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Posta militara greaca pe teritoriul

României (1919) - Completari

Documente referitoare la începerea activității
poștale în România în timpul ocupației din 
Primul Război Mondial

Dumitru F. Dumitru 
la 80 de ani

Am văzut în articolul publicat în philatelica.ro nr. 6(35) /
2014, că militarii din trupele elene staționate în România și
Basarabia puteau expedia corespondența lor pe două căi:

- prin poșta de campanie a Marilor Unități elene, res-
pectiv prin Oficiile Poștale Militare nr. 907, 910, 922 și 924;

- prin poșta civilă română în cazul unităților militare izo-
late față de comandamentele Marilor Unități (și am văzut
exemplul aparte a Regimentului 2 Infanterie din Constanța).

Iată că între timp am descoperit și o a treia modalitate
de transport a corespondenței militare elene din România,
și anume prin oficii poștale militare din afara teritoriului
românesc. Pentru exemplificare să vedem imaginea de la
pag. 6, a unui plic ce conține o scrisoare datată Galați 14-
4-19 (deci 27 aprilie 1919, stil nou), a unui subofițer din
Regimentul 3 Infanterie, rănit și internat într-un spital din
Galați, care comunică familiei, printre altele: Sunt acum în
România, în spital, din fericire doar ușor rănit la mâna
dreaptă ... Nu pot scrie deoarece mă doare mâna, un sol-
dat face acest lucru pentru mine. În adresa sa, trecută pe
scrisoarea interioară, este menționat oficiul poștal militar

Zborul spre libertate 

Dan Simion GRECU 

Profesor Nicolae Salade
maximafilistul anului 2015

Consiliul director al S.R.M.D.V.N. a decis să acorde
domnului profesor Nicolae Salade titlul de "Maximafi-
listul anului 2015" pentru întreaga activitate: organiza-
rea expoziției naționale de maximafilie SIBIUMAX 2015
(articolele publicate de revistele de specialitate din ţă-
rile europene sunt mărturii ale aprecierilor unanime),
editarea revistei Curierul Filatelic, consistenta activitate
în cadrul Asociației Filateliștilor din Sibiu. Felicitări!

RAHOVA -
o stampila necunoscuta din 1878
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Regele FERDINAND I
Realizare: 

Grupa de maximafilie a AFB. 
C.p.i. - Editura FULL COLOR

București, 2015.
Obliterare ocazională: 150 DE LA

NAȘTERE / REGELE / FERDINAND I
/ AL ROMÂNIEI / 1865-1927,

24.08.2015 024290 BUCUREȘTI 37.

Regina MARIA a României
Realizare: Grupa de maximafilie a AFB. 

C.p.i. - Editura FULL COLOR București, 2015.
Obliterare ocazională: 140 DE LA NAȘTERE / 
REGINA MARIA / A ROMÂNIEI / 1875-1938,

29.10.2015 024290 BUCUREȘTI 37.

Macul, ciocoarea și luceafărul
Realizare: Asociația Filateliștilor Sibiu. C.p.i. - Editura FULL COLOR București, 2015.

Obliterare ocazională: PROTEJAȚI FLORA SPONTANĂ, 26.08.2015 SIBIU.

CARPICA XLIV, publicație a Consiliului Județean
Bacău - Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”

Bacău, editată în 2015. Din sumar: Bacău, file de is-
torie filatelică și poștală (I), p.339-374. Un amplu și

documentat material semnat de dl Ioan Catană, ce
conține și piese din exponatul său Bacău - postal
history pages (http://philatelica.ro/04_35.html).
(dnd)
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Colegul nostru dl Dumitru F.
Dumitru, redactor al revistei phi-
latelica.ro, a împlinit pe 16 ianua-
rie 2016, frumoasa vârstă de 80
de ani. Din anul 1973 se numără
printre filateliști, devenind mem-
bru al Cercului filatelic “Tudor
Vladimirescu” - București, vice -
președinte 1983-1998, iar din
aprilie 1998 președinte al Cercu-
lui. A continuat să activeze la nivel
înalt în mișcarea filatelică, îndepli-
nind o serie de respon sabilități;
astfel: din mai 1990 până în iunie
1998 - președinte al Asociației
Filateliș tilor din Bucu rești (în pre-
zent secretar al Biroului executiv
al AFB); din mai 1992 până în sep-
tembrie 2000 - vice președinte cu
probleme organizatorice în C. di-
rector al FFR; din septembrie
2000 până în octombrie 2008 -
membru al CD FFR, compartimen-
tul Organizatoric (în octombrie
2008 a fost ales și numit
vicepreședinte în C. director al
FFR cu problemele Comisiilor spe-
cializate ale FFR, congres anulat în
tribunal).

A inițiat, începând cu anul
2001, Saloanele filatelice BUCU -
REȘTI, care s-au ținut regulat
ajungând la ediția a XV-a. De
amintit că primele  două  saloane
s-au desfășurat la Muzeul Națio -
nal de Istorie a României, apoi la
Muzeul Șuțu. A fost comisar
național la prima Expoziție filate-
lică binațio nală ISRAEL - ROMÂ-

NIA - TELAFILA 1993, Tel-Aviv, Is-
rael. A făcut parte din Comitetele
de Organizare (CO) ale unor mari
expoziții ale AFB și FFR dintre care
amintim: preșe dinte CO ROMFI-
LEX 1996, vicepre șe dinte CO
EFIRO 1998, coor do nator național
în CO EFIRO 2004.

A debutat expozițional în 1982
la primul salon al Cercului filatelic
„Ziariștii”.  Exponatele sale de ban-
derole și ștampile pentru ziare,
completate în permanență, au
fost prezentate la o serie de
expoziții interne și internaționale,
fiind distinse cu medalii în rang de:
Aur (PAZ DEL CHACO, La Paz-Boli-
via - 2001; Salonul carto-filatelic
BUCUREȘTI 2015, un panou); Ver-
meil Mare (BALKANPHILA XI, No-
visad-Iugoslavia, 1987; Bilaterala
ROMÂNIA-POLONIA, Boto șani,
1997;  EFIRO 2004, Româ nia); Ver-
meil (NAȚIONALA ́ 88 - „130 de ani
Cap de Bour”, București; Naționala
de istorie poștală, Timișoara,

1996;   Expoziția filatelică mon-
dială EFIRO 2008, București, un
panou). Este atestat membru de
juriu categoria a III-a.

A inițiat seria de plicuri între-
guri poștale intitulate „Din istoria
presei românești” (a se vedea pas-
tila de mai jos). A executat grafică
de ștampile și a zeci de plicuri oca-
zionale dedicate presei ale
expozițiilor cercurilor Ziariști, T.
Vladimirescu.

În baza materialului documen-
tar aflat în colecția sa privind ban-
derolele pentru ziare a publicat o
serie de articole  în revistele Fila-
telia și philatelica.ro, articole ce
sunt citate în cărți de specialitate
din domeniu. A machetat și redac-
tat cataloage pentru o serie de sa-
loane ale AFB, Bienale de filatelie
polară, Sădirea arborilor ș.a.

Pentru întreaga sa activitate
filatelică a primit o serie de dis -
tincții, între care: Diploma de
Onoa re cu prilejul aniversării a
125 de ani FABRICA DE TIMBRE
(1997), Diploma de Excelență a
Federației Filatelice Române
(2002), Diploma de Excelență a
Asociației Filateliștilor din Bucu -
rești pentru întreaga activitate fi-
latelică cu ocazia jubileului 50 de
ani AF din București (1958-2008).

La Mulți Ani cu sănătare și reali-
zarea dorințelor alături de cei dragi,
domnule Dumitru!

Dan N. DOBRESCU

Dumitru F. Dumitru la 80 de ani

Seria de întreguri poștale Din istoria presei românești

An Cod Denumire Obliterat cu ștampilă ocazională

2002 052 RESBOIUL G-ral dr. Carol Davila
053 DOROBANȚUL Mr. Gheorghe Șonțu
054 RESBOIUL Regele Carol I

2003 173 165 de ani GAZETA DE TRANSILVANIA George Barițiu
174 165 de ani FOAIE PENTRU MINTE, INIMĂ ȘI LITERATURĂ   George Barițiu
175 165 de ani ROMÂNIA Primul cotidian românesc
176 155 de ani PRUNCUL ROMÂN C.A. Rosetti și D. Bolintineanu
177 155 de ani POPORUL SUVERAN C.A. Rosetti și D. Bolintineanu
178 145 de ani ZIMBRUL ȘI VULTURUL V.A. Urechia

2004 001 110 de ani VATRA I. Slavici, I.L. Caragiale, G. Coșbuc
002 175 de ani CURIERUL ROMÂNESC I. Heliade Rădulescu
003 175 de ani ALBINA ROMÂNEASCĂ Gh. Asachi
004 165 de ani FOAIA SĂTEASCĂ A PRINȚIPATULUI MOLDAVII   Gh. Asachi și M. Kogălniceanu
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Cinstirea veteranilor din războaiele pentru apă-
rarea unei ţări a fost şi este o obligaţie a tuturor ce-
tăţenilor acelui ţări. În România, veteranii războiului
de independenţă dintre anii 1877-1878 au avut
parte de o cinstire deosebită. Apoi, pentru veteranii
războaielor din 1913 şi 1916-1921 s-au creat legi de
cinstire în anul 1945. Pentru cel de al Doilea Război
Mondial situaţia recunoaşterii veteranilor de război
a fost mult mai complicată. Ocupaţia militară sovie-
tică a României dintre anii 1944-1958 a dus la consi-
derarea „războiului sfânt contra bolşevismului” (22
iunie 1941-23 august 1944), prin care s-a încercat re-
configurarea unităţii naţionale a României, ca un act
de „trădare naţională” şi s-a încercat victimizarea tu-
turor celor care au participat la el.     

În anul 1963, Consiliul de Miniştri al R.P.R. a emis
Hotărârea nr.875/1963 pentru constituirea Comitetu-
lui Naţional al Veteranilor din Războiul Antifascist1,
adică numai pentru cei care au participat la război în
perioada 23 august 1944-9 mai 1945, cei care lupta-
seră în armata română înainte de data de 23 august
1944, nefiind socotiţi ca veterani de război şi nealo-
cându-li-se nici un drept de veteran de război.

În anul 1980 (sau până la începutul anului 1982)
Comitetul Organizatoric al Veteranilor din Războiul
Antifascist (C.O.V.R.A.) s-a unit cu Asociaţia foştilor
luptători din ilegalitate şi s-a format „Comitetul foş-
tilor luptători antifascişti şi al veteranilor de război”.
Nici de această dată nu au fost recunoscuţi ca vete-
rani de război cei care au luptat pe Frontul de Est
până la 23 august 1944. 

Abia la 27 decembrie 1989, reprezentanţi ai vetera-
nilor participanţi la campaniile militare din est şi din
vest, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au
desfiinţat vechea structură organizatorică a foştilor lup-
tători şi au constituit o structură nouă, numită „Asocia-
ţia Naţională a Veteranilor de Război” din România,
organizaţie independentă, neguvernamentală, apoli-
tică, nepatrimonială si nepartinică - non profit, cu statut
de utilitate publică, întrunind în rândurile sale "foştii
luptători supravieţuitori în cele două războaie mon-
diale, văduve de război şi văduve de veterani de război". 

Spre deosebire de alte organizaţii, atât C.O.V.R.A.
cât şi Comitetul foştilor luptători antifascişti şi al ve-
teranilor de război au folosit pentru corespondenţa
lor cărţi poştale militare semiilustrate personalizate
prin supratipărirea adresei lor poştale. 

În volumul autorului publicat în anul 20012 în Capi-
tolul 13.3.4 „Cărţile poştale militare ale veteranilor de
război”, pag. 346-350, au fost prezentate în premieră

Cărțile poștale militare ale 
veteranilor de război

1974 - 1989

^ ,

Honoring Veterans of the wars for the defense of
a country was and is an obligation of all citizens of
that country. In Romania, veterans of the war of in-
dependence between the years 1877-1878 have had
a special honor. Then, for veterans of wars of 1913
and 1916 to 1921 were created by laws in 1945. To
honor the WWII war veterans recognition situation
was more complicated. Soviet military occupation of
Romania between the years 1944-1958 led to con-
sideration of "holy war against Bolshevism" (June
22nd, 1941 - August 23rd, 1944), which attempted re-
configuration of Romania's national unity, as an act
of "national treason" and to victimization tried all
those who participated in it.

In 1963, the Council of Ministers of R.P.R. issued
Decision no. 875 / 1963 for the constitution of the
National Committee of War Veterans Antifascist1,
that only those who participated in the war in Au-
gust 23rd, 1944 - May 9th, 1945, those who had
fought in Romanian army before date of August 23rd,
1944 not being counted as war veterans and not al-
locating them the right to any veteran of war.

In 1980 (or until early 1982) Organizing Commit-
tee of Antifascist War Veterans (C.O.V.R.A.) joined
the Association of former underground fighters and
formed the "Committee former anti-fascist fighters
and war veterans". Not this time were not recog-
nized as war veterans who fought on the Eastern
Front until August 23rd, 1944.

It was only on December 27th, 1989, representa-
tives of veterans participating in military campaigns
in the East and West during the WWII, abolished the
old division of the former fighters and formed a new
structure called the "National Association of War Vet-
erans" of Romania, independent, non-governmental,
apolitical, non-patrimonial and non-affiliated - non
profit, public benefit status and meets its ranks 'the
former fighters survivors in the two world wars, war
widows and widows of veterans'.

Unlike other organizations, both C.O.V.R.A. and
Committee of former anti-fascist fighters and war
veterans have used their correspondence semi-illus-
trated military postal cards customized by overprint-
ing their postal address.

In the author's volume published in 20012 in
Chapter 13.3.4 "Military postal cards of veterans”,
pp. 346-350, were presented for the first time some
of the postal cards used for correspondence by the
Committee of former anti-fascist fighters and war
veterans in the period 1980-1989.

Military postal cards of 
the war veterans

1974 - 1989
ing. Călin MARINESCU, engineer

1 HCM nr. 37/27 oct. 1963
2 ing. Călin Marinescu, Istoricul Poştei Militare Române
1859-2000, Bucureşti 2001 

uuu

1 Decision no. 37/October 27th, 1963 of Ministers Council
2 ing. Călin Marinescu, History Romanian military poste
1859-2000, Bucharest 2001 

uuu
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unele dintre cărţile poştale folosite pentru corespon-
denţă de către Comitetul foştilor luptători antifascişti
şi al veteranilor de război în perioada 1980-1989.

În anii care au trecut de la publicarea volumului
au putut fi identificate şi cărţi poştale folosite de
C.O.V.R.A., purtând supratipare la adresa expedito-
rului cu denumirea acestuia. 

O sistematizare provizorie a cărţilor poştale mili-
tare folosite de C.O.V.R.A. şi Comitetul foştilor luptă-
tori antifascişti şi al veteranilor de război, după
tipurile de supratipar, este prezentată în continuare:

Tip A - aprilie 1974
Cărţi poştale cu supratipar pe cinci rânduri: „CO-

MITETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR / DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST / Strada Cobălcescu nr. 28 /
Bucureşti - sectorul 7”

Tip B - octombrie 1974
Cărţi poştale cu supratipar pe trei rânduri:

„C.O.V.R.A. / Str. Cobălcescu nr. 28 / Bucureşti - sect. 7”
Tip C - aprilie - noiembrie 1975
Cărţi poştale cu supratipar pe cinci rânduri: „CO-

MITETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR / DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST / Str. Cobălcescu nr. 28 / BU-
CUREŞTI - SECTORUL 7”. Cele cinci rânduri sunt mai
apropiate sau mai distanţate după tipul cărţii poştale
semiilustrate: normală sau oficială.

Tip D - martie 1976
Cărţi poştale cu supratipar pe trei rânduri: „CO-

MITETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR / DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST ”

Tip E - mai 1976, februarie 1980
Cărţi poştale cu acelaşi supratipar pe trei rânduri,

dar cu litere mai mici şi îngroşate.
Tip F - iunie 1976
Cărţi poştale cu acelaşi supratipar pe trei rânduri,

cu litere mici şi îngroşate, dar având şi un al patrulea
rând „str. Cobălcescu nr. 28”, cu litere subţiri.

Tip G - martie 1978
Cărţi poştale cu supratipar pe trei rânduri: „CO-

MITETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST / Strada Cobîlcescu nr. 28 -
Bucureşti”.

Tip H - septembrie 1982
Cărţi poştale cu supratipar pe trei rânduri: „COMI-

TETUL FOŞTILOR LUPTĂTORI / ŞI VETERANILOR DE RĂZ-
BOI / ÎMPOTRIVA FASCISMULUI” şi cu bandă compactă
acoperind inscripţia „MINISTERUL FORŢELOR ARMATE”.

Tip I - octombrie 1989
Cărţi poştale cu acelaşi supratipar pe trei rânduri:

„COMITETUL FOŞTILOR LUPTĂTORI / ŞI VETERANILOR
DE RĂZBOI / ÎMPOTRIVA FASCISMULUI”, dar fără
bandă compactă, întrucât cărţile poştale erau inscrip-
ţionate corect „MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE”.

Desigur este posibil să mai existe şi alte tipuri de
supratipare necuprinse în această  listă,  mai  ales
înainte de anul 1974.

