ASOCIATIA FILATELICA TIMISOARA
L’ASSOCIATION PHILATELIQUE
PHILATELISTENVEREIN
PHILATELICAL ASSOCIATION

TimFilEx 2021
EXPOZITIA FILATELICA NATIONALA „TIMISOARA
INDUSTRIALA” - REGULAMENT
I.SCOP, ORGANIZARE, PARTICIPARE
1.Expoziţia Filatelică Naţională „Timisoara Industrială”, marchează 120 de ani
de la Marea Expoziţie Industrială organizată în Timişoara între 19 iulie – 4
octombrie 1891 în Parcul Rozelor.
La începutul secolului al XX-lea, Timişoara este un puternic centru economic. Un
academician maghiar scria în acea perioadă: „Gospodina germană găteşte cu făină
timişoreană; englezul poartă încălţăminte din Timişoara; clopotul de provenienţă
timişoreană bate în România; pălăria timişoreană ajunge în Franţa şi Belgia;
trăsurile din Timişoara se mână în Serbia; copilul din Bulgaria mănâncă bomboane
produse la Timişoara; egipteanul îşi aprinde ţigara cu chibritul timişorean”.
Pentru a atrage capital străin şi a sprijini dezvoltarea economică, primăria a acordat
scutire de impozite şi taxe pe 15 ani, terenuri şi materiale de construcţie gratuit şi
chiar ajutoare în bani pentru fiecare muncitor. Aşa s-a ajuns ca la acea vreme,
Timişoara să aibă 1 850 de întreprinderi, cu 123 de ramuri şi subramuri: case de
bani, produse de lăcătuşerie, construcţii de maşini, prelucrarea pietrei, argilei şi
pământului, a lemnului şi oaselor, industrie textilă, ţesătorii, confecţii, industrie
alimentară, chimică, linii ferate în cinci direcţii noi, o gară prin care treceau zilnic
120 de trenuri, unul dintre cele mai moderne porturi fluviale, al doilea palat al
burselor din ţară etc.
De ecou european s-a bucurat Expoziţia de produse industriale şi agricole –
organizată în 1891 în spaţiul ocupat azi de Parcul Copiilor şi Parcul Rozelor (care
atunci se numea Parcul Franz Josef) -, acţiune care atrage atenţia asupra
potenţialului economic al Timişoarei. Expoziţia, deschisă între 19 iulie – 4 octombrie
1891, pe o suprafaţă de 82 000 mp, cu peste 3 000 de expozanţi, grupaţi în trei mari
pavilioane (al industriei, al comerţului şi al maşinilor), a fost vizitată de personalităţi
marcante, miniştri, industriaşi şi comercianţi din toată Europa. Pavilioanele realizate
din lemn aveau în total 32 de săli.
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Pe 16 septembrie 1891, la Timişoara a poposit Franz Josef I Impărat al Austriei şi
Rege al Ungariei. Acesta a fost primit cu fast în faţa Palatului Culturii. La 27
septembrie, împăratul şi prinţul moştenitor au vizitat Expoziţia Industrială şi
Agricolă. Publicaţiile vremii scriau că au rămas impresionaţi de tot ce au văzut aici.
La expoziţia agro-industrială din 1891, de la Timişoara, grădinarul Wilhem Mühle a
primit Crucea de Aur în grad de ofiţer din partea lui Franz Josef, ocazie cu care a
devenit florarul oficial al Curţii Imperiale de la Viena.

2.Expoziţia este organizată de: Federaţia Filatelică Română prin Asociaţia
Filatelică Timişoara în colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea Politehnică Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş şi se desfăşoară
în perioada 8- 10 octombrie 2021.
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
dedicate realizărilor tehnice, științifice ale societății umane, exponate de turism
și arhitectură, aero și astrofilatelie, personalităților tehnico- stiințifice.
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 conform punctului 4;
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.Exponate 2 – 3 panouri
5.2.10.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 (15 foi A4 pe panou), cu excepția exponatelor de la punctele 5.2.8 și
5.2.9.
8.Cererile de participare, vor fi trimise până în data de 15 iulie 2021 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 31 iulie 2021.
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9.Exponatele admise vor fi trimise pe aceeaşi adresă până în data de 10
septembrie 2021.
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 01 noiembrie 2021
(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.
Deasemenea se va organiza o masă rotundă pe tema “Filatelia Românească în
anul 2021”, la o dată care se va comunica ulterior.
15.Expoziţia se va organiza ţinând cont de recomandările sanitare care vor fi în
vigoare în perioada respectivă. In funcţie de evoluţiile sanitare, organizatorii îşi
rezervă dreptul de a amâna/ anula Expoziţia.
16.In cazul în care Expoziția nu se va putea organiza din motive sanitare,
Expoziția se va desfășura on- line. Expozanții vor transmite pe mail
exponatele scanate în format jpg la o adresă de mail care se va comunica
ulterior. O decizie în acest sens și o informare către expozanții admiși va fi
transmisă pȃnă cel tȃrziu în data de 01 august 2021.
17.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,
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