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PIESE NUMISMATICE NOU INTRATE ÎN COLECȚIA
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Tudor Alexandru Martin
Abstract
This article presents a part of the numismatic material which entered the
collection of the National History Museum of Romania between the years 2015
and 2017. The material was organized by the order of entry into the collection.
The majority of the objects which entered the collection are coins, banknotes,
medals and badges. The most interesting objects were illustrated, when possible.
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Acest articol prezintă o parte dintre piesele numismatice intrate în colecția
Cabinetului Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României în cursul anilor 2015 –
2017. Acestea au fost aranjate în ordinea oferirii spre achiziție, respectiv a donării. Ofertele
și donațiile sunt alcătuite, în principal, din monede, bancnote, medalii și insigne. Cele
mai interesante piese, unde a fost posibil, au fost prezentate și prin fotografii.
1. Prima ofertă, din martie 2015, a fost compusă din șase monede moderne, emise de
diferite state. Monedele sunt următoarele: Taler (1564-1595), AR, Imperiul Austriac/Tirol
(fig. 1); Taler Leu 1640, AR, Țările de Jos/Frisia de Vest (fig. 2); Taler 1761, AR, Imperiul
Austriac (fig. 3); 8 Reali 1785, AR, Spania; 8 Reali 1807, AR, Spania (fig. 4) și Zolota secol
18-19, AR, Impeiul Otoman.
2. Prima donație a anului 2016 a fost alcătuită din o serie de obiecte printre care și trei
medalii emise de Muzeul Brăilei „Carol I”. Aceste medalii au fost bătute pentru a
comemora diferite evenimente în ani diferiți: 175 de ani de la nașterea/100 de la
moartea/100 de ani de la ultima vizită la Brăila a regelui Carol I, 2014, Tombac (fig. 5);
75 de ani de la moartea lui Nicolae Iorga, 2015, Tombac; 80 de ani de la nașterea lui
Nică Petre, 2016, Tombac. Piesele au fost donate la jumătatea lunii mai.
3. A doua donație a anului 2016, făcută la sfârșitul lunii iunie, a constat în două obiecte
legate de Al III-lea Congres Internațional de Numismatică organizat la Brașov. Primul
obiect este o plachetă (fig. 6) realizată din tombac, pe aversul căreia se regăsesc harta
României Mari și portretele celor patru regi ai statului român, iar pe revers stema
regatului și reprezentări a patru decorații înființate în timpul domniilor celor patru regi
– Carol I-ordinul Steaua României, Ferdinand I-ordinul Mihai Viteazul, Carol al II-leaordinul Virtutea Aeronautică și Mihai I-ordinul 23 August. Al doilea obiect este insigna
dedicată congresului (fig. 7) care este realizată dintr-un metal comun și email. Cele
două obiecte sunt păstrate în cutia originală (fig. 8), realizată din lemn lăcuit, care are
pe capac emblemele Societății Numismatice Române și a filialei acesteia de la Brașov și
reprezentarea Coroanei de Oțel a României.
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4. Această ofertă alcătuită din 16 insigne, 3 medalii și o decorație a fost adusă la muzeu
către jumătatea lunii august 2016. Dintre insigne zece sunt de Fruntaș în întrecerea
socialistă (din ani diferiți – 1963, 1966, 1967, 1968, 2 x 1969, 2 x 1970, 1972, 1988),
patru de Fruntaș în întrecere (una fără an și restul din 1973, 1974 și 1976) și ultimele
două sunt Pentru merite deosebite în întrecerea socialistă. Medaliile sunt următoarele:
medalia comemorativă pentru 25 de ani de la proclamarea Republicii (1972), medalia
comemorativă pentru 30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă
(1974) și medalia Muncii (varianta R.S.R.), iar decorația este ordinul Muncii, clasa a
III-a, model R.S.R.
5. A cincea ofertă a cuprins nouă bancnote contemporane, din diferite state. Acestea
sunt din Republica Populară Bulgaria – 10 Leva 1974, Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia – 20 Dinari 1978, 100000 Dinari 1989 și 100 Dinari 1990, Republica
Populară Polonă – 500 Zloți 1982, 1000 Zloți 1982, 100 Zloți 1986 și 200 Zloți 1988 și
ultima din România – 5000 Lei 1998. Aceste bancnote au fost oferite muzeului către
sfârșitul lunii septembrie 2016.