Din informaţiile găsite până în prezent, cărţile
poştale au fost folosite de către C.O.V.R.A. şi Comi-
tetul foştilor luptători antifascişti şi al veteranilor de
război în principal pentru invitarea veteranilor

pagina 3 ü

In the years that have passed since the publica-
tion of the volume could be identified and used by
C.O.V.R.A. postal cards bearing overprints sender's
address with its name.

A provisional systematization military postal
cards used by C.O.V.R.A. and Committee of former
anti-fascist fighters and war veterans, the types of
overprints, is as follows:

Type A - April 1974
Postal cards with overprint on five rows: „COMI-

TETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR / DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST / Strada Cobălcescu nr. 28 /
Bucureşti - sectorul 7”

Type B - October 1974
Postal cards with overprint on three rows:

„C.O.V.R.A. / Str. Cobălcescu nr. 28 / Bucureşti - sect. 7”
Type C - April - November 1975
Postal cards with overprint on five rows: „COMI-

TETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR / DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST / Str. Cobălcescu nr. 28 / BU-
CUREŞTI - SECTORUL 7”. The five rows are spaced
closer or distant by type of semi-illustrated military
postal cards: normal or official.

Type D - March 1976
Postal cards with overprint on three rows: „CO-

MITETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR / DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST ”

Type E - May 1976, February 1980
Postal cards with the same overprint on three

rows but smaller letters and in bold.
Type F - June 1976
Postal cards with the same overprint on three

rows, in small letters and bold, but having a fourth
"str. Cobălcescu nr. 28 ", thin letters.

Type G - March 1978
Postal cards with overprint on three rows: „CO-

MITETUL ORGANIZATORIC / AL VETERANILOR DIN
RĂZBOIUL ANTIFASCIST / Strada Cobîlcescu nr. 28 -
Bucureşti.

Type H - September 1982
Postal cards with overprint on three rows: „CO-

MITETUL FOŞTILOR LUPTĂTORI / ŞI VETERANILOR DE
RĂZBOI / ÎMPOTRIVA FASCISMULUI” and with com-
pact tape covering the inscription „MINISTERUL
FORŢELOR ARMATE”.

Type H - October 1989
Postal cards with the same overprint on three

rows: „COMITETUL FOŞTILOR LUPTĂTORI / ŞI VETERA-
NILOR DE RĂZBOI / ÎMPOTRIVA FASCISMULUI”, but
not compact tape, where as postal cards were printed
correctly „MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE”.

Of course it is possible to exist other types of over-
prints included in this list, especially before 1974.

From the information found so far, postal cards
were used by C.O.V.R.A. and Committee former
anti-fascist fighters and war veterans mainly war
veterans inviting them to events. Perhaps they were
used for other communications in the interests of
war veterans.

uuu uuu
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de război la evenimentele organizate de ele. Probabil
ele au fost folosite şi pentru alte comunicări în inte-
resul veteranilor de război. 

În Tabelul nr. 1 au fost prezentate câteva dintre
datele când au avut loc conferinţe / expuneri / pre-
legeri pentru veteranii de război şi ce cărţi poştale
au fost folosite pentru a fi invitaţi la acestea. 

Din analiza informaţiilor din tabel se pot trage
mai multe concluzii:

- tipărirea s-a făcut pe bază de comenzi oficiale,

Table no. 1 were shown some of the dates they
occurred conference / exposure / lectures for war
veterans and postal cards that were used to be in-
vited to them.

The analysis of information in the table can draw
more conclusions:

- printing made based on official orders even if
not all the postal cards were printed on them com-
mand numbers;

Tabelul nr. 1 / Table no. 1

Nr. crt.  Data la care a avut loc evenimentul Supratipar   Nr. comandă de tipar     Cod CP     Culoare CP Fig.
No.        The date when the event occured Overprint     No. print command        PC code   PC color

1            29 aprilie / April 29th1974 A B10674; c.595 837/72     Albastru / Blue 1
2            16 octombrie / October 16th 1974 B B10474; c.709 846/72     Oliv 2
3            1 februarie / February 1st 1975 - - 0001/74   Albastru / Blue -
4            17 martie / March 17th 1975 - B10675; c.560 0001/74   Oliv -
5            28 aprilie / April 28th 1975 C - 13/71 Oliv 3
6            4 iulie / July 4th 1975 C B10375; c.1062 0001/74   Albastru / Blue 4

0002/74   Verde / Green 5
7            14 noiembrie / November 14th 1975 C B.10475; C.730 0387/75   Oliv 6

0388/75   Verde / Green 7
8            27 martie / March 27th 1976 D - 0387/75   Oliv 8
9            17 mai / May 17th 1976 E - 0001/74   Albastru / Blue 9
10          25 iunie / June 25th 1976 F B10676;c.635 0388/75   Verde / Green 10
11          20 decembrie / December 20th 1976    - - 0388/75   Verde / Green -
12          20 ianuarie / January 20th 1978 - - 0001/74   Albastru / Blue -
13          31 martie / March 31th 1978 G - 0001/74   Albastru / Blue 11
14          22 februarie / February 22nd 1980 E - - Verde / Green 12
15          30 septembrie / September 30th 1982 H - - Maro / Brown 13
16          19 octombrie / October 19th 1989 I - - Albastru / Blue 14

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4Fig. 3
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Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12
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chiar dacă nu toate cărţile poştale au tipărite pe ele
numerele comenzilor;

- au fost folosite cărţi poştale cu şi fără supratipar
la adresa expeditorului;

- au fost supratipărite cărţi poştale diferite pentru
acelaşi eveniment;

- evenimentele au avut loc cel puțin odată la 1-
1,5 luni. 

În Fig. 15 şi Fig. 16 sunt prezentate exemple de
texte tipărite pe spatele cărţilor poştale, cuprinzând
informaţii despre evenimentele care urmau să aibă
loc şi la care erau invitaţi veteranii de război.

- were used postal cards with and without over-
print sender's address;

- were overprinted different postal cards for the
same event;

- the events took place at least every 1-1.5
months.

In Fig. 15 and Fig. 16 are examples of the printing
on the back of postal cards with information about
the events that were to take place and to which
were invited the war veterans.

nr. 922, arondat Diviziei XIII Elene (gru-
pată la acea dată în zona Budachi - Cu-
levcea, cu comandamentul și oficiul
poștal la Benchendorf, toate în Basa-
rabia, la o distanță de cca. 250 kilo-
metri est față de Galați !). În aceste
condiții, expediția prin oficiul poștal
militar al diviziei nu era posibilă, dar,
spre deosebire de situația din
Constanța, nici nu s-a luat decizia
expediției corespon den ței prin poșta română din Galați.
Soluția a fost de a trimite plicul tot cu poșta militară
elenă, pe unul din vasele de trasport plecate din portul
Galați spre Grecia, cu cartarea sa consecutivă la primul
oficiul poștal militar elen întâlnit în cale. Acesta a fost
oficiul 920 (vezi ștampila ΣΤΡΑΤ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 920 cu

data de 28.4.1919, așadar 11 mai 1919, cu 14 zile mai
târziu față de datarea scrisorii), localizat tocmai în Con-
stantinopole, Turcia ! Restul elementelor poștale sunt
deja cunoscute: sosire Atena /  ΑΘΗΝΑΙ 13.ΜΑΙ.19 (26
mai 1919), cenzura elenă din Atena cu eticheta de în-
chidere bilingvă pe care s-a aplicat ștampila ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ / 15 în negru, și numărul cenzorului 96.

Poşta militară greacă ...

Fig. 13 Fig. 14
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Oficiul telegrafic - poștal militar (OTPM) Rahova
s-a înființat la 9 / 21 noiembrie 1877, legătura fă-
cându-se prin biroul telegrafic - poștal Bechet, prin
trecerea corespondenței peste Dunăre cu o barcă
însoțită de un conducător poștal1. Ștampila acestui
oficiu ca și a celorlalte înființate în Bulgaria nu se
cunoștea până la apariția plicului pe care îl prezen-
tăm în Fig. 1 - coperta 1.

Ștampila RAHOVA este aplicată pe două mărci
poștale de 5 și 10 Bani din emisiunea București 1, pli-
cul fiind expediat la TURNU MĂGURELE lui Ivanita Si-
meonoff, un negustor din a cărui corespondență se
cunosc și alte plicuri.

Data ștampilei este lizibilă parțial, fiind 9 JAN 78
(calendar Gregorian). Ștampila de tranzit CRAIOVA
10 JAN 77 (în loc de 78) - calendar Gregorian, iar
ștampila de sosire TURNU MAGURELE 12 JAN 78 (ca-
lendar Gregorian).

Scrisoarea având conținut comercial a fost scrisă
la 18 decembrie 1877 (calendar Iulian) la Rahova.
Rahova apare scris în scrisoare ca loc de expediție al
acesteia (Fig. 2).

Ștampila este tip cu „acante” (cu trei ornamente

RAHOVA - o ștampilă necunoscută

pagina 7ü

Telegraph - postal military office (OTPM) Rahova
was established on 9/21 November 1877 bond being
made by telegraph - postal office Bechet, by passing
mails a boat across the Danube accompanied a postal
leader1. The postmark of this office as established in
Bulgaria and the other was not known until the appear-
ance of envelope you are shown in Fig. 1 - cover 1.

RAHOVA postmark is affixed on two stamps of 5
and 10 Bani from the issue Bucharest 1, envelope
being sent to Ivanita Simeonoff, at TURNU
MAGURELE, a merchant whose known correspon-
dence and other envelopes.

Postmark date is partially readable, the 9 JAN 78
(January 9th, 1878; Gregorian calendar). Transit post-
mark CRAIOVA 10 JAN 77 (instead of 78) - Gregorian
calendar, and the arrival postmark TURNU MAGU-
RALE 12 JAN 78 (Gregorian calendar).

The letter was written with commercial content
from December 18th, 1877 (Julian calendar) to Ra-
hova. Wrote in a letter that appears Rahova shipping
its place (Fig. 2).

Postmark is type ‘acanthus’ (three acanthus leaf
ornaments) - B1f type 2- circle having an outer diam-
eter of 25 mm; letters of the word RAHOVA height:

RAHOVA - unknown postmark
ing. Emanoil SĂVOIU, engineer

1 ing. Călin Marinescu, Poșta miltară română 1859-1995 și
corespondența prizonierilor de război, Bucureşti 1998

1 Călin Marinescu, engineer, Romanian military post and cor-
respondence of war prisoners 1859-1995, Bucharest 1998

Fig. 2

continuare pe coperta 4 continue on the cover 4
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Povestea timpului la Slănic - Moldova

Orice colecţionar-cercetător visează să
găsească în colecţia sa măcar o piesă care să con-
firme ideea că marile bucurii sunt provocate de
detaliile aparent neînsemnate. Printre ilustratele
primite într-un an, cadou de ziua onomastică, de
la colegul Vasile Doroş mi-a atras atenţia o carte
poştală ilustrată banală cu imagine din Slănic-
Moldova dar, interesantă în conţinut (Fig. 1). 

Un scris de mână citeţ şi frumos caligrafiat cu
creionul, transmitea un mesaj care făcea din
cartea poştală un veritabil document, martor al
istoriei românilor.

Îmi imaginam cetăţeanul care, probabil cu
răbdarea ajunsă la limită, scria printre altele: (Fig.
2) „...A dat Dumnezeu şi am găsit în sat mâncare
mai bunicică. Aşa de exemplu, ieri am mâncat
păstrăv prospăt prăjit. Două bucăţi de păstrăvi de
câte o şchioapă de lungi, 50 de bani. De azi în colo
găteşte pui de găină. Închipuieşte-ţi că nu mai e
nimeni, absolut nimeni în Slănic. Numai eu singur
şi la cură şi în pădure şi pe  terasă,  etc.  Mâine
nu-ţi mai scriu de aici din cauză că azi se
desfiinţează oficiul poştal. ...”

Informaţia cu caracter de „ştire” pentru
colecţionari este confirmarea de la faţa locului a
faptului că oficiul poştal din staţiunea Slănic-
Moldova se desfiinţa „azi” (10 septembrie 1913)
adică, avea regim temporar de lucru. Istoria
staţiunii de tratament Slănic (Moldova)
consemnează că piatra de fundaţie a localităţii a
fost pusă de serdarul Mihalache Spiridon, cel care
în ziua de Sfântul Ilie a anului 1800 a descoperit
primul izvor de apă „cu gust sărat şi înţepător”[03].
Efectul tămăduitor al apelor, recunoscut de
specialiştii vremii prin analize, a contribuit la con-
solidarea unui centru urban care s-a dezvoltat
destul de rapid. În anul 1837 staţiunea notată pe
hartă sub numele de „Feredeiele Slănicului”[04]

avea 50 de „colonizatori” şi dezvoltarea începea
să fie evidentă odată cu ridicarea primelor spaţii ci -
vilizate de cazare şi tratament. Dezvoltarea se înscria
în tendinţa generală de modernizare a societăţii
româneşti şi ca urmare, instituţiile statului, printre
care şi cea telegrafo-poştală, acţionau pentru
susţinerea progresului. Introducerea serviciului
poştei rurale (1865) a determinat înfiinţarea câtorva
sute de oficii rurare grupate în jurul unor oficii
poştale existente[01]. Pe acelaşi principiu, Direcţia
Generală a Telegrafelor şi Poştelor (D.G.T.P.) emite la
11 august 1865 ordinul nr.55 [02] prin care se
înfiinţează patru birouri poştale-balneare cu serviciul
limitat numai pentru sezonul balnear de tratament.
Printre ele şi oficiul Slănic din districtul poştal Bacău
[03]. Oficiul sezonier „Băile Slănic” era finanţat de Stat
şi depindea din punct de vedere organizatoric şi fi-
nanciar de cel mai apropiat oficiu telegrafo-poştal

existent respectiv, Tg. Ocna. Ordinul D.G.T.P.
stabileşte cu claritate faptul că oficiul balnear
funcţiona pe „perioada sezonului”, fără a preciza
datele calendaristice ale acestuia. Stabilirea progra-
mului sezonului balnear era atributul administraţiei
staţiunii. Din sursele documentare studiate se
confirmă că staţiunea Slănic era activă pe perioada
verii, lunile iunie până în septembrie.

Un raport medical citat în [04] pag. 32 arăta că
perioada de cură era posibilă doar pe timp călduros
şi era 15 iunie la 15 septembrie. În Monitorul Oficial
al României din iulie 1874 apărea următoarea
informaţie despre oficiul Băile Slănic: ,,La 10/22
iunie stil nou 1874 s-a deschis la Băile Slănic din dis-
trictul Bacău un birou poştal pe tot timpul sezonului".
O reclamă comercială pentru „Băile Slănic-Moldova”
(Fig. 4, sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sl%C4%
83nic-Moldova) din anul 1886 precizează că

ing. Mihai CEUCĂ

uuu

Fig. 1

Fig. 2
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„sezonul ţine dela 1 Iunie până la 1 Sept”. Ilie, expe-
ditorul ilustratei din această relatare susţine că ofi-
ciul se închide „azi 10 sept 1913”. Era o zi de
miercuri, în mijlocul săptămânii...

Revenind la povestea ilustratei martoră a istoriei,
se constată că se închide oficiul dar, de ce expedi-
torul a notat pe cartea poştală ca dată de scriere 10
sept 1913 şi pe ştampila poştei apare ca dată de
primire 23 sept 1913? (Fig. 3) Cine era defazat în
timp, expeditorul sau poştaşul? 

Pentru a clarifica enigma, să rememorăm pe
scurt istoria calendarului gregorian. 

Împăratul roman Iulius Cezar a adoptat în anul 46
î.Hr. sistemul de calcul al timpului după modelul
egiptean, cu anul de 365 de zile, sistem care s-a
numit "calendarul iulian". Acest calendar a fost
folosit de întreaga creştinătate timp de 1.500 de ani.
Tot de calendarul iulian s-au servit şi Sfinţii Părinţi la
Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325, la cal-
cularea datei Paştilor. Deoarece între calculul calen-
darului iulian de 365 de zile si 6 ore si cel al
calendarului solar de 365 zile, 5 ore, 43 minute si 46
secunde rezulta anual o diferenta de 11 minute si 14
secunde, la 24 februarie 1582, papa Grigorie al XIII-
lea a făcut o reformă, suprimând zece zile din calen-
dar, astfel încât data de 5 octombrie a devenit 14
octombrie 1582. De atunci calendarul s-a numit
"gregorian" sau "stilul nou". Cu această modificare,
calendarul a fost adoptat de majoritatea ţărilor lumii
cu destulă reticenţă deoarece schimbările erau pri -
vite drept o încercare de cucerire a supremaţiei
catolicismului faţă de ortodoxism. Oficial, calendarul
gregorian a fost adoptat în Romania la 1 aprilie 1919,
fără a se cere consimtamantul Bisericii [09]. Prin de-
cretul lege din 5 martie 1919 se stabilea introdu -
cerea noului sistem pentru toate organele şi
instituţiile de stat, judeţene sau comunale, per-
soanele juridice de orice fel şi pentru întreaga
populaţie, la data de 1 aprilie 1919, dată care,
datorită faptului că în secolul al XX-lea diferenţa a
crescut la 13 zile, devenea astfel 14 aprilie. Biserica
Ortodoxă Română, în urma conferinţei pan-ortodoxe
de la Constantinopol din 1923, hotăra în 1924 în-
locuirea calendarului iulian cu cel gregorian la data
de 1 octombrie, dată care devenea astfel 14 oc-
tombrie 1924. Esenţial este faptul că o serie de
instituţii, printre care poşta, telegraful, căile ferate
etc., au adoptat calendarul gregorian în serviciile in-
terne şi în relaţiile cu străinătatea, încă din secolul al
XVIII-lea. Poşta română a introdus calendarul grego-
rian la data de 1.1.1865. Prin decretul nr. 818 din de-
cembrie 1864, s-a dispus trecerea la calendarul
gregorian „pe întregul serviciu al telegrafelor şi
poştelor din România". Pentru aplicarea efectivă a

noului calendar (care în secolul trecut avea 12 zile
avans) a dispus ca din punct de vedere poştal ziua
următoare celei de 31.XII.1864 să nu fie 1.1.1865, ci
13.1.1865. Evident, măsura era utilă integrării
României în circuitul poştal internaţional.

