
Activitati desfasurate de comisia aerofilatelica FFR 
Aprilie 2017 – Aprilie 2022 

 
2017 

Expozitia filatelica nationala cu participare internationala "Aeromfila 2017"-Bacau. 
Smaranda Braescu – 120 ani de la nastere, 85 de ani de la stabilirea recordului 
mondial absolut la parasutism. 19-24 mai.S-a realizat o medalie, o maxima si o 
stampila . 
Acelasi eveniment a prilejuit amplasarea unor placi de bronz "Smaranda Braescu" la 
Muzeul National al Aviatiei Romane Bucuresti in ziua de 20 Mai si la Muzeul Aviatiei 
din Tecuci la data de 6 August. 

2018 
Expozitia filatelica nationala cu participare internationala "Aeromfila 2018"-Targu Jiu 
în memoria aviatorului Vasile Craiu (31 Decembrie 1894-24 August 1918) 
S-a realizat o medalie, un plic si o stampila la Oficiul Postal nr. 1 - 24 August 
 

2019 
ANUL HERMANN OBERTH – ROMANIA 

Evenimente care au marcat implinirea a 125 de ani de la nasterea savantului 
Hermann Oberth la 25 iunie 1894 la Sibiu. 

Expozitia filatelica nationala cu participare internationala "Aeromfila 2019"-Sibiu 23-
26 iunie, s-a realizat o medalie, doua plicuri si doua stampile aplicate la Oficiul Postal 
Sibiu 1 
20 mai – Sesiune tematică „125 de ani de la nașterea profesorului Hermann Oberth” 
organizată la Academia Română. Moderator Dumitru Prunariu. S-a realizat plic 
filatelic și ștampilă specială. 
 
4 iunie – Mediaș, Zbor omagial în cinstea savantului Hermann Oberth efectuat de o 
formație de aeronave tip MIG 21 Lancer de la Baza Aeriană 71 Câmpia Turzii care a 
survolat  cerul la joasă altitudine. 
 9 iulie – Oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann Oberth” Dlui Acad. Prof. Aurel 
Ioan Pop – Președintele Academiei Române. 
  9 iulie – Oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann Oberth” dlui Acad. Prof. Răzvan 
Theodorescu –Vicepreședintele Academiei Române. 
  25 iulie – În cadrul manifestării „50 de ani de la aselenizare” s-a oferit Medalia 
Recunoștinței „Hermann Oberth” Dlui Ambasador al S.U.A.la București Hans Klenn. 
  25 iulie– În cadrul manifestării „50 de ani de la aselenizare” s-a oferit Medalia 
Recunoștinței „Hermann Oberth” Muzeului Național de Istorie a României. 
-Instituirea trofeului "Hermann Oberth – Romania" ce se acorda echipei naționale 
câștigătoare la campionatul european de rachetomodele pentru clasa S7, care la 
Buzau s-a acordat echipei Poloniei. Trofeul este format dintr-o placheta fixata pe un 
cristal. 31 August 
25 septembrie – 25 octombrie – București, Salonul Național de Modelism cu 
participare internațională unde s-a oferit Medalia Recunoștinței „Hermann Oberth”. 



