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Instituirea de către FIP a clasei open 
a creat un orizont larg de constituire 
a colecțiilor filatelice, prin îmbinarea

pieselor filatelicopoștale cu piese 
ilustrative nepoștale aflate în  legătură

cu subiectul colecției. Singurele
reglementări obligatorii stabilite

sunt: materialul filatelic să fie de cel
puțin 50%, iar materialul nefilatelic

să nu fie mai gros de 5 mm.

Criza filatelică
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Pledoarie pentru clasa open

Odată cu dezvoltarea presei, în cele trei provincii
românești s-a pus problema înlesnirii transportului 
acesteia, atât in România (după înfăptuirea actului
Unirii), cât și peste Carpaţi, în Transilvania. Astfel, 

Regulamentul poștal nr. 1728 din 5 decembrie 1864 
(în aplicare de la 1 ianuarie 1865) prevedea pentru 

transportul ziarelor prin poștă folosirea de banderole.

Anul 2010 este
a nul recesiunii. Anul
2010 este şi anul
re ce siunii în comerţul filatelic. În
acest an, pre ţul unor piese fila te -
lice a scăzut dramatic, iar multe
dintre casele de licitaţii şi magazi -
nele de specialitate şi-au tras
ob lo anele. Situaţia este atât de
dra   matică, încât rulajul unor por -
ta   luri de licitaţii/vânzare (vezi
eBay, Delcampe sau Okazii) a scă -
zut chiar cu 25-30 de procente.

Am văzut scoase la mezat co -
lecţii serioase - printre care una
aflată într-un exponat al celebru-
lui fila telist Joseph Hackmey, cel
care deţine cel mai scump ziar din
lu me, Zimbrulu şi Vulturul,  fran -
cat cu opt Capete de bour din emi-
siunea a II-a. Ia tă un caz grăitor:
un bucu reş tean a scos la vânzare,
pe eBay, o co lecţie completă
România 1862-2008 (Mi# 8-6336)
cu doar 10.000 de euro. 

continuare în pagina 41
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Banderole cu mărci
tipărite pentru ziare
şi periodice (1870-1909)
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Instituirea de către FIP a clasei
open a creat un orizont larg de
con stituire a colecţiilor filatelice,
prin îmbinarea pieselor filatelico-
poștale cu piese ilustrative nepoș -
tale aflate în legătură cu subiectul
colecţiei.

Singurele reglementări obliga-
torii stabilite până acum sunt: ma -
te rialul filatelic să fie de cel puţin
50%, iar materialul nefilatelic să nu
fie mai gros de 5 mm.

FIP a lăsat în competenţa comi-
tetelor de organizare a expo ziţiilor
naţionale, cât și a acelora sub pa-
tronaj FIP, să stabilească reguli spe-
ciale pentru evaluarea exponatelor
din această clasă ex perimentală
până la adoptarea unor criterii co-
mune celorlalte clase de expunere.

O altă facilitate este aceea de a
se putea prezenta colecţii pe 3-5
cadre. Interesul pentru aceasta a
fost bine receptat de o parte dintre
colecţionarii din ţara noastră, însă
este limitat deocamdată la tematica
istorică, deși există și alte direcţii
care pot fi valorificate prin cla sa
open, cum ar fi: întregurile poș tale,
aerofilatelia, fiscalotelia, Cru cea
Roșie și chiar maxi mafilia, unde ar
putea fi valorificate piesele de car-
tofilie care încă nu au statut FIP. 

Voi exemplifica prin câteva
colecţii aferente acestei clase,
care au fost prezentate la expo -
ziţia filatelică mondială WASHIN-
GTON 2006, unde din cele 14
co lecţii expuse la clasa open, opt
au primit medalii de Aur iar şase -
medalii de Argint.

Astfel, colecţia Mourning me-
morabilia (Piese de colecţie îndo-
liate) - Ann Still (Noua Zeelandă)
prezintă întreguri poștale, timbre,
scrisori de condoleanţe, anunţuri
mortuare și alte piese care au bor-
duri negre în semn de doliu, înce-
pând cu perioada prefilatelică și
mergând până în anul 1935. Co -
lecţia a putut fi văzută și la ex -
poziţia filatelică mondială EFIRO
2008, unde a fost distinsă tot cu o
medalie de Aur ca și la Washington
(91 puncte). 

Spaniolul Manuel Cruz Canejo,

cu colecţia The dog: ally of man
(Câinele - prieten al omului), pre-
zintă originea și evoluţia câinilor,
prietenia și colaborarea acestora
cu oamenii. Colecţia a fost distinsă
cu o medalie de Aur (89 puncte).

Slovenul Vencelj Ferant, cu
colecţia Beer (Berea) pe patru pa-
nouri, prezintă transformarea ha-
meiului în bere, exponatul fiind
distins cu o medalie de Aur (87
puncte).     

Slovacul Alexander Urminsky, cu

colecţia The Mills (Mlyny-Mori),
prezintă istoria morăritului, primind
o medalie de Argint (84 puncte).

Am prezentat aceste câteva e -
xemple pentru a demonstra că pot
fi expuse cu succes în clasa open și
alte tematici decât cele aflate în
corelaţie directă cu fapte istorice. 

Analizând o serie de reglemen-
tări speciale de la expoziţiile patro-
nate de FIP, criteriile de evaluare a
exponatelor din clasa open pot fi
concretizate astfel:

Teodor GHIAŢĂ MELNIC

open
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Autorul în faţa exponatului său dedicat lui Dracula, 
întreg poştal cod 057/2005 

Dorin Cojocariu în faţa exponatului autorului, dedicat 
lui Dracula (un panou) şi prezentat la expoziţia filatelică mondială 

WASHINGTON 2006 - mărci poştale personalizate realizate 
prin utilizarea site-urilor www.usps.com, www.endicia.com, 

www.zazzle.com

Pledoarie pentru clasa open

ü



philatelica.ro open/eveniment

Toţi expozanţii primesc diplo -
me de participare (pentru mai pu -
ţin de 60 de puncte) și medalii în
rang de: Aur (pentru 90 de punc -
te sau mai mult), Vermeil (pentru
80-89 puncte), Argint (pentru 70-
79 puncte) și Bronz (pentru 60-69
puncte).  

Panourile atribuite vor fi în nu -
măr maxim de cinci (80 planșe
format A4 - 210 x 297 mm) sau în
număr minim de trei.

Criteriile de evaluare expuse
mai sus au caracter de propuneri,
urmând a fi dezbătute în asocia-
ţiile teritoriale membre ale FFR și
apoi a se constitui într-un punct
de vedere al FFR în cursul dezba-
terilor ce vor avea loc la nivel FIP,
pentru a se stabili reguli unitare
care să înlocuiască actuala stare
experimentală a acestei clase.

Comisia de specialitate a FFR,
a cărei președinţie o asigur în pre-
zent, va trebui să analizeze con-
cluziile ce se desprind din par ti -
ciparea colecţiilor la clasa open,
atât pe plan naţional cât și inter -
naţional, in clusiv rezultatele ob -
ţinute la EFIRO 2008. FFR va
tre bui să se lecţioneze și să ateste
membri de juriu pentru această
clasă, pentru a evita situaţia de la
expoziţia filatelică naţi o nală Salo-

nul filatelic București 2009, un de
toate co  lec  ţii le de la clasa open au
primit medalii de Vermeil.

Atât comisia cât și asociaţiile
teritoriale vor trebui să acţioneze
pentru a atrage tineretul în con-
stituirea de colecţii în această
clasă, folosind ofertele accesibile
din cluburile filatelice. 

Sunt convins că nu va fi ușor,
dar experienţa și mai ales com -
petenţa unor colecţionari din a-
ce astă clasă, cum sunt domnii
Marius Muntean (Timișoara),
Io an Catană (Bacău), Reu Ovidiu
(Orlat - Sibiu), Dan Petre (Bucu -
rești), Corneliu Beda (București),
Constantin Tumac (Snagov - Ilfov)
și mulţi alţii, vor contribui la dez-
voltarea colecţiilor din clasa open.

Teodor GHIAȚĂ MELNIC, născut la 20 august 1925, membru fondator (1958)
al Asociaţiei Filateliștilor din România - AFR, membru de o no are al Federaţiei
Filatelice Române - FFR, președinte al comisiei open a FFR. Promotor al clasei
open, specializat în filatelie tema tică și având numeroase exponate, dintre care
amintim: Nimic nu se uită, nimeni nu este uitat (Argint Mare, ITALIA 98), Dracula
(un pa nou), De la Versailles la München (PHILCOM 1975), Avertizăm (PRAGA
1962), Leul în filatelia bulgară (SOFIA 69), Istoria luptei antifasciste (SOFIA 69). 

Contact: melnic.impaler@yahoo.com

Sunt bucureștean din naștere.
Am fost student al Şcolii Supe-
rioare de Cadre a Mişcării Sindicale
(1956-1958), fiind al treilea absol-
vent din promoţia mea. Am ajuns
maistru tăbăcar, recepţioner de
piei în străinătate (Finlanda, Italia,
Elveţia, Pakistan, China, Bangla-
desh, Spania, Mongolia, etc.) între
anii 1961-1985, activitate ce a fost
reflectată în presa vremii în artico-
lul Tăbăcar călător prin lume.

Cu numele de Ghiaţă m-am
născut. Era numele purtat şi de
mama mea şi toţi eram descen-
denţi din familia pictorului Dumi-
tru Ghiaţă. Când aveam trei ani,
mama s-a prăpădit, iar părinţii mei
adoptivi mi-au oferit numele lor:
Melnic.

De aproape optzeci de ani mă
număr printre filatelişti. Când
aveam vreo 5-6 ani, bunicul, Ior-
dan Jianu, învăţător în comuna
Pleaşa, judeţul Prahova, îmi permi-
tea adesea să asist la discuţiile pe

care le avea cu fratele său, preot în
comună. Bunicul avea, aşa, o cutie
din lemn, ca o casetă ferecată, iar
când venea frate-său, bunicul des-
cuia caseta, scotea dinăuntru nişte
scrisori vechi, cu sigilii de ceară și
le cercetau; am aflat că erau scri-
sori de carantină, ei se disputau
asupra autenticităţii documente-
lor, dar mie nu-mi dădeau voie nici
mă car să pun mâna pe ele. Mai
târziu mi-am dat seama că erau
scrisori prefilatelice.

De filatelie, într-un

Cine sunt eu ?
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Criteriu Punctaj

Prezentare
din care: 15

- Titlu și plan 10

- Claritatea textului 
și prezentarea estetică 
a pieselor

5

Starea și raritatea 
din care: 25

- Calitatea și starea 
pieselor 10

- Raritatea (dificultatea
de a fi procurate) 15

Originalitatea
din care: 30

- Ineditul (inovaţia) 
în elaborarea 
și expunerea temei

15

- Varietatea
materialului folosit 15

Studiul personal 
și cunoștinţe
din care: 

30

- Studiul pieselor 15

- Cunoștinţe filatelice 
și tematice 15

TOTAL 100
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sens mai apropiat zilelor noastre,
am început să fiu preocupat prin
anii 1944-45 când adunam fac-
turile firmei la care lucram şi
pe care erau înşirate cotoa-
rele timbrelor fiscale de di-
ferite valori. De colecţionat
timbre poştale am început
prin 1949. În mod serios, boala
asta m-a prins în 1950, după expo-
ziţia filatelică din acel an, când am
reuşit să cumpăr emisiunile apă-
rute în perioada 1945-1949.

Expoziţia din 1950 a fost prima
expoziţie naţională după instaura-
rea republicii. Unicul expozant era
Poşta Română, cu emisiunile apă-
rute după 23 August 1944 (mărci
poștale, FDC-uri, pliante, reviste).

În 1956 am aderat la cercul fila -
telic din Ministerul Industriei
Uşo are. Eu lucram în industria
uşoară, eram tăbăcar şi aşa am
avut şansa de a-l întâlni pe dr. Ni-
colae Tripcovici, care lucra în minis-
ter. Am iniţiat organizarea unui
cerc filatelic pe lângă Clubul Lucră-
torilor din Consiliul Central al Sin-
dicatelor din România, unde
lucram ca activist. Aici s-a desfăşu-
rat, la începutul anului 1958, una
dintre şedinţele comitetului de or-
ganizare a Centenarului Mărcii
Poştale Româneşti, fiind prezentat
un film al expoziţiei filatelice Praga
56. Tot aici s-a confirmat comitetul
de organizare al expoziţiei Bucu-
reşti 1958 şi juriul acesteia, eu fiind
secretarul juriului. Expoziţia a fost
deschisă la parterul Palatului Poş-
telor din Bucu  reşti, astăzi sediul
Muzeului Naţional de Istorie şi al
Muzeului Naţional Filatelic. A fost
o avanpremieră a expoziţiei naţio-
nale Centenarul Mărcii Poştale Ro-
mâneşti din noiembrie 1958. La
această din urmă expoziţie am
participat cu exponatul intitulat
Federaţia Sindicală Mondială şi
Sindicatele din R.P.R. Am primit
doar Certificat de participare, dar
mă fălesc cu el. Şi mai ales, mă
mândresc că în competiţie figuram
alături de granzii epocii.

Între anii 1956-1958 am frec-
ventat Cercul Filatelic Bucureşti,
care era găzduit de Casa de Cultură
a Sindicatelor. Aici s-au dezbătut

pro-
blemele vii-
toarei Asociaţii a
Fila teliştilor din România,
hotărându-se înfiinţarea AFR ca
or gan central. Iar în luna iulie
1958, un grup de 14, printre care
m-am numărat alături de ing. Ioan
Antoniu, ec. Radu Emil, Sergiu Ra-
şeev, profesorul M. Ghermănescu,
au semnat actul de constituire. 

Tot atunci, în şedinţa din 30
iunie 1958, s-a constituit prima
grupă de partid din AFR, grupă ce
avea ca membri pe profesorii M.
Gher mănescu şi Sergiu Ra şeev, in-
ginerul Mi şu Herşcovici, pre cum şi
pe Soare Ion, ec. Radu Emil, eu
fiind primul secretar al acestei gru -
pe. În campania de epurări din PCR
din anul 1958 am fost dat afară din
partid pentru devieri de dreapta,
fiind reprimit în 1960.

Am făcut parte din primul
organ de conducere al AFR, ocu-
pând primul loc, alături de ing.
Gheorghe Dima şi dr. Pavel Simici,
la comisia de disciplină.

La sfârșitul anului 1958 am con-
stituit - la fabrica Kirov din Bucu-
reşti - un nou cerc filatelic, condus
de mine, ocazie cu care am orga-
nizat şi una dintre primele expoziţii
filatelice din întreprinderi.

Timp de peste 40 de ani (1966-
2008) am condus clubul filatelic 30
Decembrie, care avea sediul în
stra da 11 Iunie, devenit după 1989
Clubul filatelic independent Nico-
lae Bălcescu. Despre acest club se
poate spune că a fost port drapelul
mișcării filatelice din capitală și din
ţară, având în anul 1989 peste
3.000 de membri. Menţionez că
din acest club au făcut parte per -
sonalităţi marcan te ale vieţii filate-
lice româ nești, ca dr. Nicolae Trip -
covici - fondatorul clubului, prof.
Vsevolod Surjicov, ec. Radu Emil -

toţi semnatari ai actului de
constituire a AFR, av. Mir-

cea Stănculescu - fost preșe -
dinte al FFR, și mulţi alţii.

Am făcut parte din orga-
nele alese ale AFR și FFR din

anul 1958 până în prezent.
Referindu-mă la participările

la expoziţii filatelice, nu ştiu dacă
am numărat bine, adică dacă n-am
pierdut ceva pe drum, dar din so-
cotelile mele reiese că, de la
expoziţia Bucureşti 1958 şi până în
anul 2008, am participat la peste
65 de expoziţii interne şi interna-
ţionale, la care am primit cinci Aur,
şapte Vermeil Mare, nouă Vermeil,
zece Argint Mare, 15 Argint, opt
Bronz Argint, 11 Bronz, iar la nouă
expoziţii - deoarece am fost mem-
bru în juriile lor - în mod firesc nu
am putut participa cu exponate
decât în afara concursului; ca
membru în juriu am fost însă pre-
zent la 23 de expoziţii naţionale,
interjudeţene sau locale. Trofeul
de suflet este Platoul de argint, ob-
ţinut acum 45 de ani la o expoziţie
filatelică internaţională organizată
la Torino, pe tema rezistenţei anti-
fasciste. De asemena, una din dis -
tinc ţiile filatelice de care îmi
a min tesc cu plăcere este cea pri-
mită la expoziţia filatelică ZIUA -
SALONUL CAMPIONILOR 2003, or-
ganizată de clubul filatelic BARI-
CADA și ziarul ZIUA, unde am
primit pentru colecţia Nimic nu se
uită, nimeni nu este uitat, diplomă
în rang de Aur și premiul memorial
Traian Sachelarie, oferit chiar de
soţia acestuia.   

Privind în urmă se cuvine să
evidenţiez cinci personalităţi din fi-
latelia românească pe care le-am
avut la suflet: ing. Kiriac Dragomir,
ing. Marcel Șapira - care a fost cel
mai prolific autor de studii filate-
lice publicate, precum și trei dintre
personalităţile de seamă din con-
ducerea AFR, ing. Ion Antoniu - nu
numai ca membru al organelor de
conducere, dar şi ca expozant şi
membru de juriu, dr. Nicolae Trip-
covici şi prof. Vsevolod Surjicov, cel
care a preluat de la mine activita-
tea cu tineretul.

Teodor MELNIC GHIAŢĂ
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EMISIUNEA a IV-a - 1894

A patra emisiune de bande-
role a fost pusă în circulaţie în
1894. Desenul este conform valo-
rii de 1½ BANI din emisiunea de
mărci poș tale Spic de grâu, pusă
în circulaţie în 1893, și redă efigia
Regelui Carol I „cu barbă” în drep-
tunghi, încadrat stânga/dreapta
cu câte un spic de grâu. Tiparul
este negru pe hârtie albă sau
crem, cu scame albastre vizibile.
Datele tehnice ale banderolei-tip
sunt următoarele: lăţimea între li-
niile de separaţie este de 42 mm,
iar lungimea de 470 mm; mar ca
are dimensiunile 20x25 mm  și
este retrasă în interiorul liniilor cu
34-37 mm (Fig. 28); liniile de
sepa raţie sunt plasate în partea
stângă, re trase cu 45  până la 83
mm și au lun gimea de 180 mm;
deasupra mărcii sunt 7,5, iar de-
desubt 8,5 mm. 

Colile pe care s-au tipărit
banderolele acestei emisiuni, în-
trucât este unanim acceptat că
acestea conţineau 15 banderole,
au avut formatul minim de
470x630 mm (Fig. 28, ștraif de
coală cu patru banderole)3).

De semnalat la această emi-
siune distanţa variabilă la care este
plasată marca în partea stângă: de
la 82 până la 127 mm (Fig. 29).

Un exemplar interesant din
această emisiune îl constituie o
banderolă (Fig. 30), care în dreapta
mărcii, la 24 mm, are tipărit un text
publicitar al ziarului L’Indépen-
dance Roumaine, cu următoarea
configuraţie: la 2 mm sub linia de
separaţie este tipărit titlul ziarului
menţionat, centrat pe  două linii
paralele lungi de 87,5 mm, între
care se află un rând în limba fran-

ceză - Votre abonnement finit le...
Tiparul acestui text considerăm că
s-a făcut ulterior celui al bandero-
lei propriu-zise, întrucât literele
sunt imprimate cu o presiune ne-
uniformă, fenomen specific siste-
mului tipografic de culegere/ti pă -

rire denumit monotip (respectiv,
culegerea literă cu lite ră). Bande-
rola are ștampila de plecare (des-
tul de îmbâcsită) BU CU RESTI x
GARA DE NORD x 26 JUN 96 și o
ștampilă de sosire (extrem de cla -
ră) BACAU x 27 JUN 896. 

Dumitru F. DUMITRU

Banderole cu mărci tipărite pentru ziare și periodice (1870-1909) -
partea a IV-a
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intreguri postale^ ,

3) De semnalat existenţa la Muzeul
Naţional Filatelic a unei coli cu 15
banderole din această emisiune,  co-
tele colii fiind indicate 360 x 631 mm.
Subliniez faptul că banderolele pre-
zentate au lungimea de 470 mm (și
nu 360 mm).

Fig. 27 - Bz. 4, 1894, ştampilă  PLOESTI 12 MAI 94
Fig. 27 - Wrapper 4, 1894, PLOESTI cancellation, 12 MAI 94

Fig. 28 - Bz. 4, straif de coală cu patru banderole 
(lungimea unei banderole - 470 mm)

Fig. 28 - Wrapper 4, strip of sheet with four wrappers 
(the wrapper’s length - 470 mm)

Fig. 29 - Bz. 4  cu cea mai mare distanţă 
de plasare a mărcii - 127 mm

Fig. 29 - Wrapper 4 with the biggest distance 
for stamp placement - 127 mm
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Ace as tă emisune de banderole
a circulat până în anul 1896, când
urmare a reducerii tarifului poștal
pentru expedierea ziarelor de la
1½ BANI la 1 BAN, printr-un mic
retuș pe clișeele existente și
schimbarea culorii, s-a pus în
circulaţie o nouă emisiune de
banderole.

EMISIUNEA a V-a - 1896

Emisiunea  a V-a de banderole
pentru ziare a fost pusă în cir -
culaţie în anul 1896. Datorită  fap-
tului că tariful poștal pentru
imprimate s-a redus de la 1½ BANI
la 1 BAN, Poșta neavând pregătit
un nou desen a recurs la retușarea

fracţiei ½ din desenul emisiunii an-
terioare și la schimbarea culorii ti-
parului. Ast - fel, noua emisiune de
banderole are valoarea 1 BANI
(cifra 1 apărând descentra tă) și ti-
parul brun. Celelalte date tehnice
sunt, evident, cele ale emisiunii a
IV-a, respectiv: lăţimea - 42 mm,
lungimea - 470 mm, liniile de sepa -

raţie sunt plasate în partea
stângă la 36 (47) mm de la
margine, a vând lungimea de
180 mm, iar mar ca este re-
trasă în interiorul liniilor cu
36 mm (Fig. 31, ștraif de
coală conţinând 12 bande-
role). Din această e mi siune
posed trei piese care pun
mai multe semne de între-
bare. Astfel, imediat se ob-
servă plasamentul (po ziţia)
ansamblului linii de sepa -
raţie+marcă. Se cuno aște că
poziţia clasică a a cestuia
(vezi Fig. 31 și 32) este în
partea stângă a banderolei,
retras de la margine 45 mm
(până la 83 mm), marca la
rândul ei fiind retrasă în tre
linii 36 mm, pe verso af -
lându-se banda cu clei. La
cele trei ban derolele sem-
nalate, ansamblul li nii+
mar că este plasat în partea
dreaptă a banderolelor, cu
efigia privind spre stânga în
lungul liniilor, toate măsu-
rătorile poziţiei clasice re-
găsindu-se răsturnate în
partea dreaptă a bandero-
lei, inclusiv banda cu clei de
pe verso (Fig. 33). Toate
cele trei ban  derole sunt ex-
pediate din ace lași loc
(Galaţi), la date apropiate:
9 oct., 21 oct. și 11 nov.
[18]97 și către un unic
adresant din București.

Dacă privim oricare din
cele trei banderole în
poziţia clasică, constatăm
că marca este răsturnată. Să
fie oare o eroare de montaj
pe placa de tipar a unei
mărci (sau, poate, chiar mai
multe) în momentul când s-
a executat o continuare de
tiraj? Sau suntem în faţa
unui tiraj distinct
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Fig. 31 - Bz. 5, ştraif de  coală cu 12 banderole 
Fig.31 - Wrapper 5, strip of sheet of 12 wrappers uuu
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(mai puţin plauzibil) la care ansam-
blul linii+ marcă a fost plasat greșit
în dre ap-ta(?). În faţa unui tiraj su-
plimentar ar trebui să apară trimi-
teri și din alte localităţi. Această
situaţie, însă, nu a mai fost semna-
lată până în prezent. Din această
emisiune po sed multe banderole
expediate din diferite localităţi
(PLOESCI, JASI, SLATINA, TULCEA,
BUCURES CI, BUCURESTI - Fig. 35-
39) către a ce lași adresant în anii
1896, 1897, 1898, însă doar cele
expediate din Galaţi în oct.-nov.
1897 prezintă această anomalie(?)
de plasament.

