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JETOANE ROMÂNEȘTI INEDITE ORI MAI PUȚIN CUNOSCUTE (IX)
Erwin Schäffer
Zusammenfassung
Sieben Jahre nach dem Erscheinen des Kataloges „ROMANIA. Jetoane,
semne valorice şi mărci. Tokens, tags and chips”, Guttenbrunn, 2012, in welchem
mehr als 4.700 Stück in den letzten zwei Jahrhunderten im rumänischen Raum
verwendeten Wertmarken aufgelistet wurden, möchte wir mit einem Beitrag neue
Wertmarken vorstellen. Das Repertoire des Kataloges wurde anschließend von dem
Forscher Laurenţiu Popescu, durch die veröffentlichte VIII. Studie vervollständigt
(Popescu 2015-2016). Trotzdem gibt es immer noch ca. 200 „unveröffentlichte”
Wertzeichen und in dem Wissen, dass es nützlich ist, die Artikelserie über diese Art
von numismatischen Artefakten von Rumänien fortzusetzen stellen wir hier weitere
180, bisher unbekannter oder erst kürzlich herausgegebener Werte vor.
In diesem Zusammenhang möchten wir unterstreichen, welche
Anstrengungen von dem passionierten Sammler Dorel Bălăiţă in den letzten Jahren
unternommen wurden. In achtzehn veröffentlichten Einzelstudien hat, er verschiedene
Arten alter Wertmarken, mit interessanten Informationen aus Literatur und Archiven
über die Emittenten und ihre Standorte vorgestellt.
Schlüsselwörter: Jetons, Wertmarken, Zeichen.

La şapte ani de la apariţia catalogului-album „ROMANIA. Jetoane, semne
valorice şi mărci. Tokens, tags and chips” (Catalogul Schäffer 2012) unde sunt
inventariate peste 4.700 de jetoane, fise şi mărci folosite în spaţiul românesc în ultimele
două secole, repertorizare completată ulterior de către cercetătorul Laurenţiu Popescu
prin studiul VIII (Popescu 2015-2016)1 unde sunt prezentate încă 200 de semne valorice
„inedite”, apreciem util a continua seria de articole privind aceste tipuri de artefacte
numismatice româneşti prin încă un lot de alte asemenea 180 de semne valorice
„necunoscute” până în prezent ori, respectiv, emise recent de diferiţi agenţi economici.


Societatea Numismatică Română, București.
E-mail: bermes5@t-online.de
1 Articolul VIII din serie a apărut în anuarul Cercetări Numismatice în condiţii grafice deosebite,
iar jetoanele încep cu poziţia 1251 şi sfârşesc la poziţia 1450. În plus, faţă de modul de prezentare
din primele şapte articole din serie, jetoanele şi fisele din studiul VIII au primit adiţional şi câte un
cod unic – în concordanţă cu codurile unice de identificare propuse şi aplicate în catalogul-album
din 2012 – plasat între paranteze drepte, imediat după numărul de ordine curent (care continuă
numărătoarea „tradiţională” stabilită în precedentele studii publicate în BSNR). Deoarece unele
dintre „noile” jetoane inventariate au fost emise de entităţi situate în localităţi care nu fuseseră
menţionate (anterior) în catalogul-album, a fost necesar să se stabilească (nişte) coduri
corespunzătoare acestor localităţi aparte (respectându-se însă condiţia ca noile coduri alese să nu
se confunde cu cele deja existente), astfel: AFM pentru Afumaţi (jud. Ilfov); BZI pentru Brazi (jud.
Prahova); BLJ pentru Blaj (jud. Alba); BRN pentru Brăneşti (jud. Dâmboviţa); CAN pentru
Câineni (jud. Vâlcea); HUN pentru municipiul Hunedoara (jud. Hunedoara); NDL pentru Nădlac
(jud. Arad); PLP pentru Plopeni (jud. Prahova); SIG pentru Sighişoara (jud. Mureş); TGS pentru
Târgu Secuiesc (jud. Covasna); VLC pentru Valea Călugărească (jud. Prahova).