02-03 noiembrie – Reșița, Expoziția filatelică ETNIC 2019 unde s-a oferit Medalia 
Recunoștinței „Hermann Oberth”. 
04-05 octombrie – București, Al V-lea Simpozion al Clubului Numismatic „Mihai 
Eminescu” a fost prezentată comunicarea „125 de ani de la nașterea profesorului 
Hermann Oberth” împreună de Medalia Recunoștinței și a trofeului  „Hermann 
Oberth – România”. 
18-20 octombrie – Buzău, Campionatul Național de Racheto-Modele, unde s-a oferit 
Medalia Recunoștinței „Hermann Oberth”. 
22-24 noiembrie - Prezentarea comunicării „Prof. Hermann Oberth- viața și 
activitatea” și oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann Oberth” la expoziția 
filatelică VERONAFIL 2019 de la Verona.  
28-30 noiembrie – Prezentarea comunicării „Prof. Hermann Oberth – viața și 
activitatea” și oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann Oberth” la expoziția 
filatelică MONACOFIL 2019 de la Monaco. 
01 decembrie - Oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann Oberth” Dlui Gheorghe 
Roman – Primarul municipiului Mediaș. 
01 decembrie– Oferirea „Trofeului Hermann Oberth – România” Casei Memoriale 
Hermann Oberth din Mediaș. 
06-08 decembrie – Prezentarea comunicării „Prof. Hermann Oberth – viața și 
activitatea” și oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann Oberth” la expoziția 
filatelică AEROPEX 2019 de la Adelaide, Australia. 
07 decembrie– Prezentarea comunicării „Prof. Hermann Oberth – viața și 
activitatea” la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. 
12 decembrie – Prezentarea comunicării „Prof. Hermann Oberth – Viața și 
activitatea” la Aeroclubul României și oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann 
Oberth” Aeroclubului României. Au participat Liga Aeriană Română, Aeroclubul 
României, Fundația Culturală Bartoc, ARPIA, Asociația Constantin Șerbănescu și 
Asociația Gheorghe Baștan. 
Oferirea Medaliei Recunoștinței „Hermann Oberth” editurii Oldenbourg din 
München care a tipărit în anul 1929 prima ediție a cărții lui Hermann Oberth „Căile 
navigației spațiale”. 
Oferirea Medaliei Recunostintei„Hermann Oberth” ACADEMIEI FRANȚEI, cea care a 
oferit în anul 1929 un premiu de 10.000 de franci pentru cartea lui Hermann Oberth 
„Căile navigației spațiale”. 
Oferirea Medaliei Recunostintei „Hermann Oberth” Muzeului Hermann Oberth din 
Feucht-Germania. 
Oferirea Medaliei Recunostintei „Hermann Oberth” Muzeului Recordurilor 
Românești din București. 
Oferirea Medaliei Recunostintei „Hermann Oberth” Muzeului Național de Aviație a 
României. 
In cadrul grupei de aerofilatelie Medias, pentru „Anul HERMANN OBERTH”, s-au 
realizat plicuri și ștampile aplicate la Of. Poștal Mediaș 1, privind: 

- 25 de ani de la deschiderea Casei memoriale „Hermann Oberth la Mediaș, 



- 125 de ani de la nașterea savantului Hermann Oberth,  

- 90 de ani de la publicarea lucrării lui Hermann Oberth „Căile navigației spațiale”, 

- 90 de ani de la premiera filmului „Femeia în Lună”. 

Expozitia CFRNA la Aeroportul International Baneasa “Aurel Vlaicu" cu ocazia cizitei 
unei escadrile de 5 avioane ale Aeroclubului din Cehia – 5 septembrie 

La inițiativa grupei aerofilatelice Sibiu, Conrad Haas- 440 de ani de la moarte, 
eveniment marcat prin două plicuri și o ștampilă cu localitatea Sibiu. 

2020 
- Expozitia filatelica nationala cu participare internationala "Aeromfila 2020"–
Bucuresti. 100 de ani de la crearea Compania Franco Romana de Navigatie Aeriana – 
CFRNA pentru pasageri, marfa si posta – Prima companie aeriana transcontinentala 
internationala din lume (in pandemie – vizitarea s-a facut cu programare, cate 3 
persoane).Bucuresti, 23-25 Aprilie. S-a realizat o medalie, 4 plicuri si 4 stampile 
Expozitia a marcat si 50 de ani de la infiintarea Comisiei de Aerofilatelie FFR, pentru 
care s-a realizat o medalie. 
-Cu prilejul aniversarii "Centenarului CFRNA" s-au realizat 4 placi de bronz identice. 
Una a fost amplasata pe obeliscul CFRNA de la Aeroportul International Baneasa 
"Aurel Vlaicu", o placa a fost trimisa la Muzeul Spatial de la Washington –
Smithsonian Air & Space Museum, o placa la Institutul Cultural Roman din Paris si o 
placa la Muzeul Recordurilor Romanesti - Bucuresti 
-50 de ani de la primul zbor in jurul lumii in 80 de ore cu un avion IL-18D al TAROM: 
Bucuresti – Karaci – New Delhi – Rangoon – Hong Kong – Tokyo – Wake – Honolulu – 
Los Angeles – Mexico City – Acapulco – New York – Gander – Las Palmas – Roma – 
Istanbul – Bucuresti – 7 Ianuarie 2020. Marcat printr-o expozitie in Aeroportul 
International Baneasa "Aurel Vlaicu" care a prezentat activitati TAROM. S-a realizat 
o medalie si o stampilaOficiul Postal 63 – 7 Ianuarie  
110 ani de la primul zbor cu un avion romanesc "Vlaicu 1". Marcat printr-o stampila 
ce s-a aplicat la Oficiul Postal Botosani 1 in ziua de 17 Iunie . Cu ocazia dezvelirii 
bustului lui Aurel Vlaicu la Aeroclubul Teritorial "Aurel Vlaicu" Clinceni, Bucuresti s-a 
realizat o maxima si o stampila ce s-a aplicat la Oficiul Postal Clinceni in ziua de 17 
Iunie. 
-Cu ocazia reluarii curselor externe TAROM, dupa 95 de zile de suspendare,din cauza 
COVID, s-a realizat o stampila ce a fost folosita la Oficiul Postal Otopeni 1 pe ziua de 
17 Iunie 
-35 de ani de la prima editie a Zilei Aerofilateliei in Romania 
S-a realizat un plic si o stampila – Oficiul Postal Bucuresti 63 – 1 Septembrie 2020  
 

