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NOTĂ

Toate obiecte le prezentate în expozi\ie aparţ in co leqiilor l\·!Jvl.N . şi M.l'vl.B .
Cata logul pre z intă lista comp l e tă a o rdine lor din ex poz i ţ i e, însă imagin ile
re procl use sunt selective ci i.n raţ i uni ele spa \iu.
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ORDINE RO!tlÂNESTI
1864-1999

'

Cu câteva luni în urmă, în ziua d e 8 m artie 2000, Parlame ntul României
a vota t "Legea privind sistemul na~o nal d e decoraţii al României" prin care s-a
instituit cad rul gene ral al siste mului n a ţio nal de d eco raţii ro mân esc.
Desigur, pro mulga rea legii a re preze ntat un evenime n t ce a încununat
eforturile d e peste jum ăta te d e d eceniu pe ntru resta bilirea siste mului naţi ona l
de d eco raţii .
Legea, cu o stru c tură pronunţat tradiţio nală, inspirată după siste mul
românesc dinainte d e 30 decembrie 1947, no minalizează ordinele, crucile,
medaliile ş i crucile comemorative n aţi o nal e care urm ează să fi e instituite . Ea mai
re glem e ntează ie rarhia fiecăre i d eco raţii , m odul d e conferire, brevetele care le
însoţ esc , modul de purtar e a lo r, motivele pentru retragerea d eco raţiil o r .
Sistemul naţiona l d e d eco raţii este administrat d e Ca ncelaria Ordinelor, ce
funţi o n ează pe lângă Pre şedinţia României.
Conside rând cum se cuvine acest eve nime nt emite rea d e d eco raţii este
un atribut d e suve ranitate - Muze ul Militar N aţ io n a l şi Muze ul Municipiului
Bu c ureşti, d e ţinăto ar e ale unor importante co l ec ţii d e de co ra ţii , au h o tă râ t să
prezinte în faţa publicul inte resat, şi, d e ce nu , şi a speci a liştilo r, un istoric al
evoluţi ei ordinelor român eş ti instituite şi acordate d e statul româ n între a nii
1877-1999.
Pentru ordine le din pe rioad a anilo r 1948-1989, care sunt "mod el
R.P.R." şi "mod el R.S.R. ", a m opta t pe ntru prezenta rea d oar a primului mod el
d eoarece cel de-al d oilea nu pre zintă m o difi cări în afară d e no ua titulatură a
statului în scrisă pe ordin.
Câ teva costum e civile şi milia re preze nte au fost expuse pe ntru a
preze nta modul d e purta re al ordinelor d e către pe rsoanele d ecorate cu ele. În
aceea şi inte nţie am etalat şi câteva tablouri d e e p ocă .
Având în ved e re intenţia care ne-a animat în realizarea e xp o ziţie i, a m
re nunţat să mai inserăm în textul etichetelor cât ş i în catalog d eta lii te hnice cum
;;i.r fi numirea metalului şi gramajul d ecoraţ iilo r. Un alt motiv, poate la fel d e
important, a fost acela că, din m otive ind epende nte d e vo inţa n oa st ră, nu
d e ţin e m pentru toate piesele certificate d e exp e rtiză a le Băn c ii Na ţi o n ale a
României.
D eş i am fi d orit, preze nta rea nu este exh au s tivă d eoarece co lec ţiile celor
d o u ă muzee nu d e ţin în că toate ordine le instituite sau aco rdate, cu toate clasele
lor , în decursul timpului . De aceea am fi recun o scători acelo ra care, avâ nd
deco ra ţii, indiferent d e cla să şi d e p e ri oadă, ar fi dispu ş i să le ced eze pentru
completa rea co l ecţ iil o r muzeelor Milita r N aţ i o n a l ş i Municipiului Bu c ureşt i .
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O SCIDTĂ ISTORICĂ A ORDINELOR RO~IÂNESTI

'

1864-1999

'