https://biblioteca-digitala.ro

Erwin Schäffer

Prin raportare la primele caractere– întâi cifre, iar apoi litere – ale textului de pe
avers, jetoanele şi mărcile inventariate sunt ordonate crescător/alfabetic (cu excepţia
celor folosite în spălătoriile de autoturisme în regim self-service care au fost intenţionat
grupate la final). A fost păstrat „stilul” descrierii, s-a respectat „numărătoarea” (devenită
„tradiţională”) şi s-a continuat „alocarea” în mod individual a codului unic de
identificare în scopul unor ulterioare referinţe. În general, majoritatea pieselor conţin
înscrisă denumirea localităţii unde a funcţionat emitentul, însă în câteva cazuri
„localitatea” a fost stabilită prin cercetarea altor surse de informaţii (spre exemplu,
BERTHOLD FRENTZ – CONDITOR, seniorul cu cofetărie şi cafenea în
Heltauergasse 19 (ulterior, str. Nicolae Bălcescu) şi juniorul în Salzgasse 43 (ulterior, str.
Sării) în oraşul Sibiu, la graniţa dintre secolele XIX şi XX; GALLUS, denumirea unei
game de vopseluri produsă la Întreprinderea Chimică Victoria din Bucureşti).
Ca element de noutate faţă de precedentele opt studii din serie am considerat
util a adăuga – ori de câte ori am identificat surse veridice – informaţii succinte privind
scopul concret al emiterii jetoanelor, emitentul acestora, momentul şi/sau locul unde
au fost utilizate (spre exemplu, BEL ETAGE - BRUKENTHAL, întrebuinţat la
Palatul Brukenthal Avrig, în cadrul unora dintre evenimentele festive private organizate
acolo, obţinut în cursul anului 2018; PRIMĂRIA OCNA SIBIULUI, folosit pentru o
intrare a unei persoane adult la Ştrandul Băile Ocna administrat de către Primăria
Ocna Sibiului, în vara anului 2018).
Una din cele mai spectaculoase serii de jetoane este reprezentată de ediţia
limitată a celor cinci „MacCoin” – lansate şi utilizate în a doua parte a anului 2018 – cu
ocazia împlinirii a 50 de ani de la crearea primului Big Mac şi introducerea acestuia în
meniu de către McDonald’s, în 1968. În pofida mesajului publicitar „O MONEDĂ UNICĂ
ÎN LUME PENTRU IUBITORII DE BIG MAC”, au fost în fapt cinci modele aniversare
diferite, câte unul pentru fiecare deceniu, începând cu anul 1968. Toate cele 6,2 milioane
jetoane au fost realizate integral în Statele Unite ale Americii (la monetăria Osborne
Coinage din Cincinnati – Ohio), fiind distribuite consumatorilor în reţeaua de
restaurante a McDonald’s din peste 50 de ţări, pe 2 august 2018. În România, au fost
oferite un număr total de 14.600 bucăţi (câte 2.920 bucăţi/model), astfel: prin
intermediul mediului online în urma unor concursuri, în perioada 31 iulie – 2 august
2018 (500 bucăţi), gratuit tuturor clienţilor care se prezentau într-una din cele şapte
locaţii diferite (Cluj, Constanţa şi alte cinci în Bucureşti,) pe 2 august 2018 (8000 bucăţi),
iar restul, începând tot cu 2 august 2018, tuturor clienţilor care achiziţionau un Meniu
Big Mac, mediu sau mare (fiecare restaurant a primit câte 50 de bucăţi, acestea fiind
atribuite în limita stocului repartizat). Începând cu 3 august 2018 şi până la 31 decembrie
2018, jetonul a putut fi folosit numai în schimbul unui Big Mac, în restaurantele
McDonald’s din România (sau din ţările participante la campanie). Jetonul nu avea
„valoare în numerar”, se putea utiliza o singură dată şi nu se putea cumula cu alte oferte,
discounturi sau cupoane. Aversul jetoanelor este identic pentru toate cele cinci modele
„MacCoin”, însă reversul este diferit, având în jurul unui Big Mac stilizat figuri grafice
aparte, considerate reprezentative celor cinci decenii de călătorie pe întreg mapamondul
a Big Mac: 1968-1978; 1978-1988; 1988-1998; 1998-2008; 2008-2018.
O notă specifică este introdusă de un alt tip de jeton – care s-a răspândit rapid
în ultimii ani – utilizat în cadrul spălătoriilor de autoturisme în regim self-service. Sunt
selectate şi grupate la final numai 13 exemplare diferite, însă pe baza informaţiilor
recent obţinute se poate afirma că numărul acestora este în realitate cu mult mai mare,
acestea fiind folosite în numeroase alte locaţii de pe întreg cuprinsul României. În
majoritatea cazurilor preţul de achiziţie al unui astfel de jeton este de 2,5 lei, însă un
program complet de spălare necesită utilizarea concomitentă a două, trei sau chiar
patru fise. Deseori, acelaşi jeton poate fi folosit deopotrivă şi la acţionarea unui
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aspirator în regim self-service. Nu trebuie să surprindă faptul că uneori acelaşi model
de jeton este folosit de către două sau chiar mai multe spălătorii distincte (cu acţionari
diferiţi şi adesea localizate la distanţe considerabile una faţă de alta), deoarece costurile
de achiziţie a unei astfel de instalaţii specializate se reduc semnificativ dacă acţionarii
spălătoriei nu doresc un design personalizat pe jetoanele lor şi acceptă să utilizeze unul
dintre modelele standard pe care le livrează producătorii de spălătorii (spre exemplu,
Expert Clean – Fabrica de Spălătorii Auto din Bucureşti are în oferta curentă
patru modele standard (cu diferenţe doar la diametru: 22mm; 23,5mm; 26mm;
27,5mm), însă la solicitarea expresă a clienţilor, producătorul este în măsură să
furnizeze şi un design particularizat pe oricare din feţele jetonului).
Mulţumiri deosebite instituţiilor muzeale şi tuturor colecţionarilor pentru
amabilitatea cu care au pus la dispoziţia noastră spre studiu 2 jetoanele şi mărcile
româneşti inventariate în continuare3:
CATALOG
1451 – [BUC-1328]
Av.: 1 BIG MAC () / 50 (de ani) / M
stilizat (Logo McDonald’s) / MINTED IN
USA (), peste un fundal grafic cu raze
inegale, totul într-un c.l.i., înconjurat circular
cu limita valabilităţii: 2018 • caractere
chinezeşti • caractere arabe • VALID THRU
• VALIDO DURANTE • VALIDO EM •
BERLAKU SAMPAI • VALABLE EN •
2018 (), totul în c.l.e.
Rv.: În câmp, un Big Mac (stilizat), înconjurat
de diferite figuri grafice (reprezentative
deceniului), iar în exergă, pe o eşarfă, primul
deceniu: 1968-1978 (), totul în c.l.e.
Alamă, ø32mm (oferite consumatorilor pe
2 august 2018, obţinându-se ulterior la
schimb un Big Mac, dar numai până la 31
decembrie 2018).
1452 – [BUC-1329]
Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al doilea deceniu:
1978-1988 ().
Alamă, ø32mm

Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al treilea deceniu:
1988-1998 ().
Alamă, ø32mm
1454 – [BUC-1331]
Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al patrulea deceniu:
1998-2008 ().
Alamă, ø32mm
1455 – [BUC-1332]
Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al cincilea deceniu:
2008-2018 ().
Alamă, ø32mm
1456 – [NT-300]
Av.: 1, contramarcat în stânga JS (incus),
în c.p.e.
Rv.: 1, contramarcat în stânga JS (incus),
în c.p.e.
Cupru, ø18mm

1453 – [BUC-1330]
Deoarece şapte din cele 180 de jetoane „inedite” au fost identificate ca aparţinând unor
emitenţi de jetoane, de fise ori de mărci localizaţi în şase localităţi neindexate până în prezent, a
fost necesar să stabilim suplimentar următoarele („noi”) coduri distincte: AVR pentru Avrig
(jud. Sibiu); BLN pentru Băile Olăneşti (jud. Vâlcea); NEP pentru Neptun (jud. Constanţa); SEB
pentu Sebeş (jud. Alba); TRN pentru Târnăveni (jud. Mureş); VOL pentru Voluntari (jud. Ilfov).
3 Abrevieri utilizate: c.l.i. = cerc liniar interior; c.l.e. = cerc liniar exterior; c.p.i. = cerc perlat
interior; c.p.e. = cerc perlat exterior;  = perforaţie.
2
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1457 – [NT-301]
MONETARIEI STATULUI () / 1935 Av.: 2 / LEI, contramarcat în dreapta F 2005 (), în câmp clădirea Monetăriei Statului,
(incus) şi în stânga S (incus), în c.p.e.
în c.l.e.
Rv.: 2 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø24mm
Alamă, ø21mm
1465 – [BUC-1334]
1458 – [NT-302]
Av.: A cu o pasăre stilizată (Logo Auchan),
Av.: 2 / LEI, contramarcat în dreapta G într-un plan adâncit.
(incus) şi în stânga C (incus), în chenar Rv.: cărucior pentru cumpărături (stilizat).
liniar exterior.
Metal cu email, ø23,5mm, 
Rv.: 2 / LEI, în chenar perlat exterior.
Alamă, octogonal, 21,3mm
1466 – [TIM-63]
Av.: ADMINISTRAŢIA • EXPLOATAREI
1459 – [NT-303]
• PĂDUREI () / • BISTRE • (), în câmp
Av.: 3 / LEI, în c.p.e.
peisaj cu trei brazi, totul într-un c.l.i.
Rv.: 3 / LEI, în c.p.e.
Rv.: VALABIL NUMAI LA CANTINA ()
Alamă, ø18mm
/ • ADMINISTRATIEI • (), în câmp într-un
c.l.i. 10 / BANI
1460 – [NT-304]
Alamă, poligonal, 26mm
Av.: 5 / LEI, contramarcat în stânga cu o stea
(incusă), în c.p.e.
1467 – [BAC-8]
Rv.: 5 / LEI, contramarcat în stânga cu o stea Av.: A.G. / BACĂU, în c.p.e.
(incusă), în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø21,2mm
Alamă, ø23,4mmâ
1461 – [NT-305]
Av.: 10, contramarcat deasupra TA (incus),
iar dedesubt CV (incus), în c.p.e.
Rv.: 10, contramarcat deasupra CV (incus),
în c.p.e.
Alamă, ø21,2mm