2021 
-115 ani de la primul zbor al unui avion cu decolare autonoma. Stampila aplicata la 
Oficiul Postal 63 Bucuresti – 18 Martie  
-40 de ani de la zborul primului roman in cosmos Dumitru Dorin Prunariu – Medias – 
Oficiul Postal nr. 1 – 14 Mai  



-GORJ AEROSHOW – pe fostul aerodrom Stanesti – Gorj. S-a realizat un plic si o 
stampila. Oficiul Postal Targu – Jiu nr. - 1 – 28 August  
-Instituirea trofeului "Hermann Oberth – Romania" ce se acorda echipei naționale 
câștigătoare la campionatul european de rachetomodele pentru clasa S7, care la 
Buzau s-a acordat echipei Poloniei. Trofeul este reprezentat de un bust din bronz al 
savantului Hermann Oberth fixat pe un postament hexagonal de lemn cu placute pe 
care se va inscriptiona numele castigatorilor. Este transmisibil din 2 in 2 ani. 
Stampila s-a aplicat la Oficiul Postal 7, Ghiseul 1 Buzau – 8 Octombrie . 
-100 de ani de la primul zbor de recunoastere Paris – Bucuresti al unui avion al 
Companiei Franco-Romane de Navigatie Aeriana – Avionul POTEZ IX "Regina Maria" 
S-a realizat un plic si o stampila – Oficiul Postal nr. 63 – 21 Octombrie  
100 de ani – LITTLE ENTENTE – International Conference – Fundatia Europeana 
Titulescu – S-a realizat o stampila – Oficiul Postal nr. 9 Bucuresti – 9 Decembrie  
La inițiativa grupei de aerofilatelie Mediaș s-a marcat : 
- 40 de ani de la zborul primului român în cosmos – Dumitru-Dorin Prunariu, 

două plicuri și o ștampilă aniversară aplicata la Of. Postal Medias 1; 
- Emisiune de trei mărci poștale personalizate, realizate la Poșta din Rep. Moldova cu 

ocazia împlinirii a 40 de ani de la zborul comun româno-sovietic din anul 1981; 

- Prezentarea la Mediaș a exponatului filatelic „Dumitru-Dorin Prunariu, primul 

român în cosmos”, autor Liviu Pintican-Juga, cu ocazia festivităților organizate la 

Mediaș în onoarea cosmonautului român. 

- „Nume românești pe cer / Asteroidul 10707 Prunariu”, plic și ștampilă (Of. Postal 

Medias 1) realizate cu prilejul Zilei internaționale a asteroizilor. 

De menționat că legat de aceste evenimente s-au publicat mai multe articole 
apărute în revistele „Curierul Filatelic” din Sibiu, „philatelica.ro”, și chiar în 
publicații din Germania. 

 
Comisia de Aerofilatelie FFR a initiat si conlucrat la realizarea : 
- Bustul lui Aurel Vlaicu – Aeroclubul Clinceni 17 Iunie  
- Placa aniversara la 100 de ani de la infiintarea Aeroclubului Regal Roman de 
catre George Valentin Bibescu – aplicata pe fatada cladirii Aeroclubului Roman – 20 
Iulie 2020 
- Placa Aniversara la 100 de ani de la infiintarea Institutului National de 
Medicina Aeronautica si Spatiala "Gen. Dr. Av. Victor Anastasiu" aplicata pe fatada 
cladirii I.N.M.A.S. Bucuresti – 6 August  
 
Multumesc tuturor institutiilor, societatilor si persoanelor care au contribuit la 
realizarea acestor manifestări. 
 

15.05.2022     Președintele Comisiei Aerofilatelice 
ALEXANDRU BARTOC – FRSFL  