O ilustrată aparent banală confirmă faptul că
poate fi considerată document martor al istoriei
poştale şi sociale.

Bibliografie: 
[01] - Minescu C.tin, Istoria Poştelor Române - originea,
dezvoltarea şi legislaţia lor - Bucureşti 1916
[02] - F.F.R. - Almanah filatelic 1983 - ed. I.P. Filaret, 1983
[03] - Buletinul Telegrafo-Poştal 1865
[03] - Cleopatra Tăutu - Slănicul Moldovei, monografie - ti-
pografia Ziarului “Universul”, 1934
[04] - Romulus-Dan Busnea - Povestea unui colţ de rai Slă-
nic- Moldova - Ed. a 2-a rev, Ed. Magic Print, 2013
[05] - Val. Tebeica - Primele mărci poştale romîneşti 1858-
1865 - ed. Meridiane Bucureşti 1962
[07] - J.G. Neudin - Cartes postales de collection - Paris
1989
[08] – colecţia-exponat Mihai Ceucă - „Slănic-Moldova,
editori de CPI 1898-1938”
[09] - Marcel Dănescu - Dicţionar filatelic - Editura Sport-
Turism, Bucureşti 1979 pag. 27

Fig. 4- Reclamă la Stațiunea Slănic - Moldova 
într-un ziar din secolul al XIX-lea

VETRE de LUMINĂ, exponat
de cartofilie al d-lui Prof.

Sergiu-Marian GĂBUREAC poate
fi consultat pe site-ul philate-
lica.ro la adresa http://philate-

lica.ro/links11.html. Așa cum
declară autorul în preambul, ex-
ponatul conține imagini luate
de-a lungul vremii,  de la între-
tăierea secolelor XIX-XX și până

în anii '20,  imagini care cuprind
frumusețea zidirilor creștine de
pe aceste minunate plaiuri
nemțene. (dnd)
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În acest articol voi începe cu un
plic al cărui imagine, apărută pe
un site de licitaţii (Fig. 1), mi-a
atras atenţia, drept care am parti-
cipat la licitaţia respectivă şi l-am
câştigat. Lucrurile se petreceau în
anul 2014. Pentru a le avea îm-
preună, am licitat separat şi pen-
tru coala de tipar neuzată de pe
plic (Fig. 2), reuşind să o câştig şi
pe aceasta.

Mă voi referi întâi la ceea ce se
vede imediat, urmând să trec
după aceea la ceea ce am aflat ul-
terior. Ca de obicei, surprizele mai
mici sau mai mari, mai bune sau
mai proaste, nu au întârziat să
apară, ceea ce face filatelia tema-
tică un domeniu pasionant şi re-
comandabil.

Să începem chiar cu imaginea
plicului în cauză, al cărui scan
apare în Fig. 1.

Descriere

Elementul dominant  este de -
sigur coala de tipar (blocul de
patru) OSP, Poşta Aeriană, fiecare
bloc având prețul de 1300 lei.

Coliţa prezintă o ştampilă, apli-
cată central, pe care se poate citi
cu uşurinţă oraşul în care a fost
aplicată, MEDIAS, şi data de
12MAI48 (12 mai 1948).

Plicul ar fi fost declarat înscris
la oficiul poştal ca trebuind să fie
înregistrat „Recommandé” (în
franceză), dându-se impresia că
aceasta s-a făcut, dovadă făcând
eticheta de recomandat, ce
poartă numărul 4435. Este pre-
zentă şi o etichetă PRIN AVION. 

În adresă apare numele desti-
natarului (un nume german), pre-
cedată de cuvântul „Exp.”,
urmând numele localităţii şi al
străzii, precum şi ţara de destina-
ţie, care apare ca „(Germany)”.

Pe reversul plicului apare nu-
mele expeditorului şi adresa sa,
după cum urmează: Liviu Facutos,
Medias, Str. Seluneu 45 (Romania).

Iată întrebările pe  care  mi
le-am pus cu privire la acest plic:

- Cine şi de unde era Martin
Marold?

- De ce apare cuvântul „Exp.”
de la „Expeditor” acolo unde tre-
buia să stea „Dest.” de la „Desti-
natar” (sau Domnul, sau Herrn,
sau nimic)?

- De ce numele ţării de desti-
naţie apare în limba engleză? De
ce sunt puse paranteze în jurul
numelui ţării?

- Este adresa indicată una
reală? Există oare (încă) localita-
tea, strada, casa indicate de
adresă?

- De ce nu apare ştampila locu-
lui de destinaţie?

- Cum se face că un plic care a
trecut prin reţeaua poştală, şi încă
în vremuri grele de după război,
arată atât de bine?

- Ce avion apare pe coliţă şi

cum a contribuit el la „infrăţirea
popoarelor”?

- Mai există oare în Mediaş o
stradă cu numele respectiv?

Şi iată ce am aflat:
Numele de pe plic este, proba-

bil, cel al lui Martin Gerd Leo Ma-
rold, născut pe 13 mai 1907 în
Germania. Deoarece părinţii lui,
Siegfried și Franziska Marold, s-au
căsătorit (pe 7 mai 1903) şi au
trăit în Berlin, putem presupune
că acolo a trăit şi fiul lor Martin 1. 

În ziua expedierii scrisorii Martin
împlinise exact vârsta de 41 de ani.

Localitatea Zehhlendorf face
parte din oraşul Berlin, ceea ce
explică menţiunea „Mitte Berlin”
din adresă (Mitte = mijloc, centru,
în germană). 

Zborul spre libertate
Victor MANTA, PWO

Fig. 1
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În 1948 localitatea făcea parte
din Sectorul American al Berlinu-
lui de West. 

Pe acea vreme, deoarece Ber-
linul nu era un stat suveran, el nu
emitea paşapoarte, ci doar o car-
telă care nu avea pe ea simbolu-
rile Germaniei federale şi care nu
indica cetăţenia 2. 

Am constatat pe Web că există

în mod fizic o casă în Berlin la
adresa indicată pe plic. Nu am
găsit însă în Mediaş strada indi-
cată de expeditor.

Etichetele de PRIN AVION şi de
recomandat nu sunt cele folosite
în perioada în care ar fi fost trimis
plicul - Fig. 3a și Fig. 3b (mulţu-
mesc pentru această informaţie
domnului Dan Dobrescu).

Certitudini, presupuneri şi
îndoieli

Am toate motivele să cred că
acest plic nu a circulat efectiv, de-
oarece lipseşte una dintre ştam-
pilele oficiului poştal din Mediaş
(se pun două ştampile pe reco-
mandate), nu apare ştampila lo-
calităţii de destinaţie, iar cele
două etichete nu corespund pe-
rioadei respective.

Coala de tipar obliterată pare
să reprezinte un cadou de zi de
naştere, un cadou frumos pentru
un filatelist, pe care Martin Ma-
rold l-ar fi primit de ziua lui. Nu se
ştie de ce coala a fost obliterată

tocmai la Mediaş. 
Nu văd posibilitatea ca

Martin Marold să fi obliterat
personal coala de tipar la Me-

diaş, deoarece, ca cetăţean al
Berlinului de Vest, nu putea avea
un paşaport de călătorie valabil.
Nici nu cred că în acea perioadă
un cetăţean german să se fi aven-
turat pe un teritoriu controlat de
trupele sovietice.

Plicul arătat (Fig. 1), realizat
din hârtie de o cali-

tate foarte
bună, a fost

Fig. 2

uuu
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Fig. 3a

Fig. 3b
1 Surse: http://www.geni.com/profile/60000000
10308530325/events/6000000010302480264;
http ://w w w. geni .com/prof i le/60000000
10308530325/events/6000000010391820173
2 Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/ West_Berlin
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probabil creat cândva în Germa-
nia, motiv pentru care eu l-am
putut cumpăra, mult mai târziu,
de la un negustor din această
ţară. Neştiind limba română,
creatorul plicului a plasat cuvân-
tul „Exp.” într-un loc vizibil ne-
potrivit.

Una peste alta, plicul repre-
zintă o regretabilă făcătură filate-
lică, realizată cu 10 - 15 ani după
obliterare, deoarece coala de
tipar, deja rară în stare obliterată,
ar fi devenit şi mai rară pe un plic
circulat efectiv (vezi cotele de ca-
talog mai jos). Aceste circum-
stanţe, nefavorabile din punct de
vedere pur filatelic, sunt compen-
sate pe larg de informaţiile care
urmează, mai puţin cunoscute în
prezent.

Filatelie şi propagandă

Orice filatelist cu ceva expe-
rienţă în materie de mărci poştale
româneşti cunoaşte coliţele OSP
(Organizaţia Sportului Popular),
deoarece ele sunt destul de rare,
dar nu oricine ştie ce a reprezen-
tat această organizaţie.

Iată ce aflăm pe Web: „Prin
constituirea Organizaţiei Sportu-
lui Popular (decretul-lege din 7
martie 1946) mişcarea sportivă
de masă era organizată şi subor-
donată politicii centrale a P. C. R.
Se puneau bazele unei organizaţii
aparent inofensive, dar în spatele
dezvoltării educaţiei fizice şi a
sportului era interesul comunişti-
lor de a încadra societatea în cât
mai multe organizaţii de masă,
menite a subordona individul sta-
tului totalitar”. 3

Constatăm că nu a trecut
decât o zi de la instituirea „primu-
lui guvern democrat” - numit gu-
vernul Petru Groza, şi a şi început
sovietizarea, bine pregătită în
prealabil. Cum noua organizaţie
avea nevoie de  propagandă,  pe

1 septembrie 1946 poşta română
a emis o serie de 7 valori (Mi
#1000 - 1006) şi o coală de tipar
compusă din patru coliţe, decupa-
bile cu foarfeca (Mi #B 33, Fig. 2). 

Noua organizaţie avea nevoie
de fonduri, motiv pentru care
două dintre mărcile seriei, pre-
cum şi coliţa, s-au vândut cu o su-
prataxă masivă (Lei 160 + 1340,
300 + 1200, 300 + 1000).

Coala de tipar întreagă a avut
un tiraj destul de scăzut, de
10.000 de exemplare 4, dar ce a
făcut-o rară în bloc de patru a fost
faptul că majoritatea colilor în-
tregi au fost sacrificate pentru a
se decupa cele 4 coliţe din inte-
rior, care aveau şi separate putere
de francare.

În prezent un bloc decupat
este cotat (în Michel 2015) neuzat
la 20 €, iar o coală de tipar de
patru coliţe la 150 €. Aceasta din
urmă ştampilată are o cotă apre-
ciabilă de 250 €. Cota sa pe plic
este una nespecificată şi, deci,
una de amator.

În catalogul Michel găsim indi-
cat, în două locuri, că avionul care
apare pe mărcile seriei şi pe coliţe
ar fi modelul Lockheed 12 Electra
Junior. O consultare a Wikipediei
ne arată că acest model a fost
unul cu 8 locuri (2 piloţi şi 6 pasa-
geri), care mi s-au părut cam
multe pentru un avion folosit ca
unul de şcoală. 

Am aflat repede că el este suc-
cesorul unui alt model, numit Loc-
kheed Electra 10. Acesta, într-o
versiune modificată, a devenit ce-
lebru prin aceea că aviatoarea
americană Amelia Earhard a dis-
părut cu el în încercarea ei, nereu-
şită, dă a zbura în jurul lumii.

Lockheed Electra 10A a fost un
avion cu numai două locuri, deci
mai potrivit pentru a fi folosit într-
un club aviatic. De pe pagina:
http://en.wikipedia.org/wiki/Loc-
kheed_Model_10_Electra aflăm că
printre operatorii civili au modelu-
lui au figurat compania poloneză
LOT şi cea românească LARES (Li-
niile Aeriene Române Exploatate
de Stat). Am ajuns astfel la conclu-
zia că în imagine nu este prezentat
avionul Lockheed 12 Electra Junior,
ci Lockheed Electra 10A.

Căutând în continuare, am
găsit informaţia preţioasă că la
scurt timp după ce Germania na-
zistă a invadat Polonia (ceea ce a
avut loc pe 1 septembrie 1939,
data de început al celui de Al Doi-
lea Război Mondial), guvernul po-
lonez i-a făcut cadou un exemplar
din acest avion companiei româ-
neşti LARES. Acest lucru este expli-
cabil, deoarece Polonia şi România
erau legate printr-un tratat de aju-
torare, şi deoarece pe 17 septem-
brie 1939 şi URSS a invadat
Polonia, prin Est, ceea ce va avea
drept consecinţă dispariţia rapidă
a statului polonez.

Acum pot afirma că ştiu că
avionul care evoluează majes-
tuos pe coliţa primei emisiuni
OSP, avion cu care OSP-ul şi-a
antrenat sportivii săi „populari”
într-un sport pretins a fi unul de
masă, a fost un avion de fabrica-
ţie americană, care a aparţinut
statului polonez şi care nu i-a
fost restituit acestuia după în-
cheierea războiului. Nu degeaba
afirmă deviza de pe fiecare co-
liţă: „PRIN SPORT LA INFRĂŢIREA
POPOARELOR”.

Amatorii de povestiri roman-
tice pot să îşi imagineze cu emo-
ţie crescândă scene de film (de
preferinţă în alb şi negru), în care
un tânăr şi elegant pilot polonez,
într-o ţară atacată din toate păr-
ţile, primeşte ordinul de a o părăsi
de urgenţă, pentru a pune la adă-
post avionul pe care îl pilota. În
consecinţă o urcă în grabă în
avion pe frumoasa sa iubită şi o
porneşte cu ea spre libera Româ-
nie, avionul fiind înconjurat în
zbor de gloanţe trasoare şi explo-
zii ale proiectilelor lansate de ar-
tileria antiaeriană germană şi
sovietică.

New York City, ianuarie 2016
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3 Sursa: http://www.historia.ro/exclu-
siv_web/general/articol/sportul-poli-
tica-cele-mai-vii-relatii-internationale
-secolul-xx
4 Spineanu, Corneliu - Catalogul măr-
cilor poștale românești 1858-1947,
vol I, Direcția Generală a Poștelor și
Telecomunicațiilor, București 1984, p.
130-131

Victor Manta este un cu-
noscut colecţionar al tematicii
Arta pe mărcile poştale, site-ul
său filatelic http://www.arton-
stamps.org/ fiind o referinţă în
materie şi deseori premiat in-
ternaţional.
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Acte de procedură juridică, precizări

Într-un articol anterior * am
prezentat și ilustrat subiectul
mai sus rubricat, față
de care facem
următoa rele com -
plec tări și precizări:

1967 PL 12a M.f.
Stema RSR tip 12,
RECOMANDAT - al-
bastru, 1,55 / 1,75
LEI (Fig. 1)

Plic format mare
230 x 161 mm. Date
de identificare: I.P.F.T.
cd. 2051 - cod 27/67.

Totodată ilustrăm
cel mai vechi extras
de sentință penală
- ESP 1 (Fig. 2 -
front și reverse).

Prețul de vânzare a fost de
2,65 Lei, fiind utilizat între anii

1954 - 1959. 
Format 208 x 300 mm.

ing. Gheorghe TUDOR

Fig. 2

* Tudor, Gheorghe - Acte
de procedură juridică,
philatelica.ro, IV, 4(21) -
iulie-august 2012, C1, 2-7

Fig. 1
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Revista presei

CURIERUL FILATELIC, an XXVI,
nr. 179, octombrie-decem-

brie 2015. Din sumar: Salonul
carto-filatelic București 2015 -
Expoziția filatelică națională
clasa ”un panou”; Expoziția Etnic
2015 - Reșița (ing. Tiberiu Lő-
rincz); Expoziția filatelică Virtus
Romana Rediviva; Ștampile de
cenzură germane - Falsuri ale bi-
roului 24 (IV) - George Morărel;
1916 - Începutul misiunii fran-
ceze în România (Norbert Blis-
tyar); Un filatelist pe frontul din
Moldova ... (Alexandru Mun-
teanu); Reverii filatelice (Ti ron
Martin); 110 ani de la iluminatul
public cu gaz la Mediaș (1905-
2015) - ing. Liviu Pintican-Juga;
Maximafilia la ”Salonul carto-fi-
latelic București 2015” (ing.
Mihai Ceucă); Finlandia 2017 -
Reglementări speciale pentru ju-
rizarea cărților poștale ilustrate
(traducere Ferdinand Gradl); Pla-
cheta din bronz a expoziției in-
dustriale la Mediaș (1929) - jr.
Ovidiu Dicoi; Precizări (Mihai Lu-
cian Valea); De la Romfilatelia;

Știri din țară; Recenzii filatelice.
(dnd)

MAXIMAPHILES FRANCAIS,
nr. 510 / 2015. Din sumar:

Bons souvenirs de Sibiu (Bruno
Bouveret), un amplu articol dedi-
cat expoziției de maximafilie SI-
BIUMAX 2015. O versiune în limba
română a acestui articol o puteți
citi pe site-ul SRMDVN la adresa
http://www.srmdvn.blogspot.co
m/2016/01/retrospectiva-anului-
2015-1.html (Ioan DEJUGAN).

