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GAZETA
Colecţionarilor de Insigne din România
22 MAI 2015, NR.2, TG. SECUIESC

SIMBOLUL EXPOZIŢIEI
TG.SECUIESC 2015

APARIŢII EDITORIALE
DE EXCEPŢIE!

Insigna care va însoţi lucrările celui de-al VII-lea
Congres Naţional de insignografie va intra în
colecţiile noastre ca fiind o realizare tehnică
deosebită.

Reuniunea colecţionarilor de insigne de la
Tg. Secuiesc beneficiază de noi lansări de
carte. Este vorba despre cărţile colegilor
Constantin Ciurea şi Radu Tabără .
pag. 5

pag. 5

Floarea
ACIRde
îşi Colţ
desemnează
pe cale
de dispariţie

TG. SECUIESC ESTE ANUL ACESTA
CENTRUL INSIGNOGRAFIEI ROMÂNEŞTI

noua conducere!

În şedinţa Comitetului
de conducere A.C.I.R.,
Secretarul
asociaţiei,
În intervalul 22 - 24 mai 2015, Municipiul Tg. Secuiesc găzduieşte cel de-al VII-lea Congres Naţional de insignografie şi
Dumitru
Puşcaşu,
a
Expoziţia colectivă de insigne ajunsă la ediţia 41. Manifestarea este organizată de Hobbi Cserebere Klub, cu sprijinul Consiliului Local şi al
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Primăriei Tg. Secuiesc.
premiului
„Floarea
de
Anii 2000, 2005, 2010, iar acum 2015 reprezintă pentru colecţionarii de insigne
colţ” cu un alt stimulent moral care
momente importante găzduite de Tg. Secuiesc reprezentând o adevărată sărbătoare a
să se acorde celor mai valoroşi
insignei din ţara noastră.
colegi. Până la data celui de-al VIIOrganizatorii promit, în ciuda resurselor restrânse, să ofere tuturor colecţionarilor un
lea
Congres de la Târgu Secuiesc va
climat favorabil pentru desfăşurarea manifestării în contextul celor hotărâte de
fi întocmit un proiect al criteriilor de
Adunarea Generală ACIR de anul trecut. Măsurile propuse, vor fi aplicate, chiar dacă
acordare, pentru a fi supus discutării
vor exista voci contrare, pentru a se evita probleme similare celor apărute la ediţiile
şi aprobării Adunării generale şi
precedente de la Bucureşti şi Petroşani.
pentru a lua o hotărâre în această
Participanţii vor avea parte şi de surprize: o expoziţie de insigne netematizată ce va fi
direcţie. Criteriilor de acordare vor
găzduită în sălile Casei de Cultură VIGADO, unde colecţionarii vor putea expune un
fi publicate în „Jurnalul insignonumăr nelimitat de panouri reprezentative. Vor fi acordate premiile tradiţionale
grafic” şi pe site-ul ACIR.
„Floarea de Colţ” pentru colecţionarii care au promovat activitatea insignografică. Se
va vizita „Casa Colecţiilor” ocazie cu care amfitrionul Ernö Beke va prezenta noutăţi
tematice şi preocupări recente privind iniţierea tinerilor în diverse proiecte culturale.
Vor mai fi şi alte surprize pe care cei prezenţi vor avea posibilitatea să le descopere. Nu
va lipsi nici tradiţionala poză de grup de la monumentul lui Gabor Aron, un simbol al
Municipiului Tg. Secuiesc.
Se anunţă o manifestare de excepţie, dacă avem în vedere că s-au înregistrat peste 100
de participanţi din ţară, dar şi din Ungaria şi SUA, că vor fi susţinute 32 de comunicări
şi că se vor expune 467 de panouri (cca 24.000 de insigne!).
Elementele prezentate constituie elemente de mândrie pentru colecţionari, dar şi
motive pentru vizitatori care au ocazia rară de a cerceta universul de insigne prezent în
expoziţie.

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT
După fiecare eveniment organizatorii, în urma unor
analize atente, trag concluzii privind reuşita acţiunii,
inclusiv cu scopul evitării pe viitor a unor probleme
similare. Aşa s-a întâmplat la Petroşani. Au fost
expediate în timp util participanţilor invitaţiile,
taloanele de participare şi un scurt extras din
programul-catalog, în care erau stipulate cerinţele
organizatorilor şi facilităţile oferite; dar se pare că nu
am fost înţeleşi: răspunsurile au venit cu mare
Întârziere; unele persoane care au confirmat în mod ferm participarea au contramandat
sosirea la Petroşani în ultimul moment sau pur şi simplu nu au mai venit etc. Toate
acestea au condus, în cascadă, la: bani irosiţi pe cazare, tipărirea a numeroase diplome şi
a altor materiale mult peste necesităţi, porţii în plus pentru masa comună,
dezechilibrarea expoziţiei colective etc .
Pentru evitarea problemelor enumerate, Adunarea generală ACIR a hotărât instituirea
unei taxe de participare în valoare de 50 lei/persoană, care va fi achitată organizatorilor
odată cu talonul de participare.
O altă problemă care necesită atenţie se referă la cazarea tuturor participanţilor în
acelaşi loc. La Petroşani am avut trei locaţii pentru cazare, lucru care a creat animozităţi.
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INSIGNE 2015
Considerate un important vector de
comunicare, insignele emise în 2015
vizează cele mai diverse domenii. Acestea
vor fi expuse pe panouri la Expo Tg.
Secuiesc 2015!

STEAUA vs FCSB
Noua siglă reprezintă o preocupare pentru
colecţionarii cu tematica fotbal. În
căutarea noii insigne, suntem convinşi că
aceştia vor face eforturi susţinute pe lângă
marketingul Stelei pentru a o obţine!
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Premii cu Flori de Colţ
Clubul Numismatic
“Mihai Eminescu” din
Bucureşti îi va premia
la Expo Tg. Secuiesc pe
cei mai merituoşi
membri ai săi cu trei distincţii de
excepţie. La cererea colecţionarilor,
s-a realizat suplimentar câte un set
de trei insigne care se încadrează
tematic atât la flori de colţ, cât şi la
reuniuni insignografice. Din
Editia din 2015 a Nopţii Muzeelor a fost una cu totul considerente financiare, seria s-a
specială. Pe lângă interesul deosebit suscitat de limitat la 15 astfel de seturi!
muzeele deschise până la miezul nopţii şi
evenimente inedite precum manifestările găzduite
de Muzeul din Cimitirul Bellu s-a mai înregistrat o Cât merită să dai pe o insignă? De
situaţie bizară: organizarea unui protest “mut” menit unde să o cumperi? Merită banii?
să atragă atenţia publicului şi autorităţilor asupra Sunt întrebări pe care mulţi dintre
situaţiei dramatice în care se află muzeele României. noi ni le-am pus de-a lungul anilor.
Protestul este o consecinţă a unui fenomen dramatic, Vom încerca să identificăm anumite
respectiv faptul că, în ultimii zece ani, peste 110 sedii soluţii, fie că vorbim din perspectide muzee şi zeci de mii de piese din colecţiile mai va vânzătorului, fie din cea a
multor astfel de instituţii au fost deja retrocedate sau cumpărătorului.
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sunt în curs de retrocedare. Să sperăm că autorităţile
vor ţine seama de acest gest disperat şi vor acţiona în
consecinţă. Altfel sperăm să nu primeze spiritul
haiducesc: să ia de la colecţionarii care cu multe
privaţiuni au strâns o viaţă şi să completeze în
compensaţie colecţiile publice împrăştiate în ultimii
25 de ani!