1468 – [EN-643]
Av.: ANTREPRENORUL () /  GRĂDINEI
 (), în câmp 50, totul în c.p.e.
Rv.: 50, în c.p.e.
Alamă ø32,8mm

1462 – [NT-306]
Av.: 10, contramarcat deasupra MINA (incus),
iar dedesubt CCK (incus), în c.p.e.
Rv.: 10, în c.p.e.
Alamă, ø22mm

1469 – [BUC-1335]
Av.: AUTOMOBIL CLUB ROMAN  (),
în câmp 50 B, totul în chenar orna-mental
exterior.
Rv.: unifaţă.
Zinc, ø(?)mm

1463 – [NT-307]
Av.: 10 / BANI, în chenar perlat exterior.
Rv.: 10 / linie orizontală / linie orizontală,
totul în chenar perlat exterior.
Alamă, octogonal, ø19mm

1470 – [EN-644]
Av.: “BALANEASA” () / S.A. / 
FORESTIERĂ  (), în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI, în c.l.e.
Alamă, ø24mm

1464 – [BUC-1333]
Av.: 135 DE ANI DE LA INFIINTAREA
PRIMEI MONETARII () / 1870 - 2005
(), în câmp Logo Monetăria Statului, în c.l.e.
Rv.: 70 DE ANI DE LA REINFIINTAREA

1471 – [BUC-1336]
Av.: BAZA Nr. 2 GIULESTI (), în
câmp 22 (incus), totul în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Fier, ø24,2mm, 
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1472 – [AVR-1]
Av.: 10 lei / (Logo) BEL ETAGE /
BRUKENTHAL (Palatul Brukenthal Avrig,
organizator de evenimente festive private - 2018).
Rv.: unifaţă.
Lemn, ø23,7mm

Rv.: 10, în c.p.e.
Alamă, ø20,5mm (seniorul cu cofetărie şi
cafenea în Heltauergasse 19 (ulterior, str.
Nicolae Bălcescu) şi juniorul în Salzgasse
43 (ulterior, str. Sării) în Sibiu, la graniţa
dintre secolele XIX şi XX).

1473 – [BUC-1337]
Av.: BERARIA “POTCOAVA” () / ornament
/ BUCUREŞTI / ornament, în c.p.e.
Rv.: HALBĂ / 20, în c.l.e.
Cupru-nichel, ø(?)mm

1480 – [BLJ-2]
Av.: BLAJ A LIVE (Logo festival).
Rv.: BANCA () / TRANSILVANIA ()
/ BT într-un scut (Logo Bancă) / două
linii orizontale late.
Carton plastifiat negru cu text alb, 24 x 24 mm
1474 – [BAC-9]
(festival cultural – Câmpia Libertăţii din Blaj,
Av.: BERARIE / GRIVEL, dedesubt 5-6 iunie 2015).
contramarcat C şi V, în c.p.e.
Rv.: GUT FÜR () / 1 /  MARK  (), 1481 – [EN-645]
în c.p.e.
Av.: BS (monogramat), în c.p.e.
Alamă, ø24mm (Bălăiţă 2015-2016).
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Cupru, ø22,5mm
1475 – [IAS-83]
Av.: BERERIA AZUGA () / – / M.S. / 1482 – [VNT-4]
– /  IAŞI  (), în c.p.e.
Av.: BUN PENTRU CANTINA () / 
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
JUSTER & AGATSTEIN  (), în câmp:
Alamă, octogonal, ø25mm
CALU şi dedesubt CARNIOL FIUL (),
în c.p.e.
1476 – [BUC-1338]
Rv.: 10 / BANI (), în c.p.e.
Av.: BERERIA RESTAURANT () / –
Alamă, ø23mm
 – / NOROC / –  – / , în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în chenar perlat exterior.
1483 – [PLO-70]
Alamă, octogonal, ø24mm
Av.: CAFÉ BRISTOL () /  PLOESCI 
(), în câmp într-un c.p.i. 20, totul în c.p.e.
1477 – [VOL-1]
Rv.: LEON J. SIGLER    (), în câmp
Av.: Vârf de munte înzăpezit într-un scut o ceaşcă de cafea cu linguriţă, totul în c.p.e.
(Logo Bergenbier), cu numărul de serie Alamă, ø20mm
09360 (laterala din stânga).
Rv.: unifaţă sau identic cu aversul(?).
1484 – [EN-646]
Material plastic auriu, 24x24mm (festivalul Av.: CAFÉ EUROPA  (), în câmp întrZilele Prieteniei Bergenbier – 2014).
un c.p.i. GH (monogramat), totul în c.p.e.
Rv.: Ornament / 20 / NEGREANU (), în c.p.e.
1478 – [VOL-2]
Alamă, ø25mm
Ca mai sus, fără numărul de serie.
Material plastic auriu, 24x24mm (festivalul 1485 – [BRA-19]
Zilele Prieteniei Bergenbier – 2014).
Av.: CAFEE PETERSBURG () / LA /
MORITZ / CEL BUN / – /  BRAILA
 în c.p.e.
1479 – [SIB-35]
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Av.: BERTHOLD () / ornament (floare) /
Zinc argintat, ø(?)mm
FRENTZ / ornament (floare) /  CONDITOR
 (), în c.p.e.
1486 – [EN-647]
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Av.: CAFE ŞI BERERIA () / 
CHIRONDAKIS  (), în câmp: BURSA
/ ornament, totul în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø25mm

1493 – [PTN-9]
Av.: CANTINA FABRICEI GUSTAV
EICHLER  (), în câmp: ornament /
PIATRA N. / ornament, totul în c.p.e.
Rv.: 50, în c.p.e.
Cupru, ø24,7mm (Bălăiţă 2019).

