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DOUĂ DISTINCȚII ONORIFICE CONFERITE UNOR JANDARMI ÎN 1918
Laurențiu-Ștefan Szemkovics
Résumé
Cette présentation se propose à mettre en évidence deux distinctions
auxquelles ont été récompensés certains gendarmes en 1918: médaille de la
Bravoure et Foi de 2ème classe en argent et médaille du Service loyal de guerre
2ème classe.
Mots-clés: médaille, gendarme, armoiries, héraldique, phaléristique.

Prezentăm, apelând la faleristică1, heraldică2 și sigilografie3, două distincții care
au fost conferite și unor jandarmi care s-au distins pentru merite deosebite în anul
1918. Distincțiile de față și documentele provin din fonduri și colecții aflate la Muzeul
Național de Istorie a României, Arhivele Naționale Istorice Centrale și Muzeul Național
al Pompierilor4. Am specificat instituțiile unde se găsesc și unde am cercetat aceste
distincțiile, am descris piesele, am specificat data instituirii lor, motivul recompensării
(de la caz la caz), descrierea și reproducerea stemei României din 1872, actele
normative prin care li s-au conferit jandarmilor, însoțite de reproducerile lor (avers și
revers) și de bibliografia aferentă.



Arhivele Naționale Istorice Centrale, București.
E-mail: laurszem@gmail.com
1 Faleristica – disciplina auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul decorațiilor (ordine, cruci,
medalii și semne onorifice). Are conexiuni și cu alte discipline auxiliare ale istoriei ca: heraldica,
sigilografia, vexilologia și numismatica. În antichitate, s-au confecționat și conferit, atât
sportivilor, la jocurile olimpice, cât și soldaților, pe câmpul de luptă, însemne de onoare și de
vitejie – phalere (falere) – discuri metalice pe care erau gravate efigiile unor zei. Romanii au
dezvoltat această tradiție, falerele acordându-se de la centurioni la generali, pentru fapte de
vitejie dovedite pe câmpul de luptă. Falerele se purtau peste zale, legate cu catarame, una lângă
alta. În fața legiunilor romane aflate în marș, mergeau purtătorii de însemne – phalerii, ținând
în mâini SIGNUM – o hampă pe care erau aplicate mai multe falere, reprezentând fiecare o
bătălie câștigată. Personalitățile militare sau civile, pentru fapte deosebite, primeau o cunună
din frunze de laur sau de stejar. Primirea distincțiilor era dublată de recompense substanțiale în
bani și bunuri (Bahrin 2005 11-12).
2 Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc. (Marcu 200
422).
3 Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției moderne
și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare arhivist și istoric
care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea Collection des sceaux des Archives de l'Empire.
Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în toată Europa, pretutindeni
unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida documentele cu sigiliu (Chassel 2007
9).
4 Le mulțumim șefilor și lucrătorilor de la aceste instituții care au colaborat și care ni le-au pus la