NOAPTEA MUZEELOR
REVOLTA MUTĂ

Preţul corect!

www.aciro.ro

IUBIŢI PĂSĂRILE

Site-ul www.aciro.ro este locul de unde pag.2
„Opreşte barbaria, salvează ciocârlia”,
poţi afla cele mai recente noutăţi cu privire “Ziua păsărilor 2015” sunt câteva dintre
la insignografie! Şi dvs. puteţi contribui cu temele abordate în cadrul manifestărilor
subiecte! Sunteţi la un click distanţă de S.O.R. Dacă amintim şi insignele SOR,
tărâmul insignelor!
avem argumente suficiente pentru a urmări
cu interes subiectul!
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IUBIŢI PĂSĂRILE!

Anul trecut am făcut o succintă trecere în revistă a vânatului cu pene din perspectiva
reflectării acestuia în insignele Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi
din România (A.G.V.P.S.).
O să încercăm schimbarea registrului prin analizarea unei alte asociaţii: Societatea
Ornitologică Română (SOR). Activitatea sa de cercetare cuprinde: colectarea, analiza,
evaluarea şi publicarea informaţiilor despre păsările sălbatice
din România; monitorizarea anumitor specii; studiul şi
protecţia speciilor de păsări ameninţate sau pe cale de dispariţie
pe plan naţional şi mondial. Un aspect important al
preocupărilor asociaţiei îl reprezintă factorul de conştientizare
în rândul tinerilor. În acest sens sunt prezentate, cu diferite
ocazii, teme sau campanii precum „Ai găsit un pui de pasare,
acum ce faci?”, „Opreşte barbaria, salvează ciocârlia”, Ziua păsărilor 2015 etc.
Activităţile vizează o mai bună cunoaştere a pasărilor şi adesea acestea au loc în aer liber.
Tinerii au ocazia de a observa pasările cu binoclul şi de a afla informaţii interesante
despre comportamentul păsărilor. Specialiştii SOR oferă
adesea cărţi cu păsări pentru determinarea speciilor SOCIETATEA
observate, atât în limba română, cât şi în limba maghiară, ORNITOLOGICĂ
jocuri de determinare a păsărilor, planşe de colorat, planşe ROMÂNĂ
pentru măşti şi zmee. De asemenea, pentru pasionaţi, Totul despre păsări şi natură
există o colecţie de insigne cu păsări, care poate constitui www.shopsor.ro
tel. 0264-438086
So
atât material didactic pentru orele de şcoală, cât şi piese buhai de baltă
care întregesc tematica insignografică.
Cei interesaţi pot achiziţiona insignele de pe situl SOR, la preţuri începând de la 5 lei.

PREŢUL
CORECT
Radu Tabără - Sibiu
O întrebare foarte frecventă întâlnită
printre colecţionari este „cât merită să
dai pe ...”. Ca mulţi alţii, m-am
confruntat şi eu de multe ori cu această
întrebare, atât în calitate de cumpărător,
cât şi de „consultant”. Din păcate, se
întâmplă des să rămână fără răspuns, sau
cu un răspuns aproximativ.
De ce? Foarte simplu. Ca în orice sistem
economic şi în cazul obiectelor de
colecţie preţurile se autoreglează în
funcţie de cerere şi ofertă, sau mai simplu
spus de cât de căutat sau rar este un
anumit obiect. Astfel, preţul este
influenţat în sus dacă un obiect este rar şi
căutat, sau în jos dacă este comun sau
puţin căutat.
Aceste reguli pot fi uşor observate în
cazul categoriilor mari de colecţii, care
implică un volum crescut de tranzacţii,
astfel încât preţurile sunt clare. În această
categorie putem menţiona, de exemplu,
decoraţiile, numismatica, filatelia,
insignele militare etc. După cum se poate
observa am exemplificat prin categorii
care implică un număr mare de
colecţionari şi vânzători între care
circulă numeroase obiecte, astfel încât
există repere clare pentru a detemina un
preţ, astfel încât întrebarea „cât merită?”
primeşte un răspuns destul de exact (ex.
pentru cea mai mare parte a
colecţionarilor este foarte clar cât costă o
anumită serie de timbre sau „Ordinul
muncii cls. III, RSR”).

Trebuie avut în vedere şi faptul că domeniile
de nişă sunt extrem de sensibile la fluctuaţia
numărului de persoane din interiorul lor, de
cele mai multe ori fiind suficient ca 3-4
colecţionari (uneori chiar mai puţine) să
abandoneze domeniul pentru ca tranzacţiile
să scadă semnificativ şi, odată cu ele,
preţurile.
Dincolo de aceste calcule economice şi
filosofice, lucrurile sunt simple dacă se
aplică regula bunului simţ. Desigur, mă refer
strict la cumpărători, în cazul vânzătorilor
fiind normal
ca ei să
încerce să
obţină un preţ
cât mai mare
posibil. Cu
alte cuvinte,
depinde strict
de cât este cumpărătorul dispus să dea pe un
anumit obiect, cu toate variabilele
subiective şi obiective care îl pot influenţa
(de la posibilităţile materiale de care dispune
sau starea tehnică a obiectului în discuţie,
până la cât de mult şi-l doreşte sau momentul
în care apare).
Cumpărătorii care ezită în faţa unui preţ au la
dispoziţie o opţiune simplă. Este suficient să
se gândească dacă vor putea revinde
obiectul în cauză la preţul respectiv.
Dacă răspunsul este negativ (şi banii nu îl
dau afară din casă), înseamnă că este cam
scump.