Alte exemplare demne de sem-
nalat din această emisiune sunt:

- dublă impresiune (Fig. 34);
- banderole cu ștampilele am-

bulante nr. 9 și 10: BUCURESTI-JASI
și JASI-BUCURESTI (Fig. 35a, b);

- anulare a mărcii cu creionul
(Fig. 36);

- ștampile publicitare: STEAUA
DUNĂREI/DIAR/fondat la 1855 de/
Mihail Kogălniceanu (două mo-
dele, Fig. 37);

- pliant publicitar cu banderolă și
ștampila factorului poștal (Fig. 38);

- ștampilă publicitară LIBRĂ-
RIA/Storck&Muller/BUCURESCI
(Fig.39);

- ștraif de coală cu 3 banderole,
din care două francate suplimentar
cu marca dantelată adezivă 1 BANI
Spic de grâu 1893, expediat extern
din MUNTENI GARA 26 JAN 899 la
TONGRES - Belgia (Fig. 40, coperta
1), plus fragment din ziarul de
limbă germană transportat - NEUE
FREIE PRESSE, Wien (Fig. 41);

- banderolă francată suplimen-
tar cu 5 BANI verde Spic de grâu
1898, expediat București-Loco la
1900 (Fig. 42).

Fig. 32 - Bz. 5, ansamblul  linii+marcă plasat în stânga (clasic)
Fig.32 - Wrapper 5, the ensemble lines+
stamp placed in the left side (classical)

Fig. 33 - Bz. 5, ansamblul  linii+marcă plasat în dreapta 
Fig.33 - Wrapper 5, the ensemble lines+stamp placed 

in the right side 

Fig. 30 - Bz. 4  cu titlul ziarului „L’Indépendance Roumaine”, 
1896 (ştampile BUCURESCI • GARA DE NORD 26 JUN 96

şi BACAU 27 JUN 896)
Fig. 30 - Wrapper 4 bearing the title of the newspaper

„L’Indépendance Roumaine”, 1896
(cancellations BUCURESCI • GARA DE NORD 26 JUN 96

and  BACAU 27 JUN 896)

Dumitru F. DUMITRU, născut la 16 ia-
nuarie 1936 în București, România,
licenţiat al Facultăţii de Ziaristică -
București (1979). Editor, grafică de
carte. Preocupări filatelice: România -
banderole pentru ziare (1870-1909),
ștampile pentru ziare, timbre perforate
ziare U(NIVERSUL) și ADEVERUL. Expo-
nate de banderole, ștampile pentru
ziare. Palmares: Aur („Paz del Chaco”,
La Paz, Bolivia - 2001), Vermeil (un
panou - EFIRO 2008, București). Con-
tact: ddmiti@yahoo.com
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THE FOURTH ISSUE - 1894

The fourth issue of wrappers
was put into circulation in 1894.
The design is the same as that of
the value of 1½  BANI of the Ear
wheat postage stamps issue, in-
troduced into circulation in 1893,
revealing the effigy of King Carol
„with beard” in rectangle, fra-
med left/right by an ear of
wheat. The print is black on whi -
te or yellowish paper with visible
blue flues.The technical data of
the pattern wrapper are the fol-
lowing: the width between the
separation lines is 42 mm and
the length is 470 mm; the stamp
has the dimensions of 20 x 25
mm and is retracted in the inte-
rior of  the lines with 34-37 mm
(Fig. 28); the separation lines are
placed on the left side and are
retracted with 45 up to 83 mm
and have the length of 180 mm;
over the stamp are 7.5 and bel-
low 8.5 mm.

The sheets on which the
wrappers of this issue were prin-
ted, because it is unanimously ac-
cepted that these had 15
wrap pers, were the minimum
size is 470 x 630 mm (Fig. 28, the
strip of the sheet had 4 wrap-
pers) 3).

With this issue, the variable
distance where the stamp is pla-
ced, on the left side, is worth no-
ting: from 82 to 127 mm (Fig. 29).

An interesting item of this
issue is a wrapper (Fig. 30) which,
on the right side of the stamp, at
24 mm, has imprinted an adver-
tisement of L`Independance Rou-
maine newspaper with the
fol lo wing configuration: at 2 mm
under the se pa ration line the
name of the mentioned newspa-
per is printed, centered

Dumitru F. DUMITRU
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3) To note the existence at the Natio-
nal Philatelic Museum of a sheet
with 15 wrappers from this issue, the
size of the sheet being indicated as
360x 631 mm. I point out that the
presented wrappers have the length
of 470 mm (and not 360 mm).

Fig. 34 - Bz. 5, dublă impresiune; licitaţia Caphila din 16 martie
2010, preţ de pornire: 75€, preţ de adjudecare: 142€

Fig. 34 - Bz. 5, double impression; Caphila auction, sale #49,
March 16th, 2010; starting price: €75, hammer price: €142

Fig. 35a, b - Bz. 5. ştampile de poştă ambulantă (nr. 9 şi nr. 10)
Fig.35a, b - Wrapper 5. Cancellations of itinerary post 

(no. 9 and no. 10)

Fig. 36 - Bz. 5, anulare cu creionul
Fig.36 - Wrapper 5, cancellation by pen

Wrappers for newspapers and periodicals (1870-1909) - fourth part 

uuu
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on two parallel lines of 87.5 mm
lenght, between them being a
row in French language - Votre
abonnement finit le... We believe
that the print of this text was
made after that of the wrapper it-
self, because the characters are
imprinted with an non-uniform
pression, a specific phenomenon
of the composing/prin  ting typo-
graphic system na med monotype
(the letters are picked one by
one). The wrapper has the depar-
ture cancellation (rather clogged)
BUCURESTI x GARA DE NORD x
26 JUN 96 and an arrival cancel-
lation (extremely clear) BACAU x
27 JUN 896. This wrappers issue
circulated until 1896, when as a
result of the postage decrease
for the dispatch of the newspa-
pers from 1½ BANI to 1 BAN, by
a little retouch made to the nega-
tive of this issue and changing
the color, a new wrappers issue
was put into circulation.

THE FIFTH ISSUE - 1896

The fifth issue of newspapers
wrappers was put into circula-
tion in 1896. Due to the fact that
the postage for printings was re-
duced from 1½ BANI to 1 BAN,
the Post not having prepared a
new design had recourse to the
retouch of the fraction ½ of the
prior issue and to the change of
the print color. Therefore, the
new wrapper issue has the value
of 1 BANI (the letter 1 appearing
decentred) and the print is
brown. The other technical data
are obviously those of the IV-th
issue, respectively the width - 42
mm, the length - 470 mm, the
separation lines are placed in
the left side at 36 (47) mm from
the margin, having the length of
180 mm, and the stamp is retrac-
ted inside the lines with 36 mm
(Fig. 31, strip of sheet containing
12 wrappers). I own three items
of this issue which rised many
questions. What is immediately
noticeable is the placement (the
position) of the ensemble of the
separation lines + the stamp. It’s
known that the classical posi-

tion of it (see Fig. 31 and 32) is
in the left side of the wrapper
retracted 45 mm from the mar-
gin (up to 83 mm), the stamp in
its turn being retracted 36 mm
between lines, with the adhesive
tape on the back.

At all three mentioned wrap-
pers, the ensemble lines+stamp is
placed on the right side of the
wrappers, with the effigy looking

to the left along the lines, all
measurements of the classical
position being found upside
down on the right side of the
wrapper, including the adhesive
tape on the back (Fig. 33). All
three wrappers are sent from the
same place (Galaţi), within a short
time frame: Oct. 9th, Oct. 21st and
Nov. 11th [18]97 and to a sole re-
cipient from Bucharest.

pagina 8ü
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Fig. 37 - Bz.5. ştampile  publicitare  STEAUA DUNĂREI
Fig. 37 - Wrapper 5. Advertising cancellations 

STEAUA DUNĂREI

Fig. 38 - Bz. 5 şi pliant publicitar, cu goarna factorului 
poştal (semnalată cu săgeată albastră) 

Fig.38 - Wrapper 5 and advertising folder, with the postman 
bugle (indicated by the blue dart)

a

b
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If we look at either of these 3
wrappers in classical position, we
notice that the stamp is upside
down. Could it be a mounting
error on the printing plate of a
stamp (or even more) made
when the continuation of the edi-
tion was done? Or are we looking
at a new specific edition (less
plausible) where the ensemble
lines+stamp was wrongly placed
on the right side(?). For a supple-
mentary new edition, dispatches
from other cities should appear.
But there has been no sign of this
until now. I own many wrappers
of this issue, sent from different
cities (PLOESCI, JASI, SLATINA,
TULCEA, BUCURESCI, BUCURESTI
- Fig. 35 - 39) to the same reci-
pient in 1896, 1897, 1898, but
only those sent from Galaţi in
Oct-Nov 1897 presents this pla-
cement anomaly(?).

Other examples of this issue
worth mentioning are :

double impression (Fig. 34);
- wrappers with itinerant can-

cellations no. 9 and 10 BUCU-
RESTI-JASI and JASI-BUCURESTI
(Fig. 35a, b);

cancellation of the stamp in
pencil (Fig. 36);

- advertising cancellations
STEAUA DUNĂREI/DIAR/founded
in 1855 by/Mihail Kogălniceanu
(two models, Fig. 37);

- advertising folder with wrap-
per and postmark of the postman
(Fig. 38); 

- advertising cancellation LI-
BRĂRIA/Storck&Müller/BUCU-
RESCI (Fig. 39);

- strip of sheet with three
wrappers, two of them being
supplementary franked by the
adhesive perforated stamp of 1
BANI Ear Wheat 1893, sent
abroad from MUNTENI GARA 26
JAN 899 to TONGRES - Belgium
(Fig. 40, co ver 1) plus a fragment
of the transported newspaper of
German language - NEUE FREIE
PRESSE, Wien (Fig. 41);

Wrapper supplementary fran-
ked by green 5 BANI Ear Wheat
1898, sent București - Loco in
1900 (Fig. 42).

Dumitru F. DUMITRU, born on January 16th, 1936 in Bucharest, Romania, gra-
duated of the Faculty of Journalism - Bucharest (1979). Editor, book design.
Philatelic preoccupations: Romania - wrappers for newspapers (1870-1909),
cancellations for newspapers, perforated stamps newspapers  U(NIVERSUL)
and ADEVERUL. Exhibits with wrappers, cancellations for newspapers. Palma-
res: Gold („Paz del Chaco”, La Paz, Bolivia - 2001), Vermeil (one frame - EFIRO
2008, Bucharest). Contact: ddmiti@yahoo.com
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Fig. 39 - Bz. 5. ştampilă publicitară 
LIBRĂRIA Storck&Müller - BUCURESCI

Fig. 39 - Wrapper 5. Advertising cancellation
LIBRĂRIA Storck&Müller - BUCURESCI

Fig. 41 - Fragment din ziarul expediat în Belgia, 
descoperit în interiorul banderolei din Fig. 40, coperta 1

Fig. 41 - Fragment of the newspaper sent in Belgium, 
discovered inside the wrapper from the Fig. 40, cover1

Fig. 42 - Bz. 5, francare suplimentară cu 5 BANI 1899
Fig. 42 - Wrapper 5, supplementary franking with 5 BANI 1899
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La 20 noiembrie 1998 o rachetă
rusească Proton K era lansată de la
cosmodromul Baikonur (Fig. 1),
transportând ca sarcină utilă mo-
dulul Zarya - prima cărămidă cos-
mică a actualei Staţii Cosmice
Inter naţionale (ISS - acronimul de
la International Space Station).
Peste două săptămâni, la 4 decem-
brie 1998, naveta spaţială ameri-
cană Endeavour decola de la
Kennedy Space Center (Fig. 2),
purtând în cală modulul Unity - cea
de-a doua cărămidă spaţială con-
stitutivă a ISS, care a fost cuplată
peste trei zile la modulul rusesc.
După aproape 12 ani am ajuns în
prezent la etapa în care, cu întâr-
zieri și cheltuieli suplimentare faţă
de ceea ce se planificase, ISS este
finalizată, iar dacă privim în urmă
remarcăm câte eforturi economice
și politice au fost necesare pentru
a atinge acest scop.

După încheierea perioadei Răz-
boiului rece și căderea Cortinei de
fier, marile puteri cosmice - care
fuseseră prinse până atunci într-o
acerbă Cursă spaţială - ajungeau,
în baza unor acorduri și tratate in-
terguvernamentale, la momentul
realizării în comun a celui mai
mare satelit artificial al Pământului
și, în același timp, a celui mai
scump obiect construit vreodată
de către pământeni. Alături de
SUA și Rusia, la realizarea acestui
proiect costisitor s-au asociat și
alte ţări cu suficientă experienţă
câștigată anterior în domeniul
spaţial, cât și cu posibilităţi finan-
ciare corespunzătoare, cele cinci
agenţii implicate în proiectul ISS
fiind NASA (Agenţia Naţională
Aerospaţială a SUA), ESA (Agenţia
Spaţială Europeană), RKA (Agenţia
Spaţială a Federaţiei Ruse), JAXA
(Agenţia de Explorare Aerospaţială
a Japoniei) și CSA (Agenţia Spaţială
a Canadei). Noi ceilalţi, majoritarii
rămași pe Pământ, în condiţii bune
de vizibilitate nocturnă putem ob-
serva cu ochiul liber și putem foto-
grafia ISS evoluând pe ceea ce

numim - la modul poetic - bolta ce-
rească, iar minoritarii astro -
filateliști am avut grijă ca - de la
data lansării primei componente a
ISS - să ne procurăm în perma nen -
ţă, uneori cu destulă dificultate,
piesele corespunzătoare legate de
orice nou astro-eveniment la ISS,
pe care le-am așezat cu grijă în
colecţiile de profil. 

ISS este operată de expediţii ale
unor echipaje, care menţin o
prezenţă umană neîntreruptă la
bordul staţiei începând cu data de
2 noiembrie 2000, la două zile
după lansarea pe 31 octombrie
2000 de la Baikonur a Expediţiei 1
cu o rachetă Soiuz U în misiunea
Soiuz TM-31 (Fig. 3). Echipajul
Expediţiei 1 a fost constituit din as-
tronautul american Bill Shepherd -
comandant, cosmonauţii ruși Iuri
Gidzenko și Serghei Krikaliov -
ambii ingineri de zbor. Acest prim
echipaj a avut sarcini de asamblare
a noilor elemente constitutive ale
staţi-ei (incluzând laboratorul a -
me rican Destiny, adus la ISS de na-
veta Atlantis în misiunea STS - 98)
și de realizare a primelor experi-
mente știinţifice la bordul ISS.

Dar înainte de misiunea Ex -
pediţiei 1 la bordul ISS (și deci îna-
inte de începerea misiunilor cu   -
rente, care au fost numerotate la
modul simplu și clar, începând cu

cifra 1) a avut loc misiunea STS -
101 a navetei spaţiale Atlantis,
care a decolat de la KSC pe data de
19 mai 2000 spre ISS (Fig. 4), inclu-
zând în echipaj pe cosmonautul
rus Iuri Usaciov - veteran de pe
fosta staţie spaţială sovietică Mir
(iar acum specialist al misiunii na-
vetei la ISS) și pe astronauta ame-
ricană Susan Helms, aceștia doi
fiind primii pământeni care au
pășit la bordul Staţiei Cosmice
Internaţionale. Scopurile misiunii
au fost de a aproviziona staţia cu
cele necesare expediţiilor propriu-
zise viitoare, de a schimba atitudi-
nea acesteia (mai pe înţelesul
nespecialistului, de a ridica staţia
pe orbită circumterestră) de la 370
km la 402 km, de a instala un nou
sistem de radio-telemetrie, de a în-
locui două din cele șase baterii
electrice ale modulului Zaria și de
a instala o nouă unitate de memo-
rie care poate stoca date la bord
atunci când staţia nu se află în
comunicaţie cu staţiile de urmărire
de pe Pământ. Cu ocazia vizitei
sale în modulul Zaria, Usaciov,
școlit anterior în ștampilografia de
pe staţia Mir, a adus în bagajul per-
sonal la bordul ISS și primele
ștempluri pe care le va folosi la
modul neoficial (mai precis, în
mod pur privat) pentru confec -
ţionarea unor piese de

Astrofilatelia încotro?
Piese de poștă cosmică ori obiecte suvenir zburate în spaţiu?

Florin PATAPIE-RAICU
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așa-zisă poștă cosmică, piese a -
duse ulterior pe Pământ în colabo-
rare cu astronauţi americani de pe
navete, pentru a fi valorificate într-
o frăţească joint venture!

În Fig. 5 este reprodusă am-
prenta ștampilei neoficiale cu dată
variabilă[1], adusă de către Usaciov
pe modulul Zaria și folosită ca
ștampilă obliterantă pentru fran-
caturile plicurilor destinate a de-
veni (așa după cum vom vedea
mai jos că sunt numite de către
Poșta Rusiei) suveniruri de poștă
cosmică, aici având data de 14 sep-
tembrie 2000, adică la momentul
aflării misiunii STS -106 (cu naveta
Atlantis) la bordul ISS. Echipajul
americano - rus al navetei a fost
format din americanii Terrence W.
Wilcutt, Scott D. Altman, Edward T.
Lu, Richard A. Mastracchio și rușii
Iuri Malencenko, Boris Morukov.
Rușii au asigurat ștemplurile iar
americanii - transportul pieselor
suvenir înapoi pe Pământ cu na-
veta Atlantis.

În Fig. 6 este ștampila de bord
octogonală aplicată pe plicurile su-
venir obliterate la bordul segmen-
tului rusesc al ISS, iar în Fig. 7 este
amprenta de format mic a unei
ștampile circulare complementare
care indică numărul Expediţiei
aflate la bordul ISS în momentul
obliterării unui astfel de plic (aici
Expediţia cu numărul 20). Uneori
se folosesc și alte ștampile, pentru
a împodobi suplimentar piesele
confecţionate: un exemplu este
amprenta cașetului bilingv ameri-
cano-rus din Fig. 8, inspirată în
aceeași manieră gen joint venture
de un logo american utilizat la mo-
mentele de început ale con-
s trucţiei ISS pentru ilustrarea pli -
 curilor astrofilatelice americane
dedicate zborurilor navetelor la
staţie. Textul acestui cașet bilingv
este însă dedicat unei perioade de
utilizare limitată în timp, traduce-
rea sa fiind următoarea: Staţia
Spaţială Internaţională, iulie 2000,
poșta cosmică, modulul de serviciu
„Zvezda”.

La scurt timp după lansarea la
8 martie 2001 a navetei Discovery
(misiunea STS - 102), avându-i la
bord și pe cei trei membri ai

Expediţiei 2 formată din același sui
generis dealer astrofilatelist rus,
comandant Iuri Usaciov și din doi
ingineri de zbor americani, Susan
Helms și Jamess Voss, pe piaţa fi-
latelică liberă au apărut piese al
căror statut nu era clar, dar fiind
prezentate ca aparţinând așa-nu-
mitei poște cosmice. Ofertele
aveau - ca întotde auna - preţuri pi-
perate, astfel încât astrofilateliștii
cu activitate orga nizată au început
investigaţiile necesare pentru a
afla ce statut exact au aceste piese.
Precizăm că piesele văzute de noi
sunt atât de origine rusă în ceea ce
privește fran catura, ștampilele și
suporturile sub formă de plicuri,
dar și de origine americană în ceea
ce privește francatura și plicurile
suport . Există chiar și plicuri cu
francaturi mixte/multinaţionale ca
de exemplu în cazul Expediţiei 3,
francatura unui plic de acest gen
fiind japonezo-ruso-americană[2],
dar având ca însemne (oficiale și
neoficiale), la fel ca și plicurile solo
americane - printre altele - ștam -
pila de bord octogonală rusească
și ștampila privată rotundă format
mic, tot rusească, cu numărul ex -
pediţiei, chiar dacă la momentul
discuţiilor interguvernamentale în
vederea stabilirii vecinătăţilor seg-
mentelor pe ISS, Japonia a refuzat
să aibă un segment vecin cu cel al
Federaţiei Ruse din cauza unor
bine cunoscute probleme terito-
riale rămase încă nerezolvate după
al Doilea Război Mondial. 

Ca o observaţie generală se
cunoaște faptul că NASA (probabil

și alte agenţii spaţiale, cu excepţia
celei ruse) nu agreează și în fapt in-
terzice astfel de realizări cu scop
evident speculativ. Francatura ja -
poneză de pe acel plic nu are de
altfel nicio legătură cu participarea
japoneză la ISS, prezenţa sa pe pli-
cul respectiv explicându-se prin
aceea că punctul de plecare al tri-
miterii, iniţial una poștală între Ja-
ponia și Federaţia Rusă, a fost
Expoziţia filatelică mondială Phila-
nippon 2001; această manevră de
a expedia iniţial astfel de plicuri de
la manifestări filatelice inter na -
ţionale, care apoi sunt  direc -
ţionate spre ISS, a devenit însă una
frecvent practicată, urmarindu-se
să se certifice cât mai solid traseul
ulterior către ISS, cu garantarea de
rigoare a statutului de poștă cos -
mică a respectivei piese, traseu
altfel complet inaccesibil unui as-
trofilatelist de rând, căruia i s-ar re-
fuza la orice oficiu poștal din lume
acceptarea unei astfel de trimiteri
spre ISS deoarece pur și simplu nu
există stabilită nicăieri pe Pământ,
nici chiar în Federaţia Rusă, o taxă
poștală pentru o astfel de rută
cosmică, la fel de neștiută astrofi-
latelic precum sunt căile Domnu-
lui! Activitatea de confecţionare a
acestor tipuri de piese neoficiale
de așa-zisă poștă cosmică a conti-
nuat însă de-a lungul anilor 2001-
2008 în cadrul neoficialei și deja
consacratei colaborări fructuoase
spaţiale ruso-americane în dome-
niul transportului plicurilor… goale!

Îmi permit să vă prezint în
continuare o dovadă a
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acestor activităţi lucrative (chiar cu
referire la ștampila din Fig. 5), și
anume, un fragment dintr-un e-
mail datat 15 octombrie 2003,
provenit dintr-un schimb de me-
saje cu prietenul meu Gordon Du-
cote, la acea vreme președintele
Clubului colec-ţionarilor astrofi -
lateliști de la Johnson Space Center
din Houston, care îmi scria, printre
altele (în contextul situaţiei ne -
plăcute în care nu primisem de la
Houston măcar un exemplar al
unui plic cu ștampila specială a
cărei machetă o făcusem, în două
variante, pentru WSC - World Spa -
ce Congress 2002 in Houston -
Congresul Mondial al Spaţiului de
la Houston din anul 2002):

Înţeleg frustrarea dumnea -
voastră atunci când este vorba să
obţii un plic obliterat cu o
ștampilă pe care ai machetat-o tu
însuţi. Povestea mea este ase mă-
nătoare, și anume, atunci când a
fost lansat modulul rusesc Zvezda
la ISS, am depus la bordul său (mă
aflam acolo, la Baikonur) un
număr de logo-uri, insigne, folii
aurite și 20 de plicuri cașetate
pentru a fi ștampilate la bord …
„taxa” către ruși a fost jumătate
din tot ceea ce depusesem la bord
deoarece ei furnizau ștemplul și
tot ei ofereau călătoria pe orbita
terestră. După ce echipajul misiu-
nii [navetei Atlantis ] STS - 106 a
returnat piesele zburate de la mo-
dulul Zvezda, le-am primit și eu pe
ale mele și, în mod corect, am tri-
mis jumătate din fiecare către
omologul meu rus. O lună mai
târziu, directorul Centrului nostru
a auzit de plicuri și m-a informat
că este o acţiune contrară politicii
NASA aceea de a zbura materiale
filatelice la bordul navetelor spa -
ţiale și, prin urmare, mi-a confis-
cat cele zece plicuri, toate fiind
semnate de către membrii echi-
pajului STS la bordul ISS - prima
dată când au făcut acest lucru.
Am fost tare dezamăgit. În cele
din urmă, omologul meu rus a
aflat de problema mea și mi-a dat
înapoi unul din cele 10 plicuri [cu
care mă taxase]. Celelalte 10 pli-
curi stau și acum într-un seif în

clădirea mea de la JSC [Johnson
Space Center] și nu pot să obţin
eliberarea lor. Crudă pedeapsă!

În septembrie 2009, dl. Igor G.
Rodin - președinte al Comisiei de
Astrofilatelie a FIP, a adresat o scri-
soare d-lui Aleksander Kiselev, Di-
rector general al Poștei Rusiei, cu
cererea de a clarifica statutul unui
ștemplu nou[3], livrat la bordul ISS
în luna octombrie a anului 2008.