Instituirea şi acorda rea de decoraţii este un atribut al statului suveran.
au existat încercări în că din vremea principilor Alexandru Ghica,
Gheo rghe Bibescu ş i Barbu Ştirbei, în Ţara Ro m ân ea scă, ş i Mihail Sturdza, în
Moldova, d e fi ecare dată Poarta, pute rea suza rană, s-a o pus instituirii lor.
Inte rdicţia s-a manifestat încă o dată în vremea lui Alexandru Ioan I care a vrut să
creeze "Ordinul Steaua României", cunoscut sub numele d e "Ordinul Unirii" sau
"Steaua Unirii".
Primul care a izbutit în condiţiil e politice date să instituie, oficial, o prim ă
d eco raţi e român ească a fost principele Carol I. Inrudirea cu regele Prusiei,
viitorul împărat al German iei, şi cu împăratul Fra nţei, a influ e nţ a t pozitiv
a titudinea Constantinopolului faţă d e ce rerile sale, care d e multe o ri a u atins
dre pturile d e putere suzerană faţă d e România . Carol I a cerut ş i a o bţinut d e la
Poartă dreptul să instituie d o u ă medalii ("Bene Me re nti" şi "Virtute Milit a ră" ) şi
însemnele onorifice pentru 18 şi pe ntru 25 de ani serviţ i în armată pentru a fi
conferite militarilor.
Acest înce put modest în a p a riţi a unui germene al sistemu lui n aţ i o n al d e
d eco ra ţii românesc a că păt at o imagine clară a bia după procla marea
Ind e pendenţei la 10 mai 1877. Prima lege vo tată d e Parlame ntul Ro mâniei
inde pend ente, în aceea şi zi cu proclamarea n ea t ârn ării, a fost aceea privind
instituirea ordinului n aţi o n a l "Steaua Rom â niei". Instituirea aestu i o rdin a
însemnat începuturile creerii siste mului d e deco raţii n a ţi onal. Acesta a fost urmat
d e instituirea crucilor 'Trecerea Dunării" ş i "Elisabeta" şi a med a liilor "Apărătorii
Indep e ndenţe i" şi "Serviciul Credincios", creându -se o ie ra rhie specifică bine
co nturat ă formată din ordine civile şi ordine milita re, cru ci şi medalii, de pace şi de
D eşi

război.

Urmând o e vo lu ţie firească sistemul de decoraţii românesc s-a a mplificat
d eceniile urm ăt oare.
Astfel, în 1881, procla marea Regatului Româ ni ei, a fost m a rca tă prin
instituirea ce lui d e-al d oilea ordin naţi onal, "Coroana României". Cu prilejul
a nive rsării a 40 de an i d e domnie a rege lui Carol I, în anul 1906, a fost instituit
"Ordinul Carol I", cea mai înalt ă distinctie n ati o nal ă până în anul 1947 .
Între 1916-1919 Ro mânia a fost a~grenată în primul război mondial,
scopurile participării sale la conflict fiind re unirea te ritoriilo r româneşt i în
frontierele Românie i Ma ri . Războ iul a fos t numit de popo rul ro mân, răz bo iul
pe ntru întregirea neamului.
Pe ntru faptele de eroism ş i vitejie săvârşite de milita rii ro mân i pe front sa instituit ce l mai înalt ordin de răz bo i ro mânesc, "Mihai Viteazul" (1916) iar
ordinele "Steaua Româ niei" si "Coroana Ro mânie i" s-a u confe rit cu însemne
specifice pe ntru m ilita ri . În a~ul 1917 a fos t creat ord inul sanitar "C rucea Regina
şi diversificat în
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Maria".
Un nou ordin, egal în grad cu "Ordinul Carol I", legat de desăvârşirea
din anu l 1918, a fost instituit în anul 1929. Acesta a fost "Ordinul
Ferdinand I".
Sistemul naţional de decoraţii a cunoscut o semnificativă transformare
privind ierarhia, compunerea şi modul de conferire între anii 1930-1940, în
timpul domniei lui Carol al II-iea. Promotorul acestor schimbări a fost îns uşi
regele.
Prima decoraţie instituită de Carol al II -lea a fost ordinul "Virtutea
Aeronautică" ( 1930), România devenind astfel prima ţară din lume în care s-a
creat un ordin specific pentru aviaţie . Au mai fost create ''Ordinul Pentru Merit''
(1931), Ordinul Meritul Culural (1931 ), "Ordinul Serviciul Credincios" - 1932
(care a devenit cel mai înalt ordin naţional ce se putea acorda în mod obişnuit),
Ordinul Meritul Agricol (1932), Ordinul ''Bene t\:ferenti" al Casei Domnitoare
(1935) şi Ordinul "Casei Domnitoare" (1935).
În aceeaşi vreme, la 18 februarie 1937 "Ordinul Ferdinand I" a fost
decretat închis, ceea ce însemna că, păstrându - şi locu l în ierarhie, el nu se mai
putea conferi, în viitor, nimănui. Pentru compensarea gradelor înalte care se
pierdeau prin închiderea lui, a fost modificată, tot atunci, organizarea i erarhică a
ordinelo r "Serviciul Credincios" şi "Steaua României".
Ultima schimbare imp o rtantă în sistemul de decoraţii militare din timpul
domniei lui Carol al II-iea a fost transformarea Ordinului "Bene Merenti" a "Casei
Domnitoare", în ordinul milita r "Sfântul Gheorghe" (1940), care urma să se
confere numai pe timp de războ i , atât ofiţerilor, cât şi subofiţerilor şi trupei,
prevedere diferită faţă de ordinul "l\fihai Viteazul", care se acorda numai ofiţeri l or
co mbata nţi . Administrarea e ra încredinţată !vfareşalului Curţii Regale şi
Cancelariei Ordinelor, păstrându -se astfel caracteru l de ordin personal al
monarhului, lucru întărit şi mai mult de faptul că roate brevetele, indiferent de
clasă, urmau să fie semnate autograf de rege şi contrasemnate de Mareşalul Curţii
şi de şeful Casei Militare Regale.
Dup ă abdicarea regelui Carol al II-iea în favoarea fiului său l\fihai,
cond ucerea statului a fost încredinţată generalului Ion Antonescu. Acesta,
considerând că sistemu l naţional de decoraţii românesc căpătase dimensiuni
neconforme cu realitatea, a restructurat acest sistem, revenind la conţinutu l lui
unităţii naţionale