Din păcate aceste reguli simple nu
funcţionează la fel de bine în cazul
colecţiilor „de nişă”, în care sunt
angrenaţi un număr redus de colecţionari.
Pentru a defini mai clar conceptul
„număr redus de colecţionari” este
suficient să ne gândim la câte persoane
colecţionează medalii sau filatelie (adică
domenii cu preţuri clare) şi apoi să
comparăm cu numărul de persoane
multor ofiţeri ai Casei Regale Române, ianuarie 2009, o serie întreagă de proiecte implicate în domeniul care ne
printr-un decret semnat de gen. Mihail educaţionale, cum ar fi: „Zbor printre astre”, interesează. Prin această comparaţie
Lascăr, Comandant Suprem al Armatei „Reîntoarcerea din spatiu” şi „Paşi spre lucrurile devin mult mai clare.
Regale Române, gruparea a fost denumită Univers”, prin care elevii, cadrele didactice Stabilirea preţurilor în cazul domeniilor
iniţial „Asociaţia Sportivă a Armatei”. dar şi alţi pasionaţi au patruns în tainele mici este mai dificilă din cauza faptului
că în interiorul lor nu există suficiente
Urmează schimbări succesive. In 1948, pe astronomiei şi astronauticii.
5 iunie Steaua devine "CSCA", adică La evenimentul derulat anul acesta alături de tranzacţii pentru a putea stabili o medie a
Clubul Sportiv Central al Armatei, iar în cercetători, cadre didactice şi alţi pasionaţi, valorii obiectelor colecţionate. Uneori
1950, CCA, Casa Centrală a Armatei. În colecţionarii au avut posibilitatea să facă o este greu de stabilit şi cât de rar este un
1961, CCA îşi schimbă numele în “Steaua serie de comunicari ştiinţifice tematice. anumit obiect. De asemenea, domeniile
Bucureşti”, şi înlocuieşte steaua de culoare Printre acestea s-au remarcat cele referitoare mici pot fi uşor influenţate atât de
roşie din siglă, cu cea galbenă, cu trimitere la insignele organizaţiei pionierilor din cumpărători, cât şi de vânzători.
către tricolor. In 1998, echipa de fotbal s-a România reflectate în aviaţie, Henri Coandă, Cumpărătorii, care de cele mai multe ori
separat de Clubul Steaua, formaţia fiind Traian Vuia, Hermann Oberth, Dumitru ajung să se cunoască între ei, se pot
condusă de către un om de afaceri. A fost şi Prunariu. Cu aceeaşi ocazie s-a realizat şi o coaliza pentru a impune preţurile
momentul de la care au apărut primele medalie, aurită, argintat-patinată, cuprată şi refuzând să plătească peste o anumită
neînţelegeri şi care au culminat cu decizia care şi-a propus să marcheze acest sumă şi neconcurându-se între ei (în
judecătorească de a nu mai folosi sigla eveniment şi să aducă un meritat omagiu acest caz preţurile se menţin accesibile,
consacrată. Noua siglă reprezintă o academicianului român Henri Coandă. vânzătorii fiind puşi în situaţia de a
preocupare şi pentru colecţionarii cu Piesa a fost realizată la comanda Clubului accepta oferta sau de a rămâne cu marfa).
tematica fotbal. Dornici de îmbogăţirea Numismatic “Mihai Eminescu”din cadrul La polul opus vânzătorul poate specula
colecţiei, suntem convinşi că vor face Cercului Militar Naţional şi se adaugă altor concurenţa dintre colecţionari prin
creşterea preţurilor şi mizând pe faptul că
eforturi susţinute pe lângă marketingul piese iniţiate de această entitate.
ceştia vor cumpăra, apariţia unor piese
Stelei pentru a obţine noua insignă.
Prof. Florentina Dina,
noi fiind mai rară.
Mihai IACOB –colecţionar Bucureşti
Colegiul Henri Coandă, Bucureşti

Un alt reper pot fi obiectele din categoriile
de colecţii mari, care îşi menţin sau chiar
sporesc valoarea în timp. Cu alte cuvinte
„merită dat pe un obiect de nişă (care aşa
cum am explicat mai sus poate ca mâine să
nu mai valoreze nimic) cât pe o decoraţie sau
monedă care ar putea fi cumpărată de banii
respectivi”. În majoritatea cazurilor pe baza
bunului simţ, al statisticilor, al experienţei
altor colecţionari sau prin orice alte mijloace
se obţine acelaşi răspuns: „nu prea merită”.

R

SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ

Alege păsările. Alege natura. Alege şi viitorul

Gheorghe Z. Ciutacu, Colilia-Ialomiţa

STEAUA vs FCSB EXPO COSMOS 2015

O nouă siglă a echipei de fotbal În data de 7 aprilie 2015 Colegiul Tehnic de
Steaua este de departe cea mai cunoscută
echipă de fotbal din ţara noastră. De la
înfiinţare, gruparea din Ghencea a traversat
mai multe perioade controversate, fiind
acuzată în perioada comunistă că era
favorizată de arbitri, că echipele mici nu îşi
apărau corect şansele în faţa ei şi jucătorii
buni din ţară erau obligaţi să joace la echipa
roş-albastră.
Cu toate acestea, ar fi nedrept să ştergem cu
buretele trofeul câştigat de Steaua în 1986
în cea mai importantă competiţie
intercluburi din Europa. În contextul
actualelor frământări interne, se impune
prezentarea perioadei de început a echipei.
Înfiinţată pe 7 iunie 1947, la iniţiativa mai

Aeronautică „Henri Coandă” din Bucureşti
a organizat un simpozion internaţional cu
tema „PERSPECTIVE ALE CERCETARII
UNIVERSULUI COSMIC" precum şi o
expoziţie numismatică de profil.
De altfel, instituţia de învâţământ a iniţiat în
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EVOLUŢIA HERALDICĂ A STEMEI MUNICIPIULUI BACĂU
REPREZENTATĂ ÎN INSIGNA JUBILIARĂ „BACĂU 600”
Procesul de modernizare a societăţii româneşti din Muntenia şi Moldova, început în
prima jumătate a veacului al XIX-lea, a impus, în multe cazuri,
actualizarea ori adoptarea de noi simboluri heraldice, mai ales la
nivelul oraşelor. Astfel, în anul 1844, instituţia numită
Ocrotitoarea Proprietăţii târgului Bacău, care a funcţionat în
paralel cu Eforia oraşului Bacău (viitoarea Primărie) şi-a
confecţionat un nou sigiliu cu un nou simbol heraldic al oraşului.
Acesta este de formă ovală, în emblema căruia este reprezentat un
cerb alergând spre dreapta pe o terasă cu cinci brazi. În exergă
legenda: PECETE PROPRIETĂŢII TÂRGULUI BACĂU (cu
caractere chirilice), iar în partea inferioară a câmpului sigilar
1844. Emblema simbolizează fauna regiunii şi întinsele păduri
din zonă. Reproducem impresiunea ştampilei Ocrotitoarei.
În anul 1864, în urma reformei administrative, Ocrotitoarea a fost absorbită de
Primăria oraşului Bacău, aceasta
din urmă preluând, în acelaşi an, în
bună parte, simbolul heraldic, cu
diferenţa că pe terasă sunt trei
pomi, nu brazi, probabil plopi, iar
cerbul aleargă spre stânga. În
exergă: ROMÂNIA. PRIMĂRIA
ORAŞULUI BACĂU, iar în
partea inferioară 1864. Prezentăm
imaginea impresiunii ştampilei şi
cea a matricei sigilare din bronz
(în oglindă), care se aplica pe ceară.
O compoziţie asemănătoare şi cu aceeaşi simbolistică o are ştampila/sigiliul Primăriei
confecţionat în anul 1878, cu deosebirea
că alergarea cerbului, spre dreapta, este
mai bine surprinsă, iar pe terasă sunt
patru brazi. În exergă: ROMÂNIA.
PRIMĂRIA URBEI BACĂU, iar în
partea inferioară 1878. Ultimele
documente pe care am identificat acest
simbol sunt din anul 1922, după care pe
ştampila Primăriei apare stema ţării.
Redăm imaginea impresiunii ştampilei
şi cea a matricei sigilare din bronz (în oglindă), care se aplica pe ceară.
În anul 1925, Comisia Consultativă Heraldică a stabilit stemele
oraşelor şi judeţelor României, pentru oraşul Bacău hotărându-se
următoarea compoziţie: pe un scut negru, Maica Domnului rugându-se,
îmbrăcată în roşu brodat cu aur, faţa şi mâinile de culoare naturală, având
pe piept un medalion albastru încărcat cu pruncul Isus, de argint, nimbat
cu aur, faţa şi mâinile de culoare naturală, binecuvântând cu dreapta şi
ţinând în stânga globul crucifer. Scutul este înconjurat de o bandă de aur
şi timbrat de o coroană murală cu şapte turnuri. Reprezintă hramul celei
mai vechi biserici din oraş, Precista, ctitorită în anul 1491 de Ştefan cel
Mare şi Sfânt, împreună cu fiul său Alexandru, Maica Domnului fiind patroana oraşului.
După anul 1948, oficial, Bacăul nu a avut niciun simbol heraldic. În anul 1971 au fost
adoptate şi publicate în Buletinul Oficial stemele oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
pentru municipiul Bacău nefiind preluat nimic din vecile simboluri. În anii de după 1989
au fost mai multe încercări de realizare a unei steme a oraşului, pentru ca în anul 2006 să se
stabilească actualul simbol heraldic. În acesta sunt preluate şi combinate elemente din
simbolurile prezentate mai sus, ajungându-se la următoarea compoziţie: scut tăiat de un
zid de piatră de argint, reprezentând construcţiile de tip medieval (Curtea domnească),
precum şi noile realizări arhitectonice, în cartierul superior, roşu, Maica Domnului cu
pruncul Isus (forma din 1925) de aur, iar în cartierul inferior, albastru, un cerb alergând
spre dreapta şi trei brazi de aur. Scutul este
timbrat de o coroană murală de argint cu
şapte turnuri, atestând rangul de municipiu.
Pe 6 octombrie 2008, s-au împlinit 600
de ani de la prima atestare documentară a
Bacăului, prilej cu care Primăria a
organizat mai multe manifestări culturale
şi nu numai. Între acestea, s-a bătut, la
TECART, o medalie (Ř 60 mm din tombac
1000 buc., tombac argintat 100 buc. şi argint 50 buc.) având pe avers chipul domnitorului
Alexandru cel Bun, în timpul căruia a fost emis documentul de atestare, iar pe revers stema
Bacăului peste biserica Precista. De asemenea, sau confecţionat două insigne (21 x 14,5 mm)
reprezentând stema municipiului Bacău, având,
în partea inferioară, o eşarfă, pe care este înscris
pe una BACĂU 600 (2000 de exemplare) şi pe
una BACĂU (500 de exemplare), cele mai multe
fiind distribuite în timpul manifestărilor.
La conceperea şi aprobarea stemei municipiului,
semnatarul acestor rânduri a avut oarece
contribuţie, precum şi la proiectarea medaliei şi
insignelor aniversare.
Prof. Vilică MUNTEANU - Bacău

