.
Revers. În stânga și dedesubt valoarea nominală 50 BANI. În dreapta
coroana regală.
Material: alamă; cu gaură; diametrul: 21 mm; greutate: 2,96 grame;
muchia netedă.
Proba nr. 20 (Foto 10 b) a constituit modelul ales după care a fost
emisă moneda de circulație cu valoarea nominală de 50 de bani 1921. În total
au fost bătute ca probe 522 exemplare după acest model, din diferite materiale: nichel = 100 buc., cupru-nichel = 68 buc., bronz = 90 buc.,
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bronz-aluminiu = 83 buc., cupru = 80 buc., tombac = 80 buc., alamă = 60 buc.
și thuna = 61 buc8. În cazul acestei probe monetare există variante: cu sau
fără sigla monetăriei, cu sau fără perforație, cu sau fără numele gravorului pe
revers și exemplare din cupru cu textul ESSAI9.
Pe lângă firma elvețiană a fraților Huguenin, avem știință de existența unor probe monetare executate în Italia (Foto 11, 12).

Foto 11. Probă 50 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 91, nr. 97).
21. PROBĂ 50 bani 1921, Italia, gravor necunoscut (Foto 11).
Avers. Efigie spre dreapta; circulat textul REGNO D' ITALIA;
Revers. În câmp ROMANIA, iar dedesubt valoarea nominală 50 BANI. Între două cercuri METTALVRGICA ITALIANA - PROVA și milesimul
1921 între două steluțe.
Material: nichel; diametrul: 19 mm; muchia netedă.
În paralel cu emisiunea monetară de 25 și 50 de bani, s-a pus problema
emiterii unor monede cu valoare nominală mai mare. Deocamdată avem știință
de existența unor probe monetare cu valorile de 1,25 lei și 5 lei 1921.
22. PROBĂ 1,25 lei 1921, Italia, gravor necunoscut (Foto 12).
Avers. Stema mică a Italiei și vultur; dedesubt ITALIA. Totul în cerc
zimțat.
Revers. Între două cercuri METTALVRGICA ITALIANA, iar jos textul
PROVA, marcat de câte o steluță. În câmp, circular, ROMANIA, valoarea
nominală 1,25 lei și milesimul 1921.
Material: nichel; diametrul: 19 mm; muchia netedă; cu perforație centrală.

8
9

Ibidem, p. 90.
Ibidem, p. 89-90.
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Foto 12. Probă 50 bani 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 91, nr. 98).
Pentru moneda de 1,25 lei, pe lângă probele realizate din nichel, mai
sunt cunoscute probe din cupru și cupru-nichel, realizate tot în Italia10.
23. PROBĂ 5 lei 1921, Bruxelles, gravor necunoscut (Foto 13).
Avers. Stema mijlocie a țării, model 1881. Doi lei pe o eșarfă cu deviza:
NIHIL SINE DEO, țin un scut poligonal, având deasupra coroana regală. Pe
scut, stemele provinciilor, iar în centru stema Casei de Hohenzollern. În exergă valoarea nominală 5 LEI.
Revers. Semicircular, ROMANIA; în câmp cornul abundenței din
care se revarsă spice de grâu și fructe. Dedesubt, în părți, milesimul 19 - 21.
În câmp, în stânga, cifra 15 imprimată incus (numărul de ordine al exemplarului de probă).
Material: cupru-nichel; diametrul: 32 mm; muchia netedă.

Foto 13. Probă 5 lei 1921 (după Schäffer, Stambuliu 2009, p. 92, nr. 99).
Pentru această probă sunt cunoscute piese din alamă, aluminiu, billon,
cupru-nichel și nichel11.
10

Ibidem, p. 92.
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Anul 1921 a reprezentat pentru sistemul monetar românesc, momentul încheierii unificării monetare, una dintre cele mai dificile sarcini pe care a
trebuit să le îndeplinească Banca Națională a României după Marea Unire12.
Pentru atingerea acestui deziderat, numai pe parcursul anilor 1920-1921,
banca centrală a pus la dispoziția statului, prin emiterea de bancnote noi,
suma enormă de peste șapte miliarde lei13. Emisiune monetară de 25 și 50 de
bani 1921, a fost parte integrantă a acestei importante operațiuni.

11

Ibidem, p. 92-93.
Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Romeo Cârjan, Emisiuni de bancnote ale Băncii Naționale a
României, Seria: Bancnotele României (coord. Mugur Isărescu), București, vol. 2, 2007, p. 48.
13 Ibidem, p. 56.
12
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Cei mai mari războinici ai istoriei pe monede
de 5 dolari Liberia
Ștefan SAMOILĂ
vicepreședinte al Societății Numismatice Române
președintele Secției Numismatice Brașov

Pentru a-i comemora pe cei mai vestiți războinici ai istoriei, statul
Liberia (o țară de pe coasta de vest a Africii, cu o suprafață de 111.369 km2 și
o populație de aproximativ 5.000.000 de locuitori, cu capitala la Monrovia și
având vecini pe Sierra Leone la nord-vest, Guineea la nord, Coasta de Fildeș
la est și Oceanul Atlantic la sud-sud-vest) emite începând cu anul 2009 o serie
de monede non-circulating (fără putere circulatorie) cu nominalul de 5 dolari
liberieni (5 LRD = 0,032 USD). Monedele sunt confecționate din cupru și placate cu argint, cu greutatea de 27 grame și diametrul de 38,61 mm. Monedele
au muchia dreaptă și sunt orientate ↑↓.
Pe avers, toate monedele prezintă chipul unuia dintre marii războinici ai lumii, iar pe revers, care este identic la toate, stema Republicii Liberia, cu legenda: REPUBLIC OF LIBERIA în partea superioară, și 5 DOLLARS,
în partea inferioară.

Stema constă dintr-un scut care conține imaginea unei corăbii cu
pânze din sec. al XIX-lea, un palmier (cea mai importantă sursă de hrană a
națiunii, reprezentând prosperitatea), un plug și o lopată (ce reprezintă
munca grea pentru prosperitate), un răsărit de soare (ce reprezintă nașterea
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națiunii) și un porumbel alb cu un pergament în cioc (simbolul păcii).
Deasupra scutului, moto-ul Liberiei: THE LOVE OF LIBERTY BROUGHT US
HERE (Dragostea pentru libertate ne-a adus aici), iar sub scut numele oficial
al țării, REPUBLIC OF LIBERIA (Republica Liberia).
În continuare, monedele vor fi prezentate în ordinea nașterii celor
reprezentați pe avers, nu în ordinea anilor de emitere a pieselor.
PREZENTAREA MONEDELOR
LEONIDAS I (n. cca. 540 î. Hr. – d. 480 î. Hr.) a fost regele Spartei
(489/8 - 480). A rămas celebru în istorie, în urma bătăliei din trecătoarea
Termopile (480 î. Hr.), în care a condus 300 de spartani, 700 de thespieni, 400
de tebani şi probabil alte câteva sute de luptători, împotriva armatei persane
de 180.000 de militari, conduşi de Xerxes cel Mare. Vor muri aproape toţi în
urma trădării unui localnic, Ephialtes. Pe monumentul dedicat regelui Leonidas se află cuvintele: „Spune-i, drumețule, Spartei, că noi ce aici căzut-am,
ne-am jertfit împlinind sfintele legi ale patriei.”
Moneda îl prezintă central pe Leonidas, iar în fundal o falangă de
hopliţi cu scuturi şi suliţe. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu
blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: LEONIDAS I, iar în stânga,
anul emisiunii numismatice: 2010.

Aversul monedei, chipul lui Leonidas şi bătălia de la Termopile
ALEXANDRU CEL MARE (n. 356 î. Hr. - d. 323 î. Hr.) cunoscut și
sub numele de Alexandru Macedon sau Alexandru al III-lea al Macedoniei, a
fost rege al Macedoniei în perioada 336 î. Hr. și 323 î. Hr., considerat unul
dintre primii strategi și conducători militari din istorie. A fost stăpânul celui
mai mare imperiu cucerit vreodată, contribuind substanțial la răspândirea
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civilizației elenistice în întreaga lume. A reprimat revoltele din Grecia, a cucerit Asia Mică, Siria, Egiptul și a contribuit la căderea Imperiului Persan.
Bătălii mai importante: Issos, Chaeronea, Granicus, Gaugamela, Hydaspes,
asediul Tyrului.
Moneda îl prezintă central pe Alexandru călare, cu sulița în mâna
dreaptă și cu scutul în mâna stângă. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: ALEXANDER
THE GREAT, iar în stânga, anul emisiunii numismatice: 2009.

Aversul monedei, Bătălia de la Gaugamela și Alexandru cu Diogene
PUBLIUS CORNELIUS SCIPIO AFRICANUS (n. 235 î. Hr. - d. 183 î.
Hr.) a fost un general şi politician roman, strateg în timpul Războaielor
Punice purtate între Roma şi Cartagina (264 – 146 î. Hr.). A cucerit portul
Cartagina şi l-a învins pe Hanibal în Bătălia de la Zama (202 î. Hr.) şi pe Mago Barca şi Hasdrubal Gisco în Bătălia de la Ilipa (206 î. Hr.).
Moneda îl prezintă central, pe Scipio. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: SCIPIO AFRICANUS şi în stânga, anul emisiunii numismatice: 2010.
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Aversul monedei, pictură cu Scipio şi bătălia de la Zama
HANNIBAL BARCA (Barcas = Fulgerul) (n. 247 î. Hr. și d. 183 î. Hr.)
a fost un om de stat și general cartaginez, considerat unul dintre cei mai
străluciți comandanți militari din istorie, dușman înverșunat al Republicii
Romane. A fost considerat de istoricul militar Theodore Ayrault Dodge
„părintele strategiei“ și unul din cei mai mari generali din antichitate alături
de Filip al II-lea al Macedoniei, Alexandru cel Mare, Iulius Cezar și Scipio
Africanul. A condus 38 de războaie, bătălii și campanii, între care: Al Doilea
Război Punic, Bătăliile de la: Cannae, Trebia, Lacul Trasimene, Zama.
Moneda prezintă central pe Hannibal la traversarea Alpiilor. Circular,
în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: HANNIBAL, în stânga, anul emisiunii 2009.
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Moneda, și două imagini cu traversarea Alpilor
SPARTACUS (n. 109 î. Hr. – d. 71 î. Hr.) a fost conducătorul celei
de-a treia răscoale a sclavilor (73 î. Hr. - 71 î. Hr.), care a avut loc în Republica Romană. A fost un gladiator roman de origine tracă, considerat de istorici
cel mai mare dușman al Romei după Hannibal și cel mai bun gladiator.
Hotărând să devină liber, Spartacus evadează împreuna cu cei 70 de tovarăși
din școala de gladiatori din Capua, organizând la scurt timp o armată care
număra 40.000 de oameni, ajungând apoi la 70.000 de oameni. Această armată de sclavi, condusă de Spartacus, a purtat mai multe lupte împotriva
romanilor, zdrobind patru legiuni și învingându-l pe generalul Publius Varinus.
Moneda prezintă central pe Spartacus călare, având în fundal armata
sa de răsculați. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: SPARTACUS şi în stânga, anul emisiunii
2010.
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Moneda, Spartacus la Luvru și moartea acestuia
GAIUS IULIUS CAESAR (n. 100 î. Hr. – d. 44 î. Hr.) a fost un lider
politic și general roman și una dintre cele mai influente și mai controversate
personalități din istorie. Rolul său a fost esențial în instaurarea dictaturii la
Roma, lichidarea democrației Republicii și instaurarea Imperiului Roman. A
provocat războaie de cucerire fără acordul senatului roman. Cucerirea Galiei,
plănuită de Cezar, a inclus sub dominația romană teritorii până la Oceanul
Atlantic. În anul 55 î. Hr. Cezar a lansat prima invazie romană în Marea
Britanie. Campaniile militare ale lui Cezar sunt cunoscute în detaliu prin
prisma propriilor sale consemnări: Comentarii de Bello Gallico. A condus
Războaiele Galice (58 – 51 î. Hr.) și Războiul Civil (49 – 45 î. Hr.).
Moneda prezintă central pe Cezar într-o bătălie în fruntea armatei
sale. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun,
un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE
GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în
partea inferioară, legenda: JULIUS CAESAR şi în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda, statuia lui Cezar şi întâlnirea cu Vercingetorix în Bătălia de la Alesia
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MARCUS ANTONIUS (n. 82 î. Hr. – d. 31 î. Hr.) a fost un general și
politician roman, membru, alături de Octavianus și Lepidus, al celui de-al
II-lea triumvirat (43 î. Hr.). Victorios în Bătălia de la Filippi (42 î. Hr.) asupra
forțelor lui Brutus și Cassius, ucigașii lui Cezar, devine figura dominantă a
triumviratului. Primește guvernarea provinciilor din Orient. Comportamentul lui moral și politic a dus la ascuțirea conflictului cu Octavianus, al cărui
rezultat a fost Bătălia de la Actium (31 î. Hr.) în care Antonius a fost înfrânt.
A participat la: Războaiele galice (58 – 51 î.Hr.), Războiul civil a lui Cezar (49
– 45 î. Hr.), Războiul cu parţii al lui Antoniu (36 şi 34 î. Hr), Bătăliile de la:
Mutina (43 î. Hr.), Filippi (42 î. Hr.) şi Actium (31 î. Hr.).
Moneda prezintă central pe Marcus Antonius în fruntea armatei sale.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un
rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: MARCUS ANTONIUS şi în stânga, anul emisiunii 2010.

