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EXPOZITIA FILATELICA NATIONALA „CENTENARUL
UNIRII” - REGULAMENT
I.SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE
1.Expozitia Filatelică Naţională „Centenarul Unirii - 100 de ani de administraţie
românească în Banat”, marchează 100 de ani de la Unirea Banatului cu
România prin instaurarea administraţiei româneşti în Banat pe data de 3 august
şi desăvârşirea Statului Naţional Unitar Român ce fusese proclamat pe data de 1
Decembrie 1918.
1 Decembrie 2018 a fost ziua în care, la Alba Iulia, s-a proclamat Unirea (şi a)
Banatului cu România. Dar situaţia politică de facto, era foarte complicată.
Timişoara fusese ocupată de pe data de 14 noiembrie 1918 de trupe sârbeşti, care
pătrunseseră până pe linia Szeged- Lipova pe 20 noiembrie. In Banat se ajunsese în
acest fel la o administraţie militară sârbească. In partea a doua a lui decembrie, în
Banat a sosit generalul Berthelot, iar trupele franceze au preluat în ianuarie 1919
estul Banatului. Banatul a fost împărţit între România şi Regatul Serbiei, Croaţilor şi
Slovenilor. Graniţele cu Ungaria şi Serbia au fost trasate la Conferinţa de Pace de la
Paris şi comunicate între 11- 13 iunie. Abia pe 28 iulie, administraţia română s-a
instalat în Banat, iar pe 3 august au intrat în Timişoara unităţi ale armatei române,
conduse de generalul Economu. In ziua următoare, Regatul României semna tratatul
cu puterile aliate în urma căruia Banatul intra în graniţele României Mari.

2.Expozitia este organizată de: Federaţia Filatelică Română prin Asociaţia
Filatelică Timişoara în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara,
Cercul Militar Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, şi se desfăşoară în
perioada 03 august- 10 august 2019.
3.Expoziţia este deschisă participarii expozanţilor români şi străini şi se
desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare a
Expoziţiilor Filatelice din România şi în conformitate cu prezentul Regulament.
4.Participarea este deschisă tuturor filateliştilor români şi străini cu exponate
care corespund din punct de vedere al claselor admise prin prezentul
Regulament. Având în vedere deschiderea europeană a vremurilor pe care le
trăim, aşteptăm exponate tematice referitoare la istoria, cultura, etnografia,
folclorul sau turismul oricărei ţări europene.
5.Expoziţia va fi organizată pe următoarele clase:

5.1.Clasa de onoare, în afara concursului - exponate ale membrilor
juriului şi exponate invitate;
5.2.Clase de competiţie - maturi şi tineret cuprinzând exponate tematice :
România, (istorie, cultură, etnografie, folclor, turism, România şi Europa), alte
ţări, Europa, Primul Război Mondial;
5.2.1.Istorie poştală şi filatelică;
5.2.2.Filatelie tradiţională;
5.2.3.Marcofilie;
5.2.4.Intreguri poştale;
5.2.5.Fiscalotelie;
5.2.6.Open Class;
5.2.8.1 Panou;
5.2.8.Cartofilie;
5.2.9.Literatură filatelică şi cartofilă.
6.Participarea la expoziţie este gratuită. Cheltuielile poştale vor fi suportate de
participant la trimitere şi de organizatori la returnare.
7.Numărul minim de feţe de panou admise în competiţie este de 5 la maturi şi 3
la tineret (15 foi A4 pe panou).
8.Cererile de participare, vor fi trimise până în data de 01 mai 2019 pe adresa :
Asociaţia Filatelică Timişoara, CP 204, OP 1 Timişoara sau
mariusvasilem@yahoo.com. Organizatorii vor confirma acceptul participării cel
târziu până în data de 15 mai 2019.
9.Exponatele admise vor fi trimise pe aceeaşi adresă până în data de
15 iulie 2019.
10.Foile de expunere, introduse în plicuri grupate pe panouri, vor fi protejate în
folii de plastic. Fiecare foaie va avea înscris pe verso numele colecţionarului.
Exponatele vor fi însoţite de un inventar.
Nerespectarea acestor condiţii va duce automat la excluderea exponatului.
Important: Pentru exponate de peste hotare se accepta copii Xerox color având
pe verso certificarea organizaţiei filatelice locale. Copiile Xerox nu se
returnează.
11.Organizatorii vor returna exponatele până la data de 15 septembrie 2019
(data postei).
12.Cu ocazia Expoziţiei se vor realiza : catalog, diplomă, medalie, întreguri
poştale şi ştampile omologate. Toate materialele vor fi distribuite gratuit
expozanţilor.
13.Juriul expoziţiei va fi alcătuit din 5 membri. Juriul va acorda distincţii în
rang maxim de medalie de Aur la maturi şi Vermeil la Tineret.
14.Cu ocazia expoziţiei se va desfasura un Târg Filatelic şi al Colecţionarilor la
o dată şi o locaţie ce vor fi anunţate în timp util.
15.Datele de contact ale Comitetului de Organizare sunt:
Asociaţia Filatelică Timişoara
CP 204, OP1 Timişoara

sau
Marius Muntean
Str.Romulus 41A, ap.2
300203 Timişoara
Tel.0722- 594608 (Marius Muntean)
Mail – mariusvasilem@yahoo.com
Comitetul de Organizare,