CÂTE CEVA DESPRE
INSIGNELE DE ABSOLVENT
AL ACADEMIEI MILITARE

eneralul român Ştefan Fălcoianu care a trăit între anii 1835-1905 a avut o lungă şi
prestigioasă activitate în mai multe domenii precum cel ştiinţific, cultural, politic şi,
firesc, militar.
Una din marile sale realizări o constituie fondarea primei instituţii de învăţământ
superior din istoria Armatei Române - Şcoala Superioară de Război, astăzi Universitatea
Naţională de Apărare Carol I. Cursurile acestei forme de învăţământ militar au început la
5 noiembrie 1889, la Bucureşti iar primii absolventi au fost în anul 1891. Sursele
bibliografice consultate, din cele ce ne sunt la îndemână, nu arată când s-a atribuit prima
insignă de absolvent dar prezumăm că aceasta s-a petrecut imediat după anul 1881.
Pe parcurs, Şcoala Superioară de Război a avut sedii diferite, organizări şi denumiri
diferite. Aşa cum era normal, diferite au fost şi insignele de absolvent.
În exponatul alăturat întâlnim modele ale insignei de absolvent al academiei militare
acordate în toate cele trei perioade, regalistă, comunistă şi postdecembristă.
Pentru prima perioadă, insigna este cunoscută într-o singura formă: cununa ovalizată
din ramuri de stejar şi lauri, acvila încoronată, cu aripile semideschise, ţinând în cioc o
cruce ortodoxă, în gheara dreaptă o spadă iar în gheara stângă un sceptru. Între aripile
protectoare se află un scut heraldic împărţit în opt părţi cu simbolurile provinciilor istorice.
Ca variante pot fi natura metalului (comun sau argint), modul de prindere, cromatica
scutului heraldic, variante de email la coroana, aurirea unor părţi, şi altele. Atelierele care
au executat piesele sunt: Bijuteria Heinrich Weiss; Karnet-Kysely; Brüder Schneider.
La data de 29
august 1948 Şcoala
Superioară de Război
s-a desfiinţat iar în loc
a apărut Academia
Militara. La 14
septembrie 1949, cu
s t r u c t u r i
organizatorice diferite,
ca unităţi de
învăţământ superior
separate s-a înfiinţat
Academia Militară (de
comandă şi de stat
major), Academia
militară politică,
Academia Tehnică
Militară şi Academia
Spatelu. La data de 19
august 1957 s-a desfiinţat şi Academia Militară Politică care a fuzionat cu Academia
Militară sub titulatura nouă de Academia Militară Generală.
Pentru anii 1948 - 1990 se cunosc următoarele insigne:
1. Perioada R. P. R., cu stema ţării pe steaua în cinci colturi - ACADEMIA MILITARĂ
GENERALĂ, ACADEMIA MILITARĂ I. V. STALIN, ACADEMIA MILITARĂ GH.
GHIORGHIU DEJ, ACADEMIA MILITARĂ TEHNICĂ.
2. Perioada R. S. R., cu stema ţării - ACADEMIA MILITARĂ, ACADEMIA MILITARĂ
GENERALĂ, ACADEMIA MILITARĂ GENERALĂ cu stema mică.
Pentru perioada postdecembristă se cunosc insigne cu tricolorul în scutul heraldic
până la adoptarea stemei, apoi cu stema actuală a României, însă avem şi excepţii. Pentru
insigna ALMA MATER avem doar scutul heraldic aplicat pe o carte deschisă. La insigna
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII, scutul heraldic este acoperit de o carte
deschisă şi inscripţia ,,DURA LEX SED LEX; PATRIE ŞI ONOARE". Insigna
absolvenţilor Academiei de Poliţie are un scut cu anumite elemente heraldice, în partea
superioară inscripţia ,,ACADEMIA DE POLIŢIE iar jos ALEXANDRU IOAN CUZA".
Funcţie de specialitatea absolventului, pentru perioada postdecembristă, insigna
poate avea în partea inferioară unul din simbolurile: faclă, compas cu roată dinţată,
compas cu roată dinţată tăiată, ancoră, şarpele îcolăcit pe baston. Se cunosc variante de
culoare galben - auriu care nu au fost executate la monetărie.
Subiectul în discuţie poate fi abordat intr-un cadru mai amplu.
Col. (r) Ioan SIMINICIANU
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ORNITOLOGIE
INSIGNOGRAFICÃ