Iată răspunsul oficial primit de
la Poșta Rusiei, al cărui text scurt și
concis este următorul:       

Către Președintele Comisiei de
Astrofilatelie - FIP, I. G. Rodin

Stimate Igor Gheorghievici
Rodin,

Ca răspuns la cererea Dvs. refe-
ritoare la statutul ștampilei spe-
ciale „Poșta Rusiei. Segmentul
ru sesc. Bordul ISS” doresc să vă in-
formez următoarele: acest ștem -
plu cu mecanism de schimbare a
datei pentru obliterare specială
este marcă oficială emisă de către
FGUP „Poșta Rusiei” (Federal State
Unitary Enterprise ”Russian Post”,
conform traducerii în limba en-
gleză din buletinul Flash nr.
109/2009 a textului respectivei
scrisori).

Dl. căpitan Igor Rodin ne
reamintește apoi următoarele:

Începând din luna octombrie a
anului 2008 și până acum, ștam -
pila de bord oficială rusească s-a

aflat la bordul Statiei Spaţiale
Internaţionale. Astfel, Poșta Rusiei
continuă tradiţia de ștampilare a
materialelor filatelice la bordul
staţiilor spaţiale. Această tradiţie
a fost începută de Poșta Sovietică
în anul 1978 la bordul staţiei spaţi-
ale sovietice Saliut-6 și a fost men-
ţinută la bordul staţiilor Saliut-7 și
Mir până în anul 2001.

Din anul 1998 cosmonauţii ruși
au ștampilat plicuri cu un număr
de ștampile suvenir [sublinierea
noastră] la bordul Staţiei Spaţiale
Internaţionale. Dar primul ȘTEM -
PLU de bord oficial a fost livrat la
ISS doar in octombrie 2008.

Apoi, în același text, dl. Igor
Rodin face următoarele precizări:

Primul ștemplu de bord oficial
a ajuns la ISS la data de 14 octom-
brie 2008, atunci când nava cos-
mică Soiuz TMA-13 a livrat la ISS o
nouă ștampilă de bord de formă
circulară, cu diametrul de 35 mm
și cu următorul text:

- În partea de sus a ștampilei -
Poșta Rusiei

- Deasupra datei - Segmentul
rusesc

- Sub dată - Bordul ISS
De-a lungul unui an am primit

informaţii de la cosmonauţii ruși,
de la oficialii Corporaţiei Rache-
telor și Spaţiului „ENERGHIA”,
cât și de la oficiali ai Agenţiei
Spa ţiale a Fe deraţiei Ruse, pre-
cum că noua ștam pilă de
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bord reprezintă o ștampilă oficială.
Prima ștampilare oficială cu

noua ștampilă de bord s-a realizat
pe 18 octombrie 2008 la bordul
ISS. În acea zi, în conformitate cu
calendarul de zbor, cosmonauţii
ruși Serghei Volkov, Oleg Kono-
nenko și Iuri Lonciakov au ștam -
pilat plicuri în cadrul așa-numitelor
activităţi cu caracter de simbolsu
venir [sublinierea noastră]. Câteva
duzini de plicuri au fost obliterate
cu noul ștemplu. Toţi astronauţii și
cosmonauţii care erau în acea zi la
bordul staţiei au semnat respecti-
vele plicuri.

Plicul din Fig. 9, ilustrat cu por-
tretul lui Konstantin Eduardovici
Țiolkovski, este francat cu un tim-
bru rusesc adeziv cu valoarea no-
minală de 3 ruble. Ștampila de
bord oficială, descrisă mai sus,
obliterează acest timbru a cărui va-
loare nominală reprezintă nu mai
mult decât valoarea taxei poștale
la acel moment (18 octombrie
2008) pentru o scrisoare simplă de
suprafaţă (dacă vreţi mai pe
înţelesul oricui, la… suprafaţa Pă-
mântului) transportată pe terito-
riul Federaţiei Ruse. Dar plicul
respectiv este zburat/plimbat în
spaţiul cosmic la bordul ISS (și apoi
retur pe Pământ) cu pretenţia că
este o trimitere de așa-numită
poștă cosmică. Din păcate, deși s-
a ocupat de oficializarea unei
ștampile cosmice de bord, Poșta
Rusiei nu a stabilit niciodată vreun
tarif de Poștă cosmică, așa cum ar
fi fost normal și obligatoriu pentru
un astfel de serviciu. Iar cele 3
ruble ale francaturii poștale nu pot
acoperi nici a șaisprezecea mia
parte (mai exact, la cursurile valu-
tare de astăzi, când scriu și rescriu
aceste rânduri, cifra de la numito-
rul frac-ţiei este 16096) din costul
unui plic transportat poștal în Cos-
mos, și iată de ce: la nivelul anului
2004 (și cu atât mai mult la nivelul
anului 2008, când a apărut respec-
tiva ștampilă oficială la bordul ISS
- segmentul rusesc) costul trans-
portului pe orbită circumterestră
per kilogram era de 80.000$ USA,
deci costul transportării unui plic
cu masa de 20 grame ar fi de mini-
mum 1.600 $ USA. Cam prea mult

chiar și pentru posibilităţile unui
colecţionar cu dare de mână! Spun
colecţionar și nu filatelist, deoa-
rece plicul suvenir cu cele şase au-
tografe ale celor trei cosmonauţi
menţionaţi mai sus și respectiv ale
celor 3 astronauţi (Greg Chamitoff,
Michael Fincke și Richard Garriott),
aflaţi în acea perioadă de timp la
bordul Staţiei Cosmice Inter -
naţionale, capătă brusc o valoare
mult mai mare pentru colecţionarii
de autografe. Filateliștii nu ar tre-
bui să dea niciun fel de importanţă
acestor autografe, care nu sunt în-
semne poștale, deci nu sunt nici
elemente filatelice!  

Să nu uităm că prin anii ’60 apă-
ruse moda plicurilor tematice Cos-
mos purtătoare de autografe ale
cosmonauţilor/astronauţilor, că și
la noi în România apăruse un ex-
ponat ultra-premiat deoarece con -
ţinea astfel de plicuri cu autografe
ale tinerilor eroi spaţiali, dar că la
scurt timp, în baza unor regula-
mente astrofilatelice FIP clare și
precise, acest tip de exponate a
fost exclus din competiţii. Apoi a
debutat tradiţia sovietică, amintită
și de dl. Rodin, a plicurilor ștam -
pilate la bordul staţiilor spaţiale so-
vietice, care pe lângă respectivele
ștampile -  oficiale sau private -
erau completate și cu semnăturile
cosmonauţilor prin mâna cărora ar
fi trecut respectivele plicuri. Sem-
năturile, chipurile, se doreau a fi
un fel de autentificare a prezenţei
respectivelor plicuri la bordul une-
ia sau alteia din staţiile spaţiale so-
vietice (ca și cum cele 3-4 sau mai
multe ștampile diferite nu ar fi fost

deajuns), dar în realitate au repre-
zentat mai ales succesul unui lobby
aproape agresiv din partea colecţi-
onarilor de plicuri cu autografe,
care astfel au revenit pe o altă ușă
la plicurile simplu autografate și
proaspăt exmatriculate din com -
petiţiile expoziţionale, plicuri care
până atunci avuseseră defi cienţa
că nu erau zburate în spaţiul cos-
mic! Latura lucrativă a acestor
operaţiuni inutile din punct de ve-
dere astrofilatelic a avut mult de
câstigat, preţul unor astfel de piese
devenite inaccesibile colecţio -
narilor de rând fiind în continuă
creștere pe piaţa liberă iar sumele
de bani în valută, obţinute din co-
mercializarea respectivelor piese,
fiind repartizate între dealeri și
cosmonauţii/astronauţii semna-
tari ai acestor plicuri. Cosmonauţii
se obișnuiseră încă de la finele
epocii sovietice cu ideea că partea
lor de câștig din valorificarea
acestui gen de plicuri face parte fi-
rească din salariul/venitul lor, iar
după decesul cursei spaţiale și în-
ceputul cursei în echipă, acest sin-
drom lucrativ s-a transmis și
as  tro nauţilor de la NASA. Pe de
altă parte, pe piaţa liberă au apă-
rut multe falsuri ale acestui gen
de piese suvenir zburate în Cos-
mos, care au determinat chiar
pro cese în instanţă, intentate de
către cei păcăliţi și pierdute de
către cei care, cu sau fără bună
știinţă, au intermediat vânzarea
lor ca piese autentice. Per soane
cu aură de respectabilitate în via ţa
filatelică vest-europeană și-au
pierdut în instanţă atât ouuu
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parte din agoniseala de o viaţă,
cât și prestigiul filatelic, dispă-
rând brusc pentru o bună bucată
de vreme din lumea hobby-ului
nostru!

Costul transportului spaţial al
unui astfel de plic a fost și mai
mare la nivelul anului 2008 (atunci
când s-a utilizat in premieră ștam -
pila oficială în discuţie), ţinând
cont de devalorizarea dolarului în
cei patru ani, din 2004 (an pentru
care  cunoaștem costurile per kilo-
gram lansat în spaţiul cosmic)
până în 2008, cât și de creșterea în
termeni reali, în același interval de
timp, a costurilor per kilogram în
cazul unei lansări spaţiale ameri-
cane sau rusești.

Să ne intoarcem la operaţiunea
dificilă și fără importanţă în econo-
mia activităţilor specifice la bordul
unei staţii spaţiale, cea de ștam -
pilare și semnare a plicurilor. Ștam -
pilarea unui plic în im ponde  ra-
 bilitate este o activitate foarte gre -
oaie, care necesită mult timp chiar
și pentru rezolvarea unui singur
plic, plus prezenţa a patru braţe,
deci a doi cosmonauţi, unul ţinând
plicul de margini cu ambele mâini
pe un suport pentru a nu pluti liber
în interiorul staţiei, iar celălalt, pri-
ceput în aplicarea cât de cât bine a
unei ștampile, sprijinit în coate și
deplasând antebraţele, cu ștemp -
lul ţinut în ambele mâini, pe traiec-
toria unui arc de cerc spre ţinta
filatelică reprezentată de franca-
tura pur simbolică a unui timbru
adeziv cu valoarea nominală de 3
ruble! Dacă credeţi cumva că nu
aceasta este procedura, la descrie-
rea succintă de mai sus puteţi afla
detalii suplimentare de la membri
ai grupurilor de cosmonauţi. Mie,
ca fizician cunoscător în cele rela-
tive la spaţiul imponderabil, aceste
aspecte mi-au fost confirmate mai
intâi în anul 1985 de către cosmo-
nautul Dumitru Dediu, dublura
cosmonautului zburător Dumitru
Prunariu, apoi și de către acesta.
Iar timpul alocat sarcinilor tehnico-
știinţifice de îndeplinit în spaţiul
cosmic este foarte preţios și agen-
ţiile spaţiale nu-și pot permite să-l
piardă pentru astfel de ope raţiuni,

pe care rușii le includ în cadrul
așa-numitelor activităţi cu carac-
ter de simbol-suvenir! În fapt,
încă din vremea Uniunii Sovie-
tice, aceasta era și a rămas, pe de
o parte, o activitate tradiţională
de propagandă și, pe de altă
parte, una de ob ţinere a unor
sume importante de bani de la
filateliști naivi ori de la colec -
ţionari pragmatici de autografe.

În ceea ce mă privește, această
ștampila „suvenir” care este la bor-
dul ISS nu mă interesează în cali-
tate de colecţionar astrofilatelist.
Însuși cuvântul SUVENIR din textul
răspunsului oficial al Poștei Rusiei
spune CEVA care te face să fii
foarte circumspect!

Iar în timp, între ștampila pri -
vată din Fig. 5 și ștampila oficială
de pe plicul din Fig. 9 a mai existat
(și se pare că încă mai există și
acum în funcţiune) o a doua ștam -
pilă privată la bordul segmentului
rusesc al ISS, folosită tot ca ștam -
pilă obliterantă, pe care eu am
văzut-o cu cea mai timpurie dată
ca fiind cea de 18 iunie 2007; în
Fig. 10 prezint această ștampilă
certamente privată, având data de
30 august 2009, când știm de la
Poșta Rusiei că la bordul segmen-
tului rusesc al ISS exista deja ștam -
pila oficială cu mai bine de zece
luni înainte! Nu m-a mai mirat nici
faptul că pe o piesă de gen[4] am
văzut ambele aceste două ștam -
pile, privată și respectiv oficială
(aici ambele neobliterante!), cu
aceeași dată de 29 mai 2009!

La foarte scurt timp de la anun-
ţul existenţei acestei ștampile ofi-
ciale de poștă cosmică la bordul
segmentului rusesc al ISS, în me-
diile astrofilatelice internaţionale a
apărut o știre foarte gravă pentru
viitorul astrofilateliei ruse și pentru
posibilitatea continuării de către
noi (în condiţiile cât de cât decente
de acces la oficiul poștal din Baiko-
nur după 1975 și până în anul
2010) a colecţionării pieselor as-
trofilatelice rusești standard, dar
autentice, așa cum sunt în mod
clar definite piesele astrofilatelice
prin reguli foarte bine stabilite.
Pentru prima dată după deschide-
rea filatelică a cosmodromului Bai-

konur la finele anilor ’70 ai secolu-
lui trecut, se pare că începând cu
startul misiunii spaţiale Soiuz TM-
18 la ISS (2 aprilie 2010) nu mai
există practic documente filatelico-
poștale care să ateste startul aces-
tei misiuni, probabil ca și în cazul
următoarelor. Oficiul poștal princi-
pal din Baikonur a fost închis, zice-
se pentru renovare, iar ministrul
rus al poștelor a adunat toate
ștemplurile, care au fost duse ime-
diat la Moscova. La data de 2 apri-
lie 2010 s-a anunţat și aplicarea
unor noi reguli, cu evident miros
totalitar, referitoare la realizarea
unor posibile piese astrofilatelice
(probabil la cele două birouri
poștale încă deschise, Baikonur-1
și Baikonur-5): sunt acceptate spre
a fi ștampilate cu o unică ștampilă
doar plicurile de produc-ţie oficială
rusă, înţelegând prin aceasta între-
gurile poștale rusești și, probabil,
plicurile blanco de fabricaţie ruse -
ască (oare or fi usor de recunos-
cut?) francate nu știm cu ce timbre
adezive - rusești și/sau kazahe?
Pre  zentarea spre ștampilare a pli-
curilor ilustrate și francate cores -
punzător din domeniul privat a
fost respinsă, iar respectivii realiza-
tori (ai foarte reușitelor plicuri din
ultimii ani) au fost efectiv alungaţi
din Baikonur. Să nu uităm că ace -
astă operaţiune, pe care astro -
filateliștii europeni o pun pe seama
unui plan mai vast de întoarcere la
epoca monopolistă de stat sovi -
etică, a început mai întâi cu supri-
marea accesului la Arkalîk (o
lo caţie de referinţă în cazul ate -
rizării capsulelor Soiuz la revenirea
echipajelor pe Pământ) pentru ce-
rerile astrofilateliștilor, uuu
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persoane individuale sau mici rea-
lizatori/dealer-i ruși, apoi cu re-
centa desfiinţare a oficiului de
Poștă militară de la Baikonur, cu
ale cărui ștempluri se realizau va-
riante interesante și foarte apre-
ciate ale pieselor de start.

Și pentru ca această colivă a po-
sibil din nou decedatei astrofilatelii
ruse/sovietice să aibă și o cireașă
în vârf, trebuie să facem o preci-
zare în legătură cu noua ștampilă
de bord la segmentul rusesc al ISS,
precizare pe care dl. Igor Rodin,
președinte al Comisiei de Astrofi-
latelie - FIP, a omis-o în descrierea
făcută: această ulti mă(?) ștampilă
cosmică de bord, prin omisiunea în
descrierea făcu tă de dl. Rodin, vă
va mira în plus la modul neplăcut
și vă va con vinge ca și pe mine că
vin vremuri negre pentru astrofila-
telia Baikonurului, asemănătoare
ori identice cu cele triste din vre-
mea URSS, când prin sistemul mo-
nopolist de stat al editurii Mej  -
duna rod naja Kniga se ofereau la
ex port, contra valută, piese false,
veritabile surogate cu pretenţii as   -
tro   filatelice, care erau ștam pilate
la Moscova fie la o mașină de
tipărit plană, fie - după anii ’70 -
cu ștampile duplicat care imitau la
modul incomplet ștampilele au-
tentice ale oficiului poștal central

din Baikonur; așa după cum spu-
neam mai sus, există o parte
omisă în descrierea amprentei
ștampilei oficiale rusești din bule-
tinul Flash:

-  Sub textul Bordul ISS, pe par-
tea interioară de jos a cercului este
scris (ATENȚIE!!!)

- MOSCOVA 101000, acesta
fiind Oficiul Poștal Central din ca-
pitala Federaţiei Ruse!

Dar unde este pe ștampilă, în
conformitate cu regulile astrofila-
telice, denumirea locului de start,
adică... Baikonurul?

No more comments!
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Tocmai am lecturat numărul
dublu 1-2/2010 al publicaţiei fals
intitulate revistă de cultură fila -
telică. De câteva numere, la fel de
duble (ca la table) respectiva
publicaţie ni se pare a se fi trans-
format dintr-un simplu tabloid de
scandal filatelic într-unul… SF, și
iată de ce: în acest număr dedicat
lunilor ianuarie-februarie 2010
(dar lansat pe piaţă abia la… înce-
putul lunii august 2010) putem
citi recenziile pentru două nu-
mere ale revistei Studii filatelice
brașovene, si anume, pentru nr. 1
(14)/2010 - apărut în martie
2010, respectiv pentru nr. 2 (15)/

2010 - apărut în iunie 2010! La în-
ceput am crezut că, scormonind
prin podul sediului fede ra-ţiei
după vreun Cap de bour rătăcit
(dar rapid valorificabil!) sau prin
subsolul respectivei clă diri din
Boteanu 6 (după ce s-a scos apa
în vremea mandatului altui pre -
șe dinte), cel care recu noaște cu
emfază chiar din primul rând al
acestui număr dublu că ne con -
duce de douăzeci de ani fără în-
trerupere (dar, subliniem noi, cu
vreo două mari perioade de ile-
galitate juridică), ar fi găsit vre un
artefact de genul mașinii tim pului
din romanul The Time Machine al
lui Herbert George Wells! Mai
ales că în pri-ma parte, cea de

scandal - specifică respectivului
tabloid de… cultu ră filate lică, ne
este prezentată fotocopia unui
document oficial datat… 07.05.
2010! Din simplul motiv că repor-
tul la Loto 6 din 49 pentru pre-
miul cel mare se menţine după 7
martie 2010, ne-am lă murit rapid
că aici este vorba mai degrabă de
un talmeș-balmeș al unei crono-
logii de cri-ză, iar mașina timpului
nu se află în mâna celui pentru
care, ca și în romanul După
douăzeci de ani al lui Alexandre
Dumas, ar trebui trasă LINIA
FINALĂ la conducerea, cum îi
place să spună, mișcării filatelice,
devenind astfel pentru noi The In-
visible Man!

Recenzie de pe capota mașinii timpului (micropamflet)
Florin PATAPIE-RAICU
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On November 20, 1998 a Russi -
an Proton K rocket was launched
from Baikonur cosmodrome (Fig.
1), carrying the payload module
Zarya - the first brick of the actual
International Space Station (ISS -
the acronym for its name). After
over two weeks, on December 4,
1998, the space shuttle Endeavour
took off from Kennedy Space Cen-
ter (Fig. 2), carrying as payload the
Unity module - the ISS second con-
stitutive space brick, which was
docked over three days at the
Russian module. After nearly 12
years we have now reached the
stage where, with delays and addi-
tional costs as planned, the ISS is
completed, and if we look back,
we can note how much political
and economical efforts were
needed to achieve this goal.

After the Cold War and the col-
lapse of the Iron Curtain, the cos-
mic powers - which until then had
been engaged in a fierce Space
Race - arrived, on the basis of in-
tergovernmental agreements and
treaties, at the moment of a joint
achievement of the largest artifi-
cial Earth satellite and at the same
time the most expensive object
ever built by earthlings. Besides
the U.S. and Russia, in this expen-
sive project were also associated
other nations with already enough
experience in space and with ap-
propriate financial possibilities;
the five agencies involved in the
ISS project are NASA (National
Aeronautics and Space Adminis-
tration of USA), ESA (European
Space Agency), RKA (Russian Fe-
deral Space Agency), JAXA (Japan
Aerospace Exploration Agency)
and CSA (Canadian Space Agency).
The rest of us, the majority re-
maining on Earth, when proper
night visual conditions occur, can
see with the naked eye and can
photograph the ISS moving on
what we call - how poetic - the
shining star sky and we, the mino-
rity astrophilatelists took care -

from the release date of the first
component the ISS - to get perma-
nently, sometimes being difficult
enough, the appropriate cover of
any new astro-related event at the
ISS, which we carefully placed in
the profile collections.

ISS is operated by expeditions
of successive crews that maintain
a continuous human presence
aboard the station since Novem-
ber 2, 2000, two days after the
launch on October 31, 2000 of
the Expedition 1 from Baikonur in
the Soyuz TM - 31 mission aboard
a Soyuz U rocket (Fig. 3). The Ex-
pedition 1 crew consisted of U.S.
astronaut Bill Shepherd - com -
mander, the Russian cosmonauts
Yuri Gidzenko and Sergei Krikalyov
- both flight engineers. The first
crew had the task of assembling
the new components of the sta-
tion (including the U.S. laboratory
Destiny, carried to the ISS by the
shuttle Atlantis during the mis-
sion STS - 98) and performing the
first scientific experiments on-
board the ISS.

But before the Expedition 1
mission onboard the ISS (and thus
before the beginning of the cur-
rent missions, which were num-
bered simple and clear, starting
with the number 1) there has been
the mission of Space Shuttle
Atlantis STS -101, which took off
from KSC on May 19, 2000 to ISS
(Fig. 4), the crew including the
Russian cosmonaut Yuri Usachev -
a veteran of the former Soviet
space station Mir (and now Shuttle
mission to ISS specialist) and the
American astronaut Susan Helms,
they were the first earthlings en-
tering aboard of the International
Space Station. The mission goals
were to supply the station with the
necessary stuff for the future ex-
peditions, to change the ISS atti-
tude (more understandable in
layman’s terms, to raise the station
in orbit) from 370 km to 402 km,
installing a new radio-telemetry
system, to replace two of Zaria
module electrical batteries and in-

stall a new unit of memory that
can store data onboard when the
station is not communicating with
the tracking stations on Earth. Du-
ring his visit in the Zaria module,
Usachev, skilled previously in the
Mir station cancelling devices,
brought in his personal luggage
onboard the ISS the first cancelling
devices he will use in the informal
mode (i.e., the purely private) for
producing pieces of so-called
space mail, carried later on Earth
in collaboration with American as-
tronauts on the shuttle, to be then
recovered in a lucrative brotherly
joint venture!

In Fig. 5 is reproduced the print
of the unofficial mark with the
date setting mechanism[1], carried
by Usachev at the Zaria module
and used as cancelling device of
the franked envelopes, planned to
become (just as we will see below
how they are called by Russian
Post) souvenirs of cosmic post,
here with the date September 14,
2000, i.e. when the ISS were serv-
iced by the mission STS -106 (with
the shuttle Atlantis). The Ameri-
can-Russian crew of the shuttle
was composed of Americans Ter-
rence W. Wilcutt, Scott D. Altman,
Edward T. Lu, Richard A. Mastrac-
chio and Russians Yuri Ma-
lenchenko and Boris Morukov. The
Russians furnished the cancelling
devices and the Americans as-
sured the transport of the sou-
venir pieces back to Earth onboard
the Atlantis space shuttle.

In Fig. 6 is the octagonal board
seal, applied on the souvenir en-
velopes canceled onboard the
Russian segment of ISS, and in Fig.
7 is the print of the small

Astrophilately - Quo vadis?
Space mail or souvenir items flown in space?

Florin PATAPIE-RAICU
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size complementary circular seal
indicating the Expedition number
onboard the ISS when is canceled
such an envelope (here, the Expe-
dition with the number 20). And
other cachets are sometimes used
to further embellish the made
pieces: one example is the imprint
of the bilingual American-Russian
cachet in Fig. 8, inspired in the
same way like a joint venture by an
American logo used in the early
moments of the construction of
the ISS to illustrate U.S. astrophi-
latelic envelopes related on shuttle
flights to ISS. The bilingual text of
this cachet is dedicated to a lim-
ited time period of use, and it says
the following: International Space
Station, July 2000, space mail,
service module „Zvezda”.