Moneda, pictură cu Antonius, Bătălia de la Actium 31 î.Hr.
ATTILA sau Atila (n. cca. 395 și d. 453) a fost cel mai puternic conducător al hunilor în perioada 433 – 453. A condus Imperiul Hun care se
întindea de la munții Ural la fluviul Rin și de la Dunăre la marea Baltică. În
timpul domniei sale a fost unul dintre cei mai de temut inamici ai Imperiilor
Romane de Răsărit și de Apus, fiind poreclit în unele texte bisericești biciul
lui Dumnezeu. El a traversat Dunărea de două ori și a jefuit în Balcani, dar nu
a putut să ocupe Constantinopolul. De asemenea, el a încercat să cucerească
Galia Romană (Franța modernă), traversând Rinul în 451 și mărșăluind spre
Aurelianum (Orléans) înainte de a fi învins în Bătălia de pe Câmpiile Catalaunice. Ulterior, el a invadat Italia, devastând provinciile nordice, dar nu a
putut să ocupe Roma. A planificat inițierea unor noi campanii împotriva
romanilor, dar a murit în 453.
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Moneda prezintă central pe Attila la o festivitate organizată de el.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un
rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: ATTILA THE HUN (Attila Hunul), în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda, o pictură și Attila tânăr
FLAVIUS BELISARIUS, Belizariu sau Belisarie (n. 505(?) – d. 565) a
fost unul dintre cei mai mari generali ai Imperiului Bizantin și unul dintre cei
mai faimoși generali din istorie. A reprezentat elementul-cheie in planul
Împăratului Iustinian I de recucerire a Imperiului Roman de Apus. Una dintre trăsăturile esențiale ale carierei sale militare a fost capacitatea de a opera
în condiții strategice extreme, fie cu un suport minim ori inexistent din partea
Împăratului Iustinian I sau a Imperiului Bizantin, izbutind, în pofida acestor
obstacole, să obțină victorii răsunătoare datorită geniului său militar. A
luptat în Războiul Iberian (526 - 532), Războiul Vandalic (533 - 534), Războiul
Gotic (535 - 554), Bătălia de la Melanthius (559), Răscoala Nika (532).
Moneda prezintă central pe Belisarius. Circular, în partea inferioară,
un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: BELISARIUS şi
în stânga, anul emisiunii 2013.
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Moneda, imagini cu Belisarius
SVATOPLUK (n. cca. 830 și d. 894) a fost prinț al Principatului Nitra
(850 - 871) și apoi regele Moraviei Mari (871 - 894). În timpul domniei sale
Moravia Mare și-a atins expansiunea teritorială maximă.
Moneda prezintă central pe Svatopluk pe fondul unor creste montane. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun,
un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE
GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în
partea inferioară, legenda: SVATOPLUK, în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda și imagini cu Svstopluk
ARPAD (n. 845 şi d. 907) a fost timp de 20 de ani primul conducător
al Ungariei ales în jurul anilor 890, de şapte triburi proto-maghiare la Etelköz.
Din 890 triburile proto-maghiare sub conducerea lui Árpad s-au hotărât definitiv să treacă Munții Carpați. În 896 au ocupat partea Tisei trecând spre
vestul Europei, iar în 900/901 s-au așezat în Panonia.
Moneda prezintă central pe Napoeon călare pe un fundal cu cavalerişti huni. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră,
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un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE
GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în
partea inferioară, legenda: ÁRPÁD PRINCE OF THE MAGYARS şi în stânga,
anul emisiunii 2009.

Moneda şi imagini cu Principele Arpad
WILLIAM CUCERITORUL (n. 1028 şi d. 1087) a fost rege al Angliei
(1066 - 1087). Descendent al vikingilor, el a fost Duce de Normandia din 1035,
sub numele de William al II-lea. După o luptă lungă pentru a-și stabiliza
puterea, în anul 1060, el s-a lansat în cucerirea normandă a Angliei,
învingând în Bătălia de la Hastings (14 octombrie 1066) pe regele anglo-saxon
Harold Godwinson (n. cca. 1022 – d. 1066, în Bătălia de la Hastings). Restul
vieții sale a fost marcat de lupte pentru a-și consolida puterea asupra Angliei.
Moneda prezintă central pe William călare în timpul unei bătălii. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară,
legenda: WILLIAM THE CONQUEROR şi în stânga, anul emisiunii 2010.

Moneda, pictura cu chipul lui William şi regele într-o bătălie
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SALADIN sau ŞALĀH AD - DĪN YŪSUF IBN AYYŪB (n. 1138 – d
1193) a fost un musulman kurd, devenit primul sultan Ayyubid al Egiptului și
al Siriei. Ascensiunea la putere a acestuia a dus și la o unificare religioasă în
cadrul comunității islamice între sunniți, acesta vizând coalizarea forțelor siriene și egiptene pentru a lupta împotriva cruciaților. A condus opoziția
musulmană împotriva francilor și altor cruciați din Levant. La apogeul puterii
sale a domnit peste Egipt, Siria, Yemen, Irak, Mecca, Hejaz și Diyarbakır. În
1183 și 1184 Saladin a atacat Ierusalimul prudent, mai mult din interese strategice. În anul 1187 a început să pregătească o campanie pentru invadarea Palestinei. Pe 2 octombrie 1187, Saladin a intrat în Ierusalim.
Moneda prezintă central pe Saladin, având în fundal trupele sale.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un
rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: SALADIN şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, chipul lui Saladin şi imaginea unei lupte cu cruciaţii
RICHARD I, (n. 1157 şi d. 1199) cunoscut şi sub numele de Richard
Inimă-de-Leu a fost rege al Angliei (1189 - 1199) şi un mare lider militar. A
condus alături de Filip al II-lea, rege al Franţei şi Frederic I Barbarossa,
împărat al Germaniei, cea dea III-a cruciadă (1189 - 1192) după cucerirea Ierusalimului de către Saladin, sultan al Egiptului şi Siriei (1187). În urma cruciadei, Richard recucereşte coasta Palestinei, dar nu şi Ierusalimul.
Moneda prezintă central pe Richiard în fruntea cruciaţilor. Circular,
în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: RICHARD THE LIONHEART şi în stânga, anul emisiunii
2009.
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Moneda, porteret, Richard în a III-a cruciadă
GINGHIS HAN (Întemeietorul) (n. cca. 1162 și d. 1227) a fost unul
dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile și întemeitorul Imperiului
Mongol. Ginghis Han cu principalii săi comandanți militari și dispunând de
o armată uriașă, bine organizată și extrem de mobilă, au învins popoare de
la Adriatica până la Pacific, au ajuns în teritoriile care aparțin astăzi de Austria, Finlanda, Croația, Ungaria, Polonia, Vietnam, Myanmar, Japonia și Indonezia. Imperiul mongol a avut o întindere de 30.000.000 km2. Până în anul
1240, cuceririle mongole se întindeau în aproape toată lumea cunoscută
atunci (cu excepția Africii), adică aproape toată Asia și Europa. În anul 1206,
șeful militar Temüügin devine „mare conducător“ (hagan, „hanul hanilor“)
sub numele de Ginghis.
Moneda prezintă central pe Ginghis Han descălecat, cu arcul în mâna
stângă, iar cu mâna dreaptă scoate săgeata dintr-un inamic. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe,
platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară,
legenda: GHINGGIS KHAN, în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda și o imagine cu armata lui Ginghis Han
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TIMUR LENK (n. 1336 şi d. 1405) a fost un cuceritor mongol, întemeietorul unui imperiu cu capitala la Samarkand (astăzi în Uzbekistan) și al
dinastiei timuride, care a durat până în 1507. În 1402, expansiunea hoardelor
sale spre vest l-au adus în conflict cu Imperiul Otoman, în privința
dominației Anatoliei. În bătălia de la Ankara l-a înfrânt și făcut prizonier pe
sultanul Baiazid I (Bayezit Yıldırım, „fulgerul”). Acesta a murit în captivitate.
Moneda prezintă central pe Timur stând pe un tron. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe,
platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară,
legenda: TIMUR şi în stânga, anul emisiunii 2010.

Moneda, chipul lui Timur şi imagine dintr-o bătălie
JAN ŽIŽKA (Jan Žižka z Trocnova a Kalicha) (n. cca. 1360 și d.
1424) a fost un general ceh, erou național, adept a lui Jan Hus considerat ca
unul din cei mai renumiți lideri militari. A participat la războaiele husite de
la Grunwald și în Bătăliile de la: Nekmer, Sudoměř, de pe dealul Vitkov,
Vyšehrad, Kutná Hora, Nebovidy, Deutschbrod și Hořice.
Moneda prezintă central pe Jan Žižka. Circular, în partea inferioară,
un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: JAN ŽIŽKA în
stânga, anul emisiunii 2009.
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Moneda, o pictură cu Jan Žižka călare și în bătălia de la Grunwald
HENRIC al V-lea (n. 1386(7) - 1422) a fost regele Angliei între (1413 –
1422). Henric a fost numit duce de Lancaster și a jucat un rol deosebit în administrarea regatului, fiind de fapt conducătorul armatei engleze și cel în
numele căruia s-a făcut administrarea regatului. În anul 1403, în Bătălia de la
Shrewsbury a învins forțele lui Harry Hotspur, iar până în 1408 a luptat
contra forțelor lui Owen Glendover din Țara Galilor. A reușit pentru scurtă
vreme să unească cele două coroane ale Franței și Angliei în urma unor succese militare remarcabile în Războiul de 100 de ani împotriva Franţei
(1337-1453) care au culminat cu faimoasa victorie în Bătălia de la Agincourt
(1415).
Moneda prezintă central pe Henric cu mâinile sprijinite pe sabie.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un
rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: HENRY V şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, chipul lui Henric şi aspect din Bătălia de la Agincourt
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MAHOMED al II-lea (Cuceritorul) (n. 1432 – d. 1481) a fost al
șaptelea sultan al Imperiului Otoman. El a domnit între anii 1444 și 1446, și
ulterior între anii 1451 și 1481. La 29 mai 1453, a cucerit Constantinopolul,
aducând astfel sfârșitul Imperiului Bizantin. A fost unul dintre cei mai puternici sultani din istoria Imperiului Otoman. În anul 1456, Mahomed a
asediat fără succes Belgradul, cetate apărată atunci de Ioan de Hunedoara,
între anii 1454 și 1464, armatele lui Mahomed au pătruns puternic în Balcani,
la sud de Dunăre. În anul 1455, Mahomed a năvălit în Serbia, anul următor a
atacat Belgradul. În anul 1459, Serbia a fost cucerită. A cucerit Atena în anul
1458 și a Moreei în anul 1460. Bosnia a fost anexată în anul 1464.
În anul 1462 a urmat campania contra Țării Românești, al cărei domn
era Vlad Drăculea, supranumit „Țepeș” (cunoscut ca Vlad Țepeș). În anul
1475, otomanii au cucerit Caffa și alte posesiuni genoveze. În anul 1470 a
capturat insulei Negroponte, iar în anul 1480, flota lui Mahomed al II-lea a
cucerit portul Otranto din sudul Italiei. În anul 1472 a învins forțele azerului
Uzun Hasan la Bashkent. Două campanii împotriva lui Ştefan cel Mare cu
Bătălia de la Războieni (1475) şi Valea Albă (1476).