Implicarea colecţionarilor în activităţi de
cunoaştere a diversităţii speciilor de păsări ce
populează România a reprezentat din totdeauna o
preocupare constantă, îndeosebi pentru cei tineri.
Nu a făcut rabat de la această regulă nici micul
Ionel. A primit de la o rudă binevoitoare două
insigne sugestive cu păsări, o acvilă şi un
porumbel. Privite prin ochii curioşi de copil, dar
aruncate într-un sertar rapid, acestea au fost
redescoperite după o anumită perioadă şi au
reprezentat peste ani punctul de plecare în
activitatea insignografică.
Ioan Vaum sau Jan aşa cum îi spun prietenii, a
început să-şi îmbogăţească tema cu calendare,
cărţi, ilustrate şi în general tot ce conţinea păsări.
Adunate iniţial haotic, acestea au început să fie
grupate după criterii ştiinţifice. Tema a fost
diversificată, încercând astfel să completeze
tabloul ornitologic cu elemente de floră şi faună
specifice ţării noastre. La o numărătoare sumară
pe panourile frumos aranjate, observi circa 120
de păsări grupate în răpitoare, de apă etc.
Ioan Vaum s-a născut la Bucureşti în 16.03.1946.
După absolvirea liceului s-a angajat la Institutul ...
din localitate. A moştenit de la bunicii săi mai
multe obiecte de colecţie, pe care, parţial le-a
păstrat. Îşi aminteşte şi acum de un stilet regalist
de paradă schimbat de fratele său adolescent pe o
sumă minoră de bani. Nu l-a certat, dar regretul
după obiect îl încearcă şi acum.

Activitatea de colecţionar s-a desăvârşit la 25 de
ani când a adunat un număr impresionant de
timbre. Încet, dar sigur, atenţia s-a mutat către
numismatică. Odată cu primirea unei medalii din
străine, a început să conştientizeze valoarea
pieselor aflate prin sertare. Pasiunea s-a dezvoltat
şi s-a extins la insigne. În ţară sau în călătoriile
prin URSS şi Ungaria a adunat un număr
impresionant de astfel de însemne, atras de
evenimentele majore ale perioadei. Ioan Vaum nu
s-a limitat doar la colectarea materialelor
ornitologice. A făcut călătorii în Delta Dunării
unde a observat diversitate floristică şi faunistică,
paradis care reuneşte peste 360 de specii de păsări.
Ulterior devine membru al Societăţii
Ornitologice din România, calitate pe care o are
şi în prezent şi de care este foarte mândru. Însă
tezaurul insignografic al domnului Vaum era
explorat doar de el însuşi şi de familie. În anul
2007, după o discuţie cu Petre Pater, un vechi
prieten, s-a alăturat comunităţii colecţionarilor
de insigne. A putut astfel să pună la dispoziţia
publicului panourile cu insigne. Spiritul de
prietenie, dar şi insignele diverse etalate de
împătimiţi l-au determinat să aştepte cu
nerăbdare fiecare ediţie a reuniunilor
colecţionarilor de insigne. A devenit membru
fondator al Asociaţiei Colecţionarilor de Insigne
din România în anul 2009 participând activ la
acţiunile acesteia. Persoană vocală, supranumită
de unii Gigi-contra, Vaum este o persoană care
prin piesele prezentate şi condimentele lingviste
dă savoare oricărei manifestări insignografice.
Cu gândul la Congresul ACIR de la Tg. Secuiesc
închei cu versurile lui Coşbuc: „Dintr-alte ţări, de
soare pline,/Pe unde-aţi fost şi voi străine,/Veniţi,
dragi pasări, înapoi/ Veniţi cu bine!”
Ş. Dina

INSIGNA ACIR 2015
Noua insignă A.C.I.R. pentru anul 2015 a fost realizată
la iniţiativa şi după proiectul conducerii asociaţiei, la
Firma ACCESORII PROD Oradea, fiind pusă în
circulaţie la data de 10 ianuarie a.c. la Bucureşti, în
cadrul manifestărilor organizate de Clubul
Numismatic de la Cercul Militar Naţional.
Insigna turnată din zamac este cromată şi are
dimensiunile 36/21 mm, fiind colorată oblic în albastru,
galben şi roşu. Sistemul de prindere este cel cu broşă
verticală. Piesa a apărut în două dimensiuni diferite ale
florii de colţ 18 şi 24 mm. Tirajul emisiunii a fost de 70 şi 30 de bucăţi.
Insigna este cea de-a XVII-a emisă până în prezent sub însemnele asociaţiei şi
dorim ca anii care vin să aducă şi alte piese frumoase.
Dumitru Puşcaşu

BOER DIN TG. MUREŞ
Gheorghe Boer are întotdeauna în geantă un creion, o bucată de hârtie şi
aparatul foto atunci când participă la evenimentele insignografice. A început
să colecţioneze diverse lucruri încă din primii ani de şcoală. Când îl întrebi de
ce are această pasiune îţi răspunde vesel: Pentru că îmi place, pur şi simplu.
Nu o fac cu un anume scop. Satisfacţia vine atunci când şi alţi pasionaţi intră
în starea pe care o am şi eu.
Poate şi datorită vârstei, apreciază în mod deosebit momentul prezent şi mai
exact „călătoria şi nu destinaţia”. Viaţa domnului Boer a fost o provocare fiind
puternic marcată de istorie. Născut la Bucureşti, este nevoit la o vârstă fragedă
să părăsească cel mai mare oraş pentru a ajunge, după un traseu sinuos la Tg.
Mureş.
Este deosebit de mândru de urmaşii săi şi nutreşte speranţa că aceştia îi vor
urma pasiunea. Îşi doreşte foarte mult ca şi în acest an să ajungă la reuniunea
colecţionarilor de insigne de la Tg. Secuiesc. Sănătatea îi joacă feste, dar
ambiţios cum îl ştim va face imposibilul posibil şi va expune panourile
preferate.

EMISIUNE INSIGNOGRAFICĂ

ROŞIORII DE VEDE
630 DE ANI DE
ATESTARE DOCUMENTARĂ
Menţionat pentru prima oară într-un document
datând de la sfârşitul secolului al XIV-lea, oraşul
Roşiorii de Vede apare în Jurnalul de călătorie"
redactat în limba germană de doi pelerini, Peter
Sparnau şi Ulrich von Tennstadt, în anul 1385.
Date certe despre aşezarea de la “Ruşii de Vede”
(numele din documentele feudale) ne parvin
printr-un act al cancelariei domneşti din secolul
al XV-lea.
Localitatea se consolidează ulterior, odată cu
aşezarea căpităniei de călăraşi pe moşia Roşiorii
de Vede, localitatea pierde caracterul sătesc şi
devine târg în adevăratul sens al cuvântului,
ajungând ca la 1677 sa fie menţionată între cele
25 de oraşe ale ţării enumerate de Miron Costin în
Cronica Polonă.
Oraşul a jucat un rol important şi în contextul
mişcărilor populare din 1821, dar mai ales este
menţionat în contextul revoluţiei de la 1848.
Istoria mişcărilor populare a fost simţită la
Roşiorii de Vede parcă mai bine decât oriunde.
De altfel, muzeul din localitate şi-a început
activitatea spre finele anului 1965, prin
realizarea expoziţiei permanente „Răscoala
ţăranilor din 1907”.
Prima conflagraţie mondială găseşte Roşiorii de
Vede cu o primă insignă legată de oraş. Goarna
mobilizării roşiorenilor pentru
primul război mondial şi
ulterior, pentru războiul
declanşat la 22 iunie 1941
împotriva U.R.S.S. a însemnat
o perioadă grea, dar căreia
oamenii din localitate i-au
făcut faţă cu demnitate şi vitejie, mulţi dintre
combatanţi fiind recompensaţi, printre altele, cu
decoraţii şi insigne.
În anul 1948, începe şi în Roşiorii de Vede
procesul de naţionalizare a întreprinderilor.
Perioada socialistă reprezintă apogeul
dezvoltării urbei din punct de vedere economic şi
social. În anul 1985, Roşiorii de Vede au
sărbătorit 600 de anii de atestare documentară,
motiv întemeiat de emitere a unei insigne