Shortly after Discovery (mission
STS - 102) launch on 8 March
2001, having onboard also the
three members of the Expedition
2 consisting of the same sui
generis astrophilatelist dealer, the
Russian commander Yuri Usachev
and two American flight engineers,
Jamess Voss and Susan Helms, on
the free philatelic market occurred
pieces of which status was not
clear but were presented as be-
longing to the so-called cosmic
mail. Tenders were - as always - of
steep price so that astrophilatelists
with an organized activity began
investigations necessary to deter-
mine the exact status of these
items. We underline that we seen
both items of Russian origin with
regard to franking, private seals
used as postmarks and envelopes,
and also of American origin re-
garding franking and envelopes as
support of them. There are even
envelopes with mixed/multina-
tional franking, like an example for
the Expedition 3, the franking of a
such envelope being Japanese -
Russian - American[2], but having as
imprints (both official and private),
as well as the solo American en-
velopes - among others - the Russ-
ian octagonal board seal and the
private small round seal, also Russ-
ian, with the Expedition number,
even when the intergovernmental
discussions surrounding the estab-

lishment of segments on the
ISS, Japan refused to have a
segment adjacent to that of
the Russian Federation be-
cause of the well known terri-
torial outstanding issues after
the World War II.

As a general observation it
is known that NASA (and per-
haps other space agencies,
with the exception of the Russ-
ian one) doesn’t like and in fact
prohibits such item production
having a clear speculative pur-
pose. The Japanese franking on
the envelope, that otherwise
has no connection with the
Japanese activity at ISS, explains its
presence on the envelope in that
the starting point of the sending,
in the beginning a postal one be-
tween Japan and the Russian Fed-
eration, was Philanippon World
Philatelic Exhibition 2001; this ini-
tial maneuver to send such en-
velopes from international
phila telic events and then to redi-
rect them to ISS, which has be-
come a common practice, is
aiming to be certified as a later
solid path to the ISS, guaranteeing
the rigor of space mail status of
that piece, a path completely inac-
cessible otherwise to any regular
astrophilatelist for which, a such
kind of sending to the ISS  will be
refused by any post office in the
world just because there is no
postal fee anywhere on the Earth,
even in the Russian Federation, for
such a cosmic route - unknown as-
trophilatelically as well as are un-
known the ways of God! The work
of producing these unofficial
pieces of so-called space mail con-
tinued throughout the years 2001-
2008 within the already dedicated
unofficial and fruitful Russian-
American collaboration in the spa -
ce transportation field of... empty
envelopes!

Allow me to give you a further
proof of such gainful activities
(with reference to the seal used as
postmark in Fig. 5), namely, an ex-
cerpt from an email dated October
15, 2003, from a messaging with
my friend Mr. Gordon Ducote, at
that time the president of the as-

trophilatelist’s club of Johnson
Space Center in Houston, who
wrote me, among other things (in
the context of the unpleasant for
me situation that I do not get from
Houston even a single copy of an
envelope with a special postmark
of which design I had done for
them in two versions, for WSC
2002 - World Space Congress 2002
in Houston):

I understand your frustration
when it comes to getting a cover
with a cancel that you designed
yourself. My similar story is when
the Russian Zvezda Service Mod-
ule was launched, I put onboard
(I was there at Baikonur) a num-
ber of patches, pins, gold foils and
twenty cacheted covers to be can-
celled onboard... the „fee” was
that the Russians would get half
of everything as they were pro-
viding the cancel device and the
ride to orbit. After the STS-106
crew returned the items from
Zvezda they were returned to me
and I dutifully sent half of every-
thing to my Russian counterpart.
A month later our Center Direc-
tor learned of the covers and
infor med me that it was against
NASA policy to fly philatelic ma-
terial onboard Shuttles and,
therefore, he confiscated my 10
covers, all had been signed by
the STS crew onboard the ISS,
the first to have done so. I was
heartbroken. Eventually my Rus -
sian counterpart heard of my
problem and retur ned one of
their ten covers to uuu

astrophilately
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me. Those other ten covers are
sitting in a vault in my building at
JSC and I can’t get them relea -
sed. Cruel punishment.

In September 2009, Mr. Igor G.
Rodin - Chairman of the FIP Sec-
tion for Astrophilately, addressed
a letter to Mr. Aleksander Kiselev,
the General Director of the Russ-
ian Post, with the request to clarify
the status of the board mark[3], de-
livered to the ISS in October 2008.

Here’s the official reply re-
ceived from the Russian Post,
whose short and concise text is as
follows:

To the Chairman of the FIP Sec-
tion for Astrophilately, I. G. Rodin

Dear Igor Georgievich Rodin!
In response on your request

about the status of „Post Russia.
Russian segment. The board of
ISS” special mark, I would like to in-
form you about the following. This
mark with the date setting mech-
anism for special cancelation is the
official named mark issued by
FGUP „Russian Post” [FGUP means
Federal State Unitary Enterprise].

Then, Mr. Captain Igor Rodin
reminds us the following:

Since October 2008 till now the
Russian official board postmark
has been aboard of the Interna-
tional Space Station. So, the Russ-
ian Post continues the tradition of
postmarking philatelic material
onboard space stations. This tradi-
tion was established by Soviet Post
in 1978 onboard the Soviet
„Salyut-6” space station and main-
tained onboard the „Salyut-7” and
the „Mir” space stations till 2001.

Since 1998 Russian cosmonauts
have been marking covers with a
number of souvenir seals [empha-
sis added] aboard the Interna-
tional Space Station. But the first
official board POSTMARK was de-
livered to the ISS only in October
2008.”

In the same text, Mr. Igor Rodin
made then the following com-
ments:

On October 14, 2008 the Russ-
ian Soyuz TMA-13 spacecraft deli-
vered a new board seal to the
International Space Station.

The description of the new

board seal:
- It is a round stamp with

the diameter of 35 millime-
ters.

The stamp has the fol-
lowing text:

- In the upper part of the
postmark - Russian Post.

- Above the date - Russ
ian  Segment.

- Under the date - The
board of the ISS.

During a year I got infor-
mation from Russian cos-
monauts and officials from
the „Energy” Rocket and
Space Corporation as well as
officials of Russian Federal
Space Agency that the new
board stamp was the official
postmark.

The first official cancel-
lation with the new board post-
mark took place aboard the ISS on
October 18, 2008. At that day, in
according to the spaceflight time-
table, Russian cosmonauts Sergey
Volkov, Oleg Kononenko and Yuri
Lonchakov were cancelling covers
in the frames of so-called sou
venir sym bolic activities [empha-
sis ad ded]. Several dozens of
covers were cancelled with the
new postmark. All cosmonauts
and astronauts who were aboard
the station at that day auto-
graphed the covers.

The envelope in Fig. 9, illus-
trated with a portrait of Konstantin
Eduardovich Tsiolkovsky, is franked
with an adhesive Russian stamp
having a face value of 3 rubles. The
official board postmark, described
above, cancels the stamp which
face value is not representing
more than the postal fee at that
time (October 18, 2008) for a sim-
ple surface sending (in layman’s
terms, on... the Earth’s surface)
carried on Russian territory. But
the envelope that is flying/walking
in space on the ISS (and then re-
turns to Earth) is a reference to the
claim that it belongs to the so-
called cosmic mail. Unfortunately,
although it dealt with formalizing
an official board postmark, Russian
Post has never set any rate of
space mail, as was usually manda-

tory for such a service. And those
three rubles of the postal franking
cannot cover any part of the six-
teenth thousand (more exactly, at
the today’s exchange rates, when I
write and rewrite these lines, the
denominator fraction figure is
16,096) of the cost of a postal en-
velope transported in Space, and
here’s why: in 2004 (and more so
in the year 2008 when was carried
that official postmark onboard the
ISS - Russian segment) the cost
per kilogram of the transport on
Earth’s orbit was U.S. $ 80,000, so
the cost of transporting an enve-
lope with a weight of 20 grams
would be at least U.S. $ 1.600. Too
much even for the possibilities of
a warm collector! I say collector
and not philatelist, because the
souvenir envelope with those six
autographs of the three cosmo-
nauts mentioned above and, re-
spectively, of the three astronauts
(Greg Chamitoff, Michael Fincke
and Richard Garriott), working at
that time aboard the International
Space Station, acquires suddenly
a much higher value for collectors
of autographs. Philatelists should
not give any importance to these
signings, which are not postal
signs, therefore they are not phila -
telic marks!

Let us not forget that during the
60’s appeared the fashion of the-
matic envelopes bearing uuu

astrophilately

Fig. 8



philatelica.ro

autographs of cosmonauts/astro-
nauts, and in Romania of those
times was highly appreciated a
new ultra-winning exhibit contain-
ing only such envelopes with  auto-
graphs of the young space heroes,
but that shortly, based on clear and
pre cise astrophilatelic FIP regula-
tions, such exhibits were excluded
from competitions. Then began
the Soviet tradition, recalled by Mr.
Rodin, of the postmarked en-
velopes onboard the Soviet space
stations, which in addition to those
postmarks - official or private -
were completed and signed by cos-
monauts which hands would have
passed those envelopes. Signa-
tures, allegedly wanted to be a way
of authenticating the presence of
those envelopes onboard of a So-
viet space station (like the 3-4 or
more different postmarks were not
enough), but in reality they espe-
cially represented the success of an
aggressive lobbying by collectors of
autographs which came back
through another door at the auto-
graphed envelopes - just recently
expelled from competitive exhibi-
tions, envelopes which until then
had the deficiency that they were
not flown in space! The lucrative
aspect of these unnecessary oper-
ations in astrophilatelic terms had
won over, the price of such items
becoming inaccessible for the re-
gular collectors because was grow-
ing continuously on the free
market and the money in foreign
currency from the marketing of
these items being divided between
dealers and cosmonauts/astro-
nauts - signatories of these en-
velopes. Since the late Soviet era
the cosmonauts accustomed with
their idea that the recovery gain
from that kind of envelopes is a
natural part of their wage/income,
and after the death of the Space
Race and the birth of the new Race
inside a Team, this lucrative syn-
drome has been transferred to the
NASA astronauts. Moreover, on the
free market there have been many
forgeries of this kind of souvenir
pieces flown in the outer space,
which even led to lawsuits in court,
instituted by the scammed people

and lost by those who, know-
ingly or not, have brokered selling
them as genuine artifacts. People
with aura of respectability in the
philatelic Western European life
lost in court a part of the riches of
life and the philatelic prestige, sud-
denly disappearing for a long time
from the world of our hobby!

The cost of space transporta-
tion of such envelope was even
greater in the year 2008 (when
was used first the official postmark
in question), given the dollar de-
valuation in the four years since
2004 (a year when we know the
cost per kilogram launched into
space) by 2008, and the increase
in real terms, at the same time, of
the cost per kilogram for an Amer-
ican or a Russian space launch.

Let’s return to the difficult and
unimportant operation in the
economy of specific activities on-
board a space station, that of post-
marking and signing of the en -
velopes. Postmarking an envelope
in weightlessness is a very cumber-
some work, requiring more time
to resolve even a single envelope,
plus the presence of four arms, so
the two cosmonauts, one keeping
the envelope of edges with both
hands on a table to not free float
inside the station and the other,
skilled in the application as well as
a postmark, supported in his el-
bows and moving the forearms,
with the postmarking device held
in his both hands, on an arc path
to the philatelic target consisting
of the purely symbolic franking
represented by an adhesive stamp
with a face value of 3 rubles! If you

think that this is not the proce-
dure, at the brief above descrip-
tion you can get further details
from members of the cosmonaut’s
groups. For me as a physicist
knowledgeable in the field relative
to the imponderable space, these
issues have been confirmed to me
first in 1985 by the cosmonaut Du-
mitru Dediu, the backup of the fly-
ing cosmonaut Dumitru Prunariu,
and then by Prunariu himself. The
time for scientific and technical
tasks to be achieved in space is
very precious and space agencies
cannot afford to lose it for such op-
erations, which the Russians in-
clude in the so-called souvenir
symbolic activities! In fact, since
the Soviet Union times, this was
and remained, on the one hand, a
traditional activity of propaganda
and, on the other hand, one for
obtaining large amounts of money
from naive philatelists or from very
pragmatic autograph collectors.

As for me, this „souvenir” post-
mark which is on the Russian seg-
ment of ISS, poses no interest to
me as an astrophilatelist collector.
The word SOUVENIR itself of the
Russian Post official response’s
text tells SOMETHING that makes
you to be very cautious!

And over time, between the
private postmark in Fig. 5 and the
official postmark on the envelope
in Fig. 9 there was (and apparently
exists in operation still now) a sec-
ond postmark on the board of the
ISS Russian segment, used as
stamp’s cancelling device, which I
saw with the earliest date

astrophilately
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as the June 18, 2007; Fig. 10
shows this certainly private mark,
with the date August 30, 2009,
when we now know from the
Russian Post that, more than 10
months before, onboard the Russ-
ian segment of ISS already existed
the official postmark! I wasn’t sur-
prised anymore when on an item
of this type[4] I saw both of these
marks, namely private and respec-
tive official (here both of them ap-
plied only on the blank of the
envelope, and not used for can-
celling the stamps!), with the date
of May 29, 2009!

In a very short time from the
notice of the existence of this offi-
cial space mail postmark onboard
the Russian segment of ISS, the in-
ternational  astrophilatelic media
released a very serious news for
the future of the Russian astrophi-
lately and for the further possibil-
ity of us (concerning the merely
decent conditions for the access to
the post office from Baikonur, ex-
isting after 1975 and till 2010) of
collecting Russian standard as-
trophilatelic, but authentic en-
velopes, as they are clearly defined
by very well established astrophi-
latelic rules. For the first time after
philatelic opening of the Baikonur
space port in the late ‘70s of the
last century, it seems that from the
start to the ISS of the space mis-
sion Soyuz TM-18 (April 2, 2010)
there is virtually no astrophilatelic
documents attesting the start of
this mission, perhaps as in the fol-
lowing. The main post office from
Baikonur was closed, so they say,
for renovation and the Russian
Minister of Posts gathered all the
cancelling devices, which were
taken immediately to Moscow.
After April 2, 2010 was also an-
nounced the application of new
rules, with a clear totalitarian odor,
concerning how can producing
new possible astrophilatelic en-
velopes (probably at the two still
open post offices, Bai konur-1 and
Baikonur-5): they are accepted to
be postmarked with a single post-
mark only the envelopes of official
Russian production, which are the

Russian postal sta-
tionery and probably
the Russian ma nu fac -
turing blanco enve lopes
(could they be really easily
recognized as Russian ori-
gin?) franked, we exactly
do not know, with what
adhesive stamps - Russian
and/or Kazakh? Presenta-
tion in the post office, to
be postmarked, of the
franked envelopes duly il-
lustrated in private was re-
fused, and those astro 
philatelic dealers (with ve -
ry successes of envelopes
in recent years) were actu-
ally expelled from Baikonur. Recall
that this operation, which Euro-
pean astrophilatelist put on behalf
of a broad plan to return to Soviet
era state monopoly, started first
with the denying of the access to
Arkalyk (a reference location for
Soyuz capsule landing when crew
returns on Earth) for astrophilate-
list’s applications, individuals and
small Russians developers/dealers,
and then with the recent disman-
tling of the Military Post office
from Baikonur, which postmarks
were used to made very interest-
ing and much appreciated variants
of the start envelopes.

And that this alms of a possible
again deceased Russian/Soviet as-
trophilately to have also a cherry
on top, we have to make a state-
ment about the new postmark on-
board the Russian segment of ISS,
a detail that Mr. Igor Rodin, the
Chairman of the FIP Section for As-
trophilately, failed to give in his de-
scription: this last(?) space mail
postmark, because the omission in
its description made by Mr. Rodin,
will also wonder you badly and will
convince you as myself that there

are black times coming for the
Baikonur astrophilately, similar or
identical to the sad times of the
Soviet era, when by state monop-
oly system of the publishing house
Mejdunarodnaja Kniga were of-
fered for export, against western
currency, forged envelopes, true
surrogates with genuine claims,
which were stamped in Moscow
or at a flat printing machine, either
- after the years 70’ - with dupli-
cate postmarks that imitated in in-
complete way the genuine post -
marks of the Baikonur central post
office; so as I said above, there is
something omitted in describing
the onboard ISS Russian official
postmark in the Flash newsletter:

- Under the text Board of ISS,
on the inside bottom of the circle
is written (WARNING!!!)

- MOSCOW 101000,
but this is the Central Post Of-

fice in the capital city of the Russ-
ian Federation!

Then where is on the post-
mark, accordingly to the astrophi-
latelic rules, the name of the start
place... Baikonur?

No more comments!

Fig. 
10
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Modernizarea poștei duce la
crearea de noi forme de miș care
a corespondenţei și la apariţia
de materiale diferite de clasicele
plicuri cu timbru și ștampilă.
Acestea, circulate fiind prin poș -
tă, vor trebui să-și găsească locul
în exponatele tematicienilor, cu
toată rezistenţa ce se opune la
tot ce este nou și neobișnuit.

O categorie specială este cea
a scrisorilor reclamă pentru care
voi prezenta cîteva forme de
expediţie utilizate de poșta ger-
mană: 

A - scrisoare informaţională -
INFOBRIEF, cu un minim de
expediţie de 50 de plicuri, având
dimensiunile și greutăţile stan-
dard ale poștei.

B - poștă informaţională - IN-
FOPOST, cu un minim de ex pe -
diţie de 4.000 de plicuri, având
dimensiunile și greutăţile stan-
dard ale poștei.

Ambele tipuri au adresa des-
tinatarului și pot fi expediate pe
plan naţional și internaţional.

C - trimitere poștală - POST-
WURF, distribuită în toate cutiile
poștale (TAGESPOST), nea vând
un destinatar nominalizat.

D - trimitere poștală specială
- POSTWURFSPEZIAL, cores pon -
den ţă cu un destinatar precis.

Condiţiile de expediere ale ul-
timelor două corespund celor de
la tipul B.

Toate aceste tipuri de cores -
pondenţă sunt obliterate cu o
ștampilă specială, fără dată și
fără a fi indicată valoarea de
francare, stabilirea acesteia fă-
cându-se prin contract între fir -
ma expeditoare și poștă.

Ilustraţiile de plicuri , cele mai
multe în locul mărcii poștale,
sunt tipărite de către expeditori
și pot constitui elemente spe-
ciale pentru exponate.

Dovada circulaţiei acestor
materiale se face prin codurile
de bare din partea de jos a plicu-
rilor, aplicate de mașinile spe-
ciale de cartare.

Modernizarea poștei
Dan ŢĂRAN

Dan ȚĂRAN, născut la Arad în anul 1933, timișorean din anul 1951. Preocu-
pări filatelice: maximafilie, filatelie tematică Sport, în special sporturi nautice.
Machetator de ștampile ocazionale și publicitare, plicuri ocazionale, întreguri
poștale, mărci poștale și viniete, suporturi pentru ilustrate maxime,  medalii,
plachete și insigne filatelice. Realizator de emisiuni radio cu subiect filatelic.
Membru de onoare al AFR (1983), al Asociaţiei Filatelice Cluj (2002) și al
Asociaţiei Filatelice Timișoara (2003). Din anul 1995 s-a stabilit în Germania.
Contact: + 49 715 229 124, Leonberg, Germania. 
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EMISIUNILE ANULUI 2010
Grupaj:

dr. Ioan DANILIUC

Data punerii în circulaţie:
09.06.2010.
Dimensiuni: marca poștală, 33x
48 mm; minicoli, 138x168 mm.         
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: minicoli cu opt
mărci, o vinietă în două variante
și trei TABS-uri sub rândul de jos;
pe marginile laterale se repetă
un fragment din compoziţia de
fundal a mărcii poștale. Existenţa
a două variante ale vinietei (V1 și
V2) determină două tipuri de minicoli.
Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gu-
mată (Anglia).
Un FDC echipat cu marca poștală, în tiraj total
de 350 bucăţi, numerotate și obliterate cu ștam-
pila P.Z.

Date of issue: 09.06.2010. 
Size: stamp, 33x48 mm; minisheet, 138x168 mm.   
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: in minisheets of eight stamps+one label (in two va-
riants) + three TABS. 
Printing system: offset, in four colours, on chromo paper - UK origin. 
One FDC: 350 envelopes equipped with the postage stamp of the issue,
numbered and cancelled with the first day postmark.

1867  20 ANI DE ACTIVITATE - ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII ROMÂNIA
20 YEARS OF ACTIVITY – THE ORGANIZATION SAVE THE CHILDREN ROMANIA

Tiraje (Run printing)
Total

24.000 21.760 45.760
Valoarea

3,10 L (coliţă)

1868  FAUNĂ DUNĂREANĂ OCROTITĂ
PROTECTED FAUNA OF THE DANUBE RIVER
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Tiraje (Run printing)
Total

4.000 29.000 33.000
Valoarea

1,40 L
4.000 29.000 33.0001,60 L
4.000 29.000 33.0002,00 L
4.000 29.000 33.0007,60 L

- 10.200* 10.200Bloc-coliţă

* Numărul mărcilor din blocurile-coliţă a
fost inclus în tirajul fiecărei valori în parte.

Data punerii în circulaţie: 09.06.2010. 
Dimensiuni: mărcile poștale, 21x27 mm; bloc coliţă,
140x60 mm; minicoli, 53x100 mm.         
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: minicoli cu opt mărci poștale identice
și o vinietă plasată central (poziţia 22). 
Tipărit offset, la cinci culori pe hârtie cromo-gu-
mată (Anglia). 
Un FDC echipat cu seria în tiraj total de 510 bucăţi,
numerotate și obliterate cu ștampila P.Z.

Date of issue: 09.06.2010.
Stamp size: 21x27 mm; miniature sheet: 140x60 mm; minisheet: 83x100 mm;
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: in minisheet of eight stamps and one label; miniature
sheet of four stamps. 
Printing system: offset, in five colours, on chromo paper - UK origin. 
One FDC: 560 pieces equipped with the postage stamps of the issue, num-
bered and cancelled with  the first day postmark.



Data punerii în circulaţie: 30.06.2010. 
Dimensiuni: mărcile, 30x36 mm; minicoli tip I, 102x134 mm; minicoli tip II, 137x108 mm.         
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: minicoli tip I, cu opt mărci de valori identice și o vinietă plasată central, specifică
fiecărei valori; minicoli tip II, cu o dispoziţie similară a mărcilor, având în plus pe marginea
stângă o manșetă lată cu ornamentaţie grafică. O parte din tirajul acestui tip
de minicoli are grafica vinietei imprimată în folio argint.
Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia). 
Un FDC echipat cu mărcile ambelor emisiuni, românești și portugheze,
numerotate și obliterate cu ștampilele P.Z. respective. Tiraj: 415 bucăţi.

Date of issue: 30.06.2010. 
Size: stamp: 30x36 mm; minisheet type I,102x134 mm; minisheet type
II, 137x 108 mm.   
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: in minisheets of eight
stamps + one label (in two variants) -
type I; in minisheets of eight stamps+one
label and illustrated border - type II. 
Printing system: offset, in four colours,
on chromo paper - UK origin. 
One FDC: 415 envelopes equipped
with the postage stamps of the joint
issue of Romania and Portugal, num-
bered and cancelled with the first day
postmark.

1869  CERAMICĂ - CAHLE ȘI AZULEJOS
TILES - CERAMICS

* Un număr de 4.500 de mărci din acest tiraj sunt in-
cluse în 500 de minicoli tipărite pe hârtie securizată,
care au echipat mapele filatelice.

Tiraje (Run printing)
Total

8.000 15.728 23.728
Valoarea

6,00 L
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1870  125 DE ANI DE LA RECUNOAŞTEREA AUTOCEFALIEI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
125 YEARS SINCE THE RECOGNITION OF THE ROMANIAN ORTODOX CHURCH AUTOCEPHALY

Data punerii în circulaţie:
15.07.2010. 
Dimensiuni: mărcile, 33x48 mm; mi-
nicoli, 113x162 mm și 123x 162 mm
(pentru mapa filatelică).         
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: minicoli cu opt mărci și
o vinietă plasată central (poziţia 22). 
Tipărit offset, la cinci culori pe hâr-
tie cromo-gumată (Anglia); un
număr de 500 minicoli sunt tipărite
pe hârtie cu fibre de securitate. 
Un FDC echipat cu seria în tiraj total
de 850 bucăţi, numerotate și oblite-
rate cu ștampila P.Z. Un număr de
500 de plicuri au aplicată suplimen-
tar ștampila P.Z. în folio aur.
Două cărţi poștale ilustrate echipate 
și obliterate în mod asemănător cu 
FDC-ul. Tiraj: 350 seturi.