Moneda, pictura cu Mahomed şi aspect din cucerirea Constantinopolului
Moneda prezintă central pe Mahomed în fruntea armatei sale. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: MAHOMED II şi în stânga, anul emisiunii 2013.
GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA (n. 1453 – d. 1515) a fost
un general spaniol, Mare Căpitan al regatului Neapolelui până a devenit
vicerege al lui Ferdinand al II-lea de Aragon în același oraș între anii 1504 1506 și duce de Terranova, Montalto, Andría, Santángelo și Sessa. Acesta a
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reorganizat armata spaniolă în curs de dezvoltare și tacticile sale și a ajuns să
fie cunoscut sub numele de Tatăl războiului de tranșee. A participat la Bătălia
de la Seminara (1495), Bătălia de la Cerignola (1503), Bătălia de la Garigliano
(1503) şi la Recucerirea Cefaloniei.
Moneda prezintă central pe Gonzalo. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: GONZALO DE
CORDOBA şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, pictură cu Gonzalo şi în Bătălia de la Cerignola
HERNÁN (do) CORTÉS (n. 1485 – d. 1547) a fost un conquistador care a
cucerit Mexicul pentru regii Spaniei. A participat la cucerirea Hispaniolei și
Cubei sub conducerea lui Diego Velázquez de Cuéllar. În data de 19 februarie
1519, Cortés, cu o forță de 600 de oameni, mai puțin de 20 de cai și 10 tunuri de
câmp, a debarcat în Mexic și cu ajutorul navelor, tunurilor și mai ales cailor care
îi îngrozeau pe băștinași, a cucerit orașul Tabasco. În cadrul campaniei sale pe
continentul american (1519 - 1521) Cortés s-a întâlnit cu Montezuma, unul dintre
ultimii împărați azteci. Cortés a cucerit capitala aztecă și a construit Ciudad de
México deasupra ruinelor.
Moneda prezintă central pe Cortés. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: HERNÁN
CORTÉS şi în stânga, anul emisiunii 2013.
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Moneda, chipul lui Cortes, întâlnirea cu Montezuma
SOLIMAN I MAGNIFICUL (n. 1494 – d. 1566) este al zecelea sultan al Imperiului Otoman între anii 1520 - 1566. Este numit și „Legislatorul“ datorită implicării sale în finalizarea sistemului de legi ale Imperiului
Otoman. El coordona politica și economia Imperiului, dar era în același timp
și conducătorul armatei. Fiind în fruntea acesteia, el cucerește pe rând Belgradul și Rodosul, iar după victoria de la Mohács din anul 1526, reușește să
pună stăpânire pe o mare parte din teritoriul Regatului Ungariei. În lupta sa
pentru cucerirea unor noi teritorii, a ocupat zone întinse din Persia și Africa
de Nord (Algeria de azi), dominând cu autoritate Orientul Mijlociu. Flota sa
controla traficul maritim din Marea Mediterană, Marea Roșie și Golful Persic.
Moneda prezintă central pe Suliman. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: SULEIMAN
THE MAGNIFICENT şi în stânga, anul emisiunii 2010.

Moneda și imagini cu Suleiman Magnificul
FRANCIS DRAKE, cunoscut şi ca El Draque (Dragonul) (n. 1540 şi d.
1596) a fost un vestit corsar, navigator şi om politic englez. Drake a fost
vice-amiral la comanda flotei engleze (sub ordinele Lordului Howard of Eff-

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | X, 2021• 105

ingham) când englezii au învins Armada spaniolă în anul 1588. A efectuat
circumnavigația Pământului din anul 1577 până în anul 1580, iar la întoarcerea sa a fost făcut cavaler de regina Elisabeta I a Angliei. Regele Filip al
II-lea a oferit o recompensă de 20 000 de ducați (cam 10 milioane de dolari
după standardele din 2007) pentru capul lui.
Moneda prezintă central, stânga, pe Drake, iar central, dreapta, una
din navele sale. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de
piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: SIR FRANCIS DRAKE şi în stânga, anul
emisiunii 2009.

Moneda, Drake pe nava sa şi imagine de la perimirea rangului de cavaler
IOAN de AUSTRIA (n. 1547 – d. 1578) general şi amiral spaniol în
serviciul fratelui său vitreg, regele Filip al II-lea al Spaniei, este cunoscut mai
ales pentru rolul său de amiral al flotei Sfintei Alianțe la bătălia de la Lepanto
(1571). În anul 1577 capturează oraşul Namur şi învinge o armată rebelă
compusă din olandezi, flamanzi, englezi, scoţieni, germani şi valoni în
Bătălia de la Gembloux (parte a războiului anglo-spaniol de 80 de ani, 1585 –
1604).
Moneda prezintă central, dreapta, pe Ioan şi central stânga, aspecte
din Bătălia de la Lepanto. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu
blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: JOHN OF AUSTRIA şi în
stânga, anul emisiunii 2013.
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Moneda, chipul lui Ioan şi aspect din Bătălia de la Lepanto 1571
MIHAI VITEAZUL (n. 1558 și d. 1601) a fost domnul Țării
Românești între anii 1593 - 1600. Pentru o perioadă (mai-septembrie 1600), a
fost conducător de facto al celor trei state medievale care formează România
de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova. A efectuat numeroase
incursiuni la sud de Dunăre împotriva Imperiului Otoman. Principalele
bătălii: 1595, Călugăreni, 1599, Șelimbăr și 1600, Guruslău.
Moneda prezintă central pe Mihai Viteazul. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În
partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF
ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda:
MIHAI VITEAZUL, în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda, pictura cu Mihai Viteazul și harta cu teritoriile aflate sub acesta
CARDINALUL RICHELIEU sau Armand-Jean I. du Plessis de Richelieu (n. 1585 – d. 1642) a fost un cleric, nobil și om politic francez. Numit şi
„Eminența roșie“, a fost prim-ministru al lui Ludovic al XIII-lea, țelul său fiind schimbarea structurii statului francez într-o monarhie absolută și slăbirea
hegemoniei Habsburgice în Europa. În anul 1635 a pus bazele Academiei
Franceze.
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Moneda prezintă central, stânga, pe Cardinalul Richelieu. Circular, în
partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe,
platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară,
legenda: CARDINAL RICHELIEU şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, chipul Cardinalului Richelieu şi stema acestuia
OLIVER CROMWELL (n. 1599 – d. 1658) a fost un lider militar şi
politic englez, cunoscut în special pentru contribuția sa la transformarea
Angliei într-o republică federală („Commonwealth”) și pentru rolul său ulterior de Lord Protector al Angliei, Scoției și Irlandei (1653 - 1658). Armata sa, a
Noului Model, i-a înfrânt pe regaliști în cadrul Războiului Civil Englez (1642
- 1651) şi a cucerit Irlanda și Scoția (1650 - 1651).
Moneda prezintă central pe Cromwell alături de colaboratorii săi.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un
rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: OLIVER CROMWELL şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, chipul lui Cormwell, aspecte din Bătălia de la Naseby din 1645
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EUGEN DE SAVOIA-CARIGNANO (n. 1663 și d. 1736) a fost unul
dintre cei mai străluciți feldmareșali ai Sfântului Imperiu Roman. A slujit trei
împărați: Leopold I, Iosif I și Carol al IV-lea. A participat la peste 20 de războaie, bătălii, asedii din care amintesc: Marele Război Turcesc, Războiul
pentru succesiunea poloneză, Bătălia de la: Buda, Mohács, Belgrad, Zenta,
Asediul: Vienei, Torino, Lille. În anul 1716 a eliberat Timișoara de sub turci.
Moneda prezintă central pe Eugen călare. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În
partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF
ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda:
EUGEN VON SAVOYEN, în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda, blazonul lui Eugen de Savoia, tablou cu acesta
PETRU I sau Petru cel Mare (n. 1672 – d. 1725), Ţarul Rusiei (1682 1725), împărat, autocrat şi conducător militar. A introdus o serie de reforme
după modelul occidentat (al bărbilor, al veşmintelor şi al calendarului). Reformează armata, clădeşte o puternică flotă navală şi o serie de fortăreţe. În
timpul domniei sale construieşte Santk-Petersburgul (din anul 1721, capitala
Rusiei), Palatul de Iarnă, Castelul Sarskoe (Ţarskoe Selo). În anul 1695 distruge flota turcească din Marea de Azov şi cucereşte Cetatea Azov (1696).
Începând cu anul 1700, Conduce Marele Război din Nord împotriva Regelui
suedez Carol al XII-lea, care se încheie în anul 1709, prin Bătălia de la Poltava, cu victoria lui Petru I.
Moneda prezintă central pe Petru I cu sabia în mâna dreaptă şi o
hartă în cea stângă. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de
piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai isto-
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riei), în partea inferioară, legenda: PETER I THE GREAT şi în stânga, anul
emisiunii 2010.

Moneda, chipul lui Petru I, tablou după Bătălia de la Neva din 1704
NADER SHAH AFSHAR (n. 1688 – d. 1747) a fost unul dintre cei mai
puternici conducători iranieni, şah al Iranului (1736 - 1747). A întreprins numeroase campanii militare în Orientul Mijlociu, Caucaz, Asia Centrală şi de
Sud şi a condus bătăliile de la: Herat (1729), Mihmandust (1729), Murche-Khort (1729), Kirkuk (1733), Yrghevard (1730 - 1735), Khyber Pass (1738),
Karnal (1739), Kars (1743 – 1746), fiind considerat Napoleon al Persiei sau
Sabia Persiei sau al doilea Alexandru.
Moneda prezintă central pe Nader Shah. Circular, în partea inferioară,
un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: NADER SHAH
şi în stânga, anul emisiunii 2013.

Moneda, chipul lui Nader Shah în picturi
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FREDERIC al II-lea cel MARE (n. 1712 – d. 1786) a fost rege al Prusiei (1740-1786), din dinastia de Hohenzollern, al 14-lea prinț elector al
Sfântului Imperiu Roman sub numele de Frederic IV de Brandenburg. A
devenit cunoscut sub numele de Frederic cel Mare/Der Alte Fritz („Bătrânul
Fritz“). Frederic a participat la Războiul de succesiune din Austria (1740 1748), la Războiul de şapte ani (1754 şi 1756 - 1763), unde va conduce mai
multe bătălii.
Moneda prezintă central pe Frederic pe fundalul unei bătălii. Circular,
în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: FREDERICK THE GREAT şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, chipul lui Frederic şi Bătălia de la Kunersdorff
GEORGE WASHINGTON (n. 1732 și d. 1799) a fost un general și om
de stat american, militant și factor activ în obținerea independenței față de
Regatul Unit a coloniilor din America de Nord, primul președinte al Statelor
Unite ale Americii. În 1775 a fost numit comandant suprem al tuturor forțelor
militare ale coloniilor răsculate împotriva Angliei. A avut un rol decisiv în
organizarea armatei americane care a repurtat victoriile de la Saratoga (1777)
și Yorktown (1781), hotărâtoare pentru obținerea independenței Statelor
Unite ale Americii. În anul 1787, Washington a fost președintele Convenției
constituționale care a adoptat Constituția Statelor Unite ale Americii, în
vigoare și astăzi.
Moneda prezintă central, stânga, pe G. Washington iar central,
dreapta, trupe de cavalerie și steagul american. Circular, în partea inferioară,
un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: GEORGE, în
stânga, anul emisiunii 2009.
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Moneda, picturi cu Washington militar și ca președinte al Americii
CHARLES CORNWALLIS (n. 1738 – d. 1805) a fost un general şi oficial
al armatei britanice. A condus armata britanică în Războiul de Independenţă
american încheiat cu asediul de la Yorktown în 1781. A servit ca guvernator militar şi civil în Irlanda şi India. A participat la Războiul de şapte ani (1756 - 1763),
Războiul de Independenţă american (1775 - 1783), Al treilea război de la Mysore
(1790 - 1792) şi la înăbuşitra Rebeliunii irlandeze (1798).
Moneda prezintă central pe Cornwallis, având în stânga şi în dreapta
sa trupe de cavalerie. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri
de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai
istoriei), în partea inferioară, legenda: CHAELES CORNWALLIS şi în stânga,
anul emisiunii 2011.