aniversare. Prezentă şi în colecţia subsemnatului,
aceasta avea forma unui scut şi a fost realizată în
3 variante la Monetăria Statului. Cu aceeaşi
ocazie s-au mai bătut 2 plachete: una ovală, iar
cealaltă dreptunghiulară, cu elementele
La data de 24 noiembrie 2014 s-au împlinit 150 de ani de caracteristice perioadei respective. Prima a fost
când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a sancţionat legea executată la Monetăria Statului, iar cea de a doua,
privind instituirea Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, la una dintre unităţile industriale din localitate.
astăzi purtând denumirea de CEC Bank.
Un loc aparte în cadrul
CEC Bank este prima şi cea mai veche bancă românească
realizărilor insignografice îl
(1864), fiind înfiinţată înaintea Băncii Naţionale a
ocupă insignele echipelor de
României (1880).
fotbal ale oraşului.
Din studiile efectuate şi ţinând cont că Banca nu deţine o
După 1990, începe declinul economic al
evidenţă în acest sens, se pare că prima emisiune
oraşului. Piesele insignografice apărute după
insignografică a fost în aprilie 1965, realizată pentru
această perioadă sunt facile şi nu întrunesc
„FRUNTAŞ ÎN ACŢIUNEA DE ECONOMISIRE”, ce a fost
aşteptările colecţionarilor. Singurele piese emise
acordată salariaţilor care au participat şi au avut rezultate
sunt TD-urile, însă chiar şi acestea sunt extrem de
deosebite în acţiunile de atragere de economii. Această
rare. Ocazia aniversării în acest an a 630 de ani de
insignă a fost înmânată împreună cu o legitimaţie nominală.
Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţare, a fost emisă o insignă atestare documentară a oraşului ne dau speranţa
rotundă, de tip TD, lăcuită, cu diametrul de 25 mm, de culoare albă. În partea realizării unei insigne care să readucă localitatea
superioară apare înscrisul „CEC Bank” de culoare verde închis şi în centru pe harta insignografiei naţionale.
apare înscrisul ,,150”, de culoare roşie, iar în cifra zero se află o frunză de
Săceanu Teodor,
stejar, jumatate albă-jumatate roşie. Pe revers nu are inscripţii şi este
Alexandria
prevăzută cu un ac de siguranţă.

LA CEC BANK

Mihaela Alexandra Ivan & Mihai Silviu Ivan - Focşani

APARIŢIE
EDITORIALĂ
Medaliile şi însemnele Organizaţiei Pi
onierilor şi
Organizaţiei Şoimii Patriei din Români
a

Dorim să profităm de această ocazie pentru
a semnala apariţia unei noi lucrări de
specialitate intitulată „Medaliile şi
însemnele Organizaţiei Pionierilor şi
Organizaţiei Şoimii Patriei din România”,
autor Radu Tabără. Lucrarea se doreşte o
continuare a cărţii precedente scrisă de
acelaşi autor, intitulată „Catalogul
insignelor emise de Organizaţia Pionierilor
şi Organizaţia Şoimii Patriei din România”,
apărută în 2014 şi lansată cu ocatia celui deal XV-lea congres de insignografie
desfăşurat la Petroşani.
Cartea tratează pe larg
medaliile şi plachetele
realizate din diverse
materiale, emise de
cele două organizaţii în
cauză, precum şi
steagurile, ecusoanele,
uniformele şi
accesoriile acestora.
Pentru toate articolele,
pe lângă o descriere amănumţită, sunt
prezentate detalii referitoare la criteriile de
acordare, intervalul de folosire, modul de
purtare (unde este cazul) şi atelierele
producătoare. Toate obiectele sunt
clasificate conform unor criterii clare,
situaţie care alături de indexul prezent la
sfârşitul cărţii uşurează găsirea pieselor de
interes.
Într-o secţiune distinctă este abordată şi
problema fanioanelor şi diplomelor emise
de cele două organizaţii, care sunt, însă,
prezentate cu titlu exemplicativ. O abordare
cuprinzătoare a acestor două domenii ar fi
fost aproape imposibilă din cauza
numărului lor foarte mare, raportat la
puţinele exemplare care ne-au parvenit până
în prezent.
Lucrarea se încheie
cu o addenda la
catalogul precedent
dedicat insignelor
emise de cele două
organizaţii, în care
sunt prezentate
exemplarele noi
identificate între
timp.
Sperăm ca lucrarea să reprezinte o lectură
deopotrivă plăcută şi utilă!
Radu Tabără

MARTIRIUL BRÂNCOVENILOR
JERTFĂ PENTRU CREDINŢĂ ŞI NEAM
În 2014 s-au împlinit 300 de ani de la moartea martirică a
Sfântului Voievod Constantin cu cei patru fii ai săi, Constantin,
Ştefan, Radu şi Matei, şi cu Sfântul Ianache sfetnicul.
Momentul a reprezentat un prilej de pioasă evocare a
jertfelniciei Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi de reflecţie asupra
moştenirii cultural-spirituale brâncoveneşti. Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2014 An
comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.
Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” din cadrul Cercului
Militar National a dorit să marcheze în mod specific acest eveniment şi a realizat o insignă
din argint cu diametrul de 20 mm, care prezintă central, profil dreapta, portretul
Voievodului Brâncoveanu, iar în fundal crucea. În partea dreapta este trecut anul 1714,
data la care Brâncoveanu împreuna cu cei 4 fii si cu sfetnicul au fost sacrificaţi, motiv
pentru care apare si textul „SF. MARTIRI BRANCOVENI”. Pe insigna apare estompat o
monograma a Clubului (ilizibila datorită procesului de fabricaţie) în care sunt dispuse în
planuri suprapuse literele CCE.
Tot cu acelaşi prilej s-a realizat şi un lot de medalioane din argint cu dublu anou,
reprezentând un potenţial cadou pentru copii
şi apropiaţi. Medalioanele au aceleaşi
dimensiuni şi forme ca şi insigna, putând fi
purtate la gât cu un lănţişor. Piesele au fost
realizate la iniţiativa şi cu sprijinul
membrilor Clubului, fiind suportate
financiar de către aceştia şi au fost lansate
oficial în cadrul unei expoziţii dedicate
„Încheierii Anului Brâncoveanu”.
E v e n i m e n t u l o rg a n i z a t d e C l u b u l
numismatic a avut loc la Cercul Militar
Naţional şi s-a bucurat de o participare
Frescă de la Mănăstirea Hurezi
selectă.
Având în vedere angajamentul luat de către autorităţi cu privire la organizarea de
evenimente anuale dedicate Brâncovenilor, ne exprimăm speranţa că vor fi emise mai
multe insigne cu această temă, oferind astfel colecţionarilor posibilitatea de a-şi
diversifica tematica insignografică.
Ş.D.