Date of issue: 15.07.2010. 
Size: stamp 33x48 mm; minisheet
113x162 mm and 123x162 mm (in 
the philatelic folder).   
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: in minisheet of eight stamps and one label.
Printing system: offset, in five colours, on chromo paper - UK origin
and in five colours on chromo security paper - UK origin. 
One FDC : 850 envelopes equipped with the postage stamp of the
issue, numbered and cancelled with the first day postmark out of
which 500 have in addition, cleary imprinted, in gold foiling the
first day postmark. 
Two illustrated postcards, equipped with the postage stamp and
cancelled with the first day postmark.

Tiraje (Run printing)

Total

8.000 94.320 102.320

Valoarea

2,10 L

8.000 94.320 102.3203,10 L

1.000x2 3.440x2 8.880minicoli tip I

- 3.950x2 7.900minicoli tip II

- 3.150x2 6.300minicoli tip II+folio
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Data punerii în circulaţie: 23.07.2010. 
Dimensiuni: mărcile poștale 48x33 mm; coliţa, 100x70
mm, cu marca de 36x36 mm; minicoli, 178x133 mm.         
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: minicoli cu opt mărci poștale de valori iden-
tice și o vinietă plasată central, specifică fiecărei valori.
Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gumată
(Anglia). 
Două FDC-uri echipate cu mărcile emisiunii, numerotate
și obliterate cu ștampila P.Z. Tiraj: 350 seturi.
Un set de cinci ilustrate maxime, cu imagini pentru fiecare
valoare, obliterate cu ștampila P.Z.

1871-1872  150 DE ANI DE LA INAUGURAREA GRĂDINII BOTANICE  BUCUREŞTI
150 YEARS SINCE THE INAUGURATION OF THE BOTANICAL GARDEN  OF BUCHAREST

Tiraje (Run printing)
Total

4.000 16.000 20.000

2,40 L

Valoarea
1,60 L

4.000 16.000 20.000
8.000 16.000 24.000

2,10 L

4.000 16.000 20.0003,00 L
8.000 16.000 24.0003,10 L

1.600 10.200 11.800
7,60 L
coliţă

Date of issue: 23.07.2010. 
Size: stamps, 48x33 mm; perfora-
ted souvenir sheet, 100x70 mm
with a stamp size 36x36 mm; mi-
nisheet, 178x133 mm.
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: in minisheets
of eight stamps + one label for
each value and a perforated sou-
venir sheet. 
Printing system: offset, in four co-
lours, on chromo paper - UK origin. 
350 sets (two FDC’s): equipped
with the postage stamps of the
issue, numbered and cancelled
with  the first day postmark. 
Maxicards, five images cancelled
with the first day postmark, 350
sets.
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1871  ILUSTRATE MAXIME
MAXIMUMCARDS

Data punerii în circulaţie: 29.07.2010. 
Dimensiuni: mărcile poștale, 42x26 mm; coliţa, 97x78mm, cu
marca de 84x26 mm; bloc, 108x78 mm; ștraif, 70x216 mm.   
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.

Prezentare: ștraif vertical tip I cu zece mărci poștale și zece viniete
identice; ștraif vertical tip II cu șase mărci poștale și șase viniete,
având marginea superioară formată dintr-o manșetă ilustrată gra-
fic diferit la cele două valori; bloc cu cele două valori ale seriei în-
soţite de viniete identice, diferite de cele ale ștraifului; coliţă
dantelată cu marca dispusă în partea inferioară a ansamblului. 
Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia). 
Un FDC echipat cu mărcile emisiunii, numerotate și obliterate cu
ștampila P.Z. Tiraj: 350 bucăţi.

Date of issue: 29.07.2010. 
Size: postage stamp, 42x26 mm; perforated souvenir sheet, 97x78
mm with a stamp size 84x26 mm; block, 108x78 mm.
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: minisheets of ten stamps + ten labels (type I); mi-
nisheets of six stamps + six labels and illustrated border (type II); block
of two stamps + two labels; a perforated souvenir sheet. 
Printing system: offset, in four colours, on chromo paper - UK origin.
One FDC: 350 envelopes equipped with the postage stamps of the
issue, numbered and cancelled with the first day postmark.

1873-1874 ROMÂNIA, GRĂDINA CARPAȚILOR
ROMANIA, THE CARPATHIAN GARDEN



1873-1874 ROMÂNIA, GRĂDINA CARPAȚILOR

1875  JOCURILE OLIMPICE PENTRU TINERET, SINGAPORE 2010
YOUTH OLYMPIC GAMES, SINGAPORE 2010

Tiraje (Run printing)
Total

1.000 14.500 15.500
Valoarea

8,10 Lpagina 26ü

Data punerii în circulaţie: 12.08.2010.
Dimensiuni: coliţa,150x100 mm cu marca de 48x33 mm.          
Machetator: Alec BARTOS.
Prezentare: coliţă dantelată, cu marca plasată central. 
Tipărit offset, la patru culori pe
hârtie cromo-gumată (Anglia). 
Un FDC echipat cu marca poștală
din coliţă, numerotat și obliterat
cu ștampila P.Z. Tiraj: 365 bucăţi.

Date of issue: 12.08.2010. 
Perforated souvenir sheet size:
150x100 mm with a stamp size
48x33 mm.
Designer: Alec BARTOS.
Page composition: perforated souvenir sheet. 
Printing system: offset, in four colours, on chromo paper -
UK origin. 
One FDC: 350 envelopes equipped with the postage
stamps of the souvenir sheet, numbered and cancelled
with the first day postmark. 

ROMANIA, THE CARPATHIAN GARDEN

*Numărul mărcilor din blocuri a fost inclus în
tirajul fiecărei valori în parte.

Tiraje (Run printing)
Total

1.500.000 24.990 1.524.990
Valoarea

1,00 L
84.000 24.990 108.9901,60 L
1.200 10.800 12.0009,10 L

- 9.000* 9.000*Bloc
150.000+

8.400 - 158.400Ştaif tip I

- 2.665x2 5.330Ştaif tip II



1876 - EMISIUNE COMUNĂ ROMÂNIA - ARGENTINA, LACURI MONTANE
- JOINT STAMP ISSUE ROMANIA - ARGENTINA, MOUNTAIN LAKES

Tiraje (Run printing)
Total

8.000 49.900 57.900
Valoarea

2,10 L
8.000 49.900 57.9003,10 L

- 2x8.625* 17.250blocuri
2x1.000 2x1.925 5.850ştraifuri
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* Numărul mărcilor din blocuri a fost inclus în tirajul fiecărei va lori
în parte.

Data punerii în circulaţie: 14.08.2010. 
Dimensiuni: mărcile poștale, 42x26 mm; bloc, 96x110 mm; ștraif,
74x257 mm.         
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: ștraif vertical cu opt mărci poștale și opt viniete (2x4
modele diferite pentru valoarea de 2,10 L și opt diferite pentru va-
loarea de 3,10 L); blocuri cu patru mărci poștale din fiecare valoare,
în casetă cu perfor închis și cu marginea superioară ilustrată grafic. 
Tipărit offset, la patru culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia). 
Un FDC echipat cu mărcile ambelor emisiuni, numerotate și obli-
terate cu ștampila P.Z. respectivă.  Tiraj: 400 bucăţi.

Date of issue: 14.08.2010.
Size: postage stamps, 42x26 mm; block, 96x110 mm; mini sheet,
74x257 mm.
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: minisheets of eight stamps + eight labels and illus-
trated border; block of four stamps with illustrated border.
Printing system: offset, in four colours, on chromo paper - UK origin. 
One FDC: 400 envelopes equipped with the postage stamps of the joint
issue, of Romania and Argentina, numbered and cancelled with the first
day postmark of the corresponding country.
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A. Perioada septembrie 
1939-iunie 1940 (Franţa liberă: 

a III-a Republică)

La 3 septembrie 1939 Germa-
nia declară război Franţei, dar timp
de 8 luni se limitează la a purta un
„război ciudat” pe frontul francez,
astfel că declanşează operaţiunile
militare doar începând cu 10 mai
1940. Avansul va fi rapid, la 14
iunie 1940 trupele germane intră
fără lupte în Paris, iar la 22 iunie se
semnează convenţia de armistiţiu,
o adevărată capitulare fără condi-
ţii. Ca urmare, teritoriul ţării este
împărţit printr-o linie de demarca-
ţie în două (părţile de N, NE şi V
deveneau zonă de ocupaţie, iar
partea de S - „zonă liberă” sub au-
toritatea Guvernului de la Vichy,
condus de Mareşalul Pétain). 

Din septembrie 1939 şi până la
ocupaţia din iunie 1940, corespon-
denţa poştală dintre România şi
Franţa se desfăşoară fără pro-
bleme şi nu prezintă particularităţi,
în afara cenzurii franceze ocazio-
nale (executată mai ales la Lyon şi
atestată de ştampile ovale cu tex-
tul „Ouvert par l´autorite mili-
taire”, aplicate pe etichete de
închidere cu text „Controle Postal
Militaire”), vezi Fig. 1.

B. Perioada iunie 1940 – august
1944 (Franţa ocupată şi divizată:

Regimul de la Vichy)

Odată cu Armistiţiul din 22
iunie 1940 şi trasarea liniei de de-
marcaţie, vor exista, timp de peste
un an, două situaţii diferite, rapor-
tate la cele două zone franceze:

#B1. În Zona Ocupată (nordul
şi vestul Franţei, cu Parisul), este
practic sistată orice formă de co-
respondenţă poştală, externă şi
internă. Doar la 18 iulie 1940,
ocupanţii germani emit un ordin
prin care era reluată circulaţia
poştală în interiorul zonei ocu-
pate, fiind posibilă şi o corespon-

denţă foarte limitată (de interes
militar sau economic) cu zona li-
beră. Ulterior au mai fost permise
şi alte categorii de corespondenţe
inter-zonale: cărţi poştale pre-ti-
părite cu comunicări de ordin fa-
milial (cartes familiales, din 25
septembrie 1940), comenzi co-
merciale, mandate poştale. Doar
la 3 martie 1943 sunt restabilite
relaţiile poştale pe întreg terito-
riul francez (în corelaţie cu desfi-
inţarea liniei de demarcaţie).
Re zultă astfel că nu a fost permisă
corespondenţa privată obişnuită
între zona ocupată şi zona liberă

până în martie 1943, cel puţin! 
În aceste condiţii, corespon-

denţele plecate din România şi
aflate în trafic la data suspendării
relaţiilor poştale cu Franţa Ocu-
pată sau trimise înainte de popu-
larizarea în mass-media româ -
nească a acestei suspendări (prac-
tic în lunile iunie-iulie 1940), vor fi
returnate expeditorilor, purtând
ştampile explicative (vezi un exem-
plu în Fig. 2).

În lunile octombrie-noiembrie
1940 este permis din nou traficul
poştal extern între Franţa Ocupată
şi Germania, Belgia şi Italia, iar din
noiembrie 1941 se reia traficul
poştal cu Ungaria, România, Bul-
garia şi Slovacia. 

Astfel că, din iunie

Particularităţi ale corespondenţei externe 
România - Franţa între anii 1939-1945

,

uuu

^

Fig. 1 - Plic expediat la 3 iunie 1940 de o studentă din Paris, 
prietenului ei român, plic supus cenzurii franceze pentru 

corespondenţa externă din Lyon (etichetă Controle Postal Militaire
şi ştampilă ovală OUVERT PAR L’AUTORITE MILITAIRE WF
392). Sosire Bucureşti la 19 iunie 1940 (la acea dată Parisul fusese
deja ocupat de germani, astfel încât aceasta este una dintre ultimele
corespondenţe sosite din Franţa liberă!). De altfel şi textul scrisorii

descrie pe larg atmosfera premergătoare înfrângerii - camuflaje,
atentate cu bombe, retragerea militarilor britanici din Paris, etc.

Fig. 1 - Envelope sent on June 3rd, 1940 by a student girl from Paris
to her Romanian boy friend, submitted to the external French 

censorship from Lyon (Controle Postal Militaire label and oval 
cancellation OUVERT PAR L’AUTORITE MILITAIRE WF 392).

Arrived at Bucharest on June 19th, 1940 (at that date Paris was 
already conquered by Germans, so this is among the last 

correspondence arrived from Free France!). The text of the 
letter describes at large the precursory atmosphere of the defeat 

- camouflages, bomb attacks, the retreat of the British 
millitaries from Paris, etc.

Dan Simion GRECU, AEP
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1940 şi pâ nă în noiembrie 1941,
nu a existat trafic poştal pentru
corespondenţa particulară între
zona „ocupată” din Franţa şi Ro-
mânia. Singura alternativă posibilă
era aceea a corespondenţei prin
intermediul Crucii Roşii. Exemplele
cunoscute în acest sens sunt toate
din perioada lunilor iulie-august
1941 (vezi Fig. 3), ceea ce presu-
pune că şi reglementarea oficială a
avut loc doar prin vara anului
1941, dar date concrete nu sunt
cunoscute. Perioada posibilă de
utilizare a formularelor de Cruce
Roşie pentru corespondenţa dintre
România şi Franţa „ocupată” este
(conform datelor cunoscute până
în prezent) iulie-noiembrie 1941.

Din noiembrie 1941 şi până în
august 1944, corespondenţa din-
tre România şi Zona Ocupată (ulte-
rior Zona de Nord) s-a desfă şurat
din nou normal, fiind doar supusă
dublei cenzurări (atât de români la
oficiul din Gara de Nord Bucureşti,
cât şi de germani la oficiul din
Viena). Chiar şi din această pe-
rioadă există însă o categorie
aparte, cea a cores ponden ţelor
adresate în zona ocu  pată, dar
ajunse din greşeală în zona „li-
beră” (Lyon) şi returnate de aici. 

Pentru a înţelege despre ce
este vorba, trebuie precizat că pe
ruta poştală Frankfurt am Main-
Basel 2 Gară-Lyon Gară era dirijată
totalitatea corespondenţei venite
din sau prin Germania spre zona
neocupată/liberă a Franţei (rareori
tranzitul prin Lyon este atestat de
ştampile de vamă, vezi un exemplu
în Fig. 4). Printre sacii poştali trans-
portaţi pe această rută se strecu-
rau însă şi corespondenţe private
(ne-comerciale), adresate în Fran -
ţa ocupată dar dirijate din greşeală
prin Elveţia. Ajungând la Lyon (în
zona liberă), aceste corespondenţe
nu puteau fi însă trimise la desti-
naţie peste linia de demarcaţie, în-
trucât relaţiile poştale inter-zone
erau suspendate pentru corespon-
denţa ne-comercială (privată),
după cum am văzut mai sus. De
aceea, corespondenţele erau re-
turnate la Basel, cu solicitarea fran-
cezilor ca elveţienii să se ocupe de
reexpedierea lor. Dar nici între El-

veţia şi Franţa ocupată nu existau
la acel moment relaţii poştale pen-
tru corespondenţa privată, astfel
încât şi oficiul Basel returna sacii
mai departe spre Frankfurt am
Main. De aici, corespondenţele
erau de obicei returnate expedito-
rilor (existând dovezi marcofile ale
acesui fapt), dar teoretic este po-
sibil ca unele să fi fost redirijate
spre Franţa ocupată şi livrate, până
la urmă, destinatarilor.

La Basel, pe aceste corespon-
denţe se aplica o ştampilă explica-
tivă cu textul: Refoulé par bureau
postal Lyon gare/faute de com
munication avec France occupé/
Postes Bâle 2 (=Returnat de biroul
poştal Lyon Gară, datorită lipsei co-
municaţiilor cu Franţa Ocupată.
Poşta Basel 2). Conform instrucţiu-
nilor, ştampila trebuia aplicată, în
măsura posibilităţilor, lângă adresa
destinatarului, în aşa fel încât

aceasta să nu fie obstruată, în
eventualitatea în care serviciul
poştal german ar dori să retrimită
totuşi corespondenţa direct spre
Franţa ocupată. 

Astfel de corespondenţe „rătă-
cite” se întâlnesc pe plan interna-
ţional încă din luna mai 1941, dar
pe relaţia cu România sunt cunos-
cute până în prezent doar câteva în
intervalul decembrie 1941 - iunie
1942 (aşadar, în mod logic, după
reluarea traficului poştal cu Franţa
ocupată), vezi Fig. 5.

#B2. În Zona „Liberă/Neocu-
pată” (sudul Franţei, cu Vichy) nu
se cunoaşte vreo sistare a traficu-
lui poştal, astfel încât corespon-
denţa externă cu România pare
să se fi desfăşurat fără întreru-
pere, având însă câteva particula-
rităţi în perioada august 1940-
ianuarie 1941 (cel pu ţin),

ü

Fig. 2 - Carte poştală scrisă în Bucureşti la 28 iulie 1940 
de un expeditor care nu aflase încă la acea dată de suspendarea 

relaţiilor poştale cu Franţa Ocupată. Cartare BUCUREŞTI GARA
DE NORD 29 iulie 1940, retur de la nivelul serviciului poştal 
francez cu ştampilele de serviciu INADMIS şi RETOUR A 

L’ENVOYEUR. Sosire retur la Bucureşti în 11 ianuarie 1941.
Fig. 2 - Postcard written in Bucharest on July 28th, 1940 by 

a sender who did not find out about the adjournment at that date 
of the postal relationships with Occupied France. Delivering

BUCUREŞTI GARA DE NORD July 29th, 1940 and return 
from the French post office with the day cancellations INADMIS

and RETOUR A L’ENVOYEUR. Return at Bucharest 
in January 11th, 1941.

uuu
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referitoare la găsirea unor rute
poştale alternative celor uzuale,
care să ocolească centrul conti-
nentului (cauza nu o cunosc,
poate să fie vorba de încercări de
a evita cenzura germană):

#B2a: corespondenţele expe-
diate din zona „ne-ocupată” a
Franţei spre România circulă pe o
„rută orientală”, prin Levantul
Francez: după ce părăsesc ţara
dintr-un port al sudului Franţei,
sunt transportate pe apele Medi-
teranei, prin Siria-Liban şi Turcia.
Astfel de exemple sunt cunoscute
până în prezent doar în intervalul
august 1940 - ianuarie 1941, vezi
şi Fig. 6-7 (în iulie 1941, Guvernul
de la Vichy pierde controlul asu-
pra Siriei şi Libanului, ocupate de
trupe ale Franţei Libere, astfel
încât această rută nu mai poate fi
folosită oricum). 

De asemenea, un plic expediat
din Franţa „neocupată” spre Ro-
mânia în aprilie 1940 (şi sosit la 9
zile de la expediţie) poartă o
ştampilă britanică de control din
portul Haifa (CHECKED BY PO-
LICE/HAIFA/PORT&MARINE),
ceea ce ar sugera o intercepţie
britanică cu tranzit forţat prin Pa-
lestina, dar date în acest sens nu
sunt cunoscute.

#B2b: corespondenţele din Ro-
mânia spre zona „neocupată” din
Franţa tranzitează Italia, supor-
tând cenzura italiană în tranzit (la
Trieste), vezi Fig. 8. Exemple sunt
cunoscute până în prezent doar
din perioada octombrie 1940-ia-
nuarie 1941.

Cândva, în intervalul februarie-
mai 1941, aceste rute sunt aban-
donate şi, până în august 1944,
corespondenţa dintre România şi
Zona „neocupată” a Franţei (din
1943 „Zona Sudică”) circulă din
nou direct, prin Germania. Există
şi acum o particularitate, aceea că
puţine cores - pon denţe sunt re-
cenzurate în mod excepţional de
către cenzura franceză a Guvernu-
lui de la Vichy (care foloseşte
ştampile cu textul „Ouvert par les
autorites de controle”), situaţia
fiind întâlnită doar în luna iunie
1941, vezi Fig. 9.

La 11 noiembrie 1942, urmare
a debarcării aliate în Africa de
Nord, Hitler ocupă „zona liberă”
cu trupe germane („Armata Ar-
mistiţiului” menţinută aici de
francezi fiind dizolvată, şi odată cu
ea şi oficiile de cenzură poştală
ale Vichy-ului, dar autoritatea ad-
ministrativă nominală rămâne în
continuare Guvernului Pétain), iar

italienii ocupă Corsica şi zona Pro-
vence până la Rhône. Până în
martie 1943, linia de demarcaţie
este desfiinţată oficial (dar practic
se va vorbi şi mai departe de o
Zonă de nord şi o Zonă de sud).
Eliberarea ţării de sub ocupaţia
germană are loc treptat după de-
barcarea din Normandia (în pe-
rioada iunie-august 1944).
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Fig. 3 - Formular al Crucii Roşii scris la 26 iulie 1941 în Bucureşti 
şi adresat unei rude din Paris, în timpul suspendării traficului poştal

normal dintre cele două ţări; primeşte ştampila roşie Societatea 
Naţională de Cruce Roşie a României/Biroul Refugiaţi, 

tranzitează la 16 august 1941 Geneva, unde primeşte ştampila roşie
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE*GENEVE,
sosind în Franţa, unde sprijinul celor două societăţi de Cruce Roşie

implicate este atestat de ştampilele Deutsches Rotes Kreuz şi CROIX
ROUGE FRANCAISE*COURIERS ET TRANSMISSIONS. 
Răspunsul destinatarului este notat pe verso-ul formularului 

(respectând limita de 25 de cuvinte), dar tranzitul poştal retur 
nu mai este atestat de ştampile.  

Fig. 3 - Red Cross form, written on July 26th, 1941 in Bucharest 
and sent to a relative from Paris, during the adjournment of the 

normal postal traffic between the two countries; it receives the red
cancellation Societatea Naţională de Cruce Roşie a României/Bi-

roul Refugiaţi, in transit on August 16th, 1941, Geneve, where 
receives the red cancellation COMITE INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE*GENEVE, arriving in France, where 
the support of the two involved Red Cross societies is attested 

by the postmarks Deutsches Rotes Kreuz and CROIX ROUGE
FRANCAISE*COURIERS ET TRANSMISSIONS. 

The recipient’s answer is noted on the reverse of the form 
(respecting the limit of 25 words), but the postal transit for 

the return is no longer attested by cancellations.
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Astfel că, din februarie/mai
1941 (zona „liberă”), respectiv
no iembrie 1941 (zona ocupată),
şi până la eliberarea Franţei (iu -
nie/august 1944) co res pon denţa
din/spre România are caracter u -
nitar, fiind tran zitată prin Ger-
mania şi supusă cenzurii ger  -
mane (iar din 27 iunie 1941, şi
celei româneşti). Similar cvasi -
tota lităţii corespondenţei ex-
terne din/spre România care
tranzita Germania, cenzura avea
loc în sediul oficiului din Viena
(folosind în mare măsură ştam -
pile şi etichete cu litera de con-
trol „g”). Totuşi, câteva cores -
pon denţe expediate din Franţa
spre România în intervalul aprilie
1943-ianuarie 1944 cel puţin, nu
sunt cenzurate la Viena, ci în ofi-
ciul din Frankfurt (litera de con-
trol „e”), vezi Fig. 10.

C. Perioada august 1944-1945
(Franţa liberă: Guvernul 

Provizoriu)

Odată cu actul de la 23 august
1944, toată corespondenţa ex-
ternă românească este practic sus-
pendată, fiind reluată doar în luna
octombrie/noiembrie 1944. Pen-
tru ţările din vestul Europei (inclu-
siv Franţa) şi SUA, reluarea tra -
ficului poştal a dat naştere la două
situaţii diferite, mai deloc studiate
până în prezent, după cum era
vorba de corespondenţa expediată
din sau sosită în România.

#C1. Corespondenţa expe-
diată din România a circulat, în-
cepând cu luna noiembrie 1944
şi până în vara anului 1945, pe o
rută ocolitoare („ruta orien-
tală”), prin Turcia, Siria/Pales-
tina, apoi pe Marea Mediterană

(cu tranzit eventual prin Egipt),
prin Gibraltar în Marea Britanie.
Tranzitul acesta complicat este
documentat printr-o mare diver-
sitate de ştampile de tranzit şi de
cenzură, dar asupra acestui as-
pect nu vom insista aici1. Pe re-
laţia Franţa se cunosc până în
prezent puţine corespondenţe,
vezi Fig. 11 pentru un exemplu
de carte poştală tranzitată prin
Siria-Marea Britanie.