NOTIZARIO A.I.M., nr. 130 /
2015. Din sumar: Maximafi-

lia îmbracă fracul ... pentru ”CAS-
SERO” (Rosario d’Agata), un

amplu articol dedicat expoziției
de maximafilie SIBIUMAX 2015 -
http://www.srmdvn.blogspot.co
m/2016/01/retrospectiva-anu-
lui-2015-4.html, care evidențiază
buna impresie lăsată oaspeților
de echipa de organizatori și de
exponatele participante. (ing.
Mihai CEUCĂ)
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Urmare a imaginii alăturate, la pagina 121 a cata-
logului* se introduce următoarea completare:

Se ilustrează cele menționate în caseta LC 7, în
care scop se plasează imaginea alăturată sub care se
notează:

Letter card No. 7, the aditional printed stamp is
printed in normal position at left on the reverse of
letter card.

Cartea poștală închisă, prezentată alăturat, are di-
mensiunea de 132x162 mm, iar perforația este 11 1⁄2.

ing. Emanoil SĂVOIU

Catalog întreguri poștale, update (13): II. Cărți poștale închise (1891-1919)

* Emanoil Alexandru Săvoiu, Romanian postal stationnery Spe-
cialized catalog 1870-1927, AXA Botoșani 2014



ROMÂNIA EMISIUNI 2015-2016 
ROMANIA 2015-2016 ISSUES

Sursa imaginilor: UPU - WADP Numbering 
System (WNS) http://www.wnsstamps.ch/en

și http://www.stampnews.com

Joint stamp issue Romania - Brasil:
Sculptures: Eve

Emisiune comună România - Brazilia:
Sculpturi: Eva

Data punerii în circulație:
21.12.2015.

Dimensiuni: marcă poș tală,
27x47 mm, 47x27 mm.

Machetator: M. VĂMĂ ȘESCU.
Prezentare: coală de 32 mărci

poștale; minicoală de 6 mărci
poștale cu manșetă ilustrată.

Tipărit offset, la 4 culori pe
hârtie cromo-gumată (Anglia).

Tiraj: 71.656 (valorea nomi-
nală de 1 L), 10.856 (valoarea no-
minală de 9,10 L).

FDC în tiraj de 225 plicuri nume-
rotate și obliterate cu ștampila P.Z.

Date of issue: 12/21/2015.
Size: stamp, 27x47 mm, 47x27 mm.
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: sheet of 32 stamps; small sheet of

6 stamps with illustrated border.
Printing system: offset, in four colours on chromo-

gummed paper - UK origin.
Run printing: 71,656 (1 L face value), 10,856 (9.10

L face value).
FDC run printing: 225 envelopes equipped with the

stamps of the issue, numbered and cancelled with the
first day postmark.

Iubește arta! Muzeul Național Brukenthal
(pictură flamandă) 

Love art! The Brukenthal National 
Museum (flemish painting) 

Data punerii în circulație: 6.01.2016.
Dimensiuni: marcile poș tale, 72x33 mm.
Machetator: Mihai VĂMĂ ȘESCU.
Prezentare: coală de 20 mărci poștale + o vinietă;

minicoală de 5 mărci poștale + o vinietă.
Tipărit offset, la 5 culori pe hârtie cromo-gumată

(Anglia).
Tiraj: 13.000 (valorile nominale de 4,70 L, 5 L și

7,60 L), 10.600 (valoarea nominală de 9,10 L).
FDC în tiraj de 225 seturi ( 2 plicuri) echipate cu

mărcile poștale ale emisiunii, numerotate și obliterate
cu ștampila P.Z.

Ilustrate maxime: 200 seturi (4 imagini).

Date of issue: 1/6/2016.
Size: stamps, 72x33 mm.
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: sheet of 20 stamps + one label;

small sheet of 5 stamps + one label.
Printing system: offset, in five colours on chromo-

gummed paper - UK origin.
Run printing: 13,000 (4.70 L, 5 L and 7.60 L face

values), 10,600 (9.10 L face value).
FDC run printing: 225 sets (2 envelopes) equipped

with the stamps of the issue, numbered and cancelled
with the first day postmark.

Maxicard: 200 sets (4 images).
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Animale preistorice Prehistoric animals

Date of issue: 1/14/2016.
Size: stamps, 36x36 mm.
Designer: Vlad VĂMĂȘESCU.
Page composition: sheet of 28 stamps,

small sheet of 4 stamps with illustrated
border.

Printing system: offset, in four colours
on chromo-gummed paper - UK origin.

Run printing: 9,972 (4.70 L face value),
12,072 (5 L, 6 L and 8.10 L face values).

FDC run printing: 200 envelopes
equipped with the stamps of the issue,

numbered and cancelled with the first day postmark.

Data punerii în circulație: 14.01.2016.
Dimensiuni: mărci poș ta le, 36x36 mm.
Machetator: Vlad VĂMĂȘESCU.
Prezentare: coală de 28 mărci poștale,

minicoală de 4 mărci poștale cu manșetă
ilustrată.

Tipărit offset la 4 culori, pe hârtie
cromo-gumată (Anglia).

Tiraj: 9.972 (valoarea nominală de 4,70
L), 12.072 (valorile nominale de 5 L, 6 L și
8,10 L). FDC în tiraj total de 200 plicuri
echipate cu mărcile poștale ale emisiunii,
numerotate și obliterate cu ștampila P.Z.

Data punerii în circulație: 22.01.2016.
Dimensiuni: mărcile poș tale, 48x33 mm; bloc,

112x148 mm (în album filatelic).
Machetator: Răzvan POPESCU.
Prezentare: coală de 32 mărci poștale; minicoală de 5

mărci poștale și o vinietă, bloc de 4 mărci poștale (în
album filatelic).

Tipărit offset, la 4 culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia).
Tiraj: 17.288 (valorile nominale de 2 L, 3 L și 14,50 L),

14.088 (valoarea nominală de 3,30 L), 245 (bloc).
FDC în tiraj de 470 plicuri echipate cu mărcile poștale

ale emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila P.Z.,
care este aplicată în clar cu folio verde.

Ilustrată maximă: 200 seturi (4 imagini). 
Album filatelic în tiraj de 245 exemplare echipat cu blocul

de 4 mărci poștale și FDC-ul emisiunii. 

Date of issue: 1/22/2016.
Size: stamps, 48x33 mm; block, 112x148 mm (in philatelic

album).
Designer: Răzvan POPESCU.
Page composition: sheet of 32 stamps; small sheet of 5

stamps + one label, block of 4 stamps (in philatelic album).
Printing system: offset, in four colours on chromo-

gummed paper - UK origin.
Run printing: 17,288 (2 L, 3 L and 14.50 L face values),

14,088 (3.30 L face value), 245 (block).
FDC run printing: 470 envelopes equipped with the

stamps of the issue, numbered and cancelled with the first
day postmark, which is clearly imprinted in green foiling.

Maxicard: 200 sets (4 images).
Philatelic album in run printing of 245 pcs., equipped with

the block of 4 stamps and FDC of the issue. Both products
are numbered from 001 to 245.pagina 16ü

Florile spinilor Flowers of the thorns



Ciocănitori Woodpeckers

Romania’s cities: BrașovOrașele României: Brașov

Data punerii în circulație: 09.02.2016.
Dimensiuni: mărcile poș tale, 33x48 mm; bloc, 166x134

mm (în album filatelic).
Machetator: Răzvan POPESCU.
Prezentare: coală de 32 mărci poștale; minicoală de 5

mărci poștale și o vinietă, bloc de 4 mărci poștale (în
album filatelic).

Tipărit offset, la 4 culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia).
Tiraj: 27.870 (valorea nominală de 2 L), 11.770 (valorile

nominale de 4,50 L, 5 L și 14,50 L), 245 (bloc).
FDC în tiraj de 470 plicuri echipate cu mărcile poștale

ale emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila P.Z., din
care 245 (în album filatelic) au aplicată în clar ștampila P.Z.
în folio.

Ilustrată maximă: 200 seturi (4 imagini). 
Album filatelic în tiraj de 245 exemplare echipat cu blocul

de 4 mărci poștale și FDC cu ștampila P.Z. aplicată în clar în
folio. Ambele sunt numerotate de la 001 la 245.

Date of issue: 2/09/2016.
Size: stamps, 33x48 mm; block, 166x134 mm (in phil-

atelic album).
Designer: Răzvan POPESCU.
Page composition: sheet of 32 stamps; small sheet of 5

stamps + one label, block of 4 stamps (in philatelic album).
Printing system: offset, in four colours on chromo-

gummed paper - UK origin.
Run printing: 27,870 (2 L face value), 11,770 (4.50 L, 5

L and 14.50 L face values), 245 (block).
FDC run printing: 470 envelopes equipped with the

stamps of the issue, numbered and cancelled with the first
day postmark, out of which 245 (in philatelic album) have the
first day postmark clearly imprinted in foiling.

Maxicard: 200 sets (4 images).
Philatelic album in run printing of 245 pcs., equipped

with the block of 4 stamps and FDC having the first day
postmark clearly imprinted in foiling. Both products are
numbered from 001 to 245.

Data punerii în circulație: 17.02.2016.
Dimensiuni: mărcile poș tale, 48x33 mm; bloc de 4

mărci poștale, 106x137 mm (în album filatelic).
Machetator: Răzvan POPESCU.
Prezentare: coală de 32 mărci poștale; minicoală de 5

mărci poștale și o vinietă, bloc de 4 mărci poștale (în

Date of issue: 2/17/2016.
Size: stamps, 48x33 mm; block of 4 stamps, 106x137

mm (in philatelic album).
Designer: Răzvan POPESCU.
Page composition: sheet of 32 stamps; small sheet of 5

stamps + one label, block of 4 stamps (in
pagina 17ü



Curiozități și superlative românești Romanian cuirosities and superlatives

album filatelic).
Tipărit offset, la 4 culori pe hârtie cromo-gumată (Anglia).
Tiraj: 11.524 (valorile nominale de 3 L, 3,30 L, 5 L și

14,50 L), 245 (bloc).
FDC în tiraj de 445 plicuri echipate cu mărcile poștale

ale emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila P.Z., din
care 245 (în album filatelic) au aplicată în clar ștampila P.Z.
în folio.

Album filatelic în tiraj de 245 exemplare echipat cu blocul
de 4 mărci poștale și FDC cu ștampila P.Z. aplicată în clar în
folio. Ambele sunt numerotate de la 001 la 245.

philatelic album).
Printing system: offset, in four colours on chromo-

gummed paper - UK origin.
Run printing: 11,524 (3 L, 3.30 L, 5 L and 14.50 L face

values), 245 (block).
FDC run printing: 445 envelopes equipped with the

stamps of the issue, numbered and cancelled with the first
day postmark, out of which 245 (in philatelic album) have the
first day postmark clearly imprinted in foiling.

Philatelic album in run printing of 245 pcs., equipped
with the block of 4 stamps and FDC having the first day
postmark clearly imprinted in foiling. Both products are
numbered from 001 to 245.

Data punerii în circulație: 24.02.2016.
Dimensiuni: mărcile poș tale, 33x48 mm, 48x33 mm.
Machetator: Vlad VĂMĂȘESCU.
Prezentare: coală de 32 mărci poștale; minicoală de 5

mărci poștale + o vinietă și manșetă ilustrată.
Tipărit offset, la 4 culori pe hârtie cromo-gumată

(Anglia).
Tiraj: 26.656 (valoarea nominală de 3 L), 10.656 (valo-

rile nominale de 3,30 L, 5 L și 14,50 L).
FDC în tiraj de 200 plicuri echipate cu mărcile poștale

ale emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila P.Z.

Date of issue: 2/24/2016.
Size: stamps, 33x48 mm, 48x33 mm.
Designer: Vlad VĂMĂȘESCU.
Page composition: sheet of 32 stamps; small sheet of 5

stamps + one label and illustrated border.
Printing system: offset, in four colours on chromo-

gummed paper - UK origin.
Run printing: 26,656 (3 L face value), 10,656 (3.30 L, 5

L and 14.50 L face values).
FDC run printing: 200 envelopes equipped with the

stamps of the issue, numbered and cancelled with the first
day postmark.

La 14 februarie 2016 cunoscu-
tul filatelist Gheorghe Tudor a îm-
plinit 88 de ani. Poștaș părtaș la
toate evenimentele Poștei din ul-
timii 70 de ani, nu s-a dat nicio-
dată bătut, fiind neschimbat la
această venerabilă vârstă.

Pasionat de filatelie încă de pe
băncile școlii, această simplă pa-
siune i-a devenit destin, fiind
foarte activ la aceasta vârstă.

Ca împătimit și apreciat colec -
ționar a realizat Catalogul între-
gurilor poștale românești,
Ca ta lo gul mărcilor poș tale româ -

nești 1858-2009 cu supli men tele
ulterioare (1990-2016).  

În ultimii doi ani dl Gh. Tudor
a realizat o retrospectivă a mem-
brilor Academiei Române oglin-
dită în filatelia românească,
lucrare ce va vedea lumina tiparu-
lui, în acest an, ca supliment al re-
vista philatelica.ro, an în care
sărbătorim 150 de ani de la fon-
darea acesteia.

La mulți ani domnule Gheor-
ghe Tudor, cu sănătate și realiza-
rea tuturor dorințelor alături de
cei dragi!

Dan N. DOBRESCU

Gheorghe Tudor la 88 de ani
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Români geniali Brilliant Romanians
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Data punerii în circulație: 18.03.2016.
Dimensiuni: mărcile poș tale, 33x24 mm.
Machetator: Mihai VĂMĂȘESCU.
Prezentare: coală de 80 mărci poștale; bloc de 3 mărci

poștale cu aceeași valoare nominală + o vinietă și manșetă
ilustrată pentru fiecare valoare nominală.

Tipărit offset, la 4 culori pe hârtie cromo-gumată
(Anglia).

Tiraj: 801.360 (valoarea nominală de 1 L), 41.360 (va-
loarea nominală de 2 L), 57.360 (valoarea nominală de
3,50 L), 81.360 (valoarea nominală de 4 L), 17.360 (valoa-
rea nominală de 12 L), 9.360 (valoarea nominală de 31 L),
8.700 / 4.350 serii (bloc).

FDC în tiraj de 180 seturi (2 plicuri) echipate cu mărcile
poștale ale emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila P.Z.

Date of issue: 3/18/2016.
Size: stamps, 33x24 mm,
Designer: Mihai VĂMĂȘESCU.
Page composition: sheet of 80 stamps; block of 3 stamps

with the same face value + one label and illustrated border
for each face value.

Printing system: offset, in four colours on chromo-
gummed paper - UK origin.

Run printing: 801,360 (1 L face value), 41,360 (2 L face
value), 57,360 (3.50 L face value), 81,360 (4 L face value),
17,360 (12 L face value), 9,360 (31 L face value), 8,700 /
4,350 sets (block).

FDC run printing: 180 sets (two envelopes) equipped
with the stamps of the issue, numbered and cancelled
with the first day postmark.

Alfabetul florilor (II): CU DRAG

Data punerii în circulație:
08.03.2016.

Dimensiuni: mărcile poș tale,
Φ 30 mm; bloc 220x90 mm.

Machetator: Walter RIESS.
Prezentare: coală de 28 mărci poștale; minicoală de 5

mărci poștale + o vinietă; bloc de 6 mărci poștale + 6 TABS.
Tipărit offset, la 4 culori pe hârtie cromo-gumată

(Anglia).
Tiraj: 26.450 (valoarea nominală de 1,20 L), 65.650 (va-

loarea nominală de 1,40 L), 15.250 (valorile nominale de
1,60 L și 8 L), 13.850 (valoarea nominală de 4,50 L), 16.650
(valoarea nominală de 16 L), 3.200 (bloc).

FDC în tiraj de 200 seturi (2 plicuri) echipate cu mărcile
poștale ale emisiunii, numerotate și obliterate cu ștampila P.Z.

Date of issue: 3/8/2016.
Size: stamps, Φ 30 mm; block

220x90 mm.
Designer: Walter RIESS.

Page composition: sheet of 28 stamps; small sheet of 5
stamps + one label; block of 6 stamps + 6 TABS.

Printing system: offset, in four colours on chromo-
gummed paper - UK origin.

Run printing: 26,450 (1.20 L face value), 65,650 (1,40
L face value), 15,250 (1.60 L and 8 L face values), 13,850
(4.50 L face value), 16,650 (16 L face value), 3,200 (block).

FDC run printing: 200 sets (two envelopes) equipped
with the stamps of the issue, numbered and cancelled
with the first day postmark.

Flowers’ alphabet (II): CU DRAG (With love)
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Din dorința de a oferi celor
interesați instrumente de lucru
utile am grupat, în cele ce urmează,
toate documentele pe care le-am
identificat până acum referitoare la
începerea activității poștale în Ro-
mânia în timpul ocupației din anii
Primului Război Mondial. În ordine
cronologică aceste documente *
sunt următoarele:

1. Ordonanța Administrației
Militare din România nr. 14 din
11 ianuarie 1917, care interzice
circulația corespondențelor poș -
tale în afara poștei germane, în
condițiile în care această poștă
încă nu funcționa! Interdicția viza
expedierea scrisorilor prin curieri
sau orice alt sistem neautorizat
de către Administrația Militară
din România.