tradiţional.

Ordinele româneş ti erau : "Ordinul Carol I", "Ordinul Steaua României",
"Ordin ul Coroana României", "Ordinul Mihai Viteazul", "Ordinul Virtutea
Aeronautică", "Ordinul Crucea Regina Maria", "Ord inul Meritul Cultural",
"Ord inul Meritul Agricol".
Ordinele e rau de trei categorii: ordine naţionale, militare şi cu lturale.
Ele aveau, fiecare, un număr limitat de membri şi nu aduceau nici un beneficiu
material: astfe l, "Ordinul Steaua României" avea pentru civili 50 de mari cruci, 75
mari ofiţeri, 200 de comaJ1dori, 500 de ofiţer i şi l OOO de cavaleri (în total 1825) iar
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pe ntru milita ri 1O ma ri cruci, 15 clasa I , 25 mari ofiţeri , 7 5 de co mand ori, 150 de
350 cavale ri (în total 625); ordinul "Ord in ul Coroana Româ niei" avea,
pentru civili ş i milita ri, 150 ma ri cruci, 300 mari o fiţeri, 300 comandori, 1500
o fiţe ri ş i un num ă r n elimitat d e cavaleri ; "Ordinul Carol I" a vea 5 colane şi 1O
cavaleri ai ma rii cruci; "Ordinul Ferdinand I " avea, 15 mari cruci, 40 ma ri o fiţe ri ,
60 coma ndo ri, 7 5 d e o fiţe ri ş i I 00 d e cavaleri, ; "Ordinul Serviciul Credincios" avea
25 ma ri cru ci, 50 d e ma ri o fiţe ri şi 150 d e coma ndori; ordinele militare şi ce le cu
înseme milita re cum erau "Miha i Viteazul", "Virt utea Ae ro n autică " , "C rucea
Regina Ma ria" , "Steaua Româ nie i" şi "Cor oana Român iei" aveau un număr de
membri nelimitat; ordinul cultural "Me ritul Cultural" avea un număr d e m embri
nelimitat; ordinul cultural "Meritul Agrico l" avea 100 d e comand ori, 50 d e mari
o fiţe ri , 500 d e ofiţe ri şi 1 OOO de cavaleri.
Administra rea sistem ului d e d ecoraţii n aţi o n al româ nesc căd ea în sarcina
Ca nce lariei Ordinelor , cond u să d e can celar ministrul d e exte rne , care ţin ea
registrele d e e vid e nţă, e li bera brevetele şi rezolva toate pro ble me le refe ritoare la
administrar ea o rdinelor . Cancelarul şi Consiliul d e Onoare, compus, d e regul ă,
din patru me mbri, ajuta Ma rele Maestru (care era regele), aflat în fruntea fi ecărui
ordin .
Numirile şi p ro movăril e în ordinele naţional e erau regle mentate, în
sensul că avansările urma u o an umită scară d e ierarhizare . În mod normal
d eco rările se făcea u în câte o p ro m o ţi e a nu ală în limita locu rilo r vacante pen tru
fiecare grad al fi ecărui ordin, pe baza pro punerilor primite d e Ca ncela Ordinelor
d e la fiecare minister.
Se exce ptau d e la aceste reguli ce tă ţ e nii stră ini sau persoanele decorate
"p ro pria ma tu" d e către rege. To to d ată , mo na rhul aYea dreptul, legalizat şi
gen eraliza t, d e a conferi ordinele n aţi o na l e fă ră respectarea normelor legale.
Între exce pţii se înscria şi d ecora rea membrilo r fam iliei regale române:
princip ilor li se înmân a d e d re pt, la 18 ani, cola nul "Ord inului Carol I", marea
cruce a ordinelor "Steaua României" ş i "Coroana României" ş i grad ul d e cavaler al
ordinului ''Fe rdina nd I", iar p rincipesele, la îm plinirea ace l e i aşi vâ rste, numai
ultimele d o u ă înse mne.
În ceea ce priveş te po rtul d eco raţiilo r, o rdine le în grad d e cavaler ş i o fiţe r
se purta u d e către civili, la ţ inuta d e gal ă, pe reverul stâng al fracului, ia r de
milita ri, pe partea stângă a pieptului, în linie o ri zonatală. Înse mnele d e coman dor
ş i ma re o fi ţer se purtau la gât, iar cei d ecoraţ i cu marea cruce purta u lenta
ordinului împr e un ă cu placa (pe partea stâ n gă sau dreaptă a pie ptului, în funcţ i e
d e regl e me nt ă ri ). Pe ntru portu l plăc ii exista u d ispo z iţi uni speciale, unele putâ nd