#C2. În schimb, corespondenţa
expediată din Europa de Vest sau
SUA spre România va fi blocată (la
Bucureşti?) până în vara anului
1945, fiind eliberată şi livrată des-
tinatarilor doar începând cu luna
iulie/august 1945! Vezi o cores-
pondenţă timpurie în Fig. 12. 
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Fig. 4 - Exemplu rar de documentare ştampilografică a tranzitului corespondenţei din România 
spre zona ‚neocupată’ a Franţei prin Germania-Elveţia-Lyon: plic recomandat expediat 

din Bucureşti Via La Suisse, cartare BUCUREŞTI C. AVION la 8 mai 1943. Cenzura română 
la SCCE Bucureşti (ştampila CENZURAT 8 şi matricola cenzorului nr. 4, pentru limba franceză). 

Cenzura germană în oficiul din Viena (etichetă de închidere cu indicativul „g”). Tranzit prin Elveţia
neutră, intrare în Zona „Sudică” (fosta „zonă liberă”) prin Lyon, unde controlul vamal 

nu este efectuat, după cum atestă ştampila CENTRE DOUANIER/DE LYON/ADMIS SANS VISITE.
Fig. 4 - A rare example of cancellating documentation of the mail transit from Romania to the  

‚unoccupied’ zone  of France by Germany-Switzerland-Lyon: registered envelope sent from 
Bucharest Via La Suisse, distribution BUCUREŞTI C. AVION on May 8th, 1943. The Romanian 

censorship at SCCE Bucharest (cancellation CENZURAT 8 and the censor’s number 4, for French 
language). The German censorship at the post office in Vienna (closing label bearing the indicative „g”).

Transit through neutral Switzerland, the entrance in the „Southern” Zone (ex „free zone”) through 
Lyon, where the customs control does not take place, as the CENTRE DOUANIER/DE LYON/ 

ADMIS SANS VISITE cancellation attests.

ü

1 Vezi articolul autorului, “Postal Route”,
publicat în Civil Censorship Study Group
Bulletin, no. 3(163), Iulie 2009.
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The period September 
1939-June 1940

(FREE France: the 3rd Republic)

On September 3rd, 1939 Ger-
many declares war on France, but
for 8 months it will be a „strange
war” on the French front, so the
military operations are only laun-
ched beginning with May 10th,
1940. The marching will be fast,
on June 14th,1940 the German
troops enter Paris without fi-
ghting and on June 22nd the Ar-
mistice Convention is signed, a
real surrender without condi-
tions. As a result the country ter-
ritory is divided by a demarcation
line in two parts (the parts of N,
NE and W became occupation
areas and the Southern part - a
„free zone” under the authority
of the Vichy Government of Ma-
rechal Pétain). 

From September 1939 and
until the occupation in June 1940,
the postal correspondence bet-
ween Romania and France takes
place without problems and wit-
hout particularities, except for
the occasional French censorship
(made especially at Lyon and at-
tested by oval cancellations with
the text „Ouvert par l”autorite
militaire”, applied on enclosure
labels with the text „Controle
Postal Militaire”), see Fig. 1.

The period June 1940-August
1944 (the occupied and divided
France: the Regime from Vichy)

At the same time as the Armis-
tice of June 22nd, 1940 and the
setting out of the demarcation
line, there will be, for over a year,
two different situations, in rela-
tion to the two French areas:

#B1. In the Occupied Zone
(the North and the West of
France, with Paris) any postal  cor-
respondence, external or domes-
tic, is practically suspended. It’s
only on July 18th, 1940 that the
German occupants issued an

order by which the postal circula-
tion was again resumed inside the
occupied zone, a very limited cor-
respondence (of military or econo-
mic interest) with the free zone
also being possible. Later on, some
other categories of correspon-
dence between the zones were
also allowed: postcards imprinted
with domestic communications
(cartes familiales, from September
25th, 1940), commercial orders,
postal mandates. It’s only on

March 3rd, 1943 that postal links
on the entire French territory are
again established (following the
annulment of the demarcation
line). The conclusion is  that the
usual private correspondence bet-
ween the occupied zone and the
free zone was not allowed until at
least March 1943!

Under these circumstances,
the mail that had left from Ro-
mania and was in circulation at
the date of the adjournment of
the postal relationships with Oc-
cupied France, or sent before
the po pularization in the
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Fig. 5 - Plic expediat la 12 
decembrie 1941 către Belfort

(Haute Rhine), în zona ocupată 
de Germania. Cenzura română 

la Bucureşti, recenzurare de către
germani la Viena (etichetă de cenzură şi ştampilă-rulou). Tranzit 

prin Frankfurt, apoi Basel 2 spre oficiul francez Lyon Gară. Respins
de acesta din urmă, soseşte retur la Basel 2, unde primeşte ştampila

de avertizare dreptunghiulară şi este returnat mai departe către
Frankfurt, iar de aici, probabil, expeditorului. La această dată 
serviciul poştal dintre România şi Franţa Ocupată fusese reluat 

de o lună (prin Germania), astfel încât corespondenţa este cu totul
„rătăcită” pe o rută poştală greşită. 

Fig. 5 - Envelope sent on December 12th, 1941 to Belfort (Haute
Rhine), in the zone occupied by Germany. The Romanian censorship
at Bucharest, re-censored by Germans in Vienna (censorship label
and roll cancellation). Transit through Frankfurt, then Basel 2 to 

the French Post Office Lyon Railway Station. Rejected by this one, 
it returns to Basel 2, where it receives the rectangular warning 

postmark and is sent back to Frankfurt, and from here, probably 
to the sender. At that date the postal service between Romania and

the Occupied France was established again a month before (through
Germany), so that the mail is really „lost” on a wrong postal route.

Specific features of the external correspondence 
Romania-France between 1939 and 1945

Dan Simion GRECU, AEP

uuu
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Romanian mass-media of this
sus pension (in fact in June-July
1940), will be sent back to the
senders, bearing explanatory pos-
tmarks (see an example in Fig.2).

In October-November 1940
the external postal traffic bet-
ween the Occupied France and
Germany, Belgium and Italy is
again allowed, and in November
1941 was resumed the postal traf-
fic with Hungary, Romania, Bulga-
ria and Slovakia.

So from June 1940 to Novem-
ber 1941 there was no postal traf
fic for the private mail between
the „occupied” zone from France
and Romania. The only possible al-
ternative was sending the mail
through the Red Cross.The known
examples in this
respect are all
from the period
July-August 1941
(see Fig.3) which
implies that the
official settlement
was only made in
the summer of
1941, but there is
no concrete infor-
mation of this.
The possible pe-
riod of usage of
the Red Cross
forms for the mail
between Romania
and „occupied”
Fran ce is (accor-
ding to the infor-
mation held so
far) July-Novem-
ber 1941.

Since Novem-
ber 1941 until Au-
gust 1944 the co-
r  r e s p o n d e n c e
between Roma-
nia and the Occu-
pied Zone (later
the Northern Zo -
ne) took place as
usual, being sub-
jected to the dou-
ble censorship
(both by the Ro-
manians at the
post office Gara
de Nord Bucha-
rest and by the

Germans at the post office from
Vienna). Even from this period
there is a special category, that of
the mails addressed to the occu-
pied zone, and which arrived in
the „free” zone (Lyon) by error
and were returned from here.

To understand what this is
about, we have to mention that
on the postal route Frankfurt am
Main-Basel 2 Railway Station-
Lyon Railway Station all corres-
pondence that arrived from or
through Germany was directed to
the unoccupied/free zone of
France (the transit through Lyon
is rarely attested by customs can-
cellations, see example in Fig. 4).
Among the postal bags transpor-
ted on this route, private mail was

slipped in (non-commercial) ad-
dressed to the Occupied France
but wrongly directed through
Switzerland. Arriving in Lyon (in
the free zone) these letters could
not be sent to the destination,
over the demarcation line, be-
cause the postal links between
zones were suspended for the
non-commercial mail (private), as
we saw above. This is why the
mail was returned to Basel, with
the request of the French that the
Swiss manage their return. But
postal links for private mail bet-
ween Switzerland and occupied
France were not established, so
the Basel post office returned the
bags to Frankfurt am Main. From
this point the mail was

Fig. 6 - Plic expediat din Grenoble, cartare cu o ştampilă de poştă militară 
POSTE AUX ARMEES la 20 august 1940 (un oficiu poştal militar aparţinând 

de Armée de l’Armistice). Tranzit prin Mediterana, Levant şi Turcia, documentat 
prin cenzura franceză din Beirut, Liban (etichetă de închidere roz CONTROLE 

POSTAL MILITAIRE şi ştampila ovală OUVERT PAR L’AUTORITE DE 
CONTROLE/L.O.) şi ştampila mecanică de tranzit ISTANBUL la 1 septembrie 

1940 (verso). Sosire Timişoara.
Fig. 6 - Envelope sent from Grenoble, shared by a cancellation of military 

post POSTE AUX ARMEES on August 20th, 1940 (a military post office belonging
to the Armée de l’Armistice). Transit on the Mediterranean Sea, through Levant 
and Turkey, documented by the French censorship from Beirut, Lebanon (pink 

closure label CONTROLE POSTAL MILITAIRE and oval postmark OUVERT 
PAR L’AUTORITE DE CONTROLE/L.O.) and transit ISTANBUL mechanical 

cancellation  on September 1st, 1940 (back). Arrival at Timişoara.
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usually sent to
the senders (this
fact being proved
by cancellations),
but theoretically
it is pos sible that
some of them
we   re redirected
to the occupied
Fran  ce and deli-
vered finally to
the recipients.

At Basel an ex-
planatory post-
mark was applied
on this mail with
the text : Refoulé
par bureau pos
tal Lyon gare/
faute de commu
nication avec
France occupé/
Postes Bâle (=Re-
turned by the
Lyon Railway sta-
tion post office
for lack of com-
munication with
the Occupied Fran-
 ce. Basel 2 Post
Office). According
to the resolu-
tions the can -
 cellation had to
be applied, if possible, next to the
recipient’s address, without obs-
tructing it, for the circumstance
when the German post service
would still like to redirect the mail
directly to the occupied France.

Such „lost” letters are seen at
international level beginning with
May 1941, but on the route to Ro-
mania only a few are recorded
during the period of December
1941 - June 1942 until up to date
(logically so, after the postal traf-
fic with occupied France was re-
sumed), see Fig. 5.

#B2. In the „Free/Unoccupied
Zone” (the South of France, with
Vichy) there is no record of any
suspension of the postal traffic, so
that the external correspondence
with Romania seems to be done
without interruption, but having
some particularities during the
period August 1940-January 1941

(at least), which reffers to  finding
some alternative postal routes in-
stead of the usual ones in order to
avoid the middle of the continent
(I do not know the reason, maybe
to avoid the German censorship):

#B2a: the mails sent from the
„unoccupied” zone of France to
Romania travel on an „oriental
route”, through the French Le-
vant; once they leave the country
from a port in the south of
France, they are transported on
the Mediterranean, through Syria
- Lebanon and Turkey. Such exam-
ples are recorded until today only
between August 1940 and Ja-
nuary 1941, see also Fig. 6-7 (in
July 1941, the Government of
Vichy looses control on Syria and
Lebanon, occupied by troops of
the free France, that this route
could not be used anymore).

Also an envelope sent from
the „unoccupied” France to Ro-

mania in April 1940 (which arri-
ved 9 days after the dispatch)
bearing a British control cancella-
tion from the port of Haifa (CHEC-
KED BY POLICE/ HAIFA/PORT &
MARINE), which suggests a British
interception with mandatory
transit through Palestine, but
there is no record of this.

#B2b: the mail from Romania to
the „unoccupied” zone of France,
transit through Italy, bearing Italian
transit censorship (in Trieste), see
Fig. 8. The examples recorded until
now are only from the period Oc-
tober 1940-January 1941.

Sometime between February-
May 1941, these routes are aban-
doned and until August 1944 the
mail between Romania and the
„unoccupied” zone of France (sin -
ce 1943, „the Southern Zone”) is
again directly circulated through
Germany. There is still a particu-
larity here, consisting inuuu
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Fig. 7 - Plic expediat din GRENOBLE, cartat la 3 ianuarie 1941 cu ştampila 
de poştă militară POSTE AUX ARMEES, circulat pe ruta orientală: etichetă 
de închidere cu text CONTROLE şi ştampilă ovală OUVERT/Par l’autorite 

de Controle / L.O. şi matricolă tringhiulară 1/10, toate aplicate la oficiul de cenzură 
al Guvernului de la Vichy din BEIRUT (Liban), ştampilă mecanică în tranzit ISTAN-

BUL pe verso, sosire TIMIŞOARA la 14 ianuarie 1941.   
Fig. 7 - Envelope sent from GRENOBLE, sorted on January 3rd, 1941 with military 
post cancellation POSTE AUX ARMEES, circulated on the oriental route; closure

label with the text CONTROLE and oval postmark OUVERT/Par l’autorite 
de Controle/L.O. and triangular register 1/10, all applied at the censorship office 
of the Government of Vichy from Beirut (Lebanon), transit ISTANBUL mechanical 

cancellation on the reverse, arrival at Timişoara on January 14th, 1941.
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the fact that few letters are ex-
ceptionally censored again by the
French censorship of the Gover-
nment of Vichy (which uses the
cancellations with the text „Ou-
vert par les autorites de con-
trole”), the situation being
en  countered only for the month
of June 1941, see Fig.9.

On November 11th, 1942 after
the landing of the allied forces in
North Africa, Hitler surrenders
„the free zone” with the German
troops („the Army of Armistice”
maintained here by the French is
dissolved, and with it, all the cen-
sorship post offices in Vichy; the
authorized administrative autho-
rity still remains the Pétain Gover-
nment), and the Italians occupy
Corsica and the Provence region
up to the Rhône. By March 1943,
the demarcation line is officially
annuled (but in practice there will
be further references to the Nor-
thern Zone and the Southern
Zone). The country’s liberation
from the German occupation
takes place gradually after the
landing in Normandy (between
June-August 1944). 

So, from February/May 1941
(„free zone”), November 1941 res-
pectively (occupied zone), and until
the France liberation (June/ August
1944), the mail from/to Romania
has a unitary quality, being taken
through Germany and submitted
to the German censorship (and,
since June 27th, 1941 to the Roma-
nian censorship also). As with al-
most all of the external cor -
res pondence from/to Romania
which transited Germany, the cen-
sorship was made at the headquar-
ters of the post office in Vienna
(generally using postmarks and la-
bels with „g” as the control letter).
However, at least some letters sent
from France to Romania between
April 1943 - January 1944 are not
censored in Vienna, but at the post
office in Frankfurt (with „e” as the
control letter), see Fig. 10.

The period of August 
1944-1945 (Free France: 
Provisional Government)

As of August 23rd, 1944, the

entire Romanian external corres-
pondence is practically suspen-
ded, being resumed again only in
October/November 1944. For the
countries in Western Europe (in-
clu - ding France) and the USA, the
fact that the postal traffic was re-
sumed led to two different situa-
tions, bearly studied until today,
speaking about the mail sent to or
arrived from Romania.

#C1. The mail sent from Roma-
nia circulated beginning with No-
vember 1944 until the summer of
1945 on a detour route („oriental
route”) through Turkey, Syria/Pa-
lestina, then on the Mediterra-
nean Sea (eventually with transit
through Egypt), through Gibraltar
into Great Britain. This complica-
ted transit is documented by the

great diversity of transit and cen-
sorship cancellations, but upon
this aspect we will not insist
here1. On the route to/from
France, there is very little recor-
ded correspondence until today,
see Fig. 11 as an example of a
postcard which transited through
Syria-Great Britain.

#C2. But the mail sent from
the West Europe or USA to Roma-
nia will be blocked (at Bucharest?)
until the summer of 1945, being
eliberated and delivered to the
addressees only beginning with
July/August 1945! See the early
correspondence in Fig. 12.
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Fig. 8 - Plic expediat din Bucureşti la 7 ianuarie 1941 către 
Clermont-Ferrand (capitala regiunii Auvergne), în zona guvernului

de la Vichy. Cenzura în tranzit la Trieste (Italia), cu ştampila 
COMMISSIONE PROVINCIALE DI CENSURA TS, numeralul 

54 şi eticheta TS/Verificato per censura. Sosire CLERMONT-
FERRAND la 14 ianuarie 1941 (ştampila pe verso).

Fig. 8 - Envelope sent from Bucharest on January 7th, 1941 
to Clermont-Ferrand (the capital of Auvergne region) to the 

Government of Vichy area. Transit censorship in Trieste (Italy) 
with the postmark COMMISSIONE PROVINCIALE DI 

CENSURA TS, register number 54 and label TS/Verificato 
per censura. Arrival at  CLERMONT-FERRAND on January 14th,

1941 (postmark on the reverse).

1 See the paper’s author, „Romanian Fo-
reign Mail via the Oriental Postal Route”,
published in Civil Censorship Study Group
Bulletin, no. 3(163), July 2009.
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Fig. 9 - Plic expediat la 
10 iunie 1941 din Rădăuţi

spre Lyon, cu cenzura 
germană din Viena 

şi recenzurare la sosirea 
în Toulouse, în zona 

Guvernului de la Vichy
(etichetă Contrôlé+
ştampilă OUVERT 

PAR LES AUTORITES
DE CONTROLE/QA2).
Fig. 9 - Envelope sent 

on June 10th, 1941 from
Rădăuţi to Lyon, with
the German censorship 

from Vienna and re-censo-
red at the arrival at 

Toulouse, in the area 
of the Government of 

Vichy (label
Contrôlé+cancellation
OUVERT PAR LES 

AUTORITES DE 
CONTROLE/QA2).

Fig. 11 - Carte poştală recomandată scrisă la 3 noiembrie 1944 de George Mavrocordat 
din Puşcaşi, dar cartată în VASLUI, cenzură cu ştampila provizorie Prefectura Jud. Vaslui*
Oficiul Economic Judeţean;  recenzurare la SCCE Bucureşti în 5 decembrie 1944 (ştampila 
CENZURAT 10 şi matricola cenzorului nr. 4). Tranzit prin Levantul francez, unde soseşte cu 
transportul poştal R-1234 la data de 18 ianuarie 1945 (vezi ştampila numerală 24). Cenzura 
Franţei Libere din Alep (Crucea de Lorena CP 4) la 6 februarie (conform codului manuscris 
al cenzorului). Transport prin Gibraltar în Marea Britanie, unde este cenzurată a patra oară 

cu ştampila hexagonală PASSED T.189 (Londra). Sosire: NICE la 20 martie 1945.
Fig. 11 - Registered postcard written on November 3rd, 1944 by George Mavrocordat from Puşcaşi, 

but sorted in VASLUI, censored by provisional cancellation Prefectura Jud. Vaslui*Oficiul Economic 
Judeţean; censored again at SCCE Bucharest on December 5th, 1944 (the postmark CENZURAT 10 
and the register number 

of the censor nr. 4). Transit
by French Levant, where 
it arrives with the postal

transport R-1234 on
January 18th, 1945 (see 

the numbered cancellation
24).The censorship of the

free France from Alep 
(the cross of Lorena CP 4)

on February 6th (in 
accordance with the censor’s

code written by hand). It 
is transported through 
Gibraltar to the Great 

Britain, where is censored
for the fourth time with 
the hexagonal postmark

PASSED T.189 (London).
Arrival at NICE on 
March 20th, 1945.
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Fig. 10 - Plic expediat din FONTAINEBLEAU la 17 
ianuarie 1944, cenzurat în tranzit  de către oficiul 
german din Frankfurt (etichetă de închidere şi ştampilă
manuală cu indicativul „e”); recenzurare la nivelul
Serviciului CenzuriiExterne din Bucureşti, sosire
Bucureşti la 17 februarie 1944. 
Fig.10 - Envelope sent from FONTAINE-
BLEAU in January 17th, 1944, censored 
in transit by the German post office
from Frankfurt (closure label and
manual cancellation with the 
letter „e”); re-censored at 
the External Censorship 
Office of Bucharest, 
arrival in Bucharest
on February 17th,
1944.

postal history

Fig. 12 -
Plic recoman-

dat expediat la 
26 iunie 1945 din 

MONGAUZY-
GIRONDE; cenzura franceză

cu ştampilă ovală, număr 
matricol 393 (pe verso) şi eticheta

CONTROLE; cenzura sovietică din 
Bucureşti cu ştampila 12/R; cartarea în

Bucureşti are loc doar la 25 august 1945 (după 
două luni), după ce este supus şi cenzurii externe 

române (ştampila CENZURAT 10 şi matricola 100);
cenzurat pentru a 4-a oară de către biroul Târgu Mureş 

(3 Cenzurat Tg.-Mureş 3), ocazie cu care este corectat numele
localităţii, scris în adresă în limba maghiară. 

Fig 12 - Registered envelope sent on June 26th, 1945 from MONGAUZY-
GIRONDE; the French censorship with oval cachet, register number 393

(on the reverse) and the label CONTROLE; the Soviet censorship from 
Bucharest with the cachet 12/R; the sorting operations in Bucharest are made 

only on August 25th, 1945 (after 2 months), after it is submitted to the Romanian 
cennsorship, too (the postmark CENZURAT 10 and the register number 100); censored

for the fourth time by the Târgu Mureş post office (3 Cenzurat Tg. - Mureş 3), on this 
occasion being corrected the locality name, written on the address in Hungarian language.
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Inovaţia în domeniul editării de
mărci poștale capătă noi dimen-
siuni, fapt reflectat de o serie de
site-uri care se ocupă de ceea ce
generic se cheamă mărci poștale
neuzuale (în engleză sunt cunos-
cute sub denumirea de unusual
stamps). Dintre acestea le amin-
tim pe cele aflate la adresele
http://www.eryx.it/dentelli/in
dex.htm și http://unusual-stamps.
blogspot.com/ 2009/02/ bhutan-
cd-rom-stamps.html . 

În cele ce urmează ne vom re-
feri numai la cele care încorpo-
rează CD-uri.

1. Bhutan - prima emisiune
poștală din lume care încorpo-
rează un CDR

Administraţia poștală din Bhu-
tan (http://www.bhutanpostage-
stamps.com) a pus în circulaţie la
21 ianuarie 2008 prima emisiune
încorporând un CD-R: In harmony
with nature (Sc #1430) - Fig. 1,
apoi 100 years of Monarchy (Sc
#1431), urmată la 21 februarie
2009 de alte două emisiuni: Coro-
nation 2008 și Voting for happi-
ness. Toate mărcile poștale a u va-
loarea nominală de 225 N(gul-

trum), corespunzătoare
unei tri miteri interna -
ţionale.

Mărcile poștale men -
ţio nate mai sus constau
dintr-un plic pătrat, care
con ţine un CD-R măsu-
rând a pro ximativ trei in-
ches în diametru. Partea
fron tală a fiecărui plic
este confecţionată dintr-
un material plastic trans-
parent, iar reversul este
adeziv, fiind acoperit cu
o hârtie semitranspa-
rentă albă.

Aceste mărci au circu-
lat efectiv prin poștă,
fiind cunoscu te numeroase pli-
curi corespunzătoare tuturor ce-
lor patru emisiuni - a se vedea
site-ul http://unusual-stamps.
blogspot.com/2009/02/bhutan-
cd-rom-stamps. html, din care re-
producem piesa din Fig. 2. 

Această tehnologie aparţine
companiei americane Creative
Products International *) și a fost
pusă în operă de Frances Todd
Stewart, președintele companiei.
Alte informaţii despre CD stamps
găsim pe site-ul http://ednfen.
blogspot.com/2010/03/bhutans-

cd-rom-stamp-cover.html, iar in -
for maţii privind conţinutul infor -
matic al acestora, cu o durată de
8 minute fiecare, le găsiţi consul-
tând site-ul http://www.bhutan-
postagestamps.com. 

2. Republica Populară Demo-
crată Coreană (DPRK) - prima
emisiune poștală din lume care
încorporează un DVD

În acest scop DPRK a pus în
circulaţie, în anul 2008, o emi-
siune intitulată Jocurile Olimpice
de la Beijing, formată din două
valori - 300 ch și 500 ch - dar care
a fost retrasă în martie 2008,
după decizia Comitetului Olimpic
Inter na ţi onal, deoarece se încăl-
case dreptul de copyright al  aces-
tuia. Se cunosc trei variante
diferite ale acestei emisiuni:

a. Prima probă - nr. catalog
DPRK #4505-A, B(a)

Mărcile poștale (în format oc-
togonal) au fost în prealabil tipă-
rite și apoi au fost lipite pe discuri
cu 6 piste (format octogonal). Pli-
cul, specific CD-urilor în care au
fost co mercializate, conţinea
inscripţia The first Digital Versa-
tile Disk stamp of the world. For-
mal au fost distruse toate, dar au
rămas câteva de contrabandă.   

b. A doua probă - nr. catalog
DPRK #4505-A, B(c)

Mărcile poștale (în format oc-
togonal) au fost tipărite direct pe
disc (în format rotund). Plicul,
specific CD-urilor în care au fost
comercializate,conţinea

Mărci poștale care încorporează CD-uri 

filatelie tematica

^

Dan N. DOBRESCU, AEP

Fig. 1

Fig. 2 - Scrisoare recomandată nr. 29064, francată cu marca 
poştală „100 de ani ai monarhiei”,  expediată AIR MAlL din 

TRIUMPHU G.P.O. 09.12.08 şi sosită la LONDON, OHIO (22.12.08) 
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inscrip ţia The first Compact Disc
video stamp of the world. Această
emisiune a fost retrasă deoarece
marca poștală octogonală stătea
ca un bolovan pe disc.  

c. Emisiunea finală - nr. cata-
log DPRK #4505-A, B(b)

Mărcile poștale (în format octo-
gonal) au fost tipărite direct pe dis-
curi cu 6 piste (în format octogonal)

- Fig. 3. Plicul, specific CD-urilor în
care au fost comer cializate,
conţinea o in scripţie   similară cu
cea folosită la a doua probă.  