2. Deschiderea serviciului
poștal în România, articol apărut
în oficiosul Bukarester Tagblatt nr.
165 din 31 mai 1917; documentul
este de fapt un comunicat de
presă, nu este semnat de vreun
reprezentant al autorităților mili-
tare și nu are nici un număr de în-
registrare; în ciuda unor formulări
vagi și imprecise, articolul este do-
cumentul care consemnează des-
chiderea serviciului poștal pentru
populația din zona ocupată cu în-
cepere de la 1 iunie 1917.

3. Ordonanța Administrației
Militare din România nr. 140 din
6 iunie 1917, care reglementează
expedierea scrisorilor de către
autoritățile statului (inclusiv cele
bisericești) precum și cele comu-
nale în regim de gratuitate.
Apariția ordonanței, la doar câ-
teva zile de la publicarea
anunțului din Bukarester Tagblatt
privind deschiderea serviciului
poștal pentru populația civilă, a
avut rolul de a preciza faptul că
expedierea scrisorilor de către

autorități nu era afectată în nici
un fel de noile reglementări
poștale. Din cuprinsul ordonanței
se poate deduce că autoritățile
statului expediau scrisori prin in-
termediul poștei militare, înainte
de deschiderea serviciului poștal
pentru populația civilă, posibili-
tate ce era menținută de noua
ordonanță. 

4. Ordonanța Admimistrației
Militare din România nr. 171 din
10 iulie 1917 referitoare la activita-
tea poștală pe teritoriul ocupat.
Față de anunțul publicat de ziarul
Bukarester Tagblatt din 31 mai
1917, aceasta este un document
oficial al administrației Militare din
România, poartă un număr și este
semnat de guvernatorul adminis -
trației. Pe fond, ordonanța aduce
noutăți față de anunțul din Buka-
rester Tagblatt, cum ar fi includerea
printre obiectele admise la
corespondență a unor categorii noi,
precum hârtiile de afaceri sau intro-
ducerea obligativității folosirii tim-
brelor de ajutor la francare
corespondențelor. Tot la capitolul
noutăți pot fi incluse extinderile pri-
vind destinațiile externe, folosirea
limbii franceze în corespondența
internă și a limbii române la
corespondențele cu destinația Aus-
tro-Ungaria. Admiterea redactării
corespondențelor în limba franceză
atestă utilizarea acesteia într-un
grad ridicat de către populația țării
- și implicit un nivel de pregătire su-
perior-, iar folosirea limbii române
în corespondențele adresate în
Austro-Ungaria ținea cont de pro-
centul important al populației vor-
bitoare de română din Imperiul
Austro-Ungar.

5. Serviciul poștal în România,
articol publicat în gazeta Bukares-
ter Tagblatt nr. 214 din 19 iulie
1917. Articolul prezintă pe scurt
cele mai importante prevederi ale
Ordonanței nr. 171 din 10 iulie.

6. Decretul poștal bavarez nr.
366 din 6 august 1917 este, ca și ar-
ticolul din numărul 214 al ziarului
Bukarester Tagblatt din 19 iulie, o
prezentare a principalelor regle-

mentări ale Ordonanței nr. 171,
fiind subliniate noutățile aduse de
ordonanță. 

În concluzie considerăm că, atât
datorită formei juridice cât și a
conținutul său, Ordonanța nr. 171
din 10 iulie 1917 - chiar dacă a apă-
rut post- factum - este documentul
relevant pentru deschiderea servi-
ciului poștal în România în timpul
ocupației din Primul Război Mon-
dial. Anunțul din ziarul Bukarester
Tagblatt din data de 31 mai 1917
rămâne important prin mențio -
narea datei efective  - 1 iunie 1917
- de la care a început să funcționeze
serviciul poștal pentru populația ci-
vilă din cuprinsul Administrației Mi-
litare din România.

Toate cele trei ordonanțe
menționate mai sus au fost sem-
nate de Erich Tülff von Tschepe
und Weidenbach (1854 - 1934),
general de infanterie, care înce-
pând cu data de 6 decembrie
1916 a deținut funcția de guver-
nator militar al României ocupate
de armatele Puterilor Centrale. 

Textele în limba germană au
fost traduse prin amabilitatea
domnului dr. Sorin Cristescu căruia
îi multumim și pe această cale.

Redăm în continuare cele 6
documente evocate mai sus:

Documente referitoare la începerea activității poștale în România
în timpul ocupației din Primul Război Mondial
Cristian Andrei SCĂICEANU, AEP
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* Traducerea din germană prin ama-
bilitatea dlui dr. Sorin Cristescu
1 Apud Grigore Pherekyde, Colecțiunea
ordonanțelor pentru populația Româ-
niei în coprinsul Administrației Militare,
București, Tipografia Cultura, p. 7

Ordonanța nr. 14 1.
11. 1. 1917

Ordonanţă relativă la 
expedierea scrisorilor

Expedierea de scrisori ale
populaţiunei civile în teritoriul
Administraţiei Militare şi peste
hotarele acestui teritoriu, cu ocolirea
poştei germane, este interzisă.

Contravenţiunile se vor pedepsi
cu închisoare până la 3 ani şi cu
amnedă până la 3000 mărci sau cu
una din aceste pedepse.

Scrisorile expediate contrar aces-
tei dispoziţiuni se vor confisca.

Fixarea pedepselor este de
competinţa judecătoriilor militare şi
a autorităţilor militare.

(ss) Tülff
Data introducerii Poştei germane se va
aduce la timp la cunoştinţa publicului.

uuu
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2 Die Eröffnung der Landespost in Rumänien, în „Bukarester Tagblatt”, nr. 165 din 31 mai 1917, apud Franz Josef Mutter, Lan-
despost im besetzen Rumänien 1917 -1918: M. V. i. R. Militärverwaltung in Rumänien, Neue Schriftenreihe der Postestempelgilde
e. V., Heft 151, 1999, pp. 28 - 29. 3 Prin Austro-Ungaria se înţelege şi teritoriul Bosniei Herzegovinei. Nota redacţiei.
4 Prin România se înţelege teritoriul A.M. Nota redacţiei pagina 21ü

De la 1 iunie a.c. [1917] se organizează un serviciu
poștal pe teritoriul Administrației Militare [A.M.] în
România. Corespondența are loc deocamdată pe o
zonă restrânsă și se limitează la scrisori deschise și
cărți poștale. Taxele se prezintă astfel :

Pentru scrisori până la 20 gr.    25 bani
Pentru mai mult de 20 gr.         15 bani 
Pentru cărți poștale                    10 bani
Cărți poștale cu răspuns            20 bani
Toate însemnele de valoare [timbrele] au fost rea-

lizate într-o nouă formă și sunt de vânzare la ghișee
în timpul orelor de program.

Circulația poștei se realizează în țară prin interme-
diul comandaturilor și printr-o serie de oficii poștale
a căror listă se va publica ulterior. Oficiul poștal pen-
tru București a fost instalat în clădirea Palatului Poș-
telor și va fi deschis publicului de la 1 iunie. Orele de
program pentru București au fost deocamdată fixate
dimineața între orele 9-12 și după-amiaza între orele
4-6. În zilele de duminică și sărbători legale ghișeele
nu vor fi deschise deocamdată.

Se atrage atenția că expedierile poștale trebuiesc
făcute ori la oficiul poștal ori la factorii poștali. Cutiile
poștale amplasate în oraș nu vor fi descărcate și din
acest motiv nu pot fi folosite. La București se pot face
comenzi prin factorii poștali.

Toate celelalte detalii se prezintă astfel:
Dispoziţii privind serviciul poștal pe teritoriul A.M.

în România
1. Dispozițiile sunt valabile pe teritoriul A.M. în R.

și pentru corespondența între acest teritoriu și Ger-
mania, Austro-Ungaria 3, Bulgaria și Turcia. Dispozi-
țiile nu se referă la tot teritoriul românesc ocupat.

2. Este permisă:
a) Circulația știrilor între cetățenii puterilor aliate

cu Germania - Austro-Ungaria, Bulgaria și Turcia -
care locuiesc  în România 4.

b) Circulația știrilor între populația românească și
acei români care se află în Germania, Austro-Unga-
ria, Bulgaria și Turcia.

c) Orice corespondență de afaceri pe teritoriul
României cu Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și
Turcia în care există un interes german, austro-
ungar, bulgar sau turcesc.

d) Pe teritoriul României se permite circulația știrilor
de serviciu între autorități locale, funcționari și clerici.

e) Pe teritoriul României se permite circulația ști-
rilor persoanelor aflate în stare de libertate care
aparțin țărilor neutre sau inamice, și care se află în
afara domiciliului lor din însărcinarea unei autori-
tăți germane, austro-ungare, bulgare sau turcești,
cu membrii familiei lor.

f) Pe teritoriul României se permite circulația știri-
lor populației în chestiunile urgente de familie sau de
afaceri (decese, moșteniri, vânzări de bunuri imobile).

3. Vor fi expediate doar scrisori și cărți poștale. Orice
alte expedieri poștale, de orice natură, nu sunt permise.

Circulația permisă la punctele 2b și 2e se limitează
la cărți poștale, la fel pentru 2f cu excepție în cazurile
în care trebuiesc adăugate documente importante.

4.a) Toate scrisorile trebuiesc prezentate deschise.
Scrisorile nu au voie să fie mai lungi de patru pagini.

b) Scrisorile și cărțile poștale nu au voie să conțină
vreo referire la evenimente militare sau politice. La fel
nu au voie să conțină comunicări care ar prejudicia in-
teresele Germaniei sau ale puterilor aliate cu aceasta.

c) Nu sunt permise scrierea cifrată, secretă sau cu
prescurtări de orice natură, precum și reunirea mai
multor scrisori într-un plic sau folosirea de adrese aco-
perite sau intercalate. 

d) Ceea ce se scrie pe scrisoare și comunicarea
respectivă trebuie redactată în limba germană, un-
gară, bulgară sau turcă. Pe teritoriul României se
permite și limba română.

e) Pe expedierile poștale se va înscrie în afară de
numele destinatarului, locul destinației, județul și
comuna. Scrisorile din Germania, Austro-Ungaria,
Bulgaria și Turcia vor conține mențiunea «Über Pos-
tüberwachungsstelle» (Prin oficiul de supraveghere
a corespondenței nr. 24).

f) Pe plic se va scrie numele și adresa expeditorului.
5. Pe teritoriul României și în corespondența cu

Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Turcia, în
ambele direcții, taxele vor fi după tarifele UPU.

Pentru România tariful poștal este următorul :
Pentru scrisori până la 20 gr.    25 bani
Pentru mai mult de 20 gr.         15 bani 
Pentru cărți poștale                   10 bani
Cărți poștale cu răspuns           20 bani
6. Se va întrebuința timbrele cu valoare stabilită

de Administrația Poștală a Reich-ului german și se
va tipări acest lucru în moneda țării. Vor fi timbre
de 15, 25, și 40 de bani, cărți poștale de 10 bani,
cărți poștale cu răspuns de 20 de bani. 

Vânzarea timbrelor se va face prin oficiile poștale
anunțate prin comandaturile de etapă (comandamente
locale, comadamente de etapă imperialo-regale).

7. Ridicarea corespondenței primite se va face la
oficiile poștale. Este problema locuitorilor să se inte-
reseze dacă la oficiile poștale de care aparțin au pri-
mit sau nu corespondență.

8. Scrisorile care nu respectă dispozițiile nu vor fi
expediate, ci refuzate sau distruse.

9. Contravențiile săvârșite de populația din teri-
toriul A.M. în R. contra dispozițiilor de la 4b și 4c
vor fi sancționate cu pedepse privative de libertate
până la trei ani și amendă până la 10 mii de mărci,
sau cu una dintre aceste pedepse, în măsura în care
în baza altor dispoziții contravenientul nu se face
pasibil de o pedeapsă mai gravă.

10. A.M. în R. este împuternicită ca din motive de
natură militară să închidă temporar circulația poștală,
fie parțial sau complet sau să emită dispoziții restric-
tive pentru punctele 2a - 2f.

Deschiderea serviciului poştal în România2
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5 Apud Grigore Pherekyde, Colecțiunea
ordonanțelor pentru populația Româ-
niei în coprinsul Administrației Militare,
București, Tipografia Cultura, pp. 73
6 Apud Grigore Pherekyde, Colecțiunea

ordonanțelor pentru populația Româ-
niei în coprinsul Administrației Militare,
București, Tipografia Cultura, pp. 89 -
92; varianta în limba germană Beror-
dnung über den Landespostverkehr im
Gebiete der Militärverwaltung in Ru-

mänien la Hans Riedel, Der Krieg gegen
Rumänien: mit Gliederung und FP- Äm-
tern, Wien, Arbeitsgemeinschaft MILI-
TARIA AUSTRIACA PHILATELIA
Arbeitskreis 1: Erster Weltkrieg, 2006,
p. 29.pagina 22ü

Ordonanţă relativă la 
serviciul poștal al ţării, în interiorul 
Administraţiei militare în România

1. Administrația Militară în România a înființat
un serviciu poștal în țară, în comptul bugetului Sta-
tului și condus de către Statul major administrativ.

2. Dispozițiunile următoare sunt aplicate pe te-
ritoriul Administrației militare (denumit mai jos
scurt „România“) și a corespondenței între acest
teritoriu pe de o parte și Germania, Austro-Unga-
ria (inclusiv Bosnia și Herzegovina), Bulgaria, Tur-
cia, Guvernă min telor Generale din Belgia și
Varșovia, Teritorii de Etape din Vest și Est, și cu Gu-
vernămintele Generale și R. militare din Lublin,
Belgrad și Cetinge pe de altă parte.

Teritoriul Administrației militare coprinde apro-
ximativ Oltenia și Muntenia. Buzăul și partea nord-
estică precum și Dobrogea nu-i aparțin.

Întrucât sub aceste condiții sunt admise expe-
dițiuni de scrisori și cărți poștale pentru particulari,
locuitorii țărei sunt ținuți să uzeze de măsurile
luate pentru traficul din localitate în localitate.

3. Se expediază numai scrisori simple, cărți poș-
tale și - până la o greutate de 500 grame - hârtii
de afaceri (extrase de conturi, facturi, scrisori de
asigurare, documente, contracte, alte acte ce nu
au caracterul unor corespondențe personale).

Sunt excluse de la expedițiuni:
Corespondențele recomandate, probele de

mărfuri, imprimatele simple, ziarele, desemnurile,
planurile, hărțile geografice, reproducțiunile foto-
grafice, ș. a. a., asemenea cărțile poștale ilustrate
cu vederi, în afară de fotografiile personale în for-
matul cărților poștale și când reproducțiunea se
mărginește la persoana trimițătorului, a rudelor
sale sau ale primitorului.

4. Expedițiunea are loc sub următoarele condi-
țiuni: Sunt admise:

a) Scrisori deschise, cărți poștale și hârtii de
afaceri în interiorul României între autoritățile Sta-
tului, comunei și ecleziastice, între funcționarii re-
prezentând aceste autorități către autoritățile
militare ale Puterilor Aliate și către populațiune,
întru cât aceste expedițiuni reprezintă afaceri de
serviciu purtând ștampila oficială cu denumirea
„Interes de serviciu al țării“ (Landesdienstsache).

b) Comunicări în scrisori deschise și cărți poștale,
ca și trimiteri de  hârtii de afaceri între supușii Pu-
terilor Aliate, domiciliați în România și teritoriile
enumerate sub No. 2 de mai sus.

c) Comunicări numai pe cărți poștale între res-

tul populațiunei României, nefăcând însă parte din
supușii Puterilor inamice, cu membrii familiilor lor
din România sau din teritoriile enumerate sub No.
2. De va fi  vorba  pentru  aceste  persoane  de
chestiuni urgente de familie sau de afaceri, sau de
a fi nevoie a se transmite documente importante,
atunci se admit - în teritoriul României - și scrisori
deschise cu anexe.

d) Comunicările în interiorul României pe cărți
poștale între persoanele neutre, între cele inamice,
lăsate în libertate și care sunt întrebuințați în afară
de domiciliul lor în serviciu de către autoritățile Pu-
terilor Aliate, cu membrii familiilor lor.

e) Scrisori deschise și cărți poștale de afaceri în
interiorul României și între România și teritoriile
enumerate sub No. 2, întru cât expedițiunea lor  nu
ar vătăma interesele vreuneia din Puterile Aliate.

f) În interiorul României comunicările prin  scri-
sori deschise și cărți poștale între combatanții Pu-
terilor Aliate, și a populațiunii indigene, în fară de
aceia supusă celorlalte puteri inamice.