INSIGNE, DISTICŢII

SIMBOLUL EXPOZIŢIEI
TG. SECUIESC 2015
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Insignă bilingvă: română şi maghiară
Insigna care va însoţi
lucrările celui de-al
VII-lea Congres
N a ţ i o n a l d e
insignografie va intra
în colecţiile noastre ca
fiind o realizare
tehnică deosebită.
Piesa suprapusă - un
gen în domeniu care a
fost la modă în anii '50
- '60 - face parte din categoria insignelor de
talie mare, având o formă ovală cu
dimensiunile de 50/31 mm, greutatea fiind
de 25,51/grame.
Fondul verde al piesei scoate în evidenţă
textul bilingv (română - maghiară) şi pune
in evidenţă piesa centrală, care reprezintă
insigna oficială a Hobbi Cserebere Klub,
formaţiune care este, practic, organizatorul
principal al manifestării. Anul acesta HCsK
împlineşte un sfert de veac de
activitate(înfiinţat în 1989). Va fi o onoare
pentru noi să ne îmbogăţim panourile cu o
piesă deosebită.
Piesa a fost confecţionată după o idee
personală la Firma ACCESORII PROD
Oradea într-un tiraj de 98 exemplare. Ca
tehnologie de realizare, insigna este turnată
din zamac, finisată şi cromată, culoare care
scoate în evidenţă înscrisul bilingv al piesei.
Insigna are sistemul de prindere cu broşă
orizontală, iar sub broşă apare înscrisă în
relief adresa firmei producătoare:
www.accesoriiprod.ro
Piesa în discuţie se va regăsi şi pe premiile
„Floarea de colţ", care vor fi atribuite, ca şi
în anii anteriori, de ACIR.
Cu această ocazie aducem mulţumiri
conducerii Firmei ACCESORII PROD
Oradea, domnului Manager, ing. Silviu
Dobraş, pentru realizarea uneia dintre cele
mai spectaculoase piese în decursul celor
41 ani de când fiinţează reuniunile noastre.
Dar să lăsăm detaliile despre insigna în
discuţie să ne fie dezvăluite în cadrul
întâlnirii de la Târgu Secuiesc.
Beke Ernö

MEDALIE EMINESCU
ÎN MINIATURĂ

Clubul Numismatic „Mihai Eminescu” din
cadrul Cercului Militar Naţional a
inaugurat în data de 10 ianuarie 2015 suita
de evenimente dedicate aniversarii a 165 de
ani de la naşterea poetului nostru naţional
Mihai Eminescu printr-o expoziţie de
medalii ca parte a strategiei de promovare a
culturii naţionale prin intermediul pieselor
numismatice. Manifestarea a marcat
totodata şi Ziua Culturii Naţionale
De la început doresc să precizez că nu am
constituind un bun prilej pentru cei care au
pretenţia elaborării unei lucrări exhaustive, ci mai degrabă constituie un început pentru ca în viitor să se realizeze o lucrare din ce în ce putut trece pragul Palatului Cercului
mai completă.
Militar Naţional să se familiarizeze cu
Intenţia a fost de a aduna cele mai deosebite şi cele mai rare insigne grupându-le sub titulatura „Distincţii”, piese acordate în diferite piesele expuse. În acest context a fost
domenii persoanelor care s-au distins prin activitatea desfăşurată.

Cartea constituie o parte dintr-o viitoare lucrare „Istoria insignelor din România”.
Lucrarea a fost concepută pe câteva capitole: Carol I, Ferdinand I, Regenţa şi Mihai, Carol II, R.P.R., R.S.R. şi perioada comunistă.
Un loc aparte în carte îl ocupă însemnele Forţelor Aeriene Române, insignele Întâlnirilor Colecţionarilor de Insigne, precum şi cele
dedicate comemorărilor reperului nostru naţional, Mihai Eminescu.
Pentru realizarea lucrării s-a depus o muncă intensă, adeseori anevoioasă, de reconstituire a însemnelor ce au particularizat, prin ani,
legătura acestor însemne cu însăşi istoria României.
Lucrarea se doreşte a fi un documentar ştiinţific util tuturor celor interesaţi de istoria unor domenii cum ar fi Aeronautica Română. Aşa
cum un stat îşi promovează simbolurile precum drapelul, stema, moneda, imnul etc, consider că ar fi binevenite nişte informaţii privind
provenienţa simbolistică legată de piloţi pentru a arăta cum a evoluat, prin ce etape a trecut şi cum arată acum.
Lucrarea conţine aproape 400 pagini, în policromie şi are format A5, prefaţa fiind realizată de domnul Academician Dan Berindei.
Constantin Ciurea

realizata o medalie dedicată poetului
nepereche. Cu un diametru de numai 14
mm, aceasta a fost emisă într-un tiraj
limitat de 30 exemplare şi prezintă pe avers
portretul poetului în semiprofil dreapta. Pe
revers sunt trecute emitentul şi detalii
privind evenimentul.
Ştefan Dina
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL,
TEMĂ DE COLECŢIE
Săptămâna 6-10 aprilie
2015 a fost dedicată
activităţilor educative
extracurriculare şi
extraşcolare în cadrul
programului naţional "Să
ştii mai multe, să fii mai
bun!". În acest fel a fost
stimulată participarea
elevilor la acţiuni
culturale cât mai diverse.
Anul trecut am menţionat
implicarea colecţionarilor
de insigne în acţiuni de
educare a tinerilor. Cred
însă că trebuie să acordăm
o atenţie deosebită şi
insignelor emise de
instituţiile de învăţământ.
Tematica „învăţământul”
având un înţeles larg, se
poate structura astfel:
preşcolar, primar,
gimnazial, liceal şi
superior, pentru cultură
generală, dar separat se
poate selecta şi
învăţământ pe specialităţi,
ca: învăţământ militar şi
învăţământ sportiv.
Se poate constata cu regret
că aproape toate aceste
instituţii nu şi-au
manifestat continuitatea
prin emiterea de insigne.
Astfel, până în 1945 se
găsesc puţine insigne şi
din păcate, după această
perioadă, deşi mai
numeroase, apar sporadic.
Datorită schimbărilor
politice, majoritatea
instituţiilor poartă o altă
denumire, ceea ce face
deosebit de dificilă munca
de cercetare a
colecţionarilor de insigne.
Este trist că în ultimii ani,
locul insignelor clasice
este luat de cele de tip TD,
mai slabe calitativ, dar
uşor de confecţionat şi
mult mai ieftine. Acestea
nu au durabilitate şi în
acest fel nu pot constitui
izvoare de informaţii
peste ani!
Invităm colecţionarii de
insigne să explice
factorilor de decizie din
şcoli că este necesară
realizarea de insigne de
calitate cu simbolul
instituţiei şi să explice
inclusiv elevilor utilitatea
şi frumuseţea acestor
însemne!
Andrei Balif - Tg. Jiu