Având în vedere perioada
scurtă în care s-au aflat în circulaţie,
nu se cunosc plicuri circulate efec-
tiv prin poștă în legătură cu această
emisiune, în afara celui arătat în
Fig. 4 și preluat de pe site-ul

http://unusual-stamps.blogspot.
com/ 2009/02/dvd-stamps. html .

Iată câteva piese care nu pot
lipsi dintr-o colecţie tematică
destinată unui exponat privind
povestea calculatorului.

Fig. 4

*) SNEE, Charles - From 3-D to CD: innovative
firsts found among Bhu tanese stamps, Scott
Stamp Monthly, June 2009, vol. 27, no. 6, p.
12-15 and 32

Fig. 3

Odinioară în Vinţu de Jos
��

Florin Bota, un economist şi
colecţionar înrăit, a scos pe piaţă
o nouă monografie „non con -
formistă”. După volumul Te iuşul
de odinioară, Bota a re a lizat o
nouă lucrare - Odinioară în Vinţu
de Jos , un volum ce readuce în
actualitate istoria unei localităţi
caracteristice Ar dealului. Am pus
între ghilimele cuvântul non con -
formistă dintr-un motiv extrem
de simplu: lucra rea lui Bota nu
este o monografie clasică de lo-
calitate care înşiră informaţii, ci
o pre zentare a unei colecţii de
cărţi poştale şi fotografii din Vinţ
şi despre vinţeni însoţite de scur-
te comentarii, similare cu textele
explicative ale unor exponate de
cartofilie. Volumul este o croni -
că ilustrată a localităţii. Cartea,
conform spuselor autorului, este

o necesitate obiectivă pentru
faptul că doar prin consemnarea
evenimentelor din trecutul nos-
tru vom putea să ne păstrăm
mai bine şi în viitor identitatea. 

Lucrarea, prefaţată de edilul
localităţii - Alexandru Danciu - şi
de conf. univ. dr. Horia Ciu gu -
dean, conţine un capitol de re -
pere cronologice din trecutul
Vinţului de Jos şi patru capitole
de imagini - Vinţu de Jos până la
Primul Război Mondial, Vinţu de
Jos în perioada interbelică, Vinţu
de Jos în periada comu nistă, res-
pectiv Vinţu de Jos după 1989 -
însoţite de texte explicative în
limbile română, engleză, fran ce -
ză, germană şi maghiară.

Cei interesaţi de această lu-
crare îl pot contacta pe autor la
e-mail: bcfalba@yahoo.com. (kl)

filatelie tematica

^

http://philatelica.ro
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Francatura mecanică reprezintă
procedeul modern și eficient de
imprimare, pe trimiterile poștale
de diferite tipuri, a însemnului pri-
vind plata taxelor și tarifelor
poștale, precum și de înscriere a
datării calendaristice și a localităţii
de expediere, de regulă cu tuș de
culoare roșie, cu ajutorul unor
mașini speciale de francat mecanic,
care funcţionează conform preve-
derilor unor regulamente speciale,
elaborate de admi nis traţiile poș -
tale statale.

Francarea mecanică a trimiteri-
lor poștale simplifică operaţiunile
poștale și realizează mari economii,
rezultate în principal din tipărirea
mărcilor poștale, aducând mari be-
neficii administraţiilor poștale din
întreaga lume.

Administraţia poștală din Bra-
zilia a fost printre primele care au
introdus mașinile de francat me-
canic în lume, rezultând pe ani ca-
lendaristici următoarea clasi fi  care,
conform datelor extrase din cata-
logul internaţional de francaturi
mecanice: 1897 (SUA), 1900 (Nor-
vegia), 1922 (Egipt, India, Marea
Britanie), 1923 (Canada, Elveţia,
Germania), 1924 (Austria, Brazilia,
Franţa, Uruguay).

Fiind considerată a 10-a ţară
din lume care a introdus mașinile
de francat mecanic, ea este apre-

ciată și de către colec ţionarii
fila teliști ai aces-

tui do  meniu.
Prima am-

prentă de fran-
cat mecanic
din Brazilia a
fost semnalată
pe data de 20.
12.1924, fiind
realizată cu o
ma șină de tip
U niversal - mo -
del NZ.

Cea mai va lo roasă amprentă
de francare mecanică din Brazilia
este cea clasificată din grupa E2,
a vând preţul de catalog de 100.00
US $ [1]. 

În perioada 1924-2010, în cei 86
de ani de la introducerea francării
mecanice a trimiterilor poș tale în
Brazilia, au fost semnalate am-
prente cu următoarele tipuri și mo-
dele de astfel de mașini:

Tip/Model: Universal (Marea
Britanie)/NZ, Midget, Multi Value,
Simplex; Pitney Bowes (USA)/RF,
DM, 5000, 6500, A900, 6900, Au-
tomax JC, Digital; Safag(Elveţia)/-;
Neopost (Franţa)/205, 2205, 505,
Electronic; Hasler (Elveţia)/Mail-
master, F88; Postalia (Germania)/-
; Francotyp (Germania)/Cc; Audion
(Italia)/Astra; Satas (Franţa)/SC;
Fra ma (Elveţia)/M, E, SG-15. 

Conform catalogului [1] rezultă
ur mătoarea clasificare pe grupe a
amprentelor de francaturi meca-
nice semnalate până în prezent:

A. Romb în centrul mărcii;
B. Glob și stele în centrul mărcii;
C. Dreptunghi convex (ec ran

TV);
D. Drapel și

h a r t ă ,
fă ră cad -
ru în ex-

terior;
E. Drapel și hartă, cu cadru în

exteriorul mărcii;
F. Cu dreptunghi și mic glob în

colţul stâng jos;
G. Dreptunghiul conţine numai

text pe marcă;
H. Fără cadru în exterior;
PQ. Francatură specială numai

pentru oficiile poștale.
Din colecţia personală prezen-

tăm alăturat o trimitere poștală pe
ruta Brazilia - România (francatură
mecanică tip grupa D, expediată
din SAO PAULO 21 VII ’69 DR-SP, so-
sită BUCURESTI 30 JUL 69 22).

Francatura mecanică în Brazilia
Ing. Mircea PĂTRĂŞCOIU

Referinţe:
[1] HAWKINS, Joel A.; STAMBAUGH,
Richard - The international postage
meter stamp catalog, 2005 (supli-
ment 2008)

ing. Mircea PĂTRĂȘCOIU, născut în
1933 la București, licenţiat în ingi-
nerie minieră (1957). Membru
activ al Societăţii americane de
francaturi mecanice - Meter Stamp
Society (2004), vicepreședinte al
Asociaţiei filateliștilor feroviari din
România, președinte al comisiei de
literatură din cadrul FFR. Expozant
cu activitate publicistică filatelică
ce s-a concretizat în șapte lucrări fi-
latelice și peste 280 de articole. 
Contact: tel. 0726 563 621.  

Licitaţia Caphila, sale #49 
din 16 martie 2010

C arte poștală (Mi #P42, CMPR ‘74 #CP 49) 10 B
carmin, carton galben-deschis (1901); triplă

impresiune, dintre care una ranversată; suprafran-
cată pentru o trimitere locală (tarif 5 B); două obli-
terări DAGUIN BUCURESTI EXPED. SCRIS: 25 DEC 05
4D. Preţ pornire: 75€, preţ adjudecare: 142€. (colec-
ţia Dan N. Dobrescu)

pagina 40ü



philatelica.ro

pagina 41ü

O dată cu apariţia primului
număr al revistei POȘ -
TAȘUL în luna iulie 2010,

ţin să prezint contribuţia fila -
teliștilor cu cele mai interesante
articole publicate în cele 380 de
numere ale fostului ziar cu
același titlu: Marian JIANU (Din
istoria poștală a Transilvaniei - 23
de episoade), László KÁLLAI (Miș -
carea filatelică anticomunistă, Fi-
latelia și dictatorii), Leonard
PAȘCANU (Palatul Poștelor, o clă-
dire centenară a capitalei Româ-
niei; 130 de ani de la înfiinţarea
Fabricii de Timbre), ing. Mircea
PĂTRĂȘCOIU (Acronime utilizate
pe mărcile poștale românești;

Primele ștampile poștale
Prima zi aplicate pe FDC-uri, cu-
noscute în România; Colecţionari
dintre marile personalităţi; Flutu-
rii pe mărcile poștale din Europa;
Din noile coduri poștale - Cuvinte
care ne onorează: poșta, poștei,
poșta lionului, poșta veche; Vechi
conducători ai poștei), ing. Mi-
hail-Cezar SĂVULESCU (Primele
femei din corpul telegrafo-poștal
românesc, Bicicleta - un prieten
uitat al Poștei Române), Ionel VI-
ZIREANU (Diligenţele oficiilor de
stat și poștă rapidă în Transilva-
nia, Din amintirile unui partici-
pant la sărbătorirea centenarului
mărcii poștale românești - 16.11.

1958).
Cu mulţumiri
tuturor, inclusiv pri-
mului redactor-șef al ziaru-
lui Poștașul, domnul Dan MAREȘ,
personalitate oarecum uitată de
către urmași. (Ing. Mircea
PĂT  RĂȘ COIU, președinte al comi-
siei de literatură a FFR)

Ziarul Poștașul a murit, 
Trăiască revista POȘTAȘUL!

L ucrarea Dlui ing. Mircea
Pătrășcoiu, apărută anul
acesta, reprezintă un stu-

diu amănunţit al tuturor tipuri-
lor și modelelor de mașini de
francat mecanic cunoscute a fi
utilizate în activităţile poștale

din 221 de ţări. Sunt listate a ces -
te mașini, autorul clasificându-
le pe administraţii poș tale,
indicând și anul primei sem -
nalări, precum și pe tipuri. În
final sunt listate cele mai răs-
pândite cinci tipuri și modele ale

mașinilor de francat mecanic.
Este meritoriu acest prim pas
făcut de autor în cunoaș terea
mecanoteliei la nivel mondial.
Cei interesaţi îl pot con tacta pe
autor la tel 0726-563-621. (dnd)

literatură

--

Tipuri și modele ale mașinilor de francat mecanic semnalate
în lume prin cunoașterea amprentelor, 1897-2010

Mărcile poștale românești - supliment - 
actualizarea perioadei 2008-2010

A apărut suplimentul actua-
lizat pentru anii 2008 - 2010 al
Catalogului mărcilor poştale
românești 1858 - 2009, realizat
de Gheorghe Tudor.

Pentru noul an filatelic auto-
rul a promis elaborarea unui nou
supliment ilustrat care va include
emisiunile poştelor locale (Cluj,
Oradea, Năsăud, Odorhei, Sălaj,
Sighet şi Târgu Mureş), emisiunile
poşte lor de hotel (Păltiniş, Bistra,
Mă gura, D.B.S.R.), emisiunile de
ocu paţie ro mâ  neşti şi  emisiunile
de ocupaţie străină în România.

Cei interesaţi se pot adresa cu
comenzi autorului, str. Vatra Lu -
mi noasă 2-24, bl. D6, sc. A, ap.
23, 021916 București-39, tel.
021.250.40.28.

urmare de pe coperta 1
Această situaţie este propi ce

speculanţilor şi comercianţilor ca-
re dispun de bani şi pot investi pe
termen mediu sau lung. Este uşor
de preconizat ce se va întâmpla
peste 3-4 ani pe piaţa filatelică,
atunci când, cei care achiziţi o -
nează acum, vor pune în vânzare
colecţiile cum părate la preţuri de
nimi c. Ei vor stabili preţul pe piaţa
filatelică mondială pentru urmă -
torul deceniu. Riscăm ca fila telia
să devină un hobby al bogă taşilor,
care se vor bate pentru aca pa -
rarea de piese scumpe, chiar dacă
habar nu au despre va loarea
filatelică a acestora. Timbrele vor
ajunge, pre   cum maşinile de lux
sau tab lourile celebre, să fie
semne ale bogăţiei unor profani.

Errare humanum est. Sper!

Criza filatelică
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Clasa competitivă
3.2.1 Cu vârsta cuprinsă între 6-9 ani
Olenici Paul-Emanuel Istorie încrustată în lemn şi în lut A
Bereholschi Ioan-Paul Heraldica românească 1965-1989 BA
Buliga Ionela-Alexandra Pagini din istoria românească B
Savu Adrian Mihai Navele de-a lungul secolelor B
3.2.2 Cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani
Lőrincz Szabolcs Botond  Judeţul Harghita în filatelie V
Rădulescu Alexandra Fraţii Grimm în filatelie V
Țârc Alexandru Salvaţi fauna polară AM
Cîrdei Flavia Evenimente europene şi mondiale A
Dolinski Holly- Cristina Ciuperci şi... ciuperci A
Dorgó András Karácsony A
Hegedüs Ágnes Egyszer volt, hol nem volt... A
Lăzurcă Adriana Expoziţii filatelice de protecţie a naturii A
Lőrincz Szabolcs Botond Oldsmobile 1886-1940 -Veterán autók A
Frătiţă Oana-Andrea Caii BA
Şerban Cătălina Minunata lume a copiilor BA
Tînjală Georgiana Aromele pădurii BA
Țârc Alexandru Protecţia regiunilor polare BA
Coman Ionela-Florentina Minuni de-o zi - fluturii B
Coman Ionela-Florentina Biserica - în inima credinţei B
Cristea Cătălin Sportul, sănătate şi onoare B
Dănăilă Mădălina Poiana de flori B
Dolinski Holly- Cristina Tezaur strămoşesc B
Drăgan Viorel Câini B
Lupoaie Lorena-Daniela Lumea văzută prin ochii pictorului B
Lupoaie Lorena-Daniela În lumea păsărilor B
Sănduc Ionela-Iuliana Prietenii mei cu blăniţă B
Sin Andrei Vlad Bucuriile copiilor pe mărcile poştale DP
3.2.3 Cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani
Kovács Vincze (HU) Borítékrajzú krajcárosok V
Lőrincz Szabolcs Botond Venues and mascots V

of Beijing 2008 Olympic Games
Magyari Csaba (HU) Magyarország postai belyegzések V

a két világháború között
Beteg Emese Exotikus virágok AM
Irimescu Veronica Păsări... Păsări AM
Moldovan Cătălin Să iubim balenele AM
Josan Loredana Luna pădurii A
Lőrincz Barnabás  Attila Az Olimpiai Játékok A
Mihailă Alin Ctitorii medievale româneşti A
Nagy Szabolcs Apolló program - Holdraszállás A
Scripcar Mădălina Caruselul culorilor A
Keresztes Barbara (HU) Karácsony BA
Kovács Nándor 1848-as forradalom BA
Manz János (HU) A repülés története BA
Molnár Fedor Bélyeg a bélyegen BA
Tudosă Iosif-Traian Momente din istoria neamului BA
Tudosă Iosif-Traian Voievozi şi ctitoriile lor BA
Lupu Iuliana În lumea animalelor B
Pistol Daniela Din lada de zestre a bunicii B
Pistol Daniela Curcubeu de flori B
Purice Cornel Vapoare B
Tudosă Iosif-Traian Copilărie fericită B
Tudosă Iosif-Traian Transporturi rapide B
Tudosă Iosif-Traian Protecţia naturii B
Vitkovszki Norbert (HU) Személyábrázolás a magyar bélyegeken B
Tudosă Iosif-Traian Scriitori români DP
Tudosă Iosif-Traian Simboluri ale ţării DP

PALMARESUL EXPOZIȚIEI

eveniment

Asociaţia Filateliştilor din Harghita - Harfila -
„recidivează”. Pentru al doilea an consecutiv, ciucanii
au organizat o expoziţie filatelică dedicată copiilor.
În ciuda problemelor financiare globale, organiza-
torii au excelat în calitatea evenimentului. 

La expoziţia Martinel 2010 - Micimackó 2010 au
participat 72 de copii, care au expus 98 de panouri.
Întrecerea s-a desfăşurat în trei clase competitive -
expozanţi între 6 şi 9 ani, 10 şi 12 ani, respectiv 13 şi
15 ani. În afară de clasa competitivă au participat 18
exponate la clasa hors-concours. La expoziţia au par-
ticipat copii-filatelişti din România şi din Ungaria.

Cu ocazia evenimentului au fost realizate trei cărţi
poştale cu ştampile ocazionale (ştampila ex poziţiei,
80 de ani de la naşterea lui Neil Armstrong, pri mul
om care a păşit pe Lună şi 225 de ani de la naşterea
lui Jacob Grimm, povestitor şi filolog german).

Preşedintele Harfila, Barnabás Lőrincz, ne-a dec -
 larat că în 2011 intenţionează să organizeze cea
de-a treia ediţie a expoziţiei, indiferent de situaţia
economică. Am încrederea că munca noastră nu a
fost inutilă şi va conduce la revigorarea activităţii
filatelice, în special în rândul copiilor şi tinerilor - a
mai adăugat Lőrincz.

Printre sponsorii expoziţiei se numără 
şi editorul-fondator al revistei
noastre, Dan N. Do-
brescu. (kl)

Expoziţie filatelică pentru copii în Miercurea Ciuc

DP - Diplomă de participare
B - Bronz
BA - Bronz-argintat

A - Argint
AM - Argint mare
V - Vermeil

Noi, adulţii, trebuie să le
arătăm tinerilor frumuseţiile
filateliei.

Barnabás Lőrincz, 
preşedinte HARFILA

„

”

Numele şi prenumele Tema exponatului Medalie
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Clasa horsconcours
Hrâncescu Ancuţa Ocrotirea naturii
Buliga Ioan-Dănuţ Prietenii omului
Coteleţ Florina-Ancuţa Perlele Bucovinei
Bolboacă Mariana Scriitori cu limba dulce
Bolboacă Mariana Campionii pădurii
Dolinski Holly- Cristina Les Perles de la Bucovine
Negrea Alexandru Mişcarea Olimpică şi sportivi români
Pistol Livia Din lada de zestre a bunicii
Lupu Iuliana, Lupoaie LorenaLecţii de istorie
Kállai Andrea Romanian Football
Vermeşan Andrea Arta populară românească
Vermeşan Oana Fluturaşi şi păsărele
Țogoran Ionuţ Flora Românească
Dávid Tamás Olimpiai Játékok a magyar bélyegeken
Máthé Árpád Peşti şi pescari 
Fábián László Locomotive - Mozdonyok
A.F. HARFILA Martinel Filatetelist nr. 1, 2, 3, 4
Pop Alexandru Leonard 100 de ani de zbor românesc - 

perspective filatelice
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A 6-a licitaţie Yaman din 5
iunie 2010 ne-a oferit o intere-
santă piesă (lot nr. 93, preţ de ad-
judecare 100 €+comision și TVA),
expediată sub forma unei scrisori
recomandate (BUCURESCI-CEN-
TRAL No. 14.508), obliterată la
plecare BUCURESCI 30 JUL 902
GOARNĂ MIJLOCIE, sosire AN-
VERS 2 AOUT 1902. Nefiind recla-
mată (ștampilă com ple mentară
belgiană adecvată) este returnată
(i se aplică ștam pila complemen-
tară belgiană de retur) având ple-
care ANVERS 16 AOUT 1902 și
sosire BUCURESTI 20 AUG 902
CURSA I. În conformitate cu Le -
gea telegrafo poștală telefonică
din 1900 (Monitorul Oficial nr.
269/1 martie 1900) și regulamen-
tul de aplicare al acesteia (Moni-
torul Oficial nr. 79/9 iulie 1900),
ne având cui să se returneze tri-
miterea din lipsa adresei expedi-
torului (lucru neadmis în general
la scrisorile recomandate), scri-
soarea a căzut în rebut (apli-
cându-se ștampila românească
complementară RE BUT), adică ră-
mânea la poștă, unde după câţiva
ani, împreună cu alte loturi fie se
distrugea, fie se vindea la licitaţie
(revista Filatelia, nr. 6/2009).
Având aplicată ștampila matri-
colă GOARNĂ POȘ TALĂ nr. 67,
putem presupune că factorul
poștal cu această ștampilă perso-
nală a încercat să găsească expe-
ditorul și nu a reușit. (Dan N.
Dobrescu și Călin Marinescu)

O excelentă ștampilă timpurie REBUT

Un nou cerc filatelic școlar
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La începutul lunii iunie 2010, a luat fiinţă la Școala Ge-
nerală nr. 119, sector 4, cercul filatelic Vasile Voicules -
cu, afiliat clubului filatelic Nicolae Bălcescu, Bu cu rești.
Deschiderea s-a făcut în prezenţa conducerii școlii și
a unui mare număr de părinţi, dornici să afle care este
menirea filateliei în educaţia și cultura elevilor. Cercul
numără 25 de membri, dintre care s-au evidenţiat An-
drei Sin (cls. IVD), Adrian Savu (cls. IIIA), Cătălin Cris-
tea (cls. VIE), care sub îndrumarea mea au trecut la
alcătuirea de exponate. Aplaudabil interesul condu-
cerii școlii pentru acest cerc. (Prof. Victor NECOLAU)
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Mulţi dintre filateliști, chiar cu
vechi stagii, nu știu prea multe
despre această tematică; de
aceea încerc să-i prezint tainele
împreună cu modul de practicare.
Trebuie să precizez de la bun în-
ceput că această tematică relativ
nouă a filateliei necesită, în afara
colecţionării, și cunoștinţe apro-
fundate despre zonele polare.

Această tematică s-a înrădăci-
nat în ţara noastră prin anii ’60,
datorită unui înflăcărat filatelist -
regretatul Robert Weinhara din
Călărași. Prin eforturile sale s-a
înfiinţat gruparea de filatelie te-
matică - filatelie polară, a doua
asemenea grupare după cea din
SUA. În prezent această grupare
este condusă de dl. Gl. (r) dr. Va-
sile Marian (stella_polaris2000@
yahoo.com).  

La început mulţi au privit cu
nedumerire tematica noastră, și
chiar și în prezent, în afara
practicanţilor acesteia, plutește
neînţelegerea. Scopul meu este
de a înlătura acest lucru, prezen-
tând scopurile și mijloacele prin
care se pot dobândi, fără cheltu-
ieli prea mari, piese frumoase și
deosebite. Spun deosebite deoa-
rece majoritatea filateliștilor
colecţionează doar timbre la dife-
rite teme, noi sau uzate, pe care
de fapt le poate procura oricine
de la comercianţi, numai bani să
aibă. În filatelia polară, majorita-
tea pieselor le obţinem prin efor-
tul propriu, al cunoștinţelor.
Bine înţeles, avem nevoie de tim-
bre poștale, altfel nu am putea
obţine plicuri realmente voiajate,
sosite din regiunile polare, de la
nave, staţii polare sau expediţii. În
aceasta constă esenţa filateliei
polare, de a obţine asemenea
piese care nu se pot cumpăra la
magazinele filatelice. Fiecare pie -
să își are propria sa istorie și nu se
poate compara cu altceva sa -
tisfacţia produsă atunci când
ajungi în posesia unui plic ce a
făcut o călătorie de la o staţie po-

lară izolată undeva
la capătul lumii, tre-
când prin  cockpit-
ul elicopterului, a -
poi în cabina navei,
ajungând în final în
mâna ta. Istoria di-
verselor ștampile
descrie aceste peri -
peţii, ai o „dovadă”
istorică a cercetării
celei mai vitrege
zone a Terrei. Fie-
care plic primit este
aproape un unicat,
căci o expediţie du-
rează doar câteva
luni. Dacă ai „plicul-
dovadă”, te poţi bu-
cura, dar dacă nu,
altă șansă nu există,
nici expediţia res-
pectivă, nici voiajul
navei nu se vor mai
repeta.