Se mai observă:
g) Adresele cărților poștale și scrisorile vor cu-

prinde nu numai localitatea de predare ci și Statul,
provincia, circumscripția teritorială și în genere
orice detalii în mod deslușit, necesare precizării
destinațiunii, în special în ceeace privește localită-
țile a căror denumire se repetă adeseaori.

h) Pe fiecare trimitere se va indica și adresa
exactă a trimițătorului.

j) Scrisorile nu vor coprinde mai mult de patru
pagini obișnuite. Scrisul va fi citeț și nu prea des.
Anexe se permit numai în corespondența de servi-
ciu și de afaceri și excepțional în cazul de sub litera
c). Întreaga corespondență se predă deschisă.

k) Trimiterile nu vor cuprinde date militare sau
politice, nici comunicări cari ar putea vătăma
într’un mod oarecare interesele Puterilor Aliate.

l) Scrierea cu semne, secretă sau prescurtată
de orice fel, ca și împreunarea mai multor scrisori
într’un plic, întrebuințarea de adrese fictive sau in-
termediare, sunt interzise.

m) Se permite numai uzul limbei germane, un-
gare, bulgare, turcă, franceze și în cuprinsul Ro-
mâniei precum și în traficul României cu
Austro-Ungaria și al limbei românești. Caracterele
scrierii vor fi germane sau latine.

n) Serviciului postal al țării îi este interzisă ex-
pedițiunea:

Comunicărilor cu străinătatea inamică și a ace-
lora destinate supușilor Puterilor inamice, uuu

Ordonanța nr. 171 6. 
10. 7.1917.
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precum și de la aceștia (cu excepțiunea cazului de la
litera d).

Trimiteri către prizonierii de război și dela pri-
zonierii de războiu, întru cât nu sunt predate de
către autoritățile militare competente;

Trimiterilor Crucei Roșii din și cu destinația pen-
tru teritorii în afară de România, și a

Trimiterilor din și către zonele de operații, pre-
cum și în teritoriile de etape nemenționate sub
cifra 2.

5. Deși în teritoriile Statelor în afară de Româ-
nia se vor fi verficat înainte sau în urmă corespon-
dențele, trebuie ca orice trimitere să treacă prin
cenzura biroului înființat de Administrațiunea mi-
litară din România.

6. a) Toate trimiterile particulare vor fi francate
de trimițător. Pentru traficul cu România se aplică
tariful taxelor Uniunii Poștale Universale.

Trimiterile predate în România vor fi francate
cu mărcile poștale emise de Administrația țării, și
anume:

Scrisori până la 20 gr. cu 25 bani.
Pentru fiecare 20 gr. în plus cu 15 bani.
Cărți poștale cu 10 bani.
Cărți poștale cu răspuns cu 20 bani.
Scrisori de afaceri pentru fiecare 100 gr. cu 10

bani. 
cel puțin însă cu 30 bani.

b) În conformitate cu prescripțiunile prevăzute
de legea timbrului (românească), se va aplica în
interiorul României, pentru traficul din localitate
în localitate, atât pe scrisori cât și pe cărți poștale
pe lângă marca poștală și  timbre în valoare de 10
bani (timbre fiscale sau de ajutor).

Trimiterile în aceeași localitate sau în străină-
tate sunt scutite de timbre, de asemenea, trimite-
rile conținând numai hârtii de afaceri.

c) Scutită de francare este numai corespon-
dența oficială, indicate sub cifra 4 litera a.

7. Încasările din mărcile poștale, revin casieriei
Statului. Se vor întrebuința mărci poștale ale Ad-
ministrațiunei poștelor Imperiului german. Ele vor
avea tipărită asupra lor valoarea în moneda țării
și literele M. V. i. R. (Militärverwaltung in Rumä-
nien. Se vor emite mărci poștale de 10, 15, 25 și 40
bani.

Vânzarea mărcilor poștale precum și a timbre-
lor destinate traficului postal se efectuează de
către Poșta țării din București, de către oficiile in-
dicate de Comandaturile de districte, în special de
către cele poștale.

8. La oficiile poștale se va preda corespondența
ce urmează a fi expediată, și se va lua în primire

corespondența sosită. Unde împrejurările vor per-
mite se vor angaja factori poștali cari vor efectua
predările. În definitiv este de căderea populațiunei
a se interesa, dacă la oficiul respectiv a sosit co-
respondență pe adresa ei.

9. Trimiteri cari nu întrunesc condițiunile pres-
crise, în special cari vor avea și adrese incomplete,
nu sunt expediate ci restituite sau distruse.

10. Administrația poștelor nu ia asuprăși nici
un fel de răspundere, de asemenea nici garanția
unei exacte predări, în sensul împrejurărilor din
timpuri normale.

11. Infracțiunile populațiunii, prescripțiunile de
sub cifra 2, litera k și 4 litera l se pedepsesc cu în-
chisoare până la 3 ani și amendă până la 10.000
mărci sau cu una din aceste pedepse afară de
cazul când după anumite dispozițiuni nu s’au făcut
pasibili de pedepse mai mari.

12. Administrațiunea militară din România își re-
zervă dreptul dea schimba ori când aceste prescrip-
țiuni. De asemena poate suspenda din motive
militare, oricând partial sau în total serviciul postal.

(ss) Tülff

Poşta internă
Corespondența internă oficială a

autorităților române, între ele și
către oficiile militare, va fi scutită
de taxele poștale precum și de tim-
brul de ajutor. În sensul adevărat al
acestei deciziuni se înțeleg numai
autoritățile Statului (inclusiv cele bi-
sericești) precum și cele comunale.

Când astfel de documente se
predau în plicuri la Poștă sau oficii
militare, trebue să poarte mențiu-
nea „Afacere de serviciu a Statului“.
Plicurile vor fi totdeauna deschise.

Ca acest serviciu de corespon-
dență al autorităților românești
între ele să nu sufere întârzieri, ea
se va putea transmite ca și până
acuma prin un Oficiu militar la altul.

Ordonanța nr. 140 5.
6. 6.1917.
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7 Die Landespost in Rumänien, în „Bu-
karester Tagblatt” nr. 214 din 19 iulie,
apud Franz Josef Mutter, Landespost
im besetzen Rumänien 1917  1918:

M. V. i. R. Militärverwaltung in Rumä-
nien, Neue Schriftenreihe der Postes-
tempelgilde e. V., Heft 151, 1999, p. 34.
8 Bayerischer Feldpost- Erlaß nr. 366
din 6 august 1917, apud Franz Josef

Mutter, Landespost im besetzen Ru-
mänien 1917  1918:M. V. i. R. Militär-
verwaltung in Rumänien, Neue
Schriftenreihe der Postestempelgilde
e. V., Heft 151, 1999, p. 35.pagina 24ü

Dispozițiile privind Serviciul Poștal de pe teri-
toriul AMR au cunoscut de curând o extindere și
o completare. Din dispoziții rezultă următoarele
puncte cele mai importante. Vor fi expediate doar
scrisori obișnuite, cărți poștale și documente de
afaceri până la greutatea maximă de 500 grame,
cum ar fi documente de asigurare, acte și con-
tracte. Excluse de la expediere sunt: expedierile re-
comandate, probele de mărfuri, materiale
obișnuite de tipografie, ziare, desene, planuri,
hărți statale, reproduceri fotografice, de aseme-
nea cărțile poștale, abstarcție făcând fotografiile
de forma cărților poștale dacă se limitează la per-
soana expeditorului, a rudelor sale sau a destina-
tarului. Faptul că scrisorile trebuiesc prezentate
deschise și nu au voie să depășească cele patru
pagini ale unei coli obișnuite de scris se știa deja.
Serviciul poștal nu trimite expedieri ale Crucii Roșii
din și către teritoriile din afara României și, firește,
nici informații către țările străine inamice. Despre
timbrul de ajutor se spune în «Ordonanță»: pen-

tru corespondența dintr-o localitate în alta din ca-
drul României, pe scrisori și cărți poștale trebuiesc
lipite pe lângă timbrele obișnuite și Stempelmar-
ken (Timbru de ajutor) în valoare de zece bani. Ex-
pedierile în aceeeași localitate și cele către
străinătate nu au nevoie de timbru, la fel și acele
expedieri care conțin doar documente de afaceri.
Expedierile trebuiesc francate după cum urmează:

Scrisorile până la 20 de grame cu 25 de bani
Pentru fiecare 20 de grame în plus câte 15 bani
Cărțile poștale cu răspuns 20 de bani
Documente de afaceri la fiecare 100 de grame

câte 10 bani, dar nu mai puțin de 30 de bani.
Serviciul poștal nu-și asumă nicio răspundere

în nicio direcție. În ordonanță se arată explicit fap-
tul că pe expedieri nu se va trece doar locul de
destinație, ci și orașul, provincia, județul ; toate
datele necesare unei localizări precise vor fi foarte
clar prezentate. Pe toate expedierile se va trece și
adresa exactă a expeditorului.

[Decretul poștal militar bavarez privind funcționarea serviciului poștal în România]  8

La 10 iulie AMR a publicat noile dispoziții pri-
vind corespondența poștală în teritoriul controlat
de ea. Conform acestor dispoziții legăturile poștale
ale populației de pe teritoriul AMR au fost extinse
la Guvernământul general al Belgiei, al Varșoviei,
zona etapelor spre frontul de Vest și spre cel de
Est, precum și guvernămintele generale militare
imperialo-regale de la Lublin, Belgrad și Cetinje.
Din acest moment în afară de corespondența din
cadrul teritoriului AMR sunt permise:

a) Informații în scrisori deschise nu mai lungi
decât cele patru pagini ale unei coli obișnuite sau
pe cărți poștale (simple sau cu răspuns) precum și
transmiterea de documente de afaceri până la
greutatea maximă de 500 de grame, între cetățe-
nii puterilor aliate [Germaniei] domiciliați pe teri-
toriul AMR și cetățeni ai puterilor aliate, ai
guvernămintelor generale și din zonelor de etapă.

b) Informații pe cărți poștale (simple sau cu
răspuns) între restul populației de pe teritoriul
AMR, (cu condiția să nu fie rude ale cetățenilor pu-
terilor inamice), cu membrii familiilor lor din țările
aliate, din guvernămintele generale și din zonele
de etapă.

c) Scrisori deschise, nu mai lungi de patru pa-
gini, și cărți poștale cu conținut de afaceri între te-

ritoriul AMR și cel al puterilor aliate, al guvernă-
mintelor generale și ale zonelor de etapă, numai
dacă transmiterea lor nu prejudiciază în vreun fel
interesele puterilor aliate.

Excluse de la expediere celelalte genuri de ex-
pediții poștale, mai ales expedieri recomandate,
probe de mărfuri, materiale tipografice obișnuite,
ziare, desene, planuri, hărți zonale, reproduceri fo-
tografice și cele asemănătoare cu ele, cărți poștale
peisagistice, în afară de fotografiile sub formă de
cărți poștale care se limitează la persoana expe-
ditorului, a rudelor sale sau a destinatarului.

Expedierile nu au voie să conțină menționarea
vreunor evenimente militare sau politice și nici alte
comunicări care ar putea să prejudicieze în vreun fel
interesele puterilor aliate. Scrisul trebuie să fie clar și
nu înghesuit. Suplimentele sunt permise ca excepție
doar pentru scrisori de afaceri. Nu sunt permise scrie-
rea cifrată, secretă sau cu prescurtări de orice na-
tură, precum și reunirea mai multor scrisori într-un
plic sau folosirea de adrese acoperite sau interme-
diare. Nu sunt permise expedierile Crucii Roșii din și
către teritoriul AMR precum și expedierile către pri-
zonierii de război sau de la aceștia, în măsura în care
acest lucru nu este realizat de către autoritățile mili-
tare competente. uuu
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În afară de limbile germană, maghiară, bulgară
și turcă este permisă limba franceză, iar în cores-
pondența cu Austro-Ungaria și limba română.

Înscrisul de pe respectiva expediere poștală
trebuia să cuprindă nu doar locul de destinație, ci
și denumirea statului, a provinciei, a județului, să
cuprindă explicit toate datele necesare pentru o
localizare exactă, cu atât mai mult pentru locali-
tățile al căror nume se întâlnește frecvent. La
scrierea adresei se vor folosi caractere germane

(gotice) sau latine.
Celelalte dispoziții (taxe, gratuități, dirijare

etc.) rămân neschimbate. 
Oficiile poștale trebuie să ofere publicului in-

formații legate de activitatea lor. În plus se men-
ționează faptul că teritoriul AMR are întinderea
precizată prin Feldpost-Erlass nr. 354, adică apro-
ximativ Valahia. Buzăul și zona situată la nord-est
de acest oraș, precum și Dobrogea, NU fac parte
din AMR.

Wishing to provide interested
parties useful tool we grouped in
the following, all the documents
that we have identified so far on
taking up post in Romania during
the occupation of the WWI. In
chronological order these docu-
ments are:

1. Ordinance of Military Ad-
ministration in Romania no. 14 of
January 11th 1917 prohibiting
movement of postal correspon-
dences outside the German post,
given that this post does not work
yet! The prohibition covered send-
ing letters by courier or any other
system non authorized by the Mili-
tary Administration in Romania.

2. Opening the postal service
in Romania, paper in the official
newspaper Bukarester Tagblatt
no. 165 of May 31th 1917; docu-
ment is actually a press release is
not signed by any representative
of the military and has no registra-
tion number; despite some vague
and imprecise, the paper is the
document recording the opening
of the postal service for the popu-
lation of the occupied zone with
effect from June 1st, 1917.

3. Ordinance of Military Ad-
ministration in Romania no. 140 of
June 6th 1917 governing the deliv-
ery of letters by State authorities
(including the church) and the com-
munal granted free of charge. The
emergence of the ordinance, just
days from the publication of

Bukarester Tagblatt concerning
opening postal service for the civil-
ian population, had intended to
specify that sending letters to the
authorities was not affected in any
way by the new postal provisions.
It can be inferred from the wording
of that state authorities send letters
via military post before the opening
of the postal service for the civilian
population, possibility which was
maintained by the new ordinance.

4. Military Administration in
Romania Ordinance no. 171 of July
10th 1917 on postal activity in the
occupied territory. Compared to
Bukarester Tagblatt newspaper ad-
vertisement published on May 31th

1917 it is an official document from
Romanian Military Administration
bears a number and is signed by
the governor administration. Es-
sentially, the ordinance's announ -
cement brings news of Bukarester
Tagblatt, such as the inclusion
among the new categories of items
admitted to correspondence, such
as business papers or making com-
pulsory use assistance stamps for
the correspondences. Also con-
cerning extensions can be included
news on foreign destinations, use
of French for domestic  correspon-
dence  and Romanian language for
correspondence with the destina-
tion of Austria-Hungary. Admission
drafting correspondence in French
certifying its use in a high degree by
the population - and therefore a su-
perior level of training - and the use

of Romanian language in corre-
spondence addressed to Austria-
Hungary took account of the
significant proportion of the Ro-
manian-speaking population of
Austro-Hungarian Empire.

5. The postal service in Roma-
nia, paper published in the news-
paper Bukarester Tagblatt no. 214
of July 19th 1917. Paper summa-
rizes the major provisions of the
Ordinance no. 171 of July 10th.

6. Bavarian post decree No.
366 of August 6th 1917, as paper
of Bukarester Tagblatt newspaper
no. 214 of July 19th, a summary of
the main provisions of the Ordi-
nance no. 171, are highlighted
novelties brought by ordinance.

In conclusion, we believe that
both the legal form and the con-
tent, Ordinance no. 171 of July
10th, 1917 - even if there was post
factum - is the relevant document
for opening postal service in Roma-
nia during WWI occupation.
Bukares ter Tagblatt newspaper an-
nouncement dated May 31th, 1917
by stating the effective date re-
mains important - June 1st, 1917 -
from the postal service began op-
erating for the civilian population
from the wording of the Military
Administration in Romania.

All three orders mentioned
above were signed by Erich von
Tülff Tschepe und Weidenbach
(1854 - 1934), general infantry,
which as of December 6th, 1916
he was the military governor of
the Romania occupied by the
Central Powers.

We present the six documents
mentioned above:

Documents on postal starting work in 
Romania during WWI occupation

Cristian Andrei SCĂICEANU, AEP

Cristian-Andrei SCĂICEANU, born in 1956 in Craiova, graduate from the Faculty of Civil Engineering in Timisoara (1980), mas-
ter's degree from the Faculty of History in Craiova (2007), PhD of Historical Sciences (2010). Member of the European Aca-
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postal history.
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Ordinance relative to sending letters
Sending letters of the civilian population in the ter-

ritory of the Military Administration and abroad this
territory, by rounding the German post, it is prohibited.

Contraventions will be punished with imprison-
ment up to 3 years and up to 3,000 marks fine or one
of these penalties.

Letters sent contrary to this precision shall be con-
fiscated.

Setting punishment is the proficiency of military
courts and military authorities.

(ss) Tülff
German Post time presence will make public timely.

From June 1st this year [1917] organized a postal
service on the territory of Military Administration
[A.M.] in Romania. Correspondence now occurs on
a small area and is limited to open letters and postal
cards. Fees are as follows:

For letters up to 20 grams 25 bani
For more than 20 grams 15 bani
For postal cards 10 bani
For reply postal cards 20 bani

All signs of value [stamp] were made in a new form
and are selling counters during office hours.

Sending mail is done in the country through head-
quarters and through a number of post offices whose
list will be published later. Bucharest post office has
been installed in the Palace of Post and will be open to
the public from June 1st. Opening hours for Bucharest
were now fixed between the hours of 9-12 am and af-
ternoon between the hours of 4-6. On Sundays and
public holidays counters will not be opened yet.

The attention that shipments be done or the post
office or the postmen. Mailboxes located in the city will
not be downloaded and therefore can not be used. At
Bucharest can make orders by postmen.

All other details are as follows:
Stipulations on postal service territory A.M. in

Romania
1. The stipulations shall be valid on A.M. territory

in R. and for correspondence between this territory
and Germany, Austro-Hungary 3, Bulgaria and Turkey.
The stipulations do not refer to all Romanian territory
occupied.