Moneda, chipul lui Cornwallis şi aspect din Bătălia de la Yorktown din 1781
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MIHAIL ILLARIONOVICI GOLENIŞCEV-KUTUZOV (n. 1745 – d.
1813) a fost un feldmareşal ţarist, care are meritul principal de a fi salvat Rusia în timpul invaziei napoleoniene din 1812. A participat la Războiul
Ruso-Turc (1768 - 1774), Războiul Ruso-Austro-Turc (1787 - 1792), Războaiele
napoleniene (1803 - 1815), Războiul Ruso-Turc (1806 - 1812), Bătăliile de la:
Austerlitz (1805), Borodino (1812), Berezina (1812), Stănileşti (1770), Larga
(1770), Cahul (1770), Măcin (1791), Ismail (1877) etc.
Moneda prezintă central pe Kutuzov înconjurat de ofiţerii săi. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: MIKHAIL KUTUZOV şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda și Kutuzov în Bătălia de la Austerlitz
HORAȚIO NELSON (n. 1758 și d. 1805) a fost cel mai cunoscut
amiral al flotei britanice, învingător al flotei franco-spaniole la Trafalgar în
anul 1805. A fost un conducător exemplar, cu o personalitate puternică.
Curajul său a fost la limita nebuniei (rănit de două ori), iar pasiunea vieții
sale a fost riscul. Numeroasele victorii (17), aduse în slujba Marinei Regale
Britanice, au făcut din Nelson un idol pentru cadrele militare și pentru populația britanică. A participat la Războiul American de Independenţă, Războiul Coaliţiei (Prima, a Doua şi a Treia), Bătălia de la Trafalgar, Genova,
Copenhaga, Asediul Maltei, Calv, Cadiz etc..
Moneda prezintă central, stânga, pe Amiralul Nelson iar central,
dreapta, nava amiral HMS Victory comandată de acesta în Bătălia de la Trafalgar. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un
tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE
GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în
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partea inferioară, legenda: ADMIRAL LORD NELSON şi în stânga, anul
emisiunii 2009.

Moneda, Bătălia de la Trafalgar și Amiralul Nelson
NAPOLEON BONAPARTE (n. 1769 şi d. 1821) a fost un om de stat
francez şi lider militar care a condus numeroase campanii de succes în timpul
Revoluţiei Franceze şi a Războaielor Revoluţionare Franceze şi în timpul
Războaielor Napoleoniene, construind un mare imperiu. Este considerat ca
unul dintre cei mai mari comandanţi militari din istorie, războaiele şi campaniile sale (Italia 1796, Egipt şi Siria 1798-1801) fiind studiate în şcolile militare
din întreaga lume. Teoreticianul militar Carl von Clausewitz l-a considerat
un geniu în arta operaţională a războiului.
Moneda prezintă central pe Napoeon călare pe celebrul armăsar arab
Marengo (rănit de opt ori), la trecerea prin trecătoarea montană
Saint-Bernard în a doua campanie din Italia. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: NAPOLEON
BONAPARTE şi în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda și picturi cu imaginea lui Napoleon
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SIMÓN JOSÉ ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD BOLÍVAR (n. 1783 - d. 1830) a fost conducătorul unor mișcări de independență
în America de Sud, numite uneori „Războiul lui Bolívar”. Este cunoscut şi ca
Libertador sau Liberator, lider militar şi politic venezuelean care a condus
ceea ce sunt în prezent ţări: Venezuela (1813 – 1814 şi 1816 - 1829), Bolivia
(1925), Columbia (1819 - 1830), Ecuador, Peru (1824 - 1827) şi Panama către
independenţă faţă de Imperiul Spaniol. Bolivar a purtat 100 de bătălii, din
care 79 importante, stând în şeaua calului 70.000 km.
Moneda prezintă central, pe Bolivar, având în fundal drapelul Venezuelei. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un
tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE
GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în
partea inferioară, legenda: SIMON BOLIVAR şi în stânga, anul emisiunii
2011.

Moneda, pictură cu Bolivar şi Bătălia de la Junin – 1824
JÓZEF ZACHARIASZ BEM (n. 1795 - d. 1850) a fost un general
polonez, comandantul armatei revoluționare maghiare în timpul Revoluției
de la 1848. A participat la Bătăliile de la Iganie (1831), Ostrołeka (1831), Dej
(1848), Timişoara (1849), Albeşti (1849) şi Vizakna (1849). În anul 1849, Józef
Bem a fugit în Imperiul Otoman, unde s-a convertit la islam și a devenit înalt
funcționar sub numele de Amurat Pașa.
Moneda prezintă central, stânga, pe Bem şi central, dreapta, imagine
dintr-o bătălie. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: JÓZEF BEM şi în stânga, anul emisiunii
2011.
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Moneda, chipul lui Bem şi schița Bătăliei de la Timişoara
Graf HELMUTH KARL BERNHARD von MOLTKE (n. 1800 – d.
1891) a fost un mareşal prusac, Şef de stat major al armatei prusace 30 de ani,
considerat creatorul unei metode moderne de conducere a trupelor pe teren.
A comandat trupe în Europa şi Orientul Mijlociu. A condus armata prusacă
în al doilea Război Schleswig (1864) împotriva danezilor, Războiul austro-prusac (1866) şi Războiul franco-prusac (1870). A fost pionerul utilizării
militare a căilor ferate.
Moneda prezintă central, stânga, pe Helmuth şi central, dreapta imagini de bătălie. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de
piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: HELMUTH VON MOLTKE şi în stânga,
anul emisiunii 2011.

Moneda, imagine cu Moltke şi aspect din Războiul franco-prusac
GIUSEPPE GARIBALDI (n. 1807 – d. 1882) a fost un general, om
politic și patriot Italian considerat, împreună cu Camillo Cavour, cu Victor-Emmanuel al II-lea și cu Giuseppe Mazzini, a fi unul dintre „părinții pa-
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triei” italiene. Garibaldi a fost un personaj istoric esențial conducând și
luptând personal într-un număr mare de campanii militare care au permis
construirea unei Italii unite. A fost supranumit „eroul a două lumi” datorită
acțiunilor militare pe care le-a întreprins atât în America de Sud cât și în Europa. A participat în: Războiul Franco-Prusac (1870), Austro-Prusac (1866),
Primul și al Doilea Război pentru Independența Italiei (1859), Războiul Civil
din Uruguay (1839 - 1851), Bătăliile de la Mentana (1867) și Aspromonte
(1862) etc.

Moneda și picturi cu chipul lui Garibaldi
Moneda prezintă central, pe Garibaldi cu steagul Italiei în mâna
stângă și o sabie în cea dreaptă. Circular, în partea inferioară, un aranjament
cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară,
circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari
războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: GARIBALDI şi în stânga,
anul emisiunii 2010.
JEFFERSON DAVIS (n. 1808 – d. 1889) politician american, preşedinte
al statelor confederate (1861 – 1865) secretar de război (1853 - 1857). A paricipat
la Războiul Americano-Indian (1609 - 1924), Războiul Black Hawk (1832) între
SUA şi nativii americani conduşi de Black Hawk, Bătălia de la Buena Vista
(1847) între armata SUA, condusă de generalul Zachary Taylor şi armata mexicană condusă de Antonio López de Santa Anna.
Moneda prezintă central, stânga, pe Jefferson iar central, dreapta, armata americană. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de
piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: JEFFERSON DAVIS şi în stânga, anul
emisiunii 2011.
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Moneda, chipul lui Jefferson şi Bătălia de la Monterrey, 1846
ULYSSES S. GRANT n. 1822 şi d. 1885) a fost preşedinte al SUA
(1869 - 1877) şi general de armată. Erou naţional în timpul Războiului Civil
American, a comandat forţele combinate ale Armatei Uniunii ca unul din
generalii acesteia şi mai târziu comandant general al întregului front de război. Istoricul militar J. F. C. Fuller îl caracterizează astfel: „Grant a fost unul
dintre cei mai mari generali ai vremii sale și unul dintre cei mai mari strategi ai
oricărei vremi”.

Moneda, tablou cu Grant în fruntea trupelor sale şi general de armată
Moneda prezintă central, dreapta, pe Grant iar central stânga moment de
luptă. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun,
un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: ULYSSES S. GRANT şi în stânga, anul emisiunii 2010.
PAUL LUDWIG HANS ANTON VON BENECKENDORFF UND
VON HINDENBURG (n. 1847 - d. 1934) a fost un militar german (cu gradul
suprem de Generalfeldmarschall), politician german și al doilea Președinte al
Republicii de la Weimar (1925 - 1934).
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Moneda prezintă central pe Hidenburg. Circular, în partea inferioară,
un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: PAUL VON
HINDENBURG şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, Hindenburg cu E. Ludendorff şi tablou cu Hindenburg
ISOROKU YAMAMOTO (n. 1884 – d. 1943) a fost unul din cei mai
mari comandanţi ai marinei japoneze (general-mareşal). A plănuit atacul de
la Pearl Harbor (7 decembrie 1941) împotriva flotei americane (Operaţiunea
Z) şi Bătălia de la Midway (4 – 7 iulie 1942). A participat la Războiul
ruso-japonez (1904 - 1905).
Moneda prezintă central pe Yamamotu, pe un fundal cu nave de război japoneze. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: ISOROKU YAMAMOTO şi în stânga, anul
emisiunii 2011.

Moneda, chipul lui Yamamoto şi Bătălia de la Pearl Harbor
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CHESTER WILLIAM NIMITZ (n. 1885 – d. 1966 ) a fost un amiral de
flotă american, unul dintre principalii comandanți militari americani din
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost unul dintre semnatarii Actului de capitulare a Japoniei la 2 septembrie 1945, la bordul cuirasatului
american USS Missouri. A participat la cele două Războaie Mondiale şi la
Bătălia din Marea Coralilor (4 – 8 mai 1942), Bătălia de la Midway (4 – 7 iunie
1942), Campania din Insulele Solomon (ianuarie 1942 – 21 august 1945),
Bătălia din Marea Filipinelor (19 – 20 iunie 1944), Batalia din Golful Leyte (23
– 26 0ctombrie 1944), Bătălia de la Iwo Jima (19 februarie 1945 – 26 martie
1945) şi Bătălia de la Okinawa (1 aprilie – 22 iunie 1945).
Moneda prezintă central pe Nimitz, pe un fundal cu navă de război şi
un avion americane în luptă cu unul japonez. Circular, în partea inferioară,
un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: CHESTER
NIMITZ şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, picturi cu chipul lui Nimitz
GEORGE SMITH PATTON (n. 1885 – d. 1945) a fost un general de
armată american. Este cunoscut pentru prestația sa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, luând parte la campaniile militare din Africa de Nord
(Operaţiunea Torţa - 1942), Sicilia (Operaţiunea Husky - 1943), Franța (Campania din Lorena - 1944 şi Bătălia pentru Normandia -1944) și Germania
(Ofensiva din Ardeni 1944 - 1945) A comandat noile tancuri americane în
primul Război Mondial. Este considerat cel mai bun specialist militar american în războiul cu mecanizate.
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Moneda, pictură cu Patton şi fotografie în faţa unui tanc
Moneda prezintă central pe Patton, având în fundal avioane, tunuri.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un
rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: GEORGE S. PATTON şi în stânga, anul emisiunii 2011.
CHARLES DE GAULLE (n. 1890 - d. 1970) a fost un general și un
politician francez. În anul 1940 a devenit șef al guvernului francez din exil la
Londra, iar în anul 1945 a fost ales prim-ministru de către Parlamentul
francez. În anul 1958 a fost ales președinte al Franței, post pe care l-a păstrat
și după alegerile din anul 1965.
Moneda prezintă central, având în fundal tricolorul Franţei, pe De
Gaulle în uniforma de general. Circular, în partea inferioară, un aranjament
cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară,
circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari
războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: CHARLES DE GAULLE şi
în stânga, anul emisiunii 2009.

Moneda şi portrete a lui De Gaulle ca militar şi ca preşedinte al Franţei
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DWIGHT DAVID EISENHOWER, (n. 1890 - d. 1969), cunoscut în
mod afecționat și ca Ike, a fost un general și om politic republican american.
A fost comandant suprem al armatelor aliate debarcate în Nordul Africii
(1943), în Sicilia (1943) și în Vestul Europei (1944 - 1945). A comandat cea mai
mare operaţiune amfibie din istorie, Operaţiunea Overlord (6 iunie – 19 august 1944), cunoscută ca Debarcarea din Normandia. A fost primul comandant suprem al forțelor armate ale NATO (1949 - 1952) și președinte al SUA
între anii 1953 și 1961.