Pe vremuri ne-
am putut baza fo ar-
te rar pe infor maţii
privind expe diţii,
voiaje, staţii din zo-
nele polare, deseori
sosite cu întârziere,
deci nefolosibile.
Azi, graţie Internet-
ului avem posibi -
lităţi infinit mai
mari de a afla orice
„mișcare” în lumea care ne inte-
resează.

Dar filatelia polară nu în-
seamnă doar obţinerea pieselor
de la staţii, nave și expediţii. Se
pot practica diferite subteme, din-
tre care prima opţiune este axa-
rea colecţiei pe una din cele două
zone polare: Arctica (zona nor-
dică, situată între paralelele 600 și
900 N) sau Antarctica (zona sudică,
aflată între paralelele 600 și 900 S).
Făcând alegerea, se poate conti-
nua axarea colecţiei Dvs., con-
form propriei dorinţe, pe o
va  rietate foarte mare de opţiuni
cum ar fi: navigaţia, zborurile,
staţiile de cercetare ale diverselor
naţiuni, expediţiile, istoria desco-
peririlor, colaborările interna -

ţionale, fauna, vegetaţia, viaţa
băștinașilor sau chiar și cărţile
maxime polare (Fig. 1).  

Aceste din urmă realizări per-
sonale (și nu comerciale), de o ra-
ritate și frumuseţe aparte, se pot
face dacă vă procuraţi un stoc de
ilustrate (de exemplu) cu specii
din fauna polară, cât și mărci
poștale având imaginea similară.
Cunoscând aria lor de vieţuire,
trebuie doar să le expediaţi pen-
tru a fi ștampilate, apoi retrimise
dumneavoastră. Este și mai bine
dacă puteţi realiza „tripla con -
cordanţă”, adică ștampila din
zona polară să aibă ilustraţia
aceleiași specii. Și credeţi-mă,
este posibil!

Unele staţii folosesc

Zoltán MORE

Să învăţăm filatelie
Iniţiere în filatelia polară
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filatelie pentru tineret

Fig. 1

Fig. 3

uuu

Fig. 2
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ștampile poștale mecanice ilus-
trate (Antarctica franceză), altele
au diferite ilustraţii chiar în
ștampila poștală a staţiei. Deci
posibilităţile sunt nelimitate.

După această introducere de-
tailată, să trecem la modalitatea
preparării unei trimiteri de pli-
curi. Trebuie știut că, în majorita-
tea staţiilor, funcţia de oficiant
poștal lipsește, tratarea cores -
pondenţei fiind făcută benevol de
către unul dintre cercetători. De
aceea este de datoria noastră de
a nu abuza de bunăvoinţa aces-
tuia prin a trimite zeci de plicuri,
ci de a ne limita la doar două
exemplare într-o trimitere. Înce-
pem deci cu două plicuri albe,
format standard, pe care scriem
adresa noastră. Să nu vă aplicaţi
adresa cu ștampilă, deoarece ar
arăta bizar, unii întrebându-se
oare cum de a avut ștampila dvs.
cu adresă cel care  a  trimis scri-
soarea din Antarctica? Scrieţi în
așa fel încât adresa să nu ocupe
foarte mult spaţiu, la fel folosiţi

de preferinţă timbre de format
mai redus, ca să vă rămână cât
mai mult spaţiu liber în vederea
aplicării mai multor ștampile. La
staţii, expediţii se folosește o
gamă largă de ștam pile suplimen-
tare, așa-numitele „cașete”, ilus-
trate ori având texte referitoare
la aspectele cercetării. Și navele
folosesc diferite „ca șete”, deci
lăsaţi-le cât mai mult loc liber pe
plicurile francate si autoadresate
manual!

Timbrele folosite, bineînţeles,
trebuie să fie emise de ţara care
administrează teritoriul respectiv.
În zonele antarctice, multe ţări
având staţii polare, acceptă doar
francatura teritoriului antarctic
respectiv (de exemplu: Noua Zee-
landă la staţia sa folosește emisiu-
nile Ross Dependency, Aus tralia
pe cele din Australian Antarctic
Territory, Marea Britanie pe cele
din British Antarctic Territory -
BAT). Asiguraţi-vă că francatura
este adecvată tarifului poștal, alt-
fel riscaţi pierderea plicurilor.

Apoi, cu un creion moale, în colţul
superior stâng, menţionaţi dorin -
ţele dvs. referitoare la ștampilele
și cașetele dorite. Puteţi „întări”
plicurile, introducând în interiorul
lor câte o hârtie de mărimea pli-
cului, apoi lipiţi-le. Scrieţi o scurtă
dar amabilă scrisoare în care
salutaţi respectuos cercetătorul
ori șeful staţiei (ori comandantul
navei) și descrieţi dorinţa dvs.,
mulţumindu-i anticipat pentru
bunăvoinţă. Se poate folosi limba
engleză sau altă limbă de cir -
culaţie mai largă, dar vă sugerez
să nu scrieţi în germană expediţiei
franceze (ori invers), pentru
expediţiile acestor ţări fiind prefe-
rabil de a se scrie în limba lor. Dar
nimeni nu se așteaptă ca să le
scrieţi staţiilor japoneze, chineze,
belgiene, peruană ori indiană în
limba lor. La acestea din urmă se
presupune că vreunul dintre
participanţi cunoaște limba en-
gleză. După ce toate acestea sunt
făcute, introduceţi cele două pli-
curi și scrisoarea de rugăminte
într-un alt plic, ceva mai mare, și
expediaţi-l către destinatar.

Informaţii despre staţiile antar-
ctice ale diferitelor ţări (Antarctica
franceză - TAAF, Fig.2; Antarctica
britanică - BAT, Fig. 3; SUA - Fig. 4;
Germania; Argentina) sunt pre-
zentate în [1].

Încheiem cu avertizarea de a
nu vă gândi că s-a terminat
iniţierea, existând mai multe ţări
cu activităţi continue în zonele
polare.

Referinţe:
[1] MORE, Zoltán - O tematică inci-
tantă: Filatelia polară, Curierul Filatelic,
partea I - XIX, 155, octombrie - decem-
brie 2009, p. 16-19; partea II - XIX, 156,
ianuarie - martie 2010, p. 19-23.

Zoltán MORE, născut la 26 mai
1944, licenţiat în arte muzicale.
Preocupări filatelice: filatelie polară
sub toate formele.
Contact: more.zoltan@yahoo.com pagina 45 ü
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A apărut nr. 142/iulie 2010 al buletinului
Der Rumäniensammler. Din cuprins
spicuim: reproducerea din revista

noastră a articolului pub licat de Titus Orădean
în nr. 2(7)/2010; Istoria filateliei în imagini,
desenate în anul 1947 de studentul de la Po-
litehnică Titus Orădean; o amplă recenzie a
cărţii lui Călin Marinescu și Ștefan Vârtaci -
Timbrele fiscale folosite în serviciul poștal
român 1872-1915; Rezultatele licitaţiilor
Heinrich Kohler (22-27 martie) și Viennafil (14
mai); Noi date despre ștampila grătar cu stele
(L. Pașcanu); LONDON 2010 (Paul Hirsch); Un
fals curios al mărcii de 3 Parale 1862 (F. Heim-
büchler); o semnalare privind piesa 25+25
Bani Manuscript Parquet 23/3/95 (Dieter Ne-
wiger, Berlin). Menţionăm că în introducerea
redactorului dl. Fritz Heimbüchler se preci-
zează: Aniversări uitate - Sub acest titlu, Titus
Orădean relatează în noua și foarte bine re-
dactata revistă filatelică românească philate-
lica.ro din martie - aprilie 2010 evenimentele
care cu 20 de ani în urmă, în primăvara lui
1990, au constituit o mare problemă pentru
filatelia românească și prestanţa ei internaţio-
nală... O recenzie mai scurtă a acestui mate-
rial a apărut și în publicaţia Cercului de Studii
ARGE Feld-und Zensurpost 1914-1918 din
Austria. (Titus ORĂDEAN)

Este a cincea participare în
clasa competiţională internaţi o-
nală a autorităţilor poștale emi-
tente ale ţărilor membre UPU,
prima având loc la EFIRO 2008. Au
putut să se înscrie la această
expoziţie autorităţile poștale din
ţările membre UPU ale căror emi-
siuni sunt înscrise in Sistemul Mon-
dial de Numerotare al UPU (UPU
World Numbering System).

La expoziţia Planète Timbres de
la Paris, care a avut loc între 12 și
22 iunie 2010, au fost puse la
dispoziţia autorităţilor poștale emi-
tente 50 de panouri (câte două
pentru fiecare ţară acceptată în
concurs) a câte 16 file fiecare.

Autorităţile poștale trebuiau,
conform regulamentului de partici-

pare, să aleagă o prezentare ori -
ginală care să cuprindă timbre sau
materiale filatelice puse în cir -
culaţie, la dispoziţia publicului larg,
în ultimii trei ani, care să releve
dezvoltarea tehnicilor de tipărire
ale timbrelor, precum și eforturile
făcute de autorităţile poștale pen-
tru dezvoltarea filateliei și promo-
varea colecţionării de timbre.

Romfilatelia a prezentat expo-
natul “Discover Romania!” - o
invitaţie adresată lumii întregi, al
cărui material ilustrează, în cele 32
de pagini, momente de istorie și
cultură, personalităţi care au adus
faima ţării, precum și preocupările
pentru știinţă, mediu și cauze uma-
nitare ale instituţiei noastre, ref lec-
 tate prin timbrele emise în acești

ultimi trei ani.
Palmaresul acestei expoziţii a

adus României locul al cincilea (76
puncte), după Spania (medalia de
aur cu 87 puncte), Australia (me-
dalia de argint cu 84 puncte),
Franţa (medalia de bronz cu 82
puncte) și Ucraina cu 78  puncte.

Următoarea expoziţie pentru
care se vor lansa invitaţii de parti-
cipare la această clasă de concurs
va fi PORTUGAL 2010. (Gilda
ROȘCA)

Carte poștală ilustrată cu 5 B Spic de grâu/1903, verde,
insuficient francată pentru o trimitere internaţională
(taxa standard 10 B). Obliterări - Plecare: BUCURESCI
EXPED. SCRIS. 17 FEB 05 9D, obliterare utilizând mașini
DAGUIN; Sosire: MONACO PRINCIPAUTE 25 -2 05. (dnd)

Participarea ROMFILATELIA la expoziţia 
PLANÈTE TIMBRES, PARIS VINCENNES SALON 2010

Revista presei: 
Der Rumäniensammler
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Robert BINNER, Head of the Mü -
nich Philatelic Library, Germania,  
stb.phil.kult@muenchen.de, 
8 iunie 2010, 4:50 PM

Dear Mr. Dobrescu,

Many thanks for the 7 journals
which arrived in yesterday’s mail
safely. Congratulations on your im-
pressive journal and I hope you can
keep up the high standard.
You will find your journal in our on-
line-catalogue in about 2 weeks
and we will also set a link from the
catalogue to your homepage.
Of course, we would be happy to
receive your journal in the future
also. To have a journal from Roma-
nia in English helps me to acquire
other Romanian publications as I
see you reviews. The e-mail adres-
ses are very helpful to make con-
tact to the authors.
Once again many thanks for your
kind contribution to our library!
Best regards,

Robert Binner

Gabriel SASSOWER, London, UK, 
7 aprilie 2010

Stimate Domnule Dobrescu,

Primiţi vă rog mult întârziate
mulţumiri pentru revista din decem-
brie 2009. Cu cele mai bune dorinţe,

G. Sassower

Vera FELTS, Carterville, IL, SUA,
americantopical@msn.com
14 aprilie 2010, 12:48 AM

Dan, 

Thank you very much for the copy of philatelica.ro you sent to
me at the American Topical Association. It is a beautiful publica-
tion! You do very excellent work. The result is attractive, colorful,
and interesting to all your readers. In an interesting mix of lan-
guages, you are doing a great job of promoting philately, inclu-
ding topica/thematic collecting.
Kind regards,

Vera Felts
Executive Director
American Topical Association

Ray CARTIER, Arlington, TX, SUA, 
raycartier@sbcglobal.net, 
23 aprilie 2010, 8:30 PM

Hello Dan,

Thank you for sending me a copy of the January-Fe-
bruary issue of philatelica.ro. Once again it shows your
professionalism in creating an excellent publication.
Best wishes,

Ray

Ernst BOCK, Crailsheim, Germania, 
17 mai 2010

Dear Sir,

My Romanian friend, Mr. Victor Neco-
lau, sent me a copy of the March/April
issue of the magazine philatelica.ro. On
page 35 of that magazine I found his article about a postcard, which
he saw in my collection when he visited me last year in October.
I should like to give you some further details to that postcard Greetings
from the Three Empires’ Corner near Myslowitz, Upper Silesia, which
was sent to my grandmother when she was unmarried and lived, to-
gether with her parents, brothers and sisters, at a small village named
Kloster Sulz near Dombuehl in Bavaria.
The front side of the postcard shows not only the heads of the three
Emperors, but also the flags, the crowns and blazons of Germany, Aus-
tria-Hungary and Russia. In the background you can see the place
where the three Empires joined.
Years ago, I read in philatelic paper that there are many copies of that
postcard and that, therefore, it was not a rarity. However, I find it
strange that I have never seen one of the others, neither at an exhibi-
tion nor in any private collection. It is and remains number one in my
voluminous collection of postcards.
Before finishing my letter, I wish to congratulate you on your excel-
lent magazine. It is a pity that I could only read the articles which
were written in English language. I wish you and your magazine a
prosperous future.
Sincerely yours,

Ernst Bock

Alexandru MUNTEANU, Lavaltrie, Qe, Canada, 
15 aprilie 2010

Stimate Domnule Dobrescu,

Mai întâi vă mulţumesc pentru revistele
filatelice pe care l-am primit cu regularitate.
Profit de ocazie să felicit colectivul redacţiei
pentru calitatea conţinutului și a ţinutei
grafice a revistei, fără precedent în România.
...
Vă doresc multă sănătate, succese și toate
cele bune.
Cu deosebită stimă,

Alexandru Munteanu
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► Responsabilitatea juridică
pentru conţinutul articolelor
aparţine autorilor
► Responsabilitatea pentru
conţinutul anunţurilor (schimb,
vând, cumpăr) revine exclusiv
celor care au solicitat apariţia lor

► Reproducerea parţială sau
integrală a materialelor din
revistă este permisă numai cu
acordul scris al editorului
►Manuscrisele spre publicare
se transmit editorului: 
dndobrescu_dannd@yahoo.com

este o marcă înregistrată sub nr. 101604

Tipărit la Director: Coriolan CHIRICHEŞ
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► Cumpăr piese (pentru colecţie
OPEN) tematica (zona) Snagov (lac,
pădure, canotaj, personalităţi asoci-
ate), mânăstirile Căldărușani+Țigă -
nești (detalii in www.Fundatia
Snagov.ro). Tel : 0722 601 830, fun-
datia@snagov.ro
► Cumpăr întreg poștal Ada Kaleh cu
ștampila Ultima zi (last day), Titus
Orădean, e-mail: t.oradean@upcmail.ro
Tel.:  0722.623.779
► Cumpăr piese obliterate BU-
CURESCI/BUCURESTI din perioada
1872-1910, Dan N. Dobrescu, e-mail:
dndobrescu_dannd@ yahoo.com
► Sell Romania classic lithographed is-
sues (1865-1872), Large vermeil medal
FIP, information: http://www. philatel-
ica.ro/sell.htm, Dan N. Dobrescu, e-
mail: dndobrescu_dannd@ yahoo.com
► Buy computer topics, information:

http://www.philatelica.ro/my_want_l
ist.htm, Dan N. Dobrescu, e-mail:
dndobrescu_dannd@yahoo.com
► Cumpăr piese tematica trandafir.
office@stampland.net
► I want collect mint stamp, mini
sheet from worldwide. My topical:
bird, animal, butterfly, national flag,
sport, map, buildings and flowers. e-
mail:  lijun602999 @hotmail.com
► I look for covers, postcards
franked with old olympics stamps.
Offer stamps, FDC, special cancella-
tions. Kálmán Krecsik, Hungary, 2600
- Vác, Harkály u. 8
► I want stamps relative to Di-
nosaurs and other prehistoric ani-
mals. Edgar Diaz, Venezuela,
Apartado Postal Nº 35, Guarenas
1220-A, Estado Miranda

Cap limpede: Florin PATAPIE-RAICU
Traduceri: Gilda ROŞCA, Florin PATAPIE-RAICU
Pentru abonamente: c_coriolan@yahoo.com
Format electronic: http://www.philatelica.ro/revista.html

Publicitate. Machete și negociere tarife
Advertising. Up-making and 

publicity price list
László KÁLLAI
e-mail: laszlo_kallai@yahoo.com
► Minimum charge €4.00. Six times
for the price of five. Twelve times for
the price of nine. Send text to László
KÁLLAI, laszlo_kallai@yahoo.com and
payment to Coriolan CHIRICHEȘ, e-
mail: c_coriolan@yahoo.com
► Taxa de mică publicitate (schimb
filatelic, vânzare - cumpărare) este de
0,20 € pentru fiecare cuvânt, dar nu
mai puţin de 4,00 € - 20 de cuvinte.
Pentru 6 apariţii se plătesc 5 apariţii, iar
pentru 12 apariţii se plătesc 9 apariţii.
Textul se trimite d-lui László KÁLLAI,
(laszlo_kallai@yahoo.com) iar con-
tra valoarea anunţurilor de mică
pub licitate se achită d-lui Coriolan
CHIRICHEȘ, (c_coriolan@yahoo.com).
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► schimb f ilatelic ► cumparare ► vanzare ►

► philatelic exchange ► buy ► sell ►

► l icitatii ► auction ►

Profila Auctions
http://www.profila.hu

Darabanth Aukciósház
https://darabanth.hu

David Feldman
http://www.davidfeldman.com

Antonio M. Torres
http://www.antoniotorres.com

Corinphila Auktionen
http://www.corinphila.ch

Céres Philatélie
http://www.ceres.fr/vso/default.aspx

François Feldman
http://www.francoisfeldman.com

Roumet
http://www.roumet.fr

Christoph Gärtner Auktionen
http://www.auktionshaus-gaertner.de

YAMAN AUCTION HOUSE
http://www.yamanauction.com

,

^
^

licitaţie ce cuprinde prima parte
a colecţiei Moldova, aparţinînd
cunoscutului expert în România
clasice, Fritz Heimbücher (Ger -
mania). Informaţii la adresa de
web site www.corinphila.ch.

Licitaţie CORINPHILA
În ziua de 3
decembrie
2010, CO -
RIN PHILA

organizeză
la Zü rich o

Expoziţia filatelică in -
ter  judeţeană, care mar-
che ază aniversarea a 21
de ani de la izbucnirea
Revoluţiei Române la
Timișoara, este organi-
zată în perioada 17-22
decembrie 2010 la Casa
Armatei din Timi șoara. Organiza-
tori: Asoci aţia Filatelică Timișoara
(CP 204, OP 1 Ti mi șoara) în cola-
borare cu Consiliul Judeţean Ti -
miș. Clase de com petiţie: tema  -
tică (Istoria poporului român,
Revoluţia din 1989, Cultura ro-

mânească, Etnografie
și folclor românesc),
întreguri poștale, ma-
ximafilie, open, un pa -
nou, cartofilie și fis -
ca lotelie (tematică ge-
nerală). Numărul mi -
nim de feţe de panou
admise în competiţie
este de cinci la maturi

şi trei la tineret (15 foi A4 pe
panou). Cererile de participare,
vizate de asociaţia din care face
parte expozantul, se trimit până
la data de 10 noiembrie 2010, iar
exponatele până la data de 5 de-
cembrie 2010. 

ISTORIA 2010



AUSTROPHIL H.D. Rauch auction
(www.hdrauch.com)
Sale #153, June 11th, 2010 

1964, Sept. 28 - Ostriches (35 B), orange 
and blue omitted. Starting price: €100.00; 

hammer price: €800.00

uuu

uuu

1956, Feb. 21 - National census, 
center inverted (Sc #1081a, Mi #1564I),
strip of 40 stamps (run printing: 
200 stamps). Starting price: 
€20,000.00; hammer price: €32,000.00

1872 - Carol with
beard, 25 B dark 
brown perf. (Sc #52, 
Mi #34), strip of 77
stamps. Starting 
price: €2,000.00; 
hammer price:
€2,000.00

u
u
u



cartea de pe coperta

^

W obbe VEGTER din
Africa de Sud a publicat
recent, în limba en-

gleză, o carte foarte interesantă privind organizarea
exponatelor de filatelie tematică participante la
expoziţii naţionale și interna ţionale. Această lucrare
se adaugă unor titluri similare apărute în alte ţări, o
parte dintre acestea fiind prezentate la adresa de
website http://www.filatelista-tematico. net/topical-
books.html. 

Cartea înglobează, pe 64 de pagini, experienţa
acumulată de autor și este ilustrată cu piese din pro-
pria colecţie. Prin această lucrare Wobbe VEGTER ex-
pune rezultatul înţelegerii sale privind aplicarea
regulamentelor FIP în domeniu, având ca suport o
bogată bibliografie.  

Prezentarea este structurată pe capitole ce decurg
din regulile de evaluare a exponatelor de filatelie te-
matică. Un capitol distinct este acordat exponatelor
de filatelie tematică aferente clasei un panou.  

Parcurgând filele acestei lucrări
avem posibilitatea să concluzionăm
că autorul a depus un efort conside-
rabil, cu intenţia de a organiza și ex-
plicita traiectoria ce trebuie parcursă
de către orice expozant tematician
dornic să obţină aprecieri pozitive în
competiţiile de nivel înalt, care să
conducă la medalii de același nivel.

Lumea filatelică românească, și
nu numai, poate profita de această
lucrare. Cartea include în final, sub
forma unor anexe, reglementările FIP
(generale și speciale) privind realiza-
rea și evaluarea exponatelor de fila-
telie tematică. Cei interesaţi de
această lucrare îl pot contacta pe
autor la e-mail: wvegter@xsinet.
co.za. 

W obbe VEGTER from
South Africa recently
published, in English

language, a very interesting book regarding the orga-
nisation of the thematic philately exhibits participa-
ting at national and international exhibitions. This
work stays next to similar works issued in other coun-
tries, part of them being presented on the  website
http://www.fi latelista-tematico.net/topical
books.html.

This book has 64 pages, the author’s experience
being illustrated by items from the author’s collection.
By this work the author shows the result of his ap-
proaching regarding the implementation of FIP regu-
lations in this domain, having as support a rich
bibliography. 

The presentation is structured on chapters resul-
ting from the evaluation rules for the thematic phila-
tely exhibits. A special chapter is about the thematic
philately exhibits belonging to One frame Class.

Reading the leaves of this book we
get the opportunity to conclude that
the author made a considerable ef-
fort with the intention to organize
and explain the way which is neces-
sary to be done by each thematician
exhibitor willing to obtain, in the com-
petitions of high level, positive appre-
ciations leading to high level medals.

The Romanian philatelic world,
and not only, could take advantage of
this work. The work includes at the
end, as annexes, the FIP (general and
specific) regulations regarding the
realisation and the evaluation of the
thematic philately exhibits. Those
who are interested in this work could
get in contact with the author on
e-mail: wvegter@xsinet.co.za.

Colecţia de documente reali-
zată sub ingrijirea domnului ing.
Emanoil Alexandru SĂVOIU, apă-
rută la editura SITECH din Craiova,
2010, 230 pag., reprezintă primul
pas spre realizarea unei monografii
a primelor mărci postclasice ro -
mânești.

Lucrarea reunește, în primul
volum, documente privind fabrica-
rea timbrelor poștale, fiscale și a
hârtiilor de valoare la Paris în seco-
lul al XIX-lea, identificate în Arhiva
diplomatică a Ministerului de Ex-
terne al României (vol. 106, fond
Franţa) și în Archives des collec-

tions du Musée de la Poste (Franţa,
Paris).

O prefaţă amplă, semnată de
cunoscutul filatelist ing. Andrei Pot-
coavă și dedicată istoricului emisiu-
nii PARIS - 1872, întregește această
lucrare. Un indice de nume, pre-
cum și câteva planșe color privind
emisiunea, completează lucrarea în
mod inspirat.  

Pentru munca depusă îl felici-
tăm pe autor și așteptăm cu mare
interes următorii pași ai monogra-
fiei dedicate primelor mărci post-
clasice românești.

Cei interesaţi de această lucrare
îl pot contacta pe autor la e-mail:
manu_rod2307@yahoo.com

��

Pagină realizată de Dan N. DOBRESCU, AEP

Thematic exhibiting

Documente