fi pu rtate pe pa rtea dreap tă a pieptului, altele pe partea stângă.
Portul miniaturilor şi al pan glicilor era şi el regleme ntat. Miniaturile (cu
ex cepţ i a p l ăc il o r de ma re cru ce şi mare o fi ţe r care, confo rm legife r ăril or, n u
puteau fi minia turiza te), reprod uceau întocmai modelul o riginal ( mă rimea n u era
co ndi ţ i o n ată), şi se purta u la ţ inuta d e sea ră.
Portul panglicilor era au torizat la ţ i nuta civi l ă de zi d u pă cum u rm ează:
ofi ţe ri ş i
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pentru gradul de cavaler, o panglică sau o fundă miniaturizată a acesteia; pentru
gradul de ofiţer, o rozetă de 8 mm diametru; pentru gradu l de comandor, o
rozetă de 8 mm aşezată pe un galon de fir de argint; pentru gradul de mare cruce,
o rozetă de 8 mm aşezată pe un galon aurit.
Participarea României la cel de-al doilea război mondial nu a adus decât
o ~odificare în sistemul de decoraţii româneşti, modificare determinată de
schimbarea politico-militară petrec ută la 23 august 1944. Evenimentele care au
urmat loviturii de stat din acea zi şi instaurarea regimului de ocupaţie sovietic sub
titulatura "Comisiei Aliate de Control a Naţiunilor Unite", a determinat, forţat,
schimbări fundamentale în sistemului de decoraţii românesc. Deoarece ''Ord inul
Mihai Viteazul" fusese acordat pentru fapte de arme ale ofiţerilor români şi ale
aliaţil or înfăptuite pe frontul de est împotriva Armatei Roşii , la 18 octombrie 1944
ordinu l ''Mihai Viteazul" a fost închis. Locul său a fost luat, din acel moment, de un
a lt ord in militar numit "Ordinul Mihai Viteazul, cu spade" care s-a acordat pentru
faptele de arme excepţional e săvârşite pentru el iberarea Transilvaniei ş i în
luptele împotriva trupelor ungare şi germane din Ungaria, Slovacia, Cehia şi
Austria.
În 1945, pentru a recompensa senriciile aduse clei cei care participaseră
la evenimentele de la 23 august 1944, care marca ş i intrarea în rândurile coal iţi e i
Naţiunilor Unite, s-a instituit "Ordinul 23 August 1944", cu 2 clase, care nu s-a mai
acordat din cauza grevei regale.
Sistemul de decoraţii românesc, constitu it în urma experienţei
acumu late de legiu itori între anii 1877-1947, a fost desfiinţat după 30 decembrie
1947 când puterea comunistă, sprijinită de soviet ici, l-a obligat pe regele Mihai r
să abdice.
Sistemu l tradiţional românesc a fost înlocuit, prin Constituţia R.P.R. din
1948, cu un sistem de inspiraţie sută la sută soviet i că format din titluri de onoare,
ordine şi medalii, socotit ca mijloc "de stimulare a act i vităţ ii creatoare a oamenilor
muncii de la oraşe şi sate, activitate închinată operei de construire a bazei
socialismului în Republica Populară Română". Ordinele se acordau în mod
nelimitat, fără să se respecte ierarhia lor, conferirea aducând importante avantaje
de natură mate rială.
Titluri de onoare au fost: "Erou al Muncii Socialiste", "Om de Ştiinţă
Emerit", "Artist a l Poporului", "Artist Emerit", "Maestru Emerit al Artei" (toate
înfiinţate în 1948), "Profesor Eme rit" (din 1950), "Învăţător Emerit'' (din 1950),
"Medic Emerit" (din 1953), "Colectiv Artistic Eme rit" (din 1954), "Mamă Eroină "
(din 1951 ), "Zootehnist Emerit" (din 1953), "Medic Veterinar Emerit" (din 1953).
Singurul titlu de onoare care avea şi un însemn era Erou al Muncii Socialiste,
pentru care cel distins cu el primea medalia de a ur "Secera şi ciocanul".
Ordine instituie a u fost: "Steaua Republicii Popula re Române", clasele I V, şi "O rdinul Muncii", clasele f-II I (înfiinţat în 1948) "Apă rar ea Patriei", clasele IIII (din 1949), "Mamă Eroină" (din 1951), "Gloria Maternă", clasele I-III (din