Moneda, harta debarcării din Normandia şi chipul lui Eisenhower
Moneda prezintă central, dreapta, pe Eisenhower şi central, stânga,
imagine cu Debarcarea din Normandia. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: DWIGHT D.
EISENHOWER şi în stânga, anul emisiunii 2011.
ERWIN JOHANNES EUGEN ROMMEL (n. 1891 – d. 1944) a fost
unul dintre cei mai distinși și remarcabili feldmareșali ai Germaniei, ai
Wehrmacht-ului și al celui de-al Doilea Război Mondial, fiind totodată unul
dintre cei mai mari comandanți militari germani. Rommel a fost comandatul
general al trupelor germane din Africa (Deutsches Afrikakorps), Mai târziu, a
fost numit comandantul forțelor germane menite să se opună invaziei aliaților din Normandia. Şi-a început cariera de ofiţer de front (alături de feldmareşalul Friedrich von Paulus) în România, în Primul Război Mondial, în
timpul luptelor de pe Valea Jiului, la comanda a şase companii de mitraliori.
A luptat în Primul Război Mondial (Bătălia de la Argonne – 1915, Ofensiva
din Carpaţi – 1915, Bătălia de la Caporetto - 1917) şi în al doilea Război
Mondial (Bătălia de la Arras – 1940, Asediul Tobrukului – 1941, Operaţiunea
Crusader – 1941, Bătălia de la Gaza – 1942, Bătălia de la Bir Hakeim – 1942,
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Bătălia de la El Alamein -1942, Bătălia de la Alam Haifa – 1942, a doua Bătălie
de la El Alamein – 1942, Bătălia de la Medenine – 1943, Bătălia de la
Trecătoarea Kasserine – 1943 şi Bătălia din Normandia - 1944).
Moneda prezintă central, dreapta pe Rommel şi central, stânga un
tanc german. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: ERWIN ROMMEL şi în stânga, anul
emisiunii 2011.

Moneda, imagine cu Rommel şi cu stafful său în Africa
GHEORGHI KONSTANTINOVICI JUKOV (n. 1896 – d. 1974) a
fost un militar și politician sovietic. Jukov este considerat drept unul dintre
cei mai mari comandanți din cel de-Al Doilea Război Mondial. A luat parte la
Primul Război Mondial ca soldat într-un regiment de dragoni. A comandat
trupele sovietice în Bătălia de la Halhîn Gol (1939) împotriva trupelor japoneze pe care le-a învins. A apărat Moscova în Bătălia de la Moscova (1941),
a organizat apărarea Stalingradului în Bătălia de la Stalingrad (1942 - 1943) şi
l-a despresurat (1943), a străpuns liniile germane care asediau Leningradul
(1943) şi l-a despresurat (1944), a coordonat Bătălia de la Kursk (1943), a
condus ofensiva sovietică care a condus la cucerirea Berlinului (aprilie 1945)
în Bătălia de la Berlin.
Moneda prezintă central pe Jukov. Circular, în partea inferioară, un
aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea
superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei
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mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: GEORGY
ZHUKOV şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda şi imagini cu Mareşalul Jukov
MOSHE DAYAN (n. 1915 – d. 1981), a fost general şi om politic israelian. A îndeplinit funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Israeliene
în perioada 1953 - 1958, apoi ministru al agriculturii, ministru al apărării și
ulterior ministru de externe al Israelului. Între anii 1949 - 1951 generalul
Moshe Dayan a fost comandant al Armatei de Sud a Israelului, apoi în perioada iunie - decembrie 1952, a comandat Armata de Nord a Israelului. Este
considerat unul din pionierii sionismului modern, a avut un rol crucial în
menținerea securității Israelului.
Moneda prezintă central, pe Dayan, având în fundal planul unui
război arabo-israelian. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu
blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: MOSHE DAYAN şi în stânga,
anul emisiunii 2011.

Moneda, fotografie a lui Dayan şi planuri ale războaielor arabo-israeliene
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O mică serie de monede, având acelaşi subiect cu cele de mai sus,
emite statul Palau (o ţară insulară aflată în Oceanul Pacific la 800 km est de
Filipine cu o suprafaţă de 46.555 km2 şi o populaţie de 20.918 locuitori cu
capitala la Ngerulmud). Seria începe în anul 2011, monede non-circulating
(fără putere circulatorie) cu nominalul de 1 dolar (1 dolar Palau = 1 dolar
USD). Monedele sunt confecționate din cupru și placate cu argint cu greutatea de 27 grame și diametrul de 38,61 mm. Monedele au muchia dreaptă și
sunt orientate ↑↓.
Pe avers, toate monedele prezintă chipul unuia din marii războinici,
iar pe revers, care este identic la toate, stema Republicii Palau cu legenda: în
partea superioară, REPUBLIC OF PALAU și la partea inferioară, 1 $.

FILIP al IV-lea cel FRUMOS (n. 1268 – d. 1314) a fost rege al Franței
(1285 – 1314). Personalitatea sa rece și severă i-a adus porecla de „Regele de
Fier” sau „Regele de marmură”. A purtat mai multe bătălii cu Anglia pentru
ținutul Gasconiei (1294 – 1298 și 1300 - 1303) și i-a învins pe flamanzi la
Mons-en-Pévèle (1304). L-a silit pe papa Clement să dizolve Ordinul Cavalerilor Teutoni (1312) și l-a ars pe rug pe ultimul mare maestru al templierilor
Jacques de Molay (1314).
Moneda prezintă central pe Filip călare pe fondul unei bătălii. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: PHILIP THE FAIR şi în stânga, anul emisiunii 2016.
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Moneda, chipul lui Filip și arderea pe rug a lui Jacques de Molay
IOAN de HUNEDOARA (n. 1407 – d. 1456) (Hunyadi János) a fost
ban al Severinului între anii 1438 - 1441, voievod al Transilvaniei între anii
1441 - 1446, guvernator și regent al Ungariei între anii 1446 - 1453 și căpitan
general al regatului între anii 1453 - 1456, mare comandant militar, tatăl regelui Matia Corvin. A condus Bătăliile de la: Sibiu (1442), Ialomița (1442),
Cruciada de la Varna (1443 - 1444), Bătălia de la Kruševac (1454) și Asediul
Belgradului (1456). După victoria în Bătălia de la Belgrad, papa Calixt al
III-lea a afirmat că este „cel mai fericit moment al vieții sale“ și l-a numit „atletul cel mai puternic, unic a lui Cristos.“
Moneda prezintă central, dreapta, pe Ioan și central, dreapta, aspect
dintr-o bătălie.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de
piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: HUNYADI JÁNOS şi în stânga, anul
emisiunii 2013.

Moneda, Ioan în armură și aspect dintr-o luptă
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NOBUNAGA ODA (n. 1534 – d. 1582) a fost un domnitor feudal din
Japonia Evului Mediu, unul din cei trei „Eroi ai Unificării” (ceilalți doi fiind
HideyoshiToyotomi și Ieyasu Tokugawa). Este considerat prim-motorul
unificării a mai bine de o treime a teritoriului Japoniei după mai bine de 100
de ani de războaie civile. Conform periodizării japoneze, venirea lui la putere
a marcat sfârșitul erei Muromachi (1336 – 1573) și începutul erei Azuchi-Momoyama (1568 - 1600).
Moneda prezintă central, stânga, pe Nobunaga și central, dreapta,
aspect dintr-o bătălie.
Circular, în partea inferioară, un aranjament cu
blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: HUNYADI JÁNOS şi în
stânga, anul emisiunii 2013.

Moneda, asediul nereușit al castelului Nagashino (1573) apărat de Nobunaga
cu 38.000 de soldați, din care 10.000 de trăgători cu archebuze
HORATIO LLOYD GATES (n. 1727 – d. 1806) militar englez care a
servit ca general american în primii ani ai Războiului Revoluționar (1756 1763). A participat la Războiul de Succesiune Austriac (1740 – 1748), Bătăliile
de la Saratoga (1777) și Camden (1780).
Moneda prezintă central pe Gates, călare, pe fondul unei bătălii. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un
rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: HORATIO GATES şi în stânga, anul emisiunii 2013.
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Moneda, Gates în tabără și chipul său
FIODOR USHAKOV (n. 1744 – d. 1817) unul dintre cei mai renumiți
amirali ruși. A participat la Războiul ruso-turc (1768 - 1774), Războiul
ruso-turc (1787 - 1792), Războiul celei de-a doua coaliții (1798 - 1802), Războaiele napolinene (1798 - 1800), Bătăliile de la: Fidonisi (1788), Tendra
(1790), Strâmtoarea Kerci (1790), Capul Kaliakra (1791), Asediul Corfu (1798 1799). A câștigat toate bătăliile navale la care a participat (43), fără să piardă
vreo navă.
Moneda prezintă central, dreapta, pe Ushakov și central, stânga, imagini dintr-o bătălie (Corfu). Circular, în partea inferioară, un aranjament cu
blocuri de piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: FJODOR USHAKOV şi în
stânga, anul emisiunii 2012.

Moneda, pictură cu Ushakov și aspect dintr-o bătălie navală cu turcii
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MIHAIL ILLARIONOVICI GOLENIŞCEV-KUTUZOV (n. 1745 – d.
1813) a fost un feldmareşal ţarist, care are meritul principal de a fi salvat Rusia în timpul invaziei napoleoniene din anul 1812. A participat la Războiul
Ruso-Turc (1768 - 1774), Războiul Ruso-Austro-Turc (1787 - 1792), Războaiele
napoleoniene (1803 - 1815), Războiul Ruso-Turc (1806 - 1812), Bătăliile de la:
Austerlitz (1805), Borodino (1812), Berezina (1812), Stănileşti (1770), Larga
(1770), Cahul (1770), Măcin (1791), Ismail (1877) etc.
Moneda prezintă central pe Kutuzov, înconjurat de ofiţerii săi. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: MIKHAIL KUTUZOV şi în stânga, anul emisiunii 2011.

Moneda, Kutuzov în Bătălia de la Borodino
ROBERT EDWARD LEE (n. 1807 – d. 1870) a fost cel mai cunoscut
general confederat american. A comandat armata din Virginia (1862 - 1865)
având reputația de cel mai priceput tactician. A participat la Războiul mexicano-american (1846 - 1848), Războiul Civil American (1861 - 1865) și Raidul
lui John Brown (1859).
Moneda prezintă central pe Lee, având ca fundal drapelul confederațiilor. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un
tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE
GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în
partea inferioară, legenda: ROBERT E LEE şi în stânga, anul emisiunii 2012.
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Moneda, aspect din Bătălia de la Gettysburg 1863 și chipul lui Lee
JOHN JELLICOE (n. 1859 – d. 1935) a fost un amiral de flotă britanic,
unul dintre principalii comandanți militari britanici din timpul Primului
Război Mondial. A depus eforturi de strângere a fondurilor pentru modernizarea marinei susținând construcția de noi nave de luptă de tip Dreadnought
și a crucișătoarelor de luptă din clasa Invincible. A susținut îmbunătățirile lui
Frederic Charles Dreyer privind îmbunătățirea sistemului de control al
focului.
Moneda prezintă central, dreapta, pe Jellicoe și central, stânga, o navă
militară engleză. Circular, în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de
piatră, un tun, un rănit, sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda:
THE GREATEST WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: JOHN JELLICOE şi în stânga, anul emisiunii 2013.

Moneda, chipul lui Jellicoe și aspecte din Bătălia Iutlandei 1916
BERNARD LAW MONTGOMERY (n. 1887 - 1976) a fost un feldmareșal britanic, unul dintre principalii comandanți militari britanici din
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A participat la Primul Război
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Mondial (1914 - 1918), Războiul Irlandez de Independență (1919 - 1921), Revolta Arabă din Palestina (1936 - 1939), Al Doilea Război Mondial (1939 1945). A participat la Bătălia Franței (1940), Campania din Africa de Nord
(1940 - 1943), Campania tunisiană (1942 - 1943), Campania siciliană (1943),
Campania Italiană (1943 - 1945), Bătăliile de pe Frontul de Vest (1939 - 1945),
Invazia Germaniei (1945).
Moneda prezintă central, dreapta,
pe Montgomery pe un fundal cu luptă din Africa de Nord. Circular,
în partea inferioară, un aranjament cu blocuri de piatră, un tun, un rănit,
sulițe, platoșe. În partea superioară, circular, legenda: THE GREATEST
WARLORDS OF ISTORY (Cei mai mari războinici ai istoriei), în partea inferioară, legenda: JOHN JELLICOE şi în stânga, anul emisiunii 2014.