dispoziție.
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I. Medaliile „Bărbăție și Credință”, instituite în 1903, erau de metal și de trei
clase: clasa I de aur, clasa a II-a de argint și a III-a de bronz. În cazul de față,
jandarmilor le-a fost conferită distincția din clasa a II-a.
Medalia avea forma ovală (35 x 27 mm), purtând pe avers, gravată în excizie5, efigia
regelui, înconjurată de cuvintele: CAROL I REGE AL ROMÂNIEI, iar pe revers, de
asemenea, gravată în excizie, pe trei rânduri, deviza BĂRBĂȚIE / ȘI / CREDINȚĂ și o
ramură de lauri6 legată în partea de jos cu o panglică.
Deasupra medaliei, două spade, încrucișate în săritoare, de care, printr-un inel
format din două ramuri de lauri, este prinsă panglica de mătase ripsată, lată de 30 mm
și compusă la mijloc dintr-o dungă de culoare galben deschis, lată de 18 mm, având pe
fiecare margine câte o dungă albastră și roșie, late fiecare de 3 mm.
În urma raportului ministrului de interne, medalia, însoțită de un brevet, era
conferită prin decret regal, ofițerilor și agenților de poliție, care în îndeplinirea
funcțiunii lor dădeau dovadă de bărbăție și credință. Medalia putea fi acordată și
oricărui funcționar public sau persoană particulară care ar fi contribuit la menținerea
sau restabilirea ordinii și siguranței publice, ar fi adus servicii importante poliției, ar fi
salvat viața sau avutul unei persoane punându-și viața în pericol, sau ar fi săvârșit un
act de bărbăție sau credință.
Deşi nu erau menţionaţi expres în Regulamentul medaliei, jandarmii, care asigurau, în
mediul rural, funcţiile poliţiei din localităţile urbane, vor beneficia şi ei de această medalie.
La art. IV din Legea pentru înființarea Ordinului militar de război „Mihai
Viteazul”7 se prevedea: ‹‹Pentru faptele meritorii în timpul războiului se vor conferi
atât ofițerilor combatanți, cât și celor asimilați, Ordinele „Steaua României” și
„Coroana României” cu spade încrucișate prin ramurile crucii, iar pentru gradele
inferioare Medalia „Bărbăție și Credință”, cu spade încrucișate sub ramurile de laur››
(Ivănceanu et alii 1927 137-138; Cricoveanu 1928 41-47; Flondor, Moisil 1938 92;
Costandache 1935-1942 196; Catone et alii 1992 23, pl. IX/fig. 27; Safta et alii 1993 131133; Martin et alii 2016 98-100; Szemkovics 2017 21-22; Szemkovics 2018 15-18;
Szemkovics, Mureșan 2018 32-71).
Medalia „Bărbăție și Credință” cu spade, clasa II-a8 a fost acordată:
jandarmului-plutonier Ionescu Nicolae, din Compania de jandarmi rurali Brăila9;
jandarmului plutonier major Botez Gheorghe, jandarmilor plutonieri Ghelber
Constantin, A. Chitinei D. A., Pachiței Chirică din Compania de jandarmi Neamț; Gh.
Ivanciu, șeful postului din comuna Faraoani, județul Bacău și Frigioiu Grigore, din
Compania de Jandarmi Ialomița10; jandarmului sergent major Becheru Velizarie, din
Compania jandarmi rurali Vâlcea, pentru curajul și devotamentul cu care și-a îndeplinit
serviciul în 191811.

Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în
relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum (Dicționar științe 1982 128).
6 Laurul simbolizează gloria, victoria şi triumful. Este şi emblema nemuririi, deoarece el îşi
conservă verdeaţa, în ciuda vicisitudinilor iernii. O coroană de laur marchează victoria (de
Galway 1901.
7 Decretată cu nr. 3.249 din 21 decembrie 1916 și publicată în „Monitorul Oficial” nr. 223 din 25
decembrie 1916.
8 Muzeul Național al Pompierilor, nr. inv. 623.
9 Decret Regal nr. 2.491 din 15 septembrie 1918, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 195 din 21
noiembrie/4 decembrie 1918, 3416.
10 Decret Regal nr. 3.293 din 6 noiembrie 1918, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 186 din 10/23
noiembrie 1918, 3255.
11 „Monitorul Oficial” nr. 195 din 21 noiembrie/4 decembrie 1918, 3417.
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Fig. 1 – Medalie „Bărbăție și Credință”

II. Medalia „Serviciul Credincios”, instituită în 1878, destinată pentru a răsplăti
serviciile importante de orice fel aduse Statului, de către civili și militari, are forma
rotundă, cu diametrul de 30 mm și avea două clase: a I-a, de metal galben și a II-a, de
metal alb. Pe avers, purta stema12 țării de la 1872 (fără pavilion13), iar pe revers, într-o
ghirlandă de frunze de laur și stejar, pe două rânduri: SERVICIU/CREDINCIOSU.
Era surmontată14 de o coroană închisă15, terminată cu glob crucifer16, din același metal.
Stema reprezintă elementele distinctive şi simbolice care alcătuiesc blazonul unei persoane,
instituţie sau stat, exprimând atributele sale. Conform legilor ştiinţei heraldice, o stemă se
compune din următoarele elemente: a) scut a cărui suprafaţă poate fi secţionată sau nu; b)
mobilele heraldice plasate în câmpul scutului; c) elementele exterioare ale acestuia, incluzând
timbrul, coroana, sprijinitorii, pavilionul sau mantoul, deviza, etc. (Dicționar științe 1982 222223).
13 Pavilionul este ornamentul exterior al scutului sub formă de mantou, prevăzut în partea
superioară cu un baldachin. Este alcătuit din purpură, căptuşit cu hermină, brodat cu franjuri şi
ciucuri din fir de aur. Simbolizează cortul sub care membrii familiilor domnitoare îşi adăpostesc
armele. Uneori acesta este reprezentat chiar şi în armele de stat, fără baldachin, semnificaţia
păstrându-se totuşi (Dicționar științe 1982 183).
14 Termenul surmontat se referă la pal, fascie, chevron și, în general, orice altă piesă care nefiind
în poziția sa ordinară este însoțit în șef de o altă figură (Maigne 1860 265).
15 Coroană închisă = coroana formată dintr-un cerc frontal de care se prind mai multe arcuri ce
se unesc în partea superioară; de obicei este dotată cu pietre prețioase și terminată printr-un
glob cruciger (Dicționar științe 1982 90).
16 Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna
unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al suveranităţii. În
heraldica românească globul crucifer este întâlnit în stemele Ţării Româneşti, în armele Moldovei şi
12
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Panglica era albastră, cu două dungi argintii pe margini. În 1906, redactându-se un nou
regulament al acestei medalii, s-a instituit și o cruce „Serviciul credincios”, care se
prezenta ca o cruce de 32 mm având în centru, pe avers, un medalion cu stema țării, iar
pe revers, inscripția de mai sus; ca și medalia, crucea avea, deasupra coroana regală, iar
panglica era la fel cu a medaliei (Ivănceanu et alii 1927 65-70; Safta et alii 1993 128129, 130/pl. 46; Martin et alii 2016 73-74; Szemkovics 2018 18-42).
Redăm mai jos stema României de la 187217 așa cum a fost descrisă în actul
normativ al vremii:
Art. I. Armele României se fixează cum urmează:
Art. II. Scutul18 sau pavăza are forma vechilor scuturi româneşti, adică a unui
pătrat lung rotunjit la ambele unghiuri de jos şi terminat la mijlocul bazei printr-un
vârf, iar de la mijlocul laturilor înălţimii, scutul se ascute şi apoi creşte iarăşi spre
unghiul de sus.
Linia de sus a capului (chef) este uşor înălţată în semicerc orizontal de la un
unghiu spre celălalt.
Scutul se împarte în patru secţiuni, prin două linii încrucişate la mijloc.
În I-a secţiune din dreapta sus, pe albastru, figurează aquila romană cu capul
spre aripa dreaptă, cu o cruce în gură, cu coroana Domnească, sabia şi toiagul,
simbolurile principatului Ţării Româneşti, toate de aur. În dreapta aquilei sus un soare
mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a II-a secţiune, din stânga de sus, pe roşu, figurează capul de bour cu o stea
cu 6 raze între coarne, simbolul principatului Moldovei, toate de aur. În stânga
bourului sus, o lună mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a III-a secţiune din dreapta jos, pe roşu, figurează leul ridicat, coronat, coada
furcată (queue fourchée), cu o stea cu 6 raze între picioare şi ieşind dintr-o coroană de
Ban, toate de aur; simbolul banatului Craiovei (Dicționar de istorie 2007 348).
În a IV-a secţiune din stânga de jos, pe albastru, figurează 2 delfini, cap la cap şi
coadele depărtate în sus, care sunt simbolul ţărmurilor Mării Negre, toate de aur. Pe
scut va fi coroana regală.
Art. III. În mijlocul scutului României figurează scutul Măriei Sale
Domnitorului, scartelat, având în secţiunea I-ia din dreapta sus şi în cea din jos din
stânga alb (argint); iară în cea din stânga de sus şi în cea din dreapta de jos negru
(sable).
Scutul României are suporţi 2 lei de culori naturale, privind scutul şi cu coadele
trecând între picioare: simbolul Daciei.
Art. IV. Sub suporţi este aşezată o eşarpă albastră, căptuşită cu roşu, pe care
este scris cu aur deviza familiei de Hohenzollern: Nihil sine Deo.
Art. V. Pavilionul este de culoare purpurie, căptuşită cu hermină (cacom)
având deasupra coroana regală.