1951 ), "!\feritu l Militar", clasele I-III (din 1954).
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Titlul de "Erou a l Muncii Socialiste", care se acord a cu medalia de aur
''Secera şi Ciocanul", e ra "cea mai înaltă distincţiune" care se acorda de statul
comunist. El era urmat de ordinul "Steaua Românie i'', ordinul "Apărarea Pa triei",
"Ordinul Muncii", ordinul "Meritul Militar".
Cei d eco raţi cu titlurile onorifice şi ordine aveau scutiri de impozite d e la
100% la 50%, dreptul la o suprafaţă suplimentară de locuit, credite pentru
construirea de l oc uinţe, red u cere cu 20% la cotele căt re stat datorate de
agricultori statului, scutiri de taxe scolare, prio ritate la ocuparea locu rilor în
staţiunile de od ihnă, reducerea stagiului la avansa re, scutirea d e taxe şcolare
pentru copii lor, concedii cu durata prelungită, eliberarea d e buletine de
ide ntitate fără termen.
După evenimen tele d in decembrie 1989, sistemul de decoraţii românesc
socialist a fost anu lat odată cu abolirea Constituţiei din 1965. O lege a sistemului
d e d eco raţii urma să reglementeze proble mele în d omeniu. Cu toate acestea, o
serie de a uto rităţ i , inspirându-se din legea abo li tă, au continu at să acorde titluri d e
onoare (artist e merit, sportiv eme rit) dar şi brevete pentru "Ordinul i\frritul
Milita r", fără însemne. Începând cu 1994, mai multe comisii parlamentare s-au
străduit să refacă, într-o formă adaptată nevoilor contemporane, vechiul sistem de
decoraţii românesc. În 1998 legea a fost supusă votului Pa rla me ntului României.
Deoarece discuţiile pe ntru adoptarea legii s-au prelungit, g uvernu l a decis
instituirea, prin ordonaţă d e urge nţ ă, a primului ordin , cel mai important,
"Steaua Româ niei". T ot prin o rd o nanţă de urgenţă a fost instituită şi Legea
sistemu lui naţi o nal de d ecoraţii.
Legea prevede că acesta este compus din: decoraţii n aţ i o nal e (ordine,
cruci şi medalii), de co ra ţii pe domenii de activ itate for mate, la rându-le, din
ordine şi medalii civile, şi ordine şi medalii militare (de pace şi de războ i ) ca şi din
semne ono rifice. D ecoraţ ii se pot conferi atât cetăţe nil or ro mân i cât şi celor străini.
Sistemul de d eco raţ ii a fost votat în cele din urm ă la 8 martie 2000 de
Pa rla me nt legea fiind publicată în "Monitorul Oficial al României" din 7 aprilie
2000. Ierarhia ordinelor este urm ătoarea: "Steaua Romfu1 iei1', "Serviciul
Cred incios", "Pentru Me rit" (ordine naţi onal e); "Meritu l Agricol", "Meritul
Cultural", "Meritul Industrial şi Comercial", "Meritul pe ntru Învăţăm â nt",
"Meritul Sanitar", "Meritul Sportiv" (ord ine pe domenii de activitate); "V irtu tea
Militară", "Virtutea Aeronautică" ş i "Virtutea Maritimă" (ordine militare de pace)
şi ord inele "Mihai Viteazul", "Steaua României", cu însemne de război, "Serviciul
Credincios" (cu însemne de războ i), "Pentru Merit" (cu însemne de război),
"Virtutea Militară", "Virtutea Aeronautică" şi "V irtutea M ar itim ă", "Meritu l
Sanitar", toate cu spade (ord ine militare de război) .
Urmează ca, pe baza acestui act normativ, să fi e elaborate legi pentru
fiecare dintre decoraţii le amintite, precum şi regulamentele de acordare a lor. Să
sperăm că acest m om ent nu va fi prea departe, pentru că, ş i aşa, România a fost (şi
încă mai este) singura ţa ră europeană fără un sistem naţional de decoraţii.
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1. Ordinul UNIRII (STEAUA UNIRII) - md. 1864
Mare Cruce (placa)
Comandor
Ofiţer