ÎNLOCUIREA PREMIULUI „FLOAREA DE COLŢ”
CU TITLUL ”COLECŢIONAR EMERIT”
Comitetului de conducere A.C.I.R. propune, începând cu anul 2017, înlocuirea premiului „Floarea de colţ”cu
titlul “Colecţionar emerit”. La acordarea titlului se vor avea în vedere o serie de criterii, printre care:
1. Titlul de „Colecţionar emerit” va fi oferit de către Asociaţia Colecţionarilor de Insigne din România şi este o
continuitate a Premiilor de excelenţă acordate între anii 2004-2006 şi a Premiului „Floarea de colţ”, atribuit timp
de 10 ani în perioada 2007 - 2016, inclusiv.
2. Comitetul de conducere al A.C.I.R. are onoranta şi dificila îndatorire de a face în fiecare an nominalizările în
vederea acordării titlului de „Colecţionar emerit” şi a trofeului aferent celor mai valoroşi colegi care s-au făcut
remarcaţi în activitatea insignografică de-a lungul anilor. Tot Comitetul de conducere va întocmi motivaţia
acordării titlului, care va fi prezentat obligatoriu odată cu înmânarea distincţiei.
3. Titluri şi trofee de acest gen vor fi acordate în perioada 2017-2026 inclusiv, numai de către A.C.I.R., după
analiza îndeplinirii criteriilor impuse.
4. Titlul de „Colecţionar emerit” se acordă colegilor cu o lungă activitatea insignografică (20 de ani) dovedită,
funcţii deţinute în asociaţie, premii şi menţiuni obţinute la expoziţiile naţionale, comunicări insignografice
susţinute în cadrul sesiunilor de profil.
5. Publicarea în literatura de specialitate a unor studii în domeniul sau a unor lucrări având acelaşi profil.
6.Organizarea unor manifestări insignografice pe plan local sau naţional (expoziţii, simpozioane etc).
7.Implicarea nemijlocită în emiterea unor insigne (proiecte, schiţe şi eventual idei, respectiv finalizarea lor).
8.Mediatizarea în şcoli a pasiunii pentru colecţionarea, păstrarea şi studierea insignelor.
9.Un membru al asociaţiei care a avut onoarea să fie recompensat cu titlul de „Colecţionare emerit” nu va mai
primi în perioada amintită al doilea trofeu.
10.Anual vor fi acordate două sau, în cazuri excepţionale, trei titluri şi trofee în cadrul festivităţilor prilejuite de
deschiderea lucrărilor Congreselor Naţionale sau în contextul unor aniversări deosebite.
11.Trofeele vor fi acordate doar membrilor A.G.I.R. care se fac remarcaţi în activitatea insignografică şi au un
aport constant în bunul mers al asociaţiei (?).
12.Trofeele vor fi constituite din trei elemente distincte: o diplomă sau brevet înseriat, o insignă şi o plachetă
(medalie), toate având în componenţa grafică floarea de colţ simbolul asociaţiei.
13.În cazuri nedorite de excludere din asociaţie sau condamnare privativă de libertate conducerea A.C.I.R., cu
avizul Adunării generale, vor retrage titlul şi trofeul acordat, persoana fiind radiată din evidenţele noastre.
14.Evidenţa nominală a „Colecţionarilor emeriţi” va fi ţinută de către secretarul A.C.I.R. în acelaşi registru în
care au fost nominalizaţi până în prezent câştigătorii premiilor de excelenţă şi ai „Florii de colţ".
Propunerea de mai sus va fi va fi supus discutării şi aprobării Adunării generale cu ocazia celui de-al VII-lea
Congres de la Târgu Secuiesc.

Dumitru Puşcaşu, secretar ACIR

PUNCT ŞI DE LA CAPĂT
(continuare pag. 1)

Tot o discuţie în contradictoriu a fost
tematizarea expoziţiei colective,
respectiv introducerea noţiunii de
competiţie pentru departajarea
expozanţilor. Se pune problema jurizării
exponatelor, a competenţei persoanelor
din comisie şi a imparţialităţii acestora;
toate acestea sunt probleme deosebit de
dificile pentru organizatori, deoarece
nemulţumirea colegilor provoacă adesea
probleme nedorite.
În final,în calitate de preşedinte ACIR trebuie să-mi cer
scuze pentru o afirmaţie făcută în urmă cu cinci ani în „Jurnalul insignografie”, numărul 8/2010, când în articolul
„Al II-lea Congres Naţional de insignografie din România” am menţionat: „...La finalul Programului-catalog,
acolo unde se menţionează data următoarei întâlniri, au fost puse doar puncte de suspensie (La revedere...)”, ceea
ce arăta destul de
clar că nu va avea
loc curând o
manifestare la Tg.
Secuiesc. Se pare,
însă, că am greşit,
iar pasiunea
învinge toate
piedicile. Acum
vom avea o nouă
manifestare
naţională la Tg.
Secuiesc. Îmi cer
scuze pentru că nu
am avut încredere
în capacitatea
organizatorică a
colegului Beke!

NOUA STAŢIE: ORADEA !
Anul acesta, colecţionarii de insigne s-au reunit la Tg Secuiesc. Locul a fost relativ
convenabil ca distanţă pentru majoritatea participanţilor, deşi mijloacele de transport în comun
au prezentat anumite inconveniente. Prin grija preşedintelui ACIR, dar şi ca urmare a
ataşamentului unor prieteni, anul viitor se anunţă găzduirea reuniunii colecţionarilor la Oradea.
Atestat documentar în sec. XII, oraşul prezintă numeroase atracţii turistice printre care: Casa
Deutsch, Primăria, Muzeul Ady, Cetatea Oradea etc. Suntem convinşi că distanţa nu îi va
descuraja pe colecţionarii din Moldova şi Muntenia să participe la această reuniune !

CURTEA DE ARGEŞ
EXPO 2015
Inaugurat la 29 mai 1969,
Muzeul Municipal din
Curtea de Argeş pune la
dispoziţia publicului un
patrimoniu valoros de peste
12.000 piese muzeistice
grupate în două categorii:
istorie şi etnografie.
Autorităţile şi managerul
muzeului, dl. Ştefan
Dumitrache, doresc să
organizeze în perioada 2-5
iulie 2015 o suită de
evenimente care să
promoveze Municipiul
Curtea de Argeş. În cadrul
acestui eveniment va avea
loc şi un simpozion
numismatic organizat
împreună cu Clubul
Numismatic “Mihai
Eminescu” din Bucureşti, o
lansare de carte şi
comunicări numismatice.
Colecţionarii de insigne care
doresc să participe sunt
rugaţi să contacteze
conducerea Clubului!
NICU PLATON

(1964-2015)

Nicu Platon s-a născut la
Brăila, dar paşii l-au purtat
prin toată lumea.
Colecţionar şi coleg de
excepţie, Nicu şi-a dedicat
întreaga viaţă unei pasiuni
nobile: insignografia. A fost
un colecţionar înverşunat,
iar faptul că era era poliglot
l-a ajutat să acumuleze
informaţii din multe
domenii. S-a axat în special
pe Jocurile Olimpice, fiind
considerat de colegi o
enciclopedie ambulantă.
Vestea dispariţiei sale a luat
pe toată lumea prin
surprindere. Să-l fi chemat
Zeus în Olimp?
Dumnezeu să îl odihnească!
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