2. It is allowed:
a) Movement of news between citizens of the Allied

Powers with Germany - Austria-Hungary, Bulgaria and
Turkey - who live in Romania 4.

b) Movements of news between Romanian popu-
lation and those Romanian who are in Germany, Aus-

tria-Hungary, Bulgaria and Turkey.
c) Any business mail on Romania's territory with

Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey
where interest is German, Austro-Hungarian, Bulgar-
ian or Turkish.

d) On Romanian’s territory were allowed to operate
news between local authorities, officials and clergy.

e) On Romanian‘s territory were allowed to operate
news between persons are in freedom belonging neu-
tral or enemy countries, and which are outside their
home from assignment of authority of German, Austro-
Hungarian, Bulgarian or Turkish, with family members.

f) On Romanian‘s territory were allowed to operate
population news or urgent family issues or business
(deaths, inheritances, sales of real estate).

3. There will be dispatched only letters and
postal cards. Any other postal items of any kind are
not allowed.

Movements allowed in paragraphs 2b and 2e lim-
ited to postal cards, just to 2f except in cases where im-
portant documents should be added.

4.a) All letters must be submitted open. Letters must
not be longer than four pages.

b) The letters and postal cards may not contain any
reference to military or political events. Just not al-
lowed to contain communications that would preju-
dice the interests of German or Allied Powers with it.

c) Not allowed to write encrypted, confidential or
abbreviations of any kind and the combination of sev-
eral letters in an envelope or using covered or inter-
leaved addresses.

d) What is written in the letter and that commu-
nication must be written in German language, Hun-
garian language, Bulgarian language or Turkish
language. On Romanian‘s territory is permitted and
in Romanian language.

e) The postal items shall be entered in addition to
the addressee's name, place of destination, county
and township. Letters from Germany, Austria-Hun-
gary, Bulgaria and Turkey will contain the words
«Über Postüberwachungsstelle nr. 24» (By surveil-
lance correspondence office no. 24).

f) On envelope will write the name and address of
the sender.

5. On Romanian‘s territory and in correspondence
with Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey,
in both directions, fees will be after UPU charges.

Postal rate for Romania is as follows:
For letters up to 20 grams 25 bani
For more than 20 grams 15 bani
For postal cards 10 bani
For reply postal cards 20 bani

6. It will use stamps where the value set by Postal
Administration of the German Reich and will print

Ordinance no. 14 1.
1/11/1917

Opening the postal service in Romania 2

1 Apud Grigore Pherekyde, Colecțiunea
ordonanțelor pentru populația Româ-
niei în coprinsul Administrației Militare,
București, Tipografia Cultura, p. 7
2 Die Eröffnung der Landespost in Ru-

mänien, in „Bukarester Tagblatt”, no.
165 of May 31th 1917, apud Franz
Josef Mutter, Landespost im besetzen
Rumänien 1917 -1918: M. V. i. R. Mili-
tärverwaltung in Rumänien, Neue
Schriftenreihe der Postestempelgilde

e. V., Heft 151, 1999, pp. 28 - 29.
3 By Austro-Hungarian territory under-
stand and Bosnia and Herzegovina teri-
tory. Editor's note.
4 By Romania understang the territory
A.M. Editor's note.pagina 26ü uuu
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this in the currency of the country. Stamps will be 15,
25, and 40 bani, postal cards 10 bani, reply postal
cards  20 bani. Selling stamps through the post of-
fices will be announced by stage headquarters (local
headquarters, imperial-royal stage headquarters).

7. Closure of correspondence received will be
made at post offices. Is the problem the residents to
inquire at post offices belonging correspondence re-
ceived or not.

8. Letters which do not comply will not be
shipped, but refused or destroyed.

9. The offences committed by the population of
A.M. territory in R. against the provisions of 4b and
4c shall be punished with imprisonment up to three
years and fine up to 10 thousand marks, or one of
these penalties, to the extent that under other pro-
visions offender is not liable to a punishment more
severe .

10. A.M. in R. is empowered reasons such as mil-
itary movement to close temporarily mailing either
partially or completely or to issue restrictive provi-
sions for points 2a - 2f.

Domestic mail
Domestic official correspondence of Romanian au-

thorities, between them and the military offices, will
be exempt from stamp taxis and the assistance stamp.
The true meaning of this decision means only the State
authorities (including the church) and communities.

When such documents are delivered in envelopes
to the post office or military offices, shall be labelled
„Afacere de serviciu a Statului (Business service of
the State)". The envelopes will be opened forever.

This service correlation between Romanian au-
thorities they do not undergo delays, it will be trans-
mitted as before by a military office to another.

Ordinance relative to postal service 
of the country, inside 

Military Administration in Romania
1. Military Administration in Romania has set up

a postal service in the country, in account of the State
budget and conducted by the administrative general
Staff.

2. The following provisions are followed in the
Military Administration (named below short "Roma-
nia") and mail between this territory on the one
hand and Germany, Austria-Hungary (including
Bosnia and Herzegovina), Bulgaria, Turkey, the Gen-
eral Governments of Belgium and Warsaw, Territo-

ries Stages of West and East, and the General Gov-
ernments and military Regions of Lublin, Belgrade
and Cetinje on the other hand.

Military Administration Territory comprises about
Oltenia and Muntenia. Buzău and the north-eastern
as well as Dobrogea did not belong.

Whereas under these conditions are admitted
shipments of letters and postal cards for private per-
sons, people of country are bound to wear out loud
measures taken to local traffic in the village.

3. Sent only ordinary letters, postal cards and - up
to a weight of 500 grams - business papers (bank ac-
counts, bills, insurance documents, contracts and
other acts that do not have the character of personal
correspondence).

They are excluded from the shipment:
Registered mails, samples of goods, ordinary

prints, newspapers, plans, geographic maps, photo-
graphic reproductions, and so on, also picture postal
cards, apart from personal photos in postal cards
format when reproduction confined to the sender,
his relatives or the recipient.

4. Shipments occurs under the following condi-
tions: They are allowed:

a) Open letters, postal cards and business paper
in Romania between the State authorities, commu-
nities and ecclesiastical, between officials represent-
ing these authorities to military authorities of the
Allied Powers and the population, fully how this
sender is service business bearing the official stamp
with name „Interes de serviciu al ţării (Interest in the
service of the country)" (Landesdienstsache).

b) Communication in open letters and postal
cards, as shipments of  business papers between the
subjects of Allied Powers, residing in Romania and
the territories listed under No. 2 above.

c) Communication only on postal cards from the
rest of Romania's population, but by not part of the
enemy Powers subjects with their families in Romania
or territories listed under No. 2. I will be talking to
these people pressing issues for family or business, or
the need to send important documents, then allowed
- in Romania - and open letters with attachments.

d) Communications inside of Romania on postal
cards between neutral people, between the enemy
were set free and are employed outside of their
homes to service by the Allied Powers authorities
with their families .

e) Open letters and business postal cards within
Romania and between Romania and territories listed
under No. 2, fully how their consignments would not
harm the interests of any of the Allied Powers.

f) Inside of Romania communications through open
letters and postal cards between combatants

Ordinance no. 140 5.
6/6/1917.

5 Apud Grigore Pherekyde, Colecțiunea
ordonanțelor pentru populația Româ-
niei în coprinsul Administrației Militare,
București, Tipografia Cultura, pp. 73
6 Apud Grigore Pherekyde, Colecțiu -
nea ordonanțelor pentru populația

României în coprinsul Administrației
Militare, București, Tipografia Cultura,
pp. 89 - 92; German version Beror-
dnung über den Landespostverkehr im
Gebiete der Militärverwaltung in Ru-
mänien la Hans Riedel, Der Krieg

gegen Rumänien: mit Gliederung und
FP- Ämtern, Wien, Arbeitsgemeins-
chaft MILITARIA AUSTRIACA PHILATE-
LIA Arbeitskreis 1: Erster Weltkrieg,
2006, p. 29.
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Allied Powers and indigenous population, apart from
those subject to the other enemy powers.

It also notes:
g) Addresses of postal cards and letters will include

not only the town but also State, province, district ter-
ritorial and generally any details plainly necessary to
specify destination, especially in that which concerns
the localities whose name often repeat.

h) Each dispatch will indicate the exact address
of the sender.

j) The letters will contain no more than four usual
pages. Handwriting will be legible and not too often.
Attachments are permitted only in official and busi-
ness correspondence and exceptional case from
point c). All correspondence is taught opened.

k) Dispatchs will not include military or political
information or communication which may harm the
interests of the Allied Powers into one certain way.

l) Writing signs, secret or abridged of any kind, as
copulation of several letters into one envelope, the use
of fictitious or intermediary destination are prohibited.

m) Use is permitted only German language, Hun-
garian language, Bulgarian language, Turkish lan-
guage, French language and over Romania and
traffic Romania and Austria-Hungary, the Romanian
language is permitted. Writing characters will be
German or Latin.

n) The country's postal service is prohibited dis-
patching:

Communications with enemy foreign countries
and those intended subjects Powers enemy, and from
them (with the exceptions of the case from point d).

Dispatchs to prisoners of war and from prisoners
of war, as they are not fully taught by competent mil-
itary authorities;

Red Cross dispatchs from and destined for terri-
tories outside of Romania, and

Dispatchs from and in the areas of operations, as
well as the stage territories not mentioned under No. 2.

5. Although in State territories except Romania
checker will be ahead or behind the mail must go
through that any dispatch to censorship bureau set
up by the Military Administration in Romania.

6. a) All particular dispatchs to will be franked by
the sender. For traffic with Romania, Universal Postal
Union tariff duties is applicable.

Dispatchs delivered in Romania will be franked
with stamps issued by the Administration of the
country, namely:

Letters up to 20 grams 25 bani
For more than 20 grams 15 bani
Postal cards 10 bani
Reply postal cards 20 bani
Business letters for every 100 gr. 10 bani,

but at least 30 bani.
b) In accordance with the prescriptions laid down

by the stamp law (Romanian), will apply in Romania to
traffic from town to town, both on letters and on postal
cards in addition to the postage stamps and stamps
worth 10 bani (revenue stamps or assistance stamps).

Dispatchs in same locality or abroad are exempt
from this stamp (revenue stamps or assistance
stamps), also dispatchs containing only business paper.

c) Exemption from franking is only official corre-
spondence mentioned under No. 4 a.

7. The proceeds of the stamps, State cashier duties
are recorded. It will employ postage stamps of the Post
German Empire Administration. They will have their
value overprinted in the currency of the country and
the word M. V. i. R. (Militärverwaltung in Rumänien).
It will issue stamps of 10, 15, 25 and 40 bani.

The sale of postage stamps and stamps for postal
traffic is performed for the post of Bucharest, by the
offices indicated by district headquarters, especially
by the post.

8. The post office will deliver mail to be sent, and
will take up correspondence arrived. Where circum-
stances allow postal will engage postmen which will
perform deliveries. After the fall population is to in-
quire if that office arrived mail address them.

9. Dispatchs which do not meet prescribed con-
ditions, in particular who will also address incom-
plete, not sent but returned or destroyed.

10. Post General Administration does not take on
any liability and also no guarantee of an accurate
delivery, meaning circumstances in normal times.

11. Offences population, prescriptions mentioned
under No. 2 k, and under 4 l, shall be punished with
imprisonment up to three years and fine up to
10,000 marks or one of these penalties unless they
were made by certain dispositions not liable the
higher penalties.

12. Military Administration of Romania reserves the
right to change or give you the prescription. Also suspend
military reasons, ever partial or total postal service.

(ss) Tülff

The provisions of the Postal Service on the terri-
tory AMR  have recently an extension and a comple-
ment. The following provisions resulting from the
most important points. Will be dispatched only ordi-
nary letters, postal cards and  and business docu-
ments up to a maximum weight of 500 grams, such
as insurance documents, deeds and contracts. Ex-
cluded from shipment are registered items, common
materials printing, newspapers, drawings, plans,
state maps, photographic reproductions, also picture
postal cards, exception making the photos as postal
cards if limited to the sender, the relatives or con-
signee. The fact that the letters must be submitted
open and must not exceed four pages of an ordinary
sheet of writing was already known. The postal serv-
ice does not send shipments of Red Cross from and
territories outside Romania, of course, any informa-
tion to the enemy foreign countries. Aboutuuu
7 Die Landespost in Rumänien, în „Bukarester Tagblatt” no.
214 of July 19th, apud Franz Josef Mutter, Landespost im be-
setzen Rumänien 1917  1918:  M. V. i. R. Militärverwaltung
in Rumänien, Neue Schriftenreihe der Postestempelgilde e. V.,
Heft 151, 1999, p. 34.pagina 28ü
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assistance stamp the «Ordinance» says: correspon-
dence from one place to another within Romania on
letters and postal cards must be stuck on the postage
stamps and Stempelmarken (assistance stamp) worth
ten bani. Shipments in the same locality and do and
to abroad not need the assistance stamp, as do those
shipments containing only business documents. Ship-
ments must be franked as follows:

Letters up to 20 grams 25 bani
For more than 20 grams 15 bani
Postal cards 10 bani
Reply postal cards 20 bani
Business letters for every 100 gr. 10 bani,

but at least 30 bani.
The postal service does not assume any liability in

any direction. The ordinance explicitly show that the
shipments will not just pass the place of destination,
but also the city, province, county; all data necessary
for precise locations will be clearly presented. All ship-
ments will pass the exact address of the sender.

On July 10th AMR published new stipulations con-
cerning the correspondence on the territory con-
trolled by it. Under those stipulations postal links of
the population in the territory AMR were extended
to the General Governments of Belgium and War-
saw, Territories Stages of West and East, and the
General Governments and military Regions of Lublin,
Belgrade and Cetinje. From the moment apart from
exchanges within the territory AMR allowed:

a) Information in open letters no longer than four
pages of the ordinary paper or postal cards (simple
or reply) as well as the transmission of business doc-
uments up to a maximum weight of 500 grams be-
tween citizens of the Allied Powers [Germany]
residents across AMR and citizens of the Allied Pow-
ers, of general governments and stage areas.

b) Information on postal cards (simple or reply)
between the rest of the population of the territory

AMR (provided they are not relatives of citizens pow-
ers enemy), with their family members from allied
countries, of general governments  and stage areas.

c) Open letters,no longer than four pages, and
postal cards with business content from within the
AMR and the Allied Powers, of general governments
and stage areas, only if transmission does not pre-
judge in any way the interests of the Allied Powers.

Excluded from sending other types of postal
items, especially registered mail, samples of goods,
usual printing materials, newspapers, drawings,
plans, area maps, photographic reproductions and
those like them, picture postal cards, besides the im-
ages form postal cards limited to sender, the recipi-
ent or his relatives.

Shipments must not contain any mention of politi-
cal and military events or any other communication
that could in any way prejudice the interests of the Al-
lied Powers. The writing should be clear and not
cramped. Attachments are allowed as an exception
only for business letters. Not allowed to write en-
crypted, confidential or abbreviations of any kind and
the combination of several letters in an envelope or
using covered or intermediate addresses. Not allowed
Red Cross shipments to and from AMR territory and
shipments to prisoners of war or to, insofar as this is
not done by the competent military authorities.

Apart from German language, Hungarian lan-
guage, Bulgarian language and Turkish language al-
lowed French language and in correspondence with
Austria-Hungary and Romanian language.

The text of the respective postal item must include
not only the place of destination, but also the name of
the state, province, county, contain explicit all the nec-
essary data for an exact location, much more towns
whose name is frequent. When writing the address will
be used characters German (Gothic) or Latin.

The other stipulations (taxes, gratuities, routing
etc.) remain unchanged.

Post offices must provide the public with informa-
tion related to their work. Additionally noted that AMR
has territory extent specified by Feldpost-Erlass no. 354,
or approximately Wallachia. Buzău and the area north-
east of the city and Dobrogea, is NOT part of AMR.
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[Bavarian military post decree on the functioning
postal service in Romania] 8

8 Bayerischer Feldpost- Erlaß no. 366 of August 6th 1917, apud
Franz Josef Mutter, Landespost im besetzen Rumänien 1917
1918: M. V. i. R. Militärverwaltung in Rumänien, Neue Schrif-
tenreihe der Postestempelgilde e. V., Heft 151, 1999, p. 35.

► semnalare:

Remus Tunaru premiat

Dl Remus Tunaru, 
președintele Asociației Filateliștilor din județul
Giurgiu, fost primar al Municipiului Giurgiu, 

a primit premiul cultural 
”Sub zodia Lucefărului” 

pentru activitate deosebită în promovarea 
evenimentelor filatelice.

Felicitări!
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Succesul la public al unui expo-
nat filatelic este asigurat în primul
rând de modul în care acesta reu-
şeşte să capteze atenţia vizitatori-
lor, de la prima privire, printr-un
aspect agreabil care să creeze pri-
vitorului senzaţia că se află în faţa
unei opere  într-o galerie de artă,
nu în faţa unei vitrine de expunere
dintr-un depozit. Membrul de
juriu, deşi are la dispoziţie doar
maxim cinci puncte ca recom-
pensă la capitolul „Prezentare” din
regulamentul (SREV) al FIP [1], îşi
formează o primă impresie, deter-
minantă, asupra exponatului pri-
vind prezentarea generală şi cu
această impresie ca fundal trece la
examinarea şi evaluarea detaliată.
Rezultă, ca fiind lesne de înţeles,
motivul pentru care prezentarea
exponatelor a constituit şi consti-
tuie o preocupare majoră a colec-
ţionarilor-expozanţi.