Moneda, chipul lui Montgomery și pregătind Operațiunea Plunder 1945
Bătălia de la Grunwald oglindită pe monede
Bătălia de la Grunwald sau Bătălia de la Tannenberg a avut loc în data de 15 iulie 1410, între Regatul Poloniei, Marele Ducat al Lituaniei și aliații
lor pe de-o parte și Cavalerii teutoni pe de altă parte. A fost bătălia decisivă a
războiului polono-lituaniano-teutonic și una dintre cele mai mari bătălii ale
evului mediu european. Cavalerii teutoni au fost învinși în mod decisiv în
această bătălie și nu și-au mai revenit niciodată. De menționat că la această
bătălie au participat și 400 de arcași moldoveni trimiși de Alexandru cel Bun.
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Aspect din timpul bătăliei, pictură de Jan Mateiko (1838 - 1893)

Participanții la Bătălia de la Grunwald din 15 iulie 1410: Regele Poloniei Vladislav al II-lea (1386 - 1434), Marele Duce al Lituaniei Vytautas cel
Mare (Vitold) (1392 - 1430), generalul ceh Jan Žižka (1360 - 1424) și Marele
Maestru al Cavalerilor Teutoni Ulrich von Jungingen (1407 - 1410)

Blazoanele conducătorilor participanți la Bătălia de la Grunwald
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La aniversarea a 600 de ani de la Bătălia de la Grunwald (1410 2010), statul Palau emite în anul 2010, un set de trei monede monede
non-circulating (fără putere circulatorie) cu nominalul de 1 dollar (1 dollar
Palau = 1 $ USA). Monedele sunt de formă pătrată cu muchia dreaptă, din
cupru-nichel placat cu argint, cu greutatea de 26,45 grame și dimensiunea de
35 x 35 mm.

Aversul monedelor aniversare: 600 de ani de la Bătălia de la Grunwald

Reversul monedelor aniversare: 600 de ani de la Bătălia de la Grunwald
La realizarea lucrării de mai sus am folosit imagini, texte, informații
etc. de pe FACEBOOK.
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Jetoanele turistice GWCoin în România
Dorel Bălăiţă
Onești - Bacău

De câţiva ani, în cel puţin 12 locuri din România se pot găsi şi
achiziţiona de la automate unele dintre cele mai frumoase jetoane turistice de
la noi. Piesele sunt produse de firma poloneză Golden World Coin, prescurtat
GWCoin1 şi costă 10 lei. Jetoanele sunt fabricate dintr-un aliaj din metale
comune și sunt placate cu aur.
GWCOIN produce jetoane turistice din 2005, pentru clienți de pe tot
globul. Aceste suveniruri sunt realizate în condiţii deosebite: detaliile sunt
complexe şi realizate cu atenţie, manopera este de cea mai înaltă calitate și
designul profesional. Din punct de vedere dimensional, GW COIN produce
următoarele tipuri de jetoane turistice:
- diametru: 30 mm, greutate: 10 g
- diametru: 32 mm, greutate: 11 g
- diametru: 35 mm, greutate: 16 g
Firma oferă şi jetoane personalizate realizate din bronz sau cupru
(diametru, design, material și finisare la alegere). Ideea din spatele programului GWCoin este promovarea Patrimoniului Național Mondial, valorile istorice, culturale și turistice, locurile interesante, regiuni, orașe sau trasee tematice
care pot fi găsite în toate țările lumii.
GWCoin distribuie jetoanele sale (multe prin sistem de franciza) în
circa 25 de ţări, în special din Europa, dar şi din America de Sud (Argentina,
Columbia) sau Asia (Koreea, Liban, Iordania, Palestina etc). În Europa, jetoanele se pot procura în schimbul a doi euro.
În România automatele sunt amplasate în locuri intens vizitate de
turişti. La Timişoara, jetoanele se găsesc în două locaţii. Primul loc unde se
află amplasat un astfel de automat pentru jetoane este la City Shopping
Timişoara de pe Calea Șagului nr. 100, iar cealaltă locaţie este la Muzeul de
Artă din Piaţa Unirii nr. 1. Primul jeton este dedicat Timişoarei ca oraş al
premierelor tehnice şi cel de-al doilea „Timişoara - capitală culturală europeană 2021”.

1

http://www.gwcoin.com/ (accesat 17.06.2020).
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Fig. 1. Timişoara, oraş al premierelor tehnice
Primul jeton are pe una dintre feţe imaginea unui lampi electrice,
având pe geamul acesteia inscripţia „Timişoara 12 noiembrie 1884 primul
oraş din Europa cu străzile iluminate electric”. La 12 noiembrie 1884, pentru
a asigura protecţia cetăţenilor, în oraşul de pe Bega a fost pus în funcţiune un
sistem de iluminat în întregime electric, compus dintr-o reţea de 59 de kilometri de cabluri care alimentau 731 de lămpi, o performanţă realizată în mai
puţin de doi ani de către societatea Anglo-Austriacă „Bruch Electrical Company Ltd.”, cu sediul la Viena. Din acest motiv, orașul a devenit mult mai sigur pe timp de noapte, deoarece până și cele mai înguste străduțe beneficiau
de iluminat stradal. Presa românească a vremii menționa: „Lumina lămpii
electrice este puternică şi întrece de departe pe cea a flăcării cu gaz; lumina
este de tot blândă, aproape identică cu luciul lunei, nu numai că nu conturbă
vederea ochiului, ci şi o îndulceşte oarecum“2.
Pe cealaltă faţă a jetonului sunt inscripţionate circular în partea de
sus patru cuvinte: Turcul, Illetta, Taurus şi Mecipt. La prima vedere aceste
cuvinte nu spun nimic, dar fiecare aminteşte de câte o invenţie realizată la
Timişoara în decursul istoriei.
TURCUL este automatul de șah creat de Kempelen Farkas (Wolfgang von Kempelen) în 1769 la Timișoara. A fost realizat pentru a o
impresiona pe împărăteasa Maria Terezia. La 20 de ani după moartea sa s-a
Luminătorul“, nr. 76/22 sept. – 4 oct. 1884) pe
https://editiadedimineata.ro/timisoara-orasul-premierelor-134-de-ani-de-iluminat-stradal/ ( accesat la
17.06.2020).
2
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descoperit că automatul de șah era un fals3. Maşina de şah „Turcul” a fost
realizată în decurs de şase luni şi a fost prezentată la Viena, în faţa
împărătesei Maria Terezia. A uimit pe toată lumea. Te puteai aşeza să joci şah
cu „Turcul", iar dacă nu erai foarte bun, aveai toate şansele să pierzi. Partea
interesantă este că aparatul de şah avea o şmecherie, un truc, un mare fals. În
interiorul ei, pe lângă complexul mecanism de roţi dinţate – care avea rolul
să pună în mişcare braţele unui manechin îmbrăcat ca un turc se afla ascuns
un pitic, un foarte bun jucător de şah, pe care Kempelen l-a găsit pe străzile
din Italia, pe când lua banii tuturor la şah. Piticul a fost ascuns atât de bine
încât să nu poată fi descoperit de cei care doreau să arunce un ochi pe
mecanism, cu atât mai puţin de cei cu care juca ori de spectatori. Kempelen a
realizat veritabile turnee prin Europa cu aparatul său de şah. Printre cei care
au fost învinşi de automat s-au numărat Napoleon şi Benjamin Franklin.
„Turcul” a trăit mai mult decât realizatorul ei. Aparatul a fost vândut, piticul
jucător de şah a putut fi înlocuit, astfel că noul proprietar a menţinut secretul
şi a realizat turnee chiar şi în America. În 1854, automatul a fost distrus
într-un incendiu, la Philadephia.
ILLETTA4 este de fapt predecesorul expresorului din zilele noastre
şi a fost inventat în 1933 de către Francesco (Ferencz) Illy. Ferencz Illy s-a
născut în 1892 în Timişoara, când oraşul bănăţean făcea parte din Imperiul
Austro-Ungar. Rădăcinile sale au fost mixte: tatăl - de naţionalitate maghiară,
iar mama - de etnie germană. Illy a urmat studii economice la Timişoara, iar
după liceu s-a mutat în Viena, unde a lucrat pentru două companii cu sediul
în Transilvania până la 22 de ani, când a fost recrutat în armata
austro-ungară şi a luptat pe aproape fiecare front din Primul Război Mondial.
După război, a rămas cu sora sa la Trieste, în Italia. La sfârşitul anilor 1920, îşi
luase deja un nume cu aer italian – Francesco Illy – şi s-a căsătorit cu Vittoria,
o localnică, cu care a avut doi copii: Ernesto şi Hedda. În primii ani a lucrat
cu diverse companii ce se ocupau de vânzarea de cacao şi cafea, iar mai apoi
s-a orientat către producţie şi antreprenoriat. În jurul anului 1930, Illy a
inventat propria metodă de a menţine prospeţimea şi calitatea cafelei prăjite,
astfel încât aceasta să fie transportată în condiţii optime către locaţii
îndepărtate, în loc să fie prăjită la destinaţie. În acest timp, a stabilit chiar şi
3

https://adevarul.ro/locale/timisoara/secretul-automatului-sah-cea-mai-mare-smecherie-istoria-tehnologie
i-fost-ungur-inventat-aparatul-sah-l-a-batut-napoleon-1_55486c11cfbe376e35dc65d5/index.html
(accesat la 10.02.2020).
4

https://renasterea.ro/muzeu-dedicat-lui-francesco-illy-timisoreanul-care-a-inventat-espressorul-de-cafea/
(accesat la 10.02.2020).
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parteneriate cu fabricanţii locali de cafea. Trei ani mai târziu, în 1933,
antreprenorul înfiinţează Illycafe, companie care deţine titlul de inventator al
maşinii automate de cafea, aparat ce funcţionează pe bază de abur
pasteurizat.
TAURUS este prima maşină de sudat şine de cale ferată si tramvai
din lume inventată de Corneliu Miklosi (1887-1963) în 1938. Corneliu
Miklosi s-a născut la Timişoara în 1887. A absolvit Universitatea Politehnică
din Timisoara, Facultatea de Mecanică, secţia: Material rulant. A fost o perioadă de timp directorul Regiei de transport local din Timişoara
MECIPT este acronimul pentru „Mașina Electronică de Calcul a Institutului Politehnic Timișoara". Acronimul s-a referit la trei calculatoare,
numerotate 1, 2, respectiv 3.
MECIPT-1, pus în funcțiune în 1961, a fost un calculator de generația
întâi, cu tuburi electronice, primul calculator electronic construit într-o universitate din România și al doilea din țară după CIFA-1 de la Institutul de
Fizică Atomică-Măgurele. Calculatorul a fost folosit atât în procesul didactic,
cât și pentru calculele necesare unor obiective cum au fost barajul Vidraru și
pavilionul RomExpo. MECIPT-1 era alcătuit din 2000 de tuburi electronice
(triode), peste 20000 de condensatoare și rezistoare, 30 km de fire și 100 000
de lipituri. Puterea consumată era de circa 10 kW.
MECIPT-2, pus în funcțiune în anul 1965, a fost un calculator de generația a doua, cu tranzistoare și memorie cu ferite. Calculatorul a fost construit pentru DSAPCB și folosit de acesta pentru proiectări. MECIPT-3 a fost
un proiect care n-a mai fost finalizat integral. El urma să fie un calculator de
generația a treia, însă odată cu lansarea proiectului România a achiziționat de
la Compagnie internationale pour l'informatique licența calculatorului Iris 50,
care a fost produs industrial sub denumirea de Felix C-256.
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Fig. 2. Timişoara, Capitală Culturală Europeană 2021
La Cetatea Devei se află un automat care furnizează un jeton ce are
pe una din feţe imaginea cetătii medievale şi inscripţia „Cetatea Devei Fortăreaţa din Transilvania”, iar pe faţa cealaltă este reprezentat Decebal călare
ţinând în mână celebrul stindard dacic. Cetatea Devei este considerată ca
fiind una dintre cele mai importante fortificaţii medievale din Transilvania. A
fost stăpânită de voievozi, de principi, de conţi şi de ducese. A fost dată în dar,
vândută sau bombardată. Astăzi, ruinele sale sunt vizibile de la depărtare,
graţie poziţionării sale strategice, pe un vârf de deal care domină Valea
Mureşului şi principala arteră de legătură a României cu centrul şi vestul
Europei. Cetatea a fost ridicată în secolul al XIII-lea, dar urmele de locuire
sunt mult mai vechi: există descoperiri care datează din neolitic sau epoca
bronzului. Prima menţiune documentară care face referire la Cetatea Devei
datează din anul 1269. Aceasta apare menţionată într-un act de donaţie al
tânărului rege Ştefan, fiul lui Bela al IV-lea, care face o donaţie unui conte
valah pentru vitejia arătată în lupta purtată sub zidurile Cetăţii Deva. Apoi, în
1444, Iancu de Hunedoara primeşte stăpânire Cetatea Devei cu toate bogăţiile
sale: 56 de sate şi mine de aur. Tot în timpul său este menţionat pentru prima
dată într-un document scris şi târgul Devei, aşezare aflată la baza dealului.
Familia Corvinilor îşi încheie stăpânire asupra cetăţii şi domeniului Devei în
1504. Voievozi şi principi ardeleni au locuit efectiv aici sau au fost pentru
câteva zile oaspeţi ai cetăţii. În a doua jumătatea a secolului al XVII-lea,
principele Gabriel Bethlen construişte în cetate un bastion care servea drept
închisoare şi loc de tortură. La baza sa, ridică în stil renascentist un adevărat
palat de locuit: Palatul Magna Curia.
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În 2 mai 1773, Iosif, viitorul împărat al Imperiului Habsburgic, a
vizitat Cetatea Devei în peregrinările sale prin Transilvania. Zece ani mai
târziu, revine la Deva în calitate de suveran spre a afla starea lucrurilor şi care
este atmosfera printre locuitorii de aici. Un an mai târziu, în 1784, avea să
izbucnească răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, iar Cetatea Devei
devine loc de refugiu şi apărare pentru nobilii fugiţi de pe domenii de frica
ţăranilor şi minerilor îndârjiţi. S-au dat lupte crâncene între garnizoana
imperială şi cetele de răzvrătiţi. Prin anul 1817, împăratul Francisc I şi soţia sa
aflaţi în vizită în Transilvania, impresionaţi de frumuseţea locului, au
poruncit refacerea Cetăţii Devei. 12 ani au durat lucrările, făcute cu mari
cheltuieli şi cu multă jertfă din partea localnicilor. Dar în dimineaţa zilei de 13
august 1849, o puternică explozie produsă la magazia cu praf de puşcă, a
distrus în mare parte semeaţa construcţie. Odată cu o parte din ziduri, au
pierit şi soldaţii revoluţionari care o păzeau. De atunci încoace, Cetatea care
domină oraşul a fost punct de atracţie pentru localnici şi călători, care au urcat
dealul la pas spre a descoperi ce se ascunde înauntrul zidurilor rămase în
picioare sau atraşi de panorama extraordinară care se înfăţişează privirii.
Astăzi, accesul spre Cetate este posibil atât pe jos, pe drumul vechi sau
pe potecile bătute de localnici, dar şi contra-cost cu ajutorul unei telecabine, în
fapt un lift monoliner, unic în această zonă a Europei.