1487 – [BUC-1339]
Av.: CAFENEAUA GABROVENI () / 1494 – [BUC-1342]
VASILE / I. / HATOS, în c.p.e.
Av.: Logo (Carrefour).
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Rv.: Logo (Carrefour).
Alamă, octogonal, (?)mm
Material plastic alb, ø24mm
1488 – [EN-648]
Av.: CAFENEAUA () / ornament / UNIVERSALĂ / ornament / RĂZVAD (), în c.p.e.
Rv.: ISAIA I. MIHĂLCIOIU –  – (),
în câmp: 1 / CAFEA, în c.p.e.
Alamă, ø(?)mm
1489 – [DOA-2]
Av.: CANTINA / ARON COPEL /
DOFTEANA, în chenar perlat exterior.
Rv.: 1 / LEU, în chenar perlat exterior.
Zinc argintat, pătrat, ø20mm
1490 – [DAR-7]
Av.: CANTINA FABRICEI DARMANESTI
¤ (), în câmp contramarcat D & W (incus), în
c.p.e.
Rv.: BUN PENTRU () / 1 / LEU, contramarcat D şi V (incus), în c.p.e.
Zinc argintat, ø25,4mm

1495 – [BUC-1343]
Av.: Logo (Carrefour).
Rv.: Logo (Carrefour).
Metal cu email, ø23mm, 
1496 – [BUC-1344]
Av.: Logo (Carrefour) / market
Rv.: unifaţă.
Material plastic roşu-siclam, ø25mm
1497 – [BUC-1345]
Av.: Logo (Carrefour), timbrat de un personaj
fabulos în zbor, iar în stânga acestuia mesajul
urare LA / MULTI / ANI! / CU /
SANATATE / 2012, iar în exergă:
CARREFOUR ornament ROMANIA (),
totul în c.l.e.
Rv.: 1. / MARTIE, însoţit de un miel alături
de personaj feminin, cu furcă şi fus, torcând
manual firul buclat legat de mărţişor ca semn
al sosirii primăverii, adus de o rândunică, întro alegorie cu munţi, raze de soare şi o cunună
de trandafiri şi crini, totul în c.l.e.
Alamă (neargintată şi negăurită – probă),
ø25mm

1491 – [BUC-1340]
Av.:
CANTINA
FABRICEI
DE
CHIBRITURI  (), în câmp într-un c.p.i.
RMS (monogramat), contramarcat T (incus),
totul în c.p.e.
Rv.: 5, flancat de câte o contramarcă CF 1498 – [BUC-1346]
(incus), în c.p.e.
Av.: Logo (Carrefour) susţinut în braţe de
Cupru, ø18mm
un înger, într-o alegorie cu flori, rândunici
şi raze de soare, în c.l.e.
1492 – [BUC-1341]
Rv.: 1 / MARTIE / 2018, într-un romb
Av.:
CANTINA
FABRICEI
DE susţinut în braţe de un înger, într-o alegorie
CHIBRITURI  (), în câmp într-un c.p.i. cu rândunici şi raze de soare, în c.l.e.
RMS (monogramat), în c.p.e.
Alamă argintată, ø25mm, 
Rv.: 100, deasupra şi dedesubt câte o
contramarcă CF (incus), în c.p.e.
1499 – [IAS-84]
Alamă, ø22mm
Av.: CARUSELUL PALAS () / Logo
(ansamblul PALAS IAŞI) / IAŞI
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Rv.: 1 PERSOANĂ () / Coca-Cola (logo) / Rv.: 15, în c.p.e.
VALABIL 1 CURSĂ ().
Alamă, ø25mm
Material plastic alb, ø55mm
1508 – [BUC-1348]
1500 – [IAS-85]
Av.: COFETERIA () / N. / ANGHELESCU
Ca mai sus.
/    / C. VICTORIEI 45 (), în c.p.e.
Material plastic roşu, ø55mm
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø21mm
1501 – [EN-649]
Av.: BANI 50 BANI / CF (monogramat) / 1509 – [BUC-1349]
M. CARNIOL (), în c.p.e.
Av.: color (Logo), în c.l.e.
Rv.: BANI 50 BANI / CF (monogramat) / Rv.: ABSOLUT., în c.l.e.
M. CARNIOL (), în c.p.e.
Material plastic galben (fluorescent), ø23mm
Cupru-Nichel, ø18,2mm
(campanie promoţională organizată de WISE
FACTOR ENTERTAINMENT S.R.L. din
1502 – [EN-650]
Bucureşti la cocktail ABSOLUT COLOR în 2017).
Av.: C. F. A. () / M, în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
1510 – [PIL-3]
Cupru, ø40mm
Av.: COMUNITATEA CULTULUI IZRAELIT
 (), în câmp într-un c.p.i.: Steaua lui David
1503 – [ISM-3]
/ PODU ILOIE / ornament, totul în c.p.e.
Av.: CLUBUL SFATULUI NEGUSTORESC Rv.: 15, în c.p.e.
 (), în câmp:  / SECTIA / ISMAIL /  , Zinc argintat, ø21mm
totul în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
1511 – [EN-651]
Alamă, ø(?)mm
Av.: COOPCREDIT () / –  –, în c.p.e.
Rv.: 3 / LEI, în c.p.e.
1504 – [IAS-86]
Alamă, ø18,5mm
Av.: Logo (cu text) CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL POLITEHNICA () / 
IAŞI  (), în c.l.e.
1512 – [BUC-1350]
Rv.: unifaţă.
Av.: CORP. SERGENŢILOR () /  Cp I
Material plastic, ø23mm
M.  (), în câmp AC (monogramat), totul
în cerc ornamental exterior.
1505 – [IAS-87]
Rv.: 50, în cerc ornamental interior, totul
Av.: Logo (cu text) CLUBUL SPORTIV în c.l.e.
MUNICIPAL POLITEHNICA () / 
Alamă, ø22mm
IAŞI  (), în c.l.e.
Rv.: cărucior pentru cumpărături (stilizat).
1513 – [BAC-10]
Metal cu email, ø23mm, 
Av.: COSTACHE () / PALOSIANU /
1903 (milesim) / BACAU (), în c.p.e.
1506 – [BUC-1347]
Rv.: 10, în c.p.e.
Av.: C. N. ORESCU & Co () / BONA / Alamă, ø22mm (Bălăiţă 2018a)
FIDES / NEGREANU (), în c.p.e.
Rv.: 25, în c.p.e.
1514 – [BUC-1351]
Cupru, circa ø21mm
Av.: Între braţele unei cruci haşurate: Cr.
/ R / S / IV (Crucea Roşie Sector 4), totul
1507 – [FOC-13]
în c.l.e.
Av.: COFETARIA PARISIANA () /  Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
1903  (), în câmp:  / FOCSANI / , în c.p.e. Cupru, ø24mm
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1515 – [GAL-18]
Av.: CSG (Combinatul Siderurgic Galaţi) /
280 (incus) / SECT. REP. ENERG., în
chenar liniar exterior.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, triunghilar, 34,5mm, 
1516 – [GAL-19]
Av.: CSG (Combinatul Siderurgic Galaţi) /
0561 (incus) / UPSRS (Uzina de Piese de
Schimb și Reparații Siderurgice – Galaţi) /
SECTIA PRELUCRARI MECANICE,
în chenar liniar exterior.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, oval, 50x30mm, 
1517 – [GAL-20]
Av.: SCULERIE / 00190 (incus) / U P S
R S (Uzina de Piese de Schimb și
Reparații Siderurgice – Galaţi), chenar
liniar exterior lat.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, hexagonal, 36mm, 
1518 – [GAL-21]
Ca mai sus, dar cu 00184 (incus).
Aluminiu eloxat auriu, hexagonal, 36mm,


