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EXPOZITIA FILATELICA NATIONALA „CENTENARUL
PRIMEI EXPOZITII FILATELICE ORGANIZATE IN
ROMANIA MARE” - REGULAMENT
I.SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE
1.Expoziţia Filatelică Naţională „Centenarul Primei Expoziţii Filatelice
Organizate în România Mare”, marchează 100 de ani de la Expoziţia Filatelică
organizată în Timişoara în 23- 24 mai 1920, prima expoziţie filatelică
organizată în România după Unirea din 1918.
Mergând pe firul evenimentelor din istoria filateliei româneşti, la 23-24 mai 1920, la
Timişoara, Palatul Lloyd a fost localul desfăşurării primei expoziţii filatelice din
Romania Mare; în impunătoarea Sală a Burselor din Palatul Lloyd are loc prima
expoziţie filatelică din România după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. La
Palatul Lloyd din Timişoara Expoziţia a fost patronată de Stan Vidrighin, primarul
oraşului şi Henrik Baader, preşedintele Camerei de Comert şi Industrie
Timişoara. Comitetul de Organizare a fost format din: Anton Lovas, Bela Fiatska,
Desider Urmenyi, Stefan Berey, Rudolf Tillich, Artur Weisz. Au participat 32 de
expozanţi cu 53 de exponate, pe 68 de panouri. Expoziţia a fost organizată în marea
sală a Palatului Lloyd. “Temesvarer Zeitung” scria mai apoi: “In vitrine lungi şi
mari au fost expuse nenumărate colecţii precum şi exemplare deosebite din colecţii.
Pe pereţi erau tablouri mari cu cele mai interesante timbre şi în aşa fel concepute că
erau foarte estetice. In colţurile sălii au fost expuse opere de artă, tablouri, vase,
antichităţi…”

2.Expoziţia 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 23- 25 mai 2020.
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 de
tematică generală. In plus, având în vedere evenimentele din anul 2020, există
două secţiuni speciale:
-Muzică, dedicată anului Beethoven;
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-Sport, dedicată Olimpiadelor.
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 de
tematică generală;
5.2.1.Istorie poştală şi filatelică;
5.2.2.Filatelie tematică;
5.2.3.Marcofilie;
5.2.4.Intreguri poştale;
5.2.5.Maximafilie ;
5.2.6.Fiscalotelie;
5.2.7.Open Class;
5.2.8. 1 Panou;
5.2.9.Cartofilie;
5.3.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 (16 foi A4 pe panou).
8.Cererile de participare, vor fi trimise până în data de 15 martie 2020 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 25 martie 2020.
9.Exponatele admise vor fi trimise pe aceeaşi adresă până în data de
10 mai 2020.
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 iunie 2020 (data
poştei).
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 3 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:
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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,
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