Fig. 3. Jeton Cetatea Devei - Fortăreaţa din Transilvania
Salina Turda este un alt loc de unde se poate achiziţiona un jeton
GWCoin. Primul document care vorbeşte în mod explicit de existenţa unei
exploatări de sare la Turda este datat 1 mai 1271, fiind emis de cancelaria
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maghiară. Prin actul menţionat, se dăruia capitlului5 din Transilvania „ocna
de sare de la Turda”. Ulterior, atât capitlul din Strigoniu, cât şi cel din Alba
Iulia şi episcopul Transilvaniei căpătau privilegii pentru folosirea sării din
Ocna din Turda.

Fig. 4. Jeton Salina Turda - Poarta spre inima Transilvaniei
Pe una din feţele jetonului este reprezentat crivacul sau gepelul din
sala Crivacului, o cameră octogonală în care este montat un troliu cu ax
vertical cunoscut sub denumirea de „crivac” sau „gepel”. Acesta era acţionat
prin forţa cailor şi servea pentru transportul pe verticală a sării exploatată din
mina Rudolf, de la nivelul vetrei acestei mine până la nivelul galeriei de
transport, prin intermediul puţului de extracţie situat în camera vecină.
Crivacul are anul construcţiei sale sculptat pe axul maşinii – 1881. Utilajul
descris a înlocuit un altul, de dimensiuni mai mici, care a fost montat în anul
1864. Este singurul utilaj de acest tip din toate salinele din România şi
probabil şi din Europa care se păstrează pe locaţia lui iniţială. Pe cealaltă faţă
este emblema salinei cu inscripţia “Salina Turda Poarta spre inima
Transilvaniei”.
Salina Turda a fost una dintre cele mai importante saline din
Transilvania. După 1840 a început să decadă datorită concurenţei tot mai
puternice a salinei de la Ocna Mureş, ajungând să îndeplinească rolul unei
rezerve a acesteia.

5

Capitlu - adunarea clericilor catolici dintr-o regiune.
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După primul război mondial, datorită în principal productivităţii
scăzute declinul activităţii salinei continuă, iar în anul 1932 salina este închisă.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial este folosită de populaţia
oraşului ca adăpost antiaerian. După anul 1950 şi pâna în anul 1992, când a
fost redeschisă pentru public ca obiectiv turistic, primii 500 de metri ai galeriei
de transport Franz Josef au fost utilizaţi ca depozit de brânzeturi. În anul 2008
salina intră într-un amplu proces de modernizare şi amenajare în cadrul
programului PHARE 2005 CES infrastructură mare regională/locală, în
valoare de 6 milioane de euro, fiind redată circuitului turistic incepând cu
luna ianuarie 2010. Starea excelentă de consevare a lucrărilor miniere şi a
utilajelor utilizate la transportul sării, alături de grija cu care s-au efectuat
lucrările de pregătire a salinei pentru a deveni un obiectiv turistic european
sau chiar mondial, fac din Salina Turda un loc în care trecutul şi prezentul se
întrepătrund armonios.
Peştera Ialomiţei şi Sfinxul din Bucegi sunt alte două obiective
prezentate pe un jeton turistic Gwcoin.

Fig. 5. Jeton Peştera Ialomiţei şi Sfinxul din Bucegi
Peştera se află pe versantul drept al Cheilor Ialomiței, în localitatea
Moroeni, județul Dâmbovița, pe Muntele Bătrâna, la circa 10 km de izvoarele
râului Ialomița, la o altitudine de 1.530 m. Este amplasată la circa 100 m în
aval de morena frontală a Ialomiței, la altitudinea absolută de 1.660 m. Se
desfășoară pe un singur nivel pe o lungime de aproximativ 480 m, din care
400 m sunt accesibili turiștilor, până în punctul numit „la Altar” urmând în
amonte o porțiune de încă 80 m, cu galerii și săli. Diferența de nivel este de 60
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m. Este străbătută de un pârâu. Peștera are o desfășurare mixtă, prezentând
atât galerii cât și săli.
Gura peșterii, în formă de semielipsă, se deschide pe o terasă
orizontală, ce se găsește la 18 m deasupra fundului văii. Chiar la intrarea în
Peșteră se află Mănăstirea Ialomiței, ridicată în secolul al XVI-lea, ctitorită de
voievodul Țării Românești, Mihnea cel Rău. Mănăstirea a ars de mai multe ori
până acum 6 . În peşteră se află o formaţiune denumită “bolovanul lui
Zamolxis” ce apare reprezentat pe jeton. Despre acest bolovan legenda spune
că a fost dăruit oamenilor de Zamolxe și care, dacă este atins, îţi îndeplinește
orice dorință. Pe cealaltă faţă a jetonului apare imaginea Sfinxului din Bucegi.
Alte două obiective din munţii Bucegi, des vizitate de turişti, apar pe
un alt jeton ce se poate procura de la un automat amplasat pe Strada
Telecabinei nr. 52 în Bușteni. Este vorba despre Crucea Eroilor Neamului de
pe Caraiman şi telecabina Buşteni-Babele.

Fig. 6. Jeton telecabina Buşteni - Crucea de pe Caraiman

6

http://www.montaniarzi.ro/pestera-ialomitei-de-la-bolovanul-lui-zamolxe-la-izvorul-cu-apa-pura/
(accesat la 10.08.2020).
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Fig. 7. Jeton Palatul Culturii Iaşi
La intrarea în Palatul Culturii din Iaşi, undeva în partea stângă se află
un alt automat ce îţi livrează un jeton pe care apare imaginea stilizată a
binecunoscutului şi frumosului Palat, recent renovat, care găzduieşte mai
multe expoziţii muzeale în cadrul Complexului Muzeal Naţional Moldova. Pe
reversul piesei apare turnul cu ceas. Palatul din centrul Iaşilor, conceput în
spiritul palatelor comunale din Europa de Vest, este o îmbinare fericită a mai
multor stiluri arhitecturale: neogotic, romantic și neobaroc. Marcând puternic
arhitectura vechii capitale a Moldovei, Palatul s-a impus ca o adevarată efigie
încă de la apariţia lui în peisajul urbei. Palatul de Justiție și Administrație din
Iași, construit între anii 1906-1925 după planurile arhitectului I.D. Berindey,
s-a impus prin dimensiunile sale remarcabile. Astfel, turnul central al clădirii,
care atinge 55 de metri înălțime, făcea ca Palatul să fie considerat în epocă cea
mai înaltă clădire din oraș cu o amprentă la sol de 7330 mp și o suprafață
desfășurată de 34.236, 35 mp. În afara monumentalităţii și frumuseţii ei,
clădirea se distingea prin instalaţii şi echipamentele tehnice moderne,
achiziţionate din Germania, precum şi prin feroneria realizată de Casa Haug
și de renumitele firme franceze Krieger, Mericier și Bagvès. Mobilierul
Palatului de Justiţie, în stil neogotic, a fost proiectat şi realizat în celebrele
ateliere Albert Goumain din Paris şi de către firma Mappel din Anglia.
Astăzi, Palatul Culturii este sediul Complexului Muzeal Național
„Moldova”, ce cuprinde Muzeul de Istorie a Moldovei (1916), Muzeul
Etnografic al Moldovei (1943), Muzeul de Artă (1860), Muzeul Științei și
Tehnicii
„Ștefan
Procopiu”
(1955),
precum
și
Centrul
de
Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural (1975). În aripa de nord-est a
palatului se află sediul Bibliotecii Județene „Gheorghe Asachi” (1920).
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Fig. 8. Jeton Palatul Cuza de la Ruginoasa
Un alt palat reprezentat pe jetoane este Palatul Cuza de la Ruginoasa.
Palatul, care astăzi adăpostește Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza", a
fost construit în primul deceniu al secolului al XIX-lea, de vistiernicul
Săndulache Sturdza, care a comandat arhitectului vienez Johan Freiwald
ridicarea unei luxoase reședințe pe locul vechii case boierești a strămoșilor săi.
Stilul inițial a fost cel neoclasic, păstrat de capela reședinței, stil care se
impusese cu predilecție în arhitectura civilă din Moldova acelor timpuri. În
anul 1847, logofătul Costache Sturdza „preface casa de la Ruginoasa după
arhitectura stilului gotic”, angajând pentru aceasta pe arhitectul Johan
Brandel. Lucrările au fost finalizate în 1855. Cladirea, care păstrează și astăzi
caracteristicile stilului neogotic, inspirat de romantismul german, este de
formă pătrată, cu un etaj, fiecare din cele patru fațade având aceleași elemente:
peroane largi, balcoane sprijinite pe lespezi de piatră. Asemănarea frapantă
cu Palatul de la Miclăușeni, județul Iași, nu este întâmplătoare, acesta fiind
construit de o altă ramură a familiei Sturdza.
Tot în Moldova, se află un automat de jetoane la cetatea Sucevei care
dispune de două jetoane: unul este dedicat cetăţii Sucevei şi al doilea
Muzeului Bucovinei. Primul jeton are pe o faţă imaginea stemei medievale a
Moldovei, iar pe verso imaginea cetăţii de scaun a Sucevei. Cel de-al doilea
jeton prezintă o altă stema a Moldovei, iar pe verso imaginea Muzeului
Naţional al Bucovinei.
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Fig. 9. Jeton Cetatea de scaun a Sucevei
Cetatea de Scaun a Sucevei, întâlnită și sub denumirea de Cetatea
Sucevei, este o cetate medievală aflată la marginea de est a orașului Suceava.
Ea se află localizată pe un pinten terminal al unui platou aflat la o înălțime de
70 m față de lunca Sucevei. De aici, se poate vedea întreaga vale a Sucevei.
Este preferată folosirea termenului de Cetatea de Scaun a Sucevei și nu
a celui de Cetatea Sucevei, deoarece în Suceava au existat două cetăți: Cetatea
de Scaun și Cetatea de Apus (Cetatea Șcheia), ambele fiind construite de
voievodul Petru I Mușat (cca.1375 - cca.1391).
Cetatea Sucevei făcea parte din sistemul de fortificații construit în
Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului
otoman. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți
domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică)
în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având
șanțuri adânci.
Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I
Mușat, a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă în
secolul al XVII-lea (1675) de Dumitrașcu Cantacuzino.
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Fig. 10. Jeton Muzeul Bucovinei Suceava
Alte două jetoane au fost dedicate lui Constantin Brâncuşi şi operelor acestuia de la Tg. Jiu. Primul jeton a fost disponibil până în anul 2020,
când a fost editat unul nou.
Ansamblul sculptural „Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, cunoscut și sub numele de Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Târgu Jiu,
este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial, proiectat și construit de Constantin Brâncuși. Cele patru componente sculpturale
- Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta sărutului și Coloana fără sfârșit sunt
dispuse pe aceeași axă, orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275
m.
Realizarea monumentului „Calea Eroilor“ se datorează în bună parte
soției primului ministru Gheorghe Tătărescu, Arethia Tătărescu.
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Fig. 11. Jeton vechi dedicat lui Constantin Brâncuşi
Masa tăcerii, lucrată în calcar, reprezintă masa dinaintea confruntării
cu bătălia la care urmează să participe combatanții. Timpul este dispus în
clepsidrele-scaune care-l măsoară. Aleea scaunelor, compusă din două bănci
de piatră și 30 scaune din piatră, pătrate (în formă de clepsidră) dispuse de o
parte și de alta a aleii în grupuri de câte trei, fac legătura între grupul Mesei
tăcerii și Poarta sărutului, situată spre est, la intrarea în parc. A fost realizată
între anii 1937-1938.
Poarta sărutului, construită din travertin, este poarta prin care se face trecerea spre o altă viață. Coloana fără sfârșit, sau a „sacrificiului infinit”,
considerată de către Sydnei Geist punctul de vârf al artei moderne, reprezintă un adevărat „testament spiritual” al artistului, un adevărat axis mundi,
menit parcă să sprijine în veșnicie bolta cerului. Ansamblul a fost inaugurat
la data de 27 octombrie 1938. Din Calea Eroilor, în afară de sculpturile lui
Brâncuși, face parte și biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, inaugurată în
data de 7 noiembrie 1937, la aceeași dată cu Poarta Sărutului.
În epoca zisă a realismului socialist, Brâncuși a fost contestat ca fiind
unul din reprezentanții formalismului burghez cosmopolit. Abia în anul 1964
a fost „redescoperit” în România ca un geniu național și, în consecință, ansamblul de la Târgu-Jiu a putut fi amenajat și îngrijit, după ce fusese lăsat în
paragină un sfert de veac.