Rv.: VALABIL NUMAI LA CANTINA
() / ০ ADMINISTRATIEI ০ (), în
câmp într-un c.p.i. 1 / LEU, totul în
c.p.e.
Alamă, ø27mm
1523 – [DEV-14]
Av.: F & F TIGER () / peisaj cu un coşar
(stilizat) / MESERIE VECHE •
TEHNOLOGIE NOUA ().
Rv.: 0722.803.591 1996 (milesim) 0722.
701.352 () / frunză de trifoi cu patru foi /
1998 (milesim).
Metal alb, ø23,3mm
1524 – [BRZ-7]
Av.: FABRICA BREAZA  (), în câmp
FB (monogramat), totul în c.p.e.
Rv.: BSB (incus) / 1 / LEI (), în c.p.e.
Bronz, ø22,5mm
1525 – [BUC-1353]
Av.: FABRICA DE ZAHAR  (), în
câmp: 10 (incus) / CANTINA / PT (incus),
totul în c.p.e.
Rv.: 10 / BANI (), în c.p.e.
Alamă, ø25mm

1526 – [BUC-1354]
1519 – [PIT-29]
Av.: FABRICA MOTOARE DIESEL (),
Av.: DACIA (Logo gama automobile Dacia în câmp 348. (totul incus), în c.l.e.
– Groupe Renault România).
Rv.: unifaţă.
Rv.: DACIA (Logo gama automobile Dacia Tablă de aluminiu, ø42mm, 
– Groupe Renault România).
Alamă nichelată (traforată), ø23mm
1527 – [BUC-1355]
Av.: FABRICA MOTOARE DIESEL
1520 – [BUC-1352]
(), în câmp 978 (totul incus), în c.l.e.
Av.: –  – / DJABIROS / –  –, în c.p.e.
Rv.: unifaţă.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Tablă de aluminiu, ø42mm, 
Alamă, ø28mm
1528– [BUC-1356]
1521 – [EN-652]
Av.: FABRICA / 934 / MOTOARE DIESEL
Av.: Ornament crin (stilizat) / ERMITAGE () (totul incus), în chenar liniar exterior.
/ ornament crin (stilizat), în c.p.e.
Rv.: unifaţă.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Tablă de aluminiu, 32x32mm, 
Alamă, ø(?)mm
1529 – [BUC-1357]
1522 – [BIC-4]
Av.: FRH (Federaţia Română de
Av.: EXPLOATAREA PADUREI BISTRUTA Handbal), într-o minge (stilizată), în c.l.e.
 (), în câmp într-un c.p.i. GUSTAV / Rv.: Teren de handbal (stilizat), în c.l.e.
EICHLER, totul în c.p.e.
Fier, ø25,3mm.
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1530 – [BRV-53]
Av.: FRIEDRICH CZELL & SÖHNE 
(), în câmp KRONSTADT (Braşov),
totul în c.p.e.
Rv.: 1 / LITER, în c.p.e.
Alamă, ø23mm

1538 – [SIB-36]
Av.: Imagine (stilizată) a Bisericii
Evanghelice din Sibiu / o linie orizontală /
HERMANN STADT 2017, totul în c.l.e.
Rv.: Stema tradiţională (stilizată) a oraşului
Sibiu, în c.l.e.
Material plastic roşu, ø29mm (Întâlnirea
1531 – [BUC-1358]
Saşilor de la Sibiu din 4-6 august 2017
Av.: Copil în zbor cu baloane (Logo al organizat de Asociaţia Saşilor transilvăneni).
gamei de vopseluri de la Intreprinderea
Chimică Victoria - Bucureşti) / GALLUS 1539 – [SIB-37]
(), în chenar liniar exterior.
Ca mai sus.
Rv.: VOPSITI () / CU / GALLUS (), Material plastic albastru, ø29mm
în chenar liniar exterior.
Ebonită, ø20mm
1540 – [SIB-38]
Av.: Stema tradiţională (stilizată) a orașului
1532 – [EN-653]
Sibiu, în c.l.e.
Av.: GAM BRI NUS (), în câmp Rv.: unifaţă.
legendarul rege Gambrinus, patronul Aluminiu, ø33,8mm, 
berarilor, toastând cu un pahar în mâna
dreaptă, în c.p.e.
1541 – [SIB-39]
Rv.: IHI (incus), într-o cunună de laur, în Av.: HERMAN / STADT (Sibiu),
c.p.e.
contramarcat O (incus), în chenar ornaBronz, ø21mm
mental exterior.
Rv.: HORA () / clepsidră înaripată / FUGIT
1533 – [EN-654]
(„Timpul zboară”) (), în chenar ornamental
Av.: GS / 1914 (milesim), în c.p.e.
exterior.
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø21-23mm, 1,33g (Asociaţia de
Alamă, ø23mm
înmormântare din Sibiu - 1838).
1534 – [EN-655]
Av.: GS (monogramat), în c.p.e.
Rv.: P.M (incus).
Alamă, ø21,2mm

1542 – [BAC-11]
Av.: HOTEL CENTRAL () / –  – / BACĂU
/ –  – / –  •  •  – (), totul în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø25mm (Bălăiţă 2017a).

1535 – [FOC-14]
Av.: HALA DE BERE () /  / REGAL
().
Rv.: FOCSANI, în c.l.e.
Alamă, ø23mm
1536 – [EN-656]
Av.: HALBA () / 5 / LEI ()
Rv.: unifaţă.
Tablă de fier, ø21mm
1537 – [BUC-1359]
Av.: I ♥ (inimă stilizată – “love”) HERBALIFE.
Rv.: China, într-o casetă dreptunghiulară.
Metal alb (magnetic), ø29,5mm

1543 – [EN-657]
Av.: I.M., în c.p.e.
Rv.: 1 / LEU, în c.p.e.
Alamă, ø30mm
1544 – [IAS-88]
Av.: INTREPR. METALURGICA () /
IASI / SCULE / nr. / 272 (incus), totul
într-o roată dinţată (stilizată) şi într-un c.l.e.
Rv.: Logo / TEPRO într-un triunghi, peste
semne ornamentale, într-un cerc de lanţuri,
totul în c.l.e.
Aluminiu, ø31mm
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1545 – [BUC-1360]
Av.: INTREPRINDEREA PALATULUI
DE JUSTITIE () / N. CUŢARIDA /
INGINER /  1896  (), în c.l.e.
Rv.: 50 / BANI, în c.l.e.
Aluminiu, ø21mm
1546 – [BUC-1361]
Av.: ION BALUTA () / IB (monogramat)
/ BUCUREŞTI (), în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø22mm
1547 – [IAS-89]
Av.: Logo / IULIUS / MALL, într-un
c.l.i. întrerupt, sus 30 octombrie 2004
şi jos IN SHOPPING WE TRUST,
înconjurat de 15 stele, totul în c.l.e.
Rv.: 1 $, într-un c.l.i. întrerupt, sus Veniti
la miezul noptii şi jos IN SHOPPING
WE TRUST, înconjurat de 15 stele, totul
în c.l.e.
Alamă, ø35mm

1552 – [BUC-1364]
Av.: LIDL într-un cerc galben înscris întrun pătrat (Logo).
Rv.: unifaţă.
Material plastic albastru, ø23,5mm
1553 – [BUC-1365]
Av.: M într-un semn de exclamaţie (Logo
MIXTOPIA), cu numărul de serie 08115
(laterala din stânga).
Rv.: 5 LEI
Material plastic auriu, 24 x 24 mm
(MIXTOPIA, organizator de festivaluri –
Burgerfest, 10-12 mai 2019, Bucureşti).
1554 – [BUC-1366]
Ca mai sus, fără numărul de serie.
Material
plastic
auriu,
24x24mm
(MIXTOPIA, organizator de festivaluri –
Burgerfest, 10-12 mai 2019, Bucureşti).