2. Ordinul STEAUA ROMÂNIEI - md . 1877
Mare Cruce, pentru civili (însemn 71 placa)
Comandor, pentru civili
Ofiţer, pentru civili
Cavaler, pentru civili, miniatura
Mare Cruce pentru militari, la pace (însemn 71 placa)
Comandor, pentru militari, la pace
Ofiţer, pentru militari, la pace
Cavaler, pentru militari, la pace
Comandor, pentru militari, la razboi
Ofiţer, pentru militari, la razboi
Cavaler, pentru militari, la razboi (cu spade pe panglica)
Cavaler, pentru militari, la razboi, miniatura
2.1 Ordinul STEAUA ROMÂNIEI - md . 1918
(cu panglica medaliei Virtutea Militara)
Mare Cruce, pentru militari, la razboi (însemn 7i placa)
Comandor, pentru militari, la razboi
Cavaler, pentru militari, la razboi
2.2 Ordinul STEAUA ROMÂNIEI - md. 1932
Mare ofiţer, pentru civili (însemn 7i placa)
Comandor, pentru civili
Ofiţer, pentru civili, miniatura
Cavaler, pentru civili, miniatura
Mare ofiţer, pentru militari, la pace (însemn 71 placa)
Comandor, pentru militari, la pace
Ofiţer, pentru militari, la pace
Cavaler, pentru militari, la pace
2.3 Ordinul STEAUA ROMÂNIEI - md. 1938
Mare Cruce, pentru militari, la razboi (placa)
Clasa l-a, pentru militari, la razboi (însemn 71 placa)
Comandor, pentru militari, la razboi
Ofiţer, pentru militari, la razboi
Cavaler, pentru militari, la razboi
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2.4 Ordinul STEAUA ROMÂNIEI - md . 1941
(cu panglica medaliei Virtutea Militară)
Clasa l-a, pentru militari, la război (însemn 7i placă)
Mare ofifer, pentru militari, la război, (însemn 7i placă)
Comandor, pentru militari, la război
Ofifer, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
2.5 Ordinul STEAUA ROMÂNIEI - md. 1943
(cu panglica medaliei Virtutea Militară 7i frunze de stejar)
Ofiter, pentru militari, la război
2.6 Ordinul STEAUA ROMÂNIEI - md . 1999
Colan, pentru civili
Mare Cruce, pentru civili (însemn 7i placă)
Mare ofi)er, pentru civili (însemn 7i placă)
Comandor, pentru civili
Ofifer, pentru civili
Ofi)er, pentru civili (doamne)
Cavaler, pentru civili
Cavaler, pentru civili (doamne)
Mare Cruce, pentru militari, la pace (însemn 7i placă)
Mare ofifer, pentru militari, la pace (însemn 7i placă)
Comandor, pentru militari, la pace
Ofifer, pentru militari, la pace
Cavaler, pentru militari, la pace
Mare Cruce, pentru militari, la război (însemn 7i placă)
Mare ofifer, pentru militari, la război (însemn 7i placă)
Comandor, pentru militari, la război
Ofifer, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
3 . Ordinul COROANA ROMÂNIEI - md. 1881
Mare cruce, pentru civili 71 militari , la pace (însemn 7i placă )
Mare ofifer, pentru civili 71 militari , la pa ce (însemn 7i placă)
Comandor, pentru civili 71 militari, la pace
Ofi)er, pentru civili 71 militari, la pace
Cavaler, pentru civili 71 militari, la pace
Cavaler, pentru civili 71 militari, la pa ce, miniatură
3. 1 Ordinul CO ROANA RO MÂNIEI - md . 1916