armeriile statului român. Sfera simbolizează pământul, iar crucea de pe sferă simbolizează dominația
creștină asupra lumii; (Dicționar științe 1982 127; Rapelli 2009 40-41).
17 Promulgată prin Legea pentru modificarea armelor ţării, publicată în „M. Of. al României”
nr. 57 din 11/23 martie 1872, 337; Năsturel 1892 219-221; Năsturel 1903 103-110; Grecianu 1900
49; Moisil 1931 19-20; Moisil 1938 69-70; Cernovodeanu 1977 161; Cernovodeanu 2005 406;
Dogaru 1984 46; Dogaru 1993 3-5; Dogaru 1994 36-37, poz. 43; Dogaru 1994 61-62; Dogaru
2000 10-11; Cristache, Dogaru 2003 128-129.
18 Scut = partea centrală a unei steme, simbolizând arma de apărare a cavalerilor medievali, pe
care aceştia îşi reprezentau blazonul. Scutul are forme variate, după epoca şi aria geografică în
care a apărut. După formă poate fi triunghiular, rotund, dreptunghiular, rococo (cu marginile
neregulate), etc. (Dicționar științe 1982 211).
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Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului şi
publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 8 Martie 1872.
Planșa color a stemei descrisă mai înainte, pe care o reproducem mai jos, se află
la Arhivele Naționale Istorice Centrale.19

Fig. 2 - Desen reprezentând Sigiliul Statului

Medalia „Serviciul Credincios”, clasa I-a20 a fost acordată jandarmului sergent
major Ungheanu I. Gheorghe, din Compania Ilfov21, care, „prin dibăcia sa, a descoperit
un furt de cazane de aramă ce dispăruseră din triajul Socola, punând mâna pe autorii
furtului, o ceată de țigani nomazi și cu care ocazie a găsit și suma de lei 42.860 în hârtii
și argint, precum și 169 napoleoni de aur în diferite mărimi, care erau în valoare de lei
20.000”.

Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3.
Muzeul Național de Istorie a României, nr. inv. 148901.
21 Decretul nr. 2184 din 21 august 1918; Arhivele Naționale Istorice Centrale, Cancelaria
Ordinelor, dosar nr. 217/1918.
19

20
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Fig. 3 - Medalia „Serviciul Credincios”.

Fig. 4 - Medalia „Serviciul Credincios”.
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Medalia „Serviciul Credincios”, clasa a II-a22 a fost conferită: sergenților
jandarmi Spoială Leon, Radu Dumitru, Brânză Gheorghe, Buțu Vasile; caporalilor
jandarmi Ștefănică Adam, Moican Adam, Neacșu Constantin, Pencea Ilie, Cotleanu M.;
soldaților jandarmi Epiman Ștefan, Ștefan Andrei, Popescu Petre23.
Scopul acestei prezentări este de a trezi interesul față de aceste distincții cu care au fost
recompensați unii jandarmi în 1918 și de a repune faleristica, heraldica și sigilografia la locul
cuvenit în ansamblul disciplinelor istorice.

Muzeul Național de Istorie a României, inv. 150797.
Decret nr. 1394 din 7 iunie 1918; Arhivele Naționale Istorice Centrale, Cancelaria Ordinelor,
dosar nr. 217/1918.
22
23
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