1555 – [PTO-2]
Av.: MAGASINUL DE CONSUM () / 
P. OLT  (), în câmp CFR, totul în c.p.e.
1548 – [BUC-1362]
Rv.: 1 / KGR. / CARNE DE / PORC, în
Av.: JEAN DURIEU () /  c.p.e.
BUCURESCI  (), în câmp într-un Zinc, ø(?)mm (magazinul din Piatra-Olt).
c.p.i. 25, totul în c.p.e.
Rv.: 25, în c.p.e.
1556 – [PAS-4]
Cupru, ø26mm
Av.: MAGASINUL DE CONSUM () / 
PAŞCANI  (), în câmp CFR, totul în c.p.e.
1549 – [EN-658]
Rv.: 1/2 / KGR. / CARNE DE / VACĂ, în
Av.: JS (monogramat) / NEGREANU c.p.e.
(), în c.l.i şi în c.p.e.
Alamă, ø(?)mm
Rv.: BANI () / 30 / cunună de laur (),
în c.p.e.
1557 – [TRN-1]
Alamă, ø21mm, 
Av.: MAGYAR NITROGEN / MÜTRAGYA
IPAR RT / DICSÖSZENTMARTON
1550 – [BUC-1363]
(Industria maghiară pentru îngrășământ artificial
Av.: K (stilizat) / KAUFLAND totul în cu azotați SA - Societate pe acțiuni - Târnăveni),
pătrate concentrice (Logo).
în chenar perlat exterior.
Rv.: www.kaufland.com
Rv.: 1697 (incus), în chenar perlat exterior.
Metal alb, ø23,2mm, 
Zinc, pătrat, 32x32mm, 
1551 – [CLU-29]
Av.: KOLOZSVARI KORCSOLYAZO
EGYLET (Clubul de patinaj Cluj) ornament
 ornament (), în câmp 640 (incus).
Rv.: unifaţă.
Cupru, ø35mm, 
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1559 – [BUC-1368]
Av.: MANUTANŢA CENTRALA A
ARMATEI  () / M. CARNIOL FIUL
(), în c.p.e.
Rv.: 1 / PAINE, în stânga cifrei o coroană
stilizată (incusă), în c.p.e.
Alamă, ø22mm

1566 – [BUC-1371]
Av.: MONEDA TA NOROCOASA ০ (),
în câmp o frunză de trifoi cu patru foi.
Rv.: unifaţă.
Metal alb, ø23,7mm

1567 – [BUC-1372]
Av.: MONEDA TA NOROCOASA ০ (),
1560 – [EN-659]
în câmp o frunză de trifoi cu patru foi.
Av.: MAREA CAFENEA A BURSEI  Rv.: Sistem de sănătate inteligent (),
(), în câmp ACT (monogramat), iar în câmp într-un cerc orange o cruce albă, în
dedesubt M. CARNIOL (), totul în c.l.e.
c.p.e.
Metal alb, ø23,7mm
Rv.: 20, în c.p.e.
Alamă, ø22mm
1568 – [BUC-1373]
Av.: MONEDA TA NOROCOASA ০ (),
1561 – [BUC-1369]
în câmp o frunză de trifoi cu patru foi.
Av.: MĂRTIŞORUL FLOTEI NAŢIONALE Rv.: Mobilitate inteligentă (), în câmp
ROMÂNE () / FESSLER () / 1 LEU într-un cerc galben o maşină albă (stilizată),
(litera L mai mare) / blazon cu coroană în c.l.e.
regală cu textul: VOCEA / POPORULUI / Metal alb, ø23,7mm
VOCEA / LUI / DUMNEZEU; totul în c.l.e.
Rv.: Peisaj marin cu ambarcaţiune (dar fără 1569 – [FOC-15]
soare la orizont), în c.l.e.
Av.: N. DIMITRIU & JLIE FRANCULI
Alamă, ø21mm
 (), în câmp FOCŞANI, totul în c.p.e.
Rv.: 15, în c.p.e.
1562 – [BUC-1370]
Alamă, ø25,4mm (Bălăiţă 2017a).
Av.: METRO (Logo), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
1570 – [EN-662]
Material plastic albastru, ø23mm
Av.: N.N., în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
1563 – [EN-660]
Alamă, ø24mm
Av.: MG (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 25, în c.p.e.
1571 – [BUC-1374]
Zinc, ø21mm
Av.: OBI (Logo), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
1564 – [BRV-54]
Material plastic orange, ø23mm
Av.: M FLEISCHER & COMP. () / 
KRONSTADT  (Braşov) (), într-un c.l.i. 1572 – [EN-663]
10, totul în c.l.e.
Av.: ORACA (Oficiul Regional de Achiziţii
Rv.: RESTAURATION  (), într-un c.l.i. şi Colectare Animale) () / BO (bovină)
10, totul în c.l.e.
() / 2200 () (totul incus).
Alamă, ø22mm
Rv.: unifaţă (0022, amprentă inversată).
Aluminiu, ø22,5mm,  (Bălăiţă 2017a).
1565 – [EN-661]
Av.: M.V.
1573 – [EN-664]
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Av.: PADUREA BALEA () /  / G.
Zinc, ø(?)mm
GROBNIC () /  /  1925  (), în
cerc cu perle şi bastonaşe.
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Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø22mm