Anuarul Asociaţiei Colecţionarilor din Sălaj | X, 2021• 147

Fig 12. Noul jeton dedicat lui Brâncuşi
De la Palatul de la Potlogi se poate achiziţiona un jeton dedicat ansamblului brâncovenesc de aici. Complexul monumental, care se întinde pe o
suprafață de 23.000 de metri pătrați, era alcătuit din mai multe elemente:
poarta de intrare, încăperile corpului de gardă, locuinţele slujitorilor curţii,
cuhnia, droşcăria, vechea casă boierească și, evident, cel mai important, palatul. Alături se află biserica, înălțată tot de Constantin Brancoveanu în 1683,
pe când era mare spătar. Ansamblul este format dintr-o incintă dreptunghiulară, compartimentată în trei curți, separate prin șiruri de clădiri cu portice
și ziduri: curtea de primire, curtea slujitorilor şi grădinile. Cea mai întinsă
dintre curţi este curtea de primire, de formă aproape pătrată, ce se întinde de
la intrare până la faţada de sud a palatului. Curtea de serviciu, sau a slujtorilor, era drepunghiulară și ceva mai scurtă. Era situată la stânga celei principale şi avea accesul pe latura de vest a incintei. Cea de a treia curte, care forma grădina, cuprinde toată partea de nord inclusiv clădirea palatului, până
în lunca Sabarului.
Potlogii constituie o emblemă a stilului brâncovenesc. Născut ca un
fenomen artistic de sinteză între elemente autohtone și cele de influență atât
orientală, cât și occidentală, între tradiție și inovație artistică, stilul brâncovenesc a biruit peste timp.
În anul 1698, Constantin Brâncoveanu a ridicat, din temelii, o curte
domnească la Potlogi, în centrul căreia se afla palatul. Curtea de la Potlogi,
pe care domnul o ridică la statutul de curte domnească dinastică, a fost zidită
pentru Constantin, fiul cel mare și prezumtivul moștenitor al tronului țării.
Un boier de încredere, din zonă, care avea curți la Corbii Mari, Mihai Cor-
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beanu, al doilea postelnic, a fost numit ca ispravnic al lucrărilor de edificare a
noii reședințe domnești.
Palatul domnesc de aici este unul dintre cele mai prețioase monumente de arhitectură civilă românească medievală. Are în componența sa
pivniță, parterul și etajul. Pe cele patru laturi existau patru scări, dintre care
astăzi se păstrează numai două, ce facilitau accesul dinspre palat spre curte și
grădini. La nivelul parterului, pe jumătate îngropată, se află pivnița. Este încadrată simetric de camere de serviciu la est și vest, precum și de logia nordică a parterului. Pivnița, cu accesul prin colțul de sud-est al palatului, era
boltită în calote, sprijinite de un stâlp central. Deasupra acestui stâlp se afla o
ascunzătoare boltită, care facea legătura cu camera tezaurului, situată la etaj,
dar și cu exteriorul, printr-un culoar boltit, care se mai păstrează intact și azi.
Etajul era compartimentat conform unor criterii funcționale complexe, cuprinzând o sală de ospețe, apartamentele doamnei și alte domnului, camera
tezaurului, loggie, umblători și un sacnasiu. Încăperile etajului erau luminate
prin ferestre mari, arcuite la partea superioară. Pereții interiori, ca și cei exteriori, erau decorați cu stucaturi, cu influențe decorative aparținând atât stilului Renașterii italiene târzii cât și stilului oriental.

Fig. 13. Palatul Brâncovenesc Potlogi
„Aceste case din temelia lor sunt înălţate de luminatul domn Io
Constantin Basarab Voevod fiului său Constantin Brâncoveanul, începându-le şi sfârşindu-le la leat 7206 (1698) şi la al zecelea an al domniei sale, ispravnic fiind Mihai vtori postelnic Corbeanulˮ.
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Slovele de mai sus sunt cuvintele dăltuite în pisania de la intrarea în
palatul domnesc, dezvelită cu ocazia inaugurării, de praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, la 26 octombrie 1698, în prezența lui Calinic al II-lea,
patriarhul Constantinopolului (1694-1702).
Un jeton mai vechi dedicat unui personaj arhicunoscut din istoria
noastră este cel care-l reprezintă pe Vlad Ţepeş, Dracula şi imaginea turnului
Chindiei din Târgovişte.

Fig 14. Jeton Vlad Ţepeş Dracula
Gold world coin este prezentă şi în Bulgaria de unde semnalăm o
piesă cu legături cu istoria noastră. Jetonul poate fi achiziţionat de la Balcic şi
este dedicat castelului Balcic, care a fost o reședință a reginei Maria a României, în perioada în care Cadrilaterul a aparținut României.
Clădit pe malul mării Negre, castelulul cuprinde o grădină botanică,
o sală a fumătorilor, o pivniță, o chilie mănăstirească, un izvor de apă, mai
multe vile rezidențiale și diverse alte clădiri.
Castelul, poreclit de regină Tenha Yuva („Cuibul Singuratic” în limba
turcă) este de fapt o vilă mare cu pereți albi și acoperișuri de țiglă roșie străjuite de un minaret, construită anume după planurile și gusturile Reginei
Maria, de-a lungul a trei terase. Combină elemente ale stilului otoman cu cel
al caselor bulgărești. Originalitatea acestui stil eclectic și denumirea turcă se
explică prin interesul reginei (și al altor persoane din aristocrația și marea
burghezie din acea perioadă) pentru religia bahaistă propovăduită inițial de
predicatorii Bahaulla și fiul său Șoghi Effendi Rabbani, iar reginei de către
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profesoara americană Martha Louise Root (1872 – 1939)7. Țărmul mării forma
inițial terasa inferioară, cu o mică faleză, dar în anii 1950 aceasta a fost despărțită de talazurile care o săpau, printr-un dig și o nouă terasă de beton, pe
care vara funcționează cafenele și restaurante. Domeniul castelului cuprinde
șase case, câte una pentru fiecare copil al Reginei Maria. Tot din dorința
acesteia a fost ridicat și paraclisul „Stella Maris”, în stil ortodox, unde regina
se reculegea. Atât de bine se simțea în „Cuibul Singuratic”, încât regina a lăsat dorința ca după moartea ei, inima să-i fie păstrată în incinta paraclisului8.
Castelul a fost construit pe un teren oferit reginei de către bancherul
Ioan Hrissovelonis, teren mărit prin achiziționarea de către statul român a
altor terenuri vecine de la localnici. Lângă palat s-a construit un minaret, accentuând ambianța orientală. Vila "Cuibul singuratic" a fost proiectată de arhitectul E. Guneș și a fost construită între anii 1925 și 1929, lucrările fiind
executate de firmele italiene Agostino Fabro (decorațiunile) și Giovanni Tomasini (zidăria, pavajul, mozaicurile și asfaltarea), sub directa supraveghere
a secretarului particular al reginei: Gaëtan Denise9. A doua clădire a domeniului regal de la Balcic era vila Mavi Dalga („Valul albastru” în limba turcă),
compusă din 16 camere, în care se aflau apartamentele principelui Nicolae și
ale doamnelor de onoare. Lângă ea se afla „Casa Suitei”, având camerele distribuite în formă de potcoavă, cu colonade spre mare și coloane spre interior.

Fig 15. Castelul Balcic
7

Della L. Marcus, Her Eternal Crown Queen Marie of Romania and the Bahá'í Faith, Oxford, George
Ronald, 2000.
8 Gabriela Tăbăcaru: „O bijuterie – Castelul Reginei Maria și Grădina Botanică” pe
https://www.edusoft.ro/castelul-reginei-maria/ (accesat la 20.12.2020).
9 https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_din_Balcic (accesat la 12.12.2020).
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La restituirea Cadrilaterului către Bulgaria prin Tratatul de la Craiova din septembrie 1940, castelul a trecut din proprietatea ramurei române a
familiei Hohenzollern-Sigmaringen în cea a ramurei bulgare a familiei
Saxa-Coburg-Gotha (din care se trăgea și Regina Maria). În septembrie 1944,
Armata sovietică s-a cantonat în castel care a fost integral prădat inclusiv
ușile și ferestrele. În anii ‘50, Partidul Comunist Bulgar a decis renovarea și
transformarea castelului în „casă de odihnă” pentru activiștii săi. În anii ‘60 a
fost transformat în muzeu, autoritățile culturale bulgare încercând să facă
rost de mobilă, tablouri și icoane în stilul celor care apăreau în puținele fotografii figurând interiorul Castelului, așa cum arăta inițial. Grădina a devenit
atunci grădină botanică, trecând în custodia Universității din Sofia10.
Ca locuri de rugăciune, regina și-a construit o bisericuță (inițial anglicană, religia dânsei în tinerețe), un templu bahaist numit „Maria Ruh” și
paraclisul ortodox „Stella Maris”, plănuit de arhitectul Rogha Bihab, al cărui
interior a fost pictat în anul 1930 de zugravii locali A. Damian și Papatriandafilos11. În acest paraclis a fost depusă în iulie 1938, și la cererea testamentară a reginei, o casetă conținând inima sa, aceasta fiind mutată în toamna
1940, după predarea Cadrilaterului către Bulgaria, la castelul Bran și după
război, în tezaurul Muzeului Național de Istorie, la București12.
Prezentarea acestor frumoase jetoane-suveniruri este o invitaţie,
sperăm atractivă, la colecţionarea şi la cunoaşterea istoriei facinante din spatele lor.

10
11

https://www.dvoreca.com/ (accesat la 17.12.2020).
Emanoil Bucuța, Balcicul, în „Boabe de grâu”, an II, 1931, p. 269.

12

https://adevarul.ro/locale/ploiesti/foto-video-inima-reginei-maria-vine-peles-decorul-atmosfera-palatului
-balcic-1_51910ba5053c7dd83f953f85/index.html (accesat la 15.12.2020).
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