La toate clasele de expunere a
apărut, ca fiind o problemă deli-
cată pentru soluţionare, necesita-
tea expunerii unor piese filatelice
de dimensiuni atipice în compara-
ţie cu formatele uzuale de dimen-
siuni A4 (210x297 mm) sau
„Letter” (8.5 x 11 inch). Inventivi,
expozanţii au apelat la artificii di-
verse pentru plasarea  colilor de
mărci poştale, scrisorilor şi docu-
mentelor poştale de mari dimen-
siuni, a întregurilor poştale din

categoria mandatelor poştale
sau banderolelor pentru ziare, a
plicurilor mari circulate având nu-
meroase mărci, a plicurilor „Prima
zi a emisiunii” sau a altor piese
agabaritice în raport cu paginile
de expunere. De cele mai multe
ori, se folosea metoda acoperirii
simultane a două pagini de expu-
nere dar, pentru expozant, apă-
reau numeroase probleme
supli men tare în ce priveşte „aten-
ţionarea” organizatorilor asupra
situaţiei excepţionale de expunere
şi în privinţa ambalării separate a
pieselor agabaritice care urmau să
fie amplasate în pagină prin bună-

voinţa echipelor de montare a ex-
poziţiei. La cererile insistente ale
federaţiilor filatelice interesate,
FIP a introdus în regulamente şi
alte dimensiuni ale paginilor de
expunere. Board-ul FIP [2] a apro-
bat în unanimitate să recomande
următoarele formate pentru pagi-
nile de expunere: 21 cm x 29,7 cm
(format A4) sau 3 x 29 cm - 4 pa-
gini pe un rând, 42 cm x 29,7 cm
(format A3) sau 46 x 29 cm - 2 pa-
gini pe un rând, 31 cm x 29 cm - 3
pagini pe un rând. În această nouă
situaţie regulamentară nu mai
erau necesare excepţiile de pre-
zentare; întreg exponatul putea fi
expus pe pagini mai mari, de obi-
cei format A3.

Utilizarea paginilor mai mari, de
fapt duble, poate rezolva o cerinţă
practică de poziţionare a pieselor fi-
latelice dar, oferă şi şansa unei
schimbări radicale în grafica panou-
rilor în ansamblul lor. Maximafiliştii
se numără printre filateliştii care au
remarcat şansele oferite de portiţa
deschisă şi au dezbătut, la întâlnirile
prilejuite de participarea la expozi-
ţii, ideea schimbării conceptului de
grafică a paginilor de expunere şi,
implicit, a panourilor de

Pledoarie pentru prezentarea exponatelor pe pagini format A3
ing. Mihai CEUCĂ

Fig. 2

Fig. 1

[1] Special regulations for the evaluation
of maximaphily exhibits at FIP exhibi-
tions (SREV)
[2] - Pagina web a Federaţiei Internaţio-
nale de Filatelie - http://www.f-i-p.chpagina 30ü

uuu



philatelica.ro opinie

expunere în ansamblul lor *. Pio-
nierii acţiunilor au fost colegii
francezi din asociaţia „Les Maxi -
ma philes Français” (MF), asocia-
ţie care a lansat şi prima definiţie
a cărţii poştale ilustrate maxime
în anul 1946. Noul concept grafic
a prins rădăcini şi dezbaterile s-au
extins şi în alte asociaţii maxima-
file europene.

Pentru a fi mai convingători în
argumentarea utilităţii modificării
de stil de expunere, maximafiliştii
francezi au trecut la fapte şi au rea-
lizat primele exponate pe pagini cu
format A3 (420x297mm). Revista
maximafiliştilor francezi a prezen-
tat în apariția jubiliară[3] cu numă-
rul 500 din anul 2013 un exponat
şi comentarii de susţinere a nou-
lui format. Autorul articolului şi
posesorul exponatului „Păsări ra-
pace” (Fig. 1 - 2) este secretarul
MF,   colegul  Bruno  Bouveret.
Inovaţia care s-a născut din do-
rinţa de a sparge monotonia pre-
zentărilor „clasice” fusese tema
discuţiilor la câteva întâlniri ale
membrilor MF şi obiect de studiu
la expoziţia pentru tineret de la
„Nesles-la-Vallée” cuprinsă în
programul anual dedicat „Zilei
timbrului” 2013.

Abordarea unei idei nova-
toare în primul rând printre tine-

rii filatelişti s-a dovedit inspirată şi
de succes. După această expozi-
ţie, tot mai mulţi expozanţi din
grupul celor tineri şi foarte tineri
şi-au reorganizat exponatele tre-
cându-le pe pagini A3. Stilul a fost
adoptat şi de expozanţii de la ca-
tegoria „maturi” şi ca urmare, pri-
mul supliment „Maximaphiles
français HS1” al revistei MF este
dedicat exponatului „Arta în Gre-
cia antică” pe pagini A3 (Fig. 3 -
4). Colecţionarul Christian Barret,
webmasterul blogului MF şi mem-
bru al Consiliului MF, a restructu-
rat exponatul care era iniţial
realizat pe pagini A4, trecân du-l

pe pagini A3 şi rezultatul este
spectaculos.

Expoziţia filatelică naţională,
cu participare  internaţională,
„SibiuMax 2015” a oferit trecerea
dezbaterii pe tema utilizării expo-
natelor de maximafilie pe pagini
format A3, de la teoria articolelor
de presă la analiza concretă, pe
panouri, a unui astfel de exponat.
Prezentat în concurs, exponatul
colegului MF Bruno Bouveret,
„Păsări rapace” a fost centrul
atenţiei publicului, maximafilişti-
lor vizitatori precum şi al juriului.
Juriul a apreciat soluţia novatoare
şi a punctat expnatul pentru me-
dalie de Aur. Publicul s-a entu-
ziasmat la fiecare trecere pe la
panourile în cauză apreciind ele-
ganta prezentare grafică. Maxi-
mafiliştii aflaţi în vizită la Sibiu au

transformat, ad-hoc, ocazia într-
un scurt simpozion şi concluzia fi-
nală a fost favorabilă unei abordări
responsabile în vederea extinderii
acestei propuneri de schimbare a
stilului de prezentare a exponatelor.

Am reţinut în urma discuţiilor
colegiale câteva argumente pro
şi contra adoptării expunerii pe
pagini cu format A3. Argumentul
contra cel mai invocat a fost difi-
cultatea realizării grafice şi a
printării paginilor de format
mare. Drept  complicaţie
[3] http://www.maximaphiles-fran-
cais.org /Le-numero-500-de-la-
Revue-en

Fig. 4

Fig. 3

* Damian Läge a utilizat pentru prima
dată formatul A3 într-un exponat de fi-
latelie tematică. (Nota editorului)

uuu
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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

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

este o marcă înregistrată sub nr. 101604

Tipărit la Director: Coriolan CHIRICHEŞ
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Gheorghe Cserni filatelist de
mare performanță în cercetarea
mărcilor poștale românești, ma-
ghiare și austriece s-a mutat la cele
veșnice.

A fost membru în comi-
siile de autentificare a
efectelor filatelice de pe
lângă asociațiile filatelice
din România și Ungaria.

A fost unul din
inimoșii colaboratori ai
filateliei bănățene și nu
numai, fiind unul dintre
susținătorii organizării la Reșița
a bilateralelor România - Ungaria
din anii 1992 și 1996, unde dl
Cserni a fost pionul discuțiilor cu
delegația maghiară condusă de
președintele filateliștilor din Un-
garia, dl Sandor Kurdics.

În anul 1993 a fost  ghidul și în-
drumătorul nostru la Budapesta

unde s-a organizat trilaterala

Ungaria - Rusia - România.
În anul 1996, cu ocazia ani-

versării a 225 de ani de la fonda-
rea Uzinelor Reșița , a fost unul

dintre cei ce au asigurat parti-
ciparea filateliștilor ma-

ghiari la acest eveniment.
Ca președinte al filia-

lei Caraș - Severin al AFR,
am organizat cu dl
Cserni, expozițiile trilate-
rale BANATFILA, cu parti-

ciparea județelor Arad,
Timiș și Caraș - Severin,

expoziții ce s-au desfășurat prin
rotație până în anul 1989.

Gh. Cserni va rămâne veșnic
în amintirea filateliștilor, ca om,
prieten și colaborator.

Foștii colegi filateliști îi vor
păstra veșnică amintire!

Ion BORCA, președinte
Asociația filatelică Caraș - Severin

In memoriam
Gheorghe CSERNI (16 octombrie 1924 - 2015)

Gheorghe Cserni președintele
Filialei AFR Arad, iar după 1990 al
Asociației Filateliștilor Arad, a fost
animatorul vieții filatelice ară-
dene timp de câteva decenii.

A făcut parte din Comitetul
Director al Federației Filatelice
Române. A organizat la Arad mai
multe expoziții naționale și
internaționale. 

Colecțiile sale au fost premiate
cu medalii de nivel înalt (Aur și
Vermeil Mare) la diverse expoziții
naționale și internaționale.

A fost membru de juriu de
nivel național și a publicat nu-
meroase studii filatelice, îndeo-
sebi de istorie poștale, în presa
filatelică din România și Ungaria.

Gilda ROȘCA

defavorabilă a fost prezentată şi necesitatea confecţio-
nării unor noi ambalaje de transport şi expediţie, cu ga-
barit incomod. Aceste argumente au trecut în plan
secund atunci când avantajele au fost scoase în evi-
denţă de majoritatea participanţilor. S-au remarcat nu-
meroase aspecte care, se pare, vor impune noua
tehnică de asamblare. Principalul avantaj reliefat a fost
posibilitatea utilizării mai multor ilustrate maxime pen-
tru întregul exponat. S-a reliefat posibilitatea teoretică
de utilizare a cinci maxime pe suprafaţa unui format A3
în loc de numai patru piese pe suprafaţa echivalentă a
două pagini A4. Aşadar, numărul maxim de ilustrate
maxime ar putea fi, în cazul unui exponat de cinci pa-
nouri cu 80 de pagini, de 198 de ilustrate în loc de
numai 158 pe vechiul format. Diferenţa este conside-
rabilă şi constituie, evident, un mare avantaj pentru
majoritatea temelor. Ca avantaj remarcabil s-a subliniat
şansa oferită de suprafaţa utilă mai mare pentru evita-
rea oricărei şanse de suprapunere a ilustratelor ma-
xime. Spaţiul generos al formatului A3 permite, în
acelaşi timp, o amplasare neregulată a maximelor, fapt
care evită repetarea monotonă a poziţiilor celor două
maxime de pe paginile format A4. Posibilitaea introdu-
cerii unor elemente grafice auxiliare, utile prezentării,

amplifică efectul artistic al panoului în ansmblul lui de
opt pagini A3. Noile posibilităţi de aranjare în pagină a
ilustratelor maxime, texte şi imagini grafice comple-
mentare oferă expozanţilor sau graficienilor solicitaţi
de aceştia, şansa de a-şi etala talentul artistic şi varian-
tele finale adoptate pot fi irepetabile.

Am revenit de câteva ori, singur, la panourile pe
care era montat exponatul devenit material didactic.
Încercam să reevaluez argumentele pro şi contra şi
am constatat că privind cele cinci panouri m-am
mutat într-o galerie de artă. Prea pretenţios? Atunci
mă aflam măcar într-un muzeu modern privind bio-
rame atrăgătoare şi foarte instructive. Între panourile
cu pagini A4 care creau impresia unei mari table de
şah cu pătrăţele regulat distribuite, panourile pe pa-
gini A3 dădeau impresia unor pânze iscusit pictate.

Solicitaţi să opteze pentru exponatul cel mai
agreabil remarcat în zonă, vizitatorii au ales invariabil
exponatul „Păsările rapace”. Ei nu ştiau nici câte
„piese vechi” erau pe panouri şi nici câte puncte îi
acordase juriul.

Sursa imaginilor: revista „Les Maximaphiles Français” no.
500 şi suplimentul ei HS1/2015 (n.a.)

Cap limpede: Coriolan CHIRICHEȘ 
Redactor:       Dumitru F. DUMITRU
Traduceri:      Dan N. DOBRESCU, Sorin CRISTESCU
Abonamente: coriolan2006@yahoo.com
Format electronic: http://www.philatelica.ro/revista.html



ilustrata maxima de pe coperta Pagină realizată de dr. Ioan DANILIUC

^ ^

Set de 4 ilustrate maxime: Monede din tezaurul Băncii Naţionale a
României. Realizare: Societatea Filatelică “Tutova”, Bârlad. 

C.p.i. - Editura FULL COLOR București 2015.
Obliterare ocazională: SOCIETATEA NUMISMATICĂ ROMÂNĂ /

SECȚIA BÂRLAD/ 30 / DE ANI, 11.11.2015 731240 BÂRLAD.
Machetă ștampilă: Constantin Daniliuc

Domnitorul CAROL I.
Realizare: Grupa de maximafilie a AFB. 
C.p.i. - Editura FULL COLOR București.
Obliterare: ștampila Prima zi a emisiunii 135 de ani de relaţii diplomatice
România SUA, 18.11.2015, BUCUREȘTI. 

Gânditorul de la
Hamangia
C.p.i. -Ed. HR Roma. 
Obliterare: ștampila
Prima Zi a emisiunii
Inovaţie și 
cercetare,
05.06.2015,
BUCUREȘTI.



Lucrarea doamnei Michéle
Chauvet, RDP - Les tarifs helléniques
des lettres internationales 1861-
1878 este una dintre cele mai încân-
tătoare și plăcute cărți filatelice care
mi-a fost dat să le citesc.

Cartea este scrisă având la bază
colecția mult premiată a autoarei cât
și o bogată bibliografie specializată.

Prima parte a lucrării cuprinde
tarifele internaționale din perioada
1861-1878, între aceste tarife
aflându-se și tarifele pentru Româ-
nia (a se vedea imaginea alăturată).
Această parte cucerește prin piesele
filatelice prezentate cât și prin
modul de explicare al tarifelor. De
asemenea sunt de menționat gravu-
rile, fotografiile și vederile prezentate.
Toate acestea sunt atent echilibrate
astfel încât această parte a lucrării este
excelentă.

A doua parte a lucrării prezintă tex-
tele oficiale ale convențiilor poștale
semnate de Grecia, precum și a legilor
și circularelor grecești. Textele sunt re-
produse din publicațiile vremii.

Condițiile grafice, redactarea și cu-
prinsul unitar la lucrării sunt de
excepție și continuă un șir mai lung de
lucrări ale autoarei căreia nu putem
dacât să-i mulțumim pentru scrierea
acestei minunate cărți.

Chiar dacă nu colecționați Grecia,
vă recomand să citiți această carte
pentru motivele enumerate mai sus.

ing. Emanoil Alexandru SĂVOIU

cartea de pe coperta

^

Les tarifs helléniques des lettres internationales
1861-1878

L’ouvrage Mme Michèle Chau-
vet, RDP - Les tarifs des lettres hel-
léniques Internationales de 1861 à
1878 est l'un des livres philatéliques
les plus charmantes et agréables
qu'on m'a donné à lire.

Le livre est écrit sur la base de
collection de l'auteur, nombreuses
premières, et une riche bibliogra-
phie spécialisée.

La première partie de l'étude
comprennent les tarifs internatio-
naux dans la période 1861-1878,
entre ces taux et les taux pour la
Roumanie (voir image ci-dessus).
Cette partie conquiert grâce articles
philatéliques illustrés et en guise
d'explication des charges. Sont éga-

lement mentionnés des gravures, des
photographies et des points de vue
présentés. Tout cela est soigneuse-
ment équilibrée pour que cette partie
du travail est excellente.

La deuxième partie présente les
textes officiel de conventions postales
signées par la Grèce et les lois et circu-
laires grecs. Les textes sont reproduits
dans les publications de l’époque.

Conditions graphiques, l'édition et
le contenu unitaire de l’ouvrage sont
exceptionnelle et se poursuit une
chaîne plus longue des œuvres de
l'auteur démine que nous ne pouvons
pas le remercier pour l'écriture de ce
livre merveilleux.

Même si la Grèce ne collecte pas,
je recommande la lecture de ce livre
pour les raisons énumérées ci-dessus.

ing. Emanoil Alexandru SĂVOIU

le livre sur la couverture

frunză acant) - tip B1f 2 cu cerc având diame-
trul exterior de 25 mm; înălțimea literelor
cuvântului RAHOVA: 4,0 mm; înălțimea ci-
frelor și literelor din dată: 2,5 mm; dimen-
siunile acantelor: 3,5 mm (Fig. 3).

Importanța scrisorii este mare pentru is-
toria poștală românescă, fiind sigura scri-
soare cu timbre poștale românești expediată
din Bulgaria cu ștampilă românească, și probabil
că vom mai avea discuții despre folosirea ei.

RAHOVA - o ștampilă necunoscută
urmare de la pag. 7 

2 Kiriac Dragomir, Ștampilografie poștală 1822-1910, Tg.
Mureș 1990, p. 134-135.

4.0 mm; the height of the letters and numbers:
2.5 mm; acanthus sizes: 3.5 mm (Fig. 3).

The significance of the letter is great for
Romanian postal history, certain letter
with Romanian postage stamp dispatched
from Bulgaria with Romanian postmark,

and maybe we will have discussions about
its use.

RAHOVA - unknown postmark

Fig. 3

following from page 7 

2 Kiriac Dragomir, The postmarks 1822-1910, Tg. Mureș
1990, p. 134-135.