1581 – [OCS-3]
Av.: Bulină hârtie albastră.
Rv.: Bulină hârtie albastră.
1574 – [BUC-1375]
Fier cu bulină de hârtie, dodecagonal, 24
Av.: întregul conferă valoarea unui mm (Intrare pentru copii la Ştrandul Băile
parteneriat de aur () / PAGINI AURII / Ocna din Ocna Sibiului – 2018).
într-un pătrat, degete răsfoind paginile cărţii
de adrese (Logo) / GOLDEN PAGES, totul 1582 – [SAL-18]
în c.l.e.
Av.: PRODAVICOLA () / o raţă (stilizată)
Rv.: unifaţă.
/  SALONTA  (), în c.p.e.
Metal (două piese tip puzzle), ø45mm
Rv.:  / 1956 (milesim), într-o casetă
dreptunghiulară / , în c.p.e.
1575 – [BUC-1376]
Aluminiu, ø28mm
Av.: PARCUL DRĂGUŞ  (), în câmp
DG (incus), în c.p.e.
1583 – [EN-667]
Rv.: 50 / LEI, în c.p.e.
Av.: PS (monogramat), în c.p.e.
Alamă, octogonal, (?)mm
Rv.: 2 / LEI, în c.p.e.
Alamă, octogonal, ø18mm
1576 – [EN-665]
Av.: P I S (?) (incus), în c.p.e.
1584 – [IAS-91]
Rv.: 50, în c.p.e.
Av.: R.A. CITADIN () / IASI (), în c.l.e.
Aluminiu, ø22,2mm (Bălăiţă 2017a).
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, ø32mm
1577 – [BUC-1377]
Av.: PIVNITA G. DOBRIGEANU CALEA 1585 – [BUC-1378]
VICTORIA 77 () /  BUCURESCI  (), Av.: R (Restaurantul) / MINIŞ, în c.l.e.
în câmp într-un c.l.i. un personaj pe un butoi; Rv.: 1 / HALBĂ, în c.l.e.
totul în c.p.e.
Aluminiu, ø25mm
Rv.: 20, pe fundal haşurat, în c.l.e.
Alamă, ø28mm, 
1586 – [BUC-1379]
Av.: REST. DE STAT () /  STEAUA
1578 – [EN-666]
ROŞIE  (), în c.l.e.
Av.:  / P.M. (artistic) /  / GERSCOVICI Rv.: ŢAP, în c.l.e.
(), în c.p.e.
Zinc, ø28mm
Rv.:  / 25 / , în c.p.e.
Cupru, ø25mm
1587 – [CON-67]
Av.: RESTAURANT COMERCIAL ()
1579 – [IAS-90]
/ N. LILIOS () / 1907 (milesim) / 
Av.: PODGORENII ASOCIAŢI () / IAŞI CONSTANTA  (), în c.p.e.
/ –  –, în c.p.e.
Rv.: 40 / LEI, în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Alamă, octagonal, 24mm
Alamă, ø24mm
1588 – [NEP-1]
1580 – [OCS-2]
Av.: RESTAURANTUL ALBATROS 
Av.: PRIMĂRIA / OCNA SIBIULUI
() / NEPTUN / ROMANIA
Rv.: PRIMĂRIA / OCNA SIBIULUI
Rv.: Peşte într-un peisaj marin, în c.l.e.
Fier cu bulină de hârtie, ø28,2mm (Intrare Alamă (nichelată), ø26,5mm, 
pentru adulţi la Ştrandul Băile Ocna din
Ocna Sibiului – 2018).
1589 – [BUC-1380]
Av.: RESTAURANTUL DE STAT () /
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Nr.49, în c.l.e.
Rv.: HALBA, în c.l.e.
Alamă, ø21mm

în câmp Logo Salina Turda, totul în c.l.e.
Rv.: SALINA TURDA () /  GOLDEN
WORLD COIN  (), în câmp într-un c.l.i.
un utilaj minier (stilizat), în c.l.e.
Metal alb aurit, ø30mm

1590 – [GIU-5]
Av.: RESTAURANTUL () / EUROPA /
PETRE / VASILESCU / GIURGIU (), în c.p.e. 1598 – [BRZ-8]
Rv.: 40 / LEI, în c.p.e.
Av.: ŞCOALA DE ÎNDRUMĂRI CASNICE
Alamă, ø30,2mm
() / • BREAZA • (), în câmp: CASA /
NAŢIONALĂ / , totul în c.p.e.
1591 – [CHT-28]
Rv.: 50 / LEI, în c.p.e.
Av.: RESTAURANTUL () / GĂREI / Alamă, ø26mm
CHITILA / –  –, în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
1599 – [SUC-4]
Alamă, ø24mm
Av.: SCOALA - PROFESIONALA () /
96 (incus) / CANTINA / SUCEAVA / 96
1592 – [TGO-9]
(incus), totul în c.l.e.
Av.: RESTAURANTUL GHEORGHIU  Rv: unifaţă.
(), în câmp: TG.- / OCNA; totul în c.p.e.
Aluminiu, ø40mm, 
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø22mm (Bălăiţă 2016a).
1600 – [BUC-1383]
Av.: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
1593 – [BUZ-7]
CRUCE ROŞIE () /  ROMÂNIA 
Av.: RESTAURANTUL SI BERERIA () / (), în câmp într-un c.l.i. o cruce roşie pe
 / FANUŢA /  /  BUZĂU  (), în fond alb; totul în c.l.e.
c.p.e.
Rv.: Donează pentru Banca de Alimente!
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
() / Hrăneşte un vis, o lume fără
Alamă, ø25mm(?)
foame! (); în câmp un pachet deschis cu
alimente, cu o cruce roşie stilizată; totul în c.l.e.
1594 – [BUC-1381]
Material plastic alb, ø28mm
Av.: RESTAURANTUL () / –  – /
TRANSVAL / –  – / C.A. FULGA (), 1601 – [BUC-1384]
în chenar perlat exterior.
Av.: T.A.P.L. 7 (Trustul de Alimentaţie
Rv.: 30, în chenar perlat exterior.
Publică Locală) () / a
Cupru, octogonal, ø22,5mm
Rv.: unifaţă.
Fier, ø21mm
1595 – [BUC-1382]
Ca mai sus, cu valoarea 1 LEU
1602 – [BUC-1385]
Aluminiu, octogonal, ø22,5mm
Av.: T.A.P.L. 8 (Trustul de Alimentaţie
Publică Locală) () / GRIVITA ROSIE
1596 – [ORS-5]
(), contramarcat 250 (incus), totul în c.l.e.
Av.: RUDOLF KAESS () / crin (stilizat) / Rv.: STICLA / BERE, în c.l.e.
BROOS (), în c.p.e.
Cupru-nichel, ø22mm
Rv.: 5, în c.p.e.
Alamă, ø24mm (cu patru crestături 1603 – [TRC-10]
poziţionate simetric).
Av.: “TARCĂU” SOCIETATE IN COMAN
DITĂ 1896 (), în câmp într-un c.l.i.: EMIL
1597 – [TUR-3]
/ COSTINESCU / ornament, totul în c.p.e.
Av.: SALINA TURDA () /  POARTA Rv.: 2 / LEI, în c.p.e.
SPRE INIMA TRANSILVANIEI  (), Zinc argintat, ø27,1mm
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1604 – [TRC-11]
Av.: “TARCĂU” SOCIETATE IN COMANDITĂ
1896 (), în câmp într-un c.l.i.: EMIL /
COSTINESCU / ornament, totul în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Zinc, ø18,8mm
1605 – [CON-68]
Av.: TH.G. DIMCA () /  CONSTANŢA 
() în câmp MN (monogramat) / NEGREANU
(), totul în c.p.e.
Rv.: BANI () / 10 / cunună de laur (), iar
central şi pe orizontală FR. M. GHEORGHIU
(incus).
Alamă, ø21mm
1606 – [BUC-1386]
Av.: 1197 (incus) / CONTROL / T.M.B.
(Trustul de Mecanizare Bucureşti) (), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Cupru, ø33mm, 
1607 – [ORA-39]
Av.: tom beer
Rv.: unifaţă.
Material plastic verde cu text alb, ø23,2mm
(Tom Beer, manufactură de bere artizanală,
str. Traian Moșoiu 3, Oradea - 2019).
1608 – [ORA-40]
Ca mai sus.
Material plastic albastru cu text alb,
ø23,2mm
1609 – [ORA-41]
Ca mai sus.
Material plastic roşu-siclam cu text alb,
ø23,2mm
1610 – [ORA-42]
Ca mai sus.
Material plastic orange cu text alb,
ø23,2mm