6. Următoarea ofertă a fost alcătuită din 106 obiecte, dintre care 100 de insigne și șase
brelocuri. Insignele acoperă diferite subiecte printre care sport, partide politice,
expoziții și diferte companii private, iar cele șase brelocuri prezintă patru actori
internaționali ai anilor 60’-80’ și două intreprinderi românești: Universal Tractor
București și Insititutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru
Automatizări (fig. 9 și 10). Dintre insigne cele mai interesante sunt: insignă Petrom
(AE aurit+email) – fig. 11, insignă Un an împlinit de Dialog GSM (AE aurit) – fig. 12,
insignă Angst-Excelența face diferența (metal comun) – fig. 13, insignă P.N.Ț. (metal
comun+email) – fig. 14, insignă Rațiu Președinte (metal comun) – fig. 15, insignă
Români votați Rațiu președinte (metal comun) – fig. 16, insignă Emil [Constantinescu]
Președinte (metal comun) – fig. 17, insignă PD-Roman pentru România (metal comun)
– fig. 18, insignă MSZP-Partidul Socialist Maghiar (metal comun) – fig. 19, insignă Pași
împreună 1996-1997 (metal comun) – fig. 20, insignă Expoziția Industrială Japoneză
(plastic) – fig. 21, insignă Japonia-Târgul București, 1970 (plastic) – fig. 22, insignă
Apollo (metal comun) – fig. 23, insignă Fotografia SUA (metal comun) – fig. 24,
insignă de membru în corul liceului Bismarck ,Dakota de Nord, SUA (metal comun) –
fig. 25, insignă 30 de ani postul de televiziune ABC (metal comun) – fig. 26, insignă C.
S. Olimpia București (AE+email) – fig. 27, insignă Fotbal Club Dinamo București
(plastic) – fig. 28, insignă Amicii Clubului Dinamo (AE+email) – fig. 29, insignă Aston
Villa FC (metal comun+email) – fig. 30, insignă Real Sporting de Gijon (metal comun)
– fig. 31, insignă FC Șahtar Donețk (AE aurit+email) –fig. 32, insignă SzczecinekCzaplinek-Podgaje (metal comun) – fig. 33, insignă CIECH Varșovia-unic exportator
de sulf polonez (plastic) – fig. 34, insignă Odessa (aluminiu) – fig. 35.
7. Prima donație a anului 2017 a fost făcută la începutul lunii martie. Aceasta a conținut
doar două medalii: o medalie de onoare din Franța acordată, în anul 1998, lui G.
Moisan (metal comun) și o medalie Avântul Țării din anul 1913 (AE argintat) – fig. 36.
8. Următoarele piese oferite muzeului au fost aduse la jumătatea lunii mai. Acestea
sunt: o monedă (argint) de tip Taler, din Imperiul Austriac, emisă în anul 1780 (în
realitate aceasta este o rebatere oficială a unei monede mai vechi, rebateri care au
început din anul 1853), o medalie românească (bronz aurit) – Societatea Cooperativă a
Constructorilor și Meseriașilor Români-Concursul General Anual, 1894 și o medalie
sportivă poloneză (tombac) din anul 1978 – lupte greco-romane (fig. 37).
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9. Tot în luna mai, dar către sfârșitul lunii, au fost donate câteva obiecte printre care se
numără trei medalii, trei insigne și cinci monede. Medaliile și insignele au diferite
subiecte – medalie împăratul Traian (AE aurit), medalie Carol I – principe/rege, 2006
(AE argintat), medalie a Rețelei Transfrontaliere Integrate de Turism –
România/Bulgaria (metal comun), insignă A.E.C. - Art Exhibitions China, Republica
Populară Chineză (AE aurit+email), insignă C.C.I.R.B. 1868-1990-2000 (AE aurit) și
insignă Vlad Țepeș-Complexul Național Muzeal Curtea Domnească (metal comun).
Monedele sunt contemporane și provin din Armenia și Turcia: trei din Armenia – 50
Dram 2003 (oțel placat cu alamă), 100 Dram 2003 (oțel placat cu nichel), 200 Dram
2003 (Alamă) și două din Turcia – 5 Kuruș 2010 (Cu-Ni) și 10 Kuruș 2009 (Cu-Ni).