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Mare cruce, pentru militari, la război (însemn 7i placă)
Comandor, pentru militari, la război
Ofiter, pentru militari, la război
3.2 Ordinul COROANA ROMÂNIEI - md. 1918
{cu panglica medaliei Virtutea Militară)
Comandor, pentru militari, la război
Ofiţer, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
3.4 Ordinul COROANA RO MÂNIEI - md. 1932
Mare cruce, pentru civili {însemn 7i placă)
Mare ofiţer, pentru civili (însemn 7i placă)
Cavaler, pentru civili
3 .5 Ordinul COROANA ROMÂNIEI - md . 1938
Mare cruce, pentru militari, la pace {însemn 7i placă)
Comandor, pentru militari, la pace
Ofiţer, pentru militari, la pace
Cavaler, pentru militari, la pace
Mare cruce, pentru militari, la război {însemn 7i placă)
Ofiţer, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
3 .6 Ordinul COROANA ROMÂNIEI - md. 1941
{cu panglica medaliei Virtutea Militară)
Mare ofiţer, pentru militari, la război {însemn 7i placă)
Comandor, pentru militari, la război
Ofiţer, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
3.7 Ordinul COROANA ROMÂNIEI - md. 1943
{cu panglica medaliei Virtutea Militarăsi frunze de stejar)
Ofiţer, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
4. Ordinul CAROL I - md. 1 906
Colan, pentru civili 7i militari
Mare cruce, pentru civili 7i militari {însemn 7i placă)
Comandor, pentru civili 7i militari
5. Ordinul militar MIHAI VITEAZUL - md. 1916
Clasa I, pentru militari
Clasa li , pentru militari
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Clasa III , pentru militari
Clasa III miniatura, pentru militari
5. 1 Ordinul militar MIHAI VITEAZUL - md . 1941
Clasa I, pentru militari
Clasa 11, pentru militari
Clasa 111, pentru militari
5.2 Ordinul militar MIHAI VITEAZUL CU SPADE - md . 1944
Clasa I, pentru militari
Clasa III, pentru militari
Clasa III miniatu ra, pentru militari
6. Ordinul CRUCEA REG INA MARIA - md. 1917
Clasa I, pentru civili 9i militari
Clasa 11, pentru civili 9i militarii
Clasa 111, pentru civili 9i militari
Clasa III pentru doamne
6.1 Ordinul CRUCEA REGINA MARIA - md. 1938
Clasa I, pentru civili 9i militari
Clasa 11, pentru civili 9i militari
Clasa 111, pentru civili 9i militari
7. Ordinul FERDINAND I - md. 1929
Mare ofiţer, pentru civili 9i militari (însemn 9i placa)
Ofiţer, pentru civili 9i militari
Cavaler, pentru civili 9i militari
8. Ordinul VIRTUTEA AERONAUTICĂ- md. 1930
Crucea, de aur, cu 3 barete, pentru civili
8.1 Ordinul VIRTUTEA AERONAUTICĂ- md . 1941
Comandor, pentru militari, la razboi
Ofiţer, pentru militari, la razboi
Cavaler, pentru militari, la razboi
Cavaler, pentru militari, la razboi, miniatura
Crucea de aur, cu o bareta, pentru militari , la razboi
9. Ordinul PENTRU MERIT - md. 1931
Mare cruce , pentru civili (placa)
Comandor, pentru civili
Cavaler, pentru civili
l O. Ordinul MERITUL CULTURAL - md. 1931
{pentru civil i 9i militari)
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pentru litere 7i opere literare
ofiţer