Cupru, ø30mm, 
1612 – [BUC-1387]
Av.: UZINELE / 23 AUGUST / I / L
1081 (incus), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Tablă de fier, ø40mm, 
1613 – [IAS-92]
Av.: U. U. P. S. R. (Uzina de Utilaje,
Piese de Schimb şi Reparaţii) / IASI /
SCULE / Nr. / 638 (incus), totul în
chenar ornamental exterior.
Rv.: chenar ornamental exterior.
Aluminiu, ø36mm, 
1614 – [BUC-1388]
Av.: Stema oraşului Bucureşti (model
1993) peste un alt scut, în cerc ornamental
exterior.
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø27,5mm
1615 – [BUC-1389]
Av.: Inimă (stilizată) formată din diferite
semne/figuri grafice roşii.
Rv.: Inimă (stilizată) formată din diferite
semne/figuri grafice roşii.
Material plastic alb, ø23mm (Asociaţia
P.A.V.E.L. – Primind Ajutor, Viața Este
Luminoasă).
1616 – [BLN-1]
Av.: Pahar cu cocktail (stilizat).
Rv.: Pahar cu cocktail (stilizat).
Material plastic albastru, ø29mm (oferit
participanţilor la întâlnirea asociaţiei
studenţilor AIESEC de la Băile Olăneşti
din 2017 pentru o băutură).

1617 – [BUC-1390]
Av.: fără inscripţie, în c.l.e.
Rv.: fără inscripţie, în c.l.e.
Alamă, ø18,5mm (pentru o îngheţată la
1611 – [TIM-64]
cornet de la un automat self-service la bufetul
Av.: UZINA DE REPARAŢII () / într-o IKEA Băneasa din Bucureşti, 2018).
roată dinţată un tractor, iar dedesubt o cheie
pentru şuruburi (Logo) / TIMIŞOARA (), 1618 – [IAS-93]
totul în c.l.e.
Av.: CAR WASH () / jet-clean /
Rv.: unifaţă.
SELF-SERVICE (), în c.l.e.
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Rv.: tel: 0040746839061  www.jetclean.ro (Logo)  e-mail: office@jetclean.ro  (), în c.l.e.
Metal alb, ø20,5mm (spălătoria „La Jetoane”
din Iaşi, str. Rampei 1A).

1625 – [BUC-1394]
Ca mai sus.
Metal alb, ø27,5mm (spălătoria „AUTO SELFSERVICE” din Bucureşti, în parcarea
DEDEMAN, Blvd. Theodor Pallady 50;
spălătoria „JET-ON” din Ploieşti, str. Apelor).

1619 – [IAS-94]
Ca mai sus.
1626 – [CRA-57]
Metal alb, ø30mm (spălătoria „La Jetoane” Av.: MOBIL JET peste un autoturism
din Iaşi, Calea Chişinăului 22).
(stilizat), în c.l.e.
Rv.: SPALATORIE () / AUTO / SELF
1620 – [RMS-4]
-SERVICE (), într-un c.p.i., totul în c.l.e.
Av.: Fabrica de () Spalatorii Auto Metal alb, ø27,5mm (spălătoria „Mobil
(cursiv) () / ornament / ExpertClean / Jet” din Craiova, Calea Severinului 113).
ornament, în c.l.e.
Rv.: BEAUTY () / autoturism (stilizat) / 1627 – [ARA-28]
WASH (), în c.l.e.
Av.: Spalatorie auto “Pit Stop” () /
Metal alb, ø27,7mm (spălătoria “BEAUTY - autoturism (stilizat) / Strada Cocorilor
WASH” din Râmnicu-Sărat, Blvd. Digului). 56 (), în c.l.e.
Rv.: Bule de apă cu săpun (stilizat), în c.l.e.
1621 – [IAS-95]
Alamă, ø26mm (spălătoria „PIT STOP &
Av.: Fabrica de () Spalatorii Auto CAR WASH” din Arad, str. Cocorilor 56).
(cursiv) () / ornament / ExpertClean /
ornament, în c.l.e.
1628 – [BUC-1395]
Rv.: SPALATORIA () /  fresh  Av.: SPELI-SINGUR.RO într-o casetă
peste 2 / AUTO (), într-un c.p.i., totul în c.l.e. dreptunghiulară peste zece cercuri concentrice,
Metal alb, ø27,5mm (spălătoria “Auto totul în c.l.e.
Fresh” din Iaşi, Şoseaua Păcurari 121).
Rv.: SPELI-SINGUR.RO într-o casetă
dreptunghiulară peste zece cercuri concentrice,
1622 – [BUC-1391]
totul în c.l.e.
Av.: Fabrica de () Spalatorii Auto Metal alb, ø29mm (spălătoria „SPELI(cursiv) () / ornament / ExpertClean / SINGUR.RO” din Bucureşti, str. Cuţitul de
ornament, în c.l.e.
argint 20).
Rv.: SPALATORIE () / AUTO / SELF
-SERVICE (), într-un c.p.i., totul în 1629 – [SEB-1]
c.l.e.
Av.: www.autowash.ro, în c.l.e.
Metal alb, ø22mm (spălătoria de la “AD Rv.: SPĂLĂTORIE AUTO () / 0 - 24 h /
GARAGE AUTO BELUCCI” din Bucureşti, PIT STOP / steag de concurs în pătraţele
str. Mizil 2C).
(stilizat) / DRUMUL PETREŞTIULUI, în c.l.e
Metal alb, ø25,5mm (spălătoria „PIT STOP”
1623 – [BUC-1392]
STOP” din Sebeş, str. Dorin Pavel 154, fost
Ca mai sus.
Drumul Petreştiului).
Metal alb, ø23,5mm
1630 – [BUC-1396]
1624 – [BUC-1393]
Av.: www.autowash.ro, în c.l.e.
Ca mai sus.
Rv.:             (), în c.l.e.
Metal alb, ø26mm
Alamă, ø27mm
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Explicația planșelor / Erklärung zur Tafel
Planşa 1-9 – Jetoane româneşti moderne şi contemporane.
Tafel 1-9 – Moderne und neuzeitliche rumänische Wertmarken.
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