10. În ultima zi a lunii iulie 2017 au fost oferite spre achiziție mai multe obiecte printre
care și trei medalii (una franceză, una italiană și una rusească), o plachetă, o cruce și
patru decorații. Medaliile au subiecte diferite: cea franceză – ziarul Le Figaro (fig. 38),
cea italiană – evenimente legate de orașul Palermo și cea rusească – rezistența orașului
Leningrad între anii 1941-1944 (fig. 39). Placheta a fost bătută cu ocazia Triatlonului
Viforul – Dacia, organizat în anul 1930, crucea (fig. 40) a fost emisă de Societatea
Ortodoxă Națională a Femeilor Române (pe revers apare anul fondării acestei societăți
– 1910) și cele patru decorații sunt medalii din perioada statului român comunist (A Xa Aniversare a Forțelor Armate ale R.P.R. – 1953, A XX-a Aniversare a Eliberării
Patriei – 1964, A 50-a Aniversare a Partidului Comunist Român – 1971 și 30 de ani de
la eliberarea României de sub dominația fascistă – 1974).
11. La începutul lunii septembrie a anului 2017 au fost oferite 11 medalii românești și
străine, o cartelă/bon de raționalizare și o emblemă/aplică realizată din bronz. Dintre
medalii, două sunt românești (Jubileul de 25 de ani al Regimentului 20 Teleorman, AE
aurit, 1905 – fig. 41 și Expoziția Agricolă, Industrială și Comercială din Pitești, AE
aurit, 1927 – fig. 42), trei sunt italienești (Centenarul morții lui Joannes Angelicus, AE,
1955 și două medalii din argint și tombac legate de orașele Gorizia – fig. 43 și Torino –
fig. 44); una franțuzească (Bienala de la Paris, AE argintat, 1967), trei din Republica
Democrată Germania (una realizată din argint dedicată lui Karl Marx și două din
ceramică legate de palatele Sanssouci și Cecilienhof de la Potsdam) și ultimele două din
Uniunea Sovietică – fig. 45 și 46, ambele din tombac, 1964. Pe lângă medalii au mai
fost oferite și alte două obiecte: o stemă a Principatului Moldovei (fig. 47) realizată din
bronz care, la un moment dat, a fost aplicată pe un suport, pe revers fiind clar vizibile
punctele de fixare și, poate cel mai interesant, un bon/cartelă de raționalizare (fig. 48)
emis în timpul Primului Război Mondial, în Imperiul Austro-Ungar pentru Boemia, în
anul 1918. Acesta era pentru rația de amestec de cafea pe două luni – 250 grame!
12. Ultimele piese oferite în anul 2017 au fost 15 monede, o medalie și două insigne.
Monedele sunt toate romane imperiale din bronz și acoperă o perioadă cuprinsă între
anii 283 și 361 (antoninian, Carus; antoninian, Maximianus; folles, Constantin I – fig.
49; folles, Constantin I – fig. 50; folles, Constantin I – fig. 51; folles, Constantin I;
folles, Constantin I – fig. 52; folles, Constantin I – fig. 53; folles, Divus Constantin;
folles, Constantin al II-lea; folles, Constantin al II-lea; AE3, Constantius al II-lea; AE3,
Constantius al II-lea; AE4, Constantius al II-lea; AE4, Constantius al II-lea și Iulius
Caesar)1. Medalia este din Statele Unite ale Americii și este dedicată lui Dwight
Eisenhower-Al 34-lea președinte al S.U.A. (1953-1961), AE, 1969 și cele două insigne
1

Doresc să îi mulțumesc colegei mele, Manuela Ion, pentru identificarea monedelor romane.
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sunt din Republica Democrată Germania. Cele două insigne (fig. 54) prezintă un
tractorist folosind un tractor cu șenile, în spatele căruia este un drapel albastru cu
emblema organizației Tineretului Liber German, iar sub tractor lozinca
Victoria/Triumful Socialismului. Este posibil ca aceste insigne să fi fost împărțite în
trei clase, în cazul de față având clasa a II-a (AE argintat+email) și clasa a III-a
(AE+email), clasa I fiind cel mai probabil, tot din bronz dar aurit. Piesele au fost aduse
la muzeu către jumătatea lunii noiembrie.
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Explicația planșelor / Explanation of the plates

Planșele 1 – 8 - Piese intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României între
anii 2015-2017.
Plates 1 – 8 - Objects which entered the collection of the National History Museum of
Romania between the years 2015-2017.
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