cavaler
pentru 7tiinjă teoretică 7i practică
ofiţer

cavaler
pentru artă, muzică 7i teatru
ofiţer

cavaler
pentru opere de cultură generală
ofiţer

cavaler
pentru culte
ofiţer

cavaler
pentru 7coală
ofiţer

cavaler
pentru educaţie fizică7I sport 71 cercetă7ie
ofiţer

cavaler
pentru opere sociale
ofiţer

cavaler
pentru straja

ţării

cavaler
11 . Ordinul SERVICIU L CREDINCIOS - md. 1932
Colan, pentru civili
Mare cruce, pentru civili (placă)
Mare ofiţer, pentru civili (însemn 7i placă)
Comandor, pentru civili
12. Ordinul MERITUL AGRICOL - md. 1932
Mare ofiţer (însemn 7i placă)
Cavaler
Cavaler
13 . Ordinul CASEI DOMNITOARE - md. 1935
Colan , pentru civili
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Ofiţer,

pentru civili
Cavaler, pentru civili
Cavaler, pentru civili (cu ac) neacordat
Cavaler, pentru civili (fărăac) neacordat
13 .1 Ordinul CASEI DOMNITOARE - md . 1938
Ofiţer, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
Cavaler, pentru militari, la război
14. Ordinul militar SFÂNTU L GHEORGHE - md . 1940
Clasa I (placă) neacordat
Clasa IV neacordat
15. Ordinul 23 AUGUST 1944 - md. 1945
Pentru ofiţeri neacordat
Pentru trupă- neacordat
16. Ordinul STEAUA R.P.R. md . - 1948
Clasa I, pentru civili 7i militari
Clasa li, pentru civili 7i militari
Clasa III, pentru civili 7i militari
Clasa IV, pentru civili 7i militari
Clasa V, pentru civili 7i militari
16.1 Ordinul STEAUA R.P.R.- md. 1964
Clasa I, pentru civili 7i militari
Clasa li, pentru civili 7i militari
Clasa III, pentru civili 7i militari
Clasa IV, pentru civili 7i militari
Clasa V, pentru civili 7i militari
16.2 Ordinul STEAUA R.S.R.- md. 1966
Clasa I, pentru civil i 7i militari
Clasa 11, pentru civili 7i militari
Clasa III, pentru civili 7i militari
Clasa IV, pentru civili 7i militari
Clasa V, pentru civili 7i militari
17. Ordinul MUNCII - md . 1948
Clasa I, pentru civili 7i militari
Clasa 11, pentru civili 7i militari
Clasa 111, pentru civili 7i militar
18. Ordinul MAMĂ EROINĂ - md . 1951
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19.

20 .

Clasa I, pentru civili
Ordinul GLORIE MATERNĂ - md . 1951
Clasa I, pentru civi li
Clasa li, pentru civili
Clasa 111, pentru civili
Ordinul PENTRU SERVICII DEOSEBITE ADUSE ÎN APĂRAREA
ORÂNDUIRII SOCIALE SI DE STAT - md. 1958
Clasa I, pentru civili 7i militari
Clasa li, pentru civili 7i militari
Clasa III, pentru civili 7i militari
Ordinul TUD OR VLADIMIRESCU - md. 1966
Clasa I, pentru civili 7i militari
Clasa 11, pentru civili 7i militari
Clasa III, pentru civili 7i militari
Clasa IV, pentru civili 9i militari
Clasa V, pentru civili 9i militari
Ordinul 23 AUGUST - md . 1966
Clasa I, pentru civili 9i militari
Clasa 11, pentru civili 9i militari
Clasa III, pentru civili 9i militari
Clasa IV, pentru civili 9i militari
Clasa V, pentru civili 9i militari
Ordinul APĂRAREA PATRIEI - md. 1966
Clasa 11 , pentru civili 9i militari
Clasa III, pentru civili 9i militari
Ordinul MERITUL MILITAR - md. 1966
Clasa I, pentru militari
Clasa 11, pentru militari
Clasa III , pentru militari
Ordinul MERITUL CULTURAL - md . 1966
Clasa I, pentru civili 9i militari
Clasa li, pentru civili 9i militari
Clasa III, pentru civili 9i militari
Clasa IV, pentru civili 9i militari
Clasa V, pentru civili 9i militari
Ordinul MERITUL STllNTIFIC
- md. 1966
I
I
Clasa I, pentru civili 9i militari
I

21 .

22.

23.

24.

25.

26.
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Clasa li, pentru civili 9i militari
Clasa 111, pentru civili 9i militar
27 . Ordinul MERITUL SPORTIV - md . 1966
Clasa I, pentru civili 9i militari
Clasa 11, pentru civili 9i militari
Clasa 111, pentru civili 9i militari
28 . Ordinul MERITUL AGRICOL - md . 1966
Clasa I, pentru civili 9i militari
Clasa li, pentru civili 9i militari
Clasa III, pentru civili 9i militari
Clasa IV, pentru civili 9i militari
Clasa V, pentru civili 9i militari
29 . Ordinul ÎN SERVICIUL PATRIEI SOCIALISTE - md . 1965
Clasa I, pentru militari
Clasa li, pentru militarii
Clasa 111, pentru militari
30. Ordinul MERITUL SANITAR - md . 1969
Clasa I, pentru civili 9i militari
Clasa 11, pentru civili 9i militari
Clasa III, pentru civili 9i militari
31 . Ordinul VICTORIA SOCIALISMULUI - md . 1980
I Clasă, pentru civili 91 militari
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