COMISIA DE MAXIMAFILIE a F.F.R.

RAPORT
privind maximafilia în România în perioada 2017 - 2021
Grație activității consecvente a Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”
- denumită în continuare SRMDVN - maximafilia din România s-a situat și în perioada 2017 2021, pe o linie de continuitate pozitivă, raportat la perioada de glorie a maximafiliei
românești dinainte de 1989. Principalele noastre preocupări au constat în :
- formarea unui spirit de echipă în cadrul Consiliului director al SRMDVN ;
- organizarea în România a unor mari expoziții naționale de maximafilie, cu participare
internațională, și ducerea lor în locații în care să se bucure de un mare număr de vizitatori;
- stimularea interesului maximafiliștilor români pentru a se orienta spre noi teme în portofoliul
maximafil, cu interes de universalitate, îmbunătățirea exponatelor mai vechi și participarea la
expoziții de nivel internațional;
- prezentarea maximafiliei în mass-madia română și străină, ca ramură fascinanta a filateliei;
- dezvoltarea colaborărilor existente și stabilirea de noi legături cu asociații de maximafilie
din străinătate, îndeosebi din Europa;
- formarea unei reale echipe de jurizare a FFR pentru maximafilie și stimularea unei noi optici
de apreciere a exponatelor de maximafilie în expozițiile de profil, cel puțin din Europa;
- comunicarea informală, permanentă și utilă cu, conducerea executiva a FFR cu președinții și
secretara Comisiei FIP de Maximafilie;
Obiectivele propuse s-au materializat în:
Anul 2017. Participarea la Campionatul European de Maximafilie „Luigi
Morera”, Sestri Levante, Italia, 17-19 februarie 2017. Au participat 8 țări, România
clasandu-se pe locul 4, după Olanda, Franța și Spania dar înaintea Italiei, Greciei, Austriei și
Cipru prin medaliile de: Aur, colecția „George Enescu în constelația muzicii universale”/
Vasile Doros, Vermeil, exponat „Măreția Munților”/ Coriolan Chiricheș și Argint, exponat
„Păsări din Delta Dunării”/ Nicolae Salade. Pentru prima dată s-au acordat la un Campionat
european 2 medalii de Aur (90 puncte) și - un Aur Mare (95 puncte), unui olandez pentru
colectia “Apariția și dezvoltarea maximafiliei, 1872-1935, turneu european”.
Anul 2017 rămâne un reper editorial în cadrul literaturii filatelice în România, în
Europa și nu numai. Sub egida Societății Române de Maximafilie “Dr. Valeriu Neaga” a fost
elaborată și publicată lucratea „IMPRESIONISMUL, fascinație și culoare”, autori: Vasile
Doroș / Claudiu Doroș. Editura RAO Distribuție București; Tipografia R.A. „Monitorul
Oficial” al României; Ediție bilingvă română - engleză;
Lucrarea se prezintă sub forma unui album de artă realizat prin intermediul filateliei
(maximafilie, parțial cartofilie). Ilustratele maxime au fost realizate cu timbre poștale din 50
de țări de pe toate continentele. Sunt precizate data emisiunii timbrului poștal, editura
emitentă a cărții poștale, data și tipul obliterării, alte mențiuni speciale. În lucrare sunt expuse
330 tablouri, cu ample explicații, opere aflate în 80 muzee și multe colecții private din Europa
și America. Este o prezentare a evoluției și răspândirii picturii impresioniste în Europa, în
secolele XIX-XX. Până în prezent lucrarea a participat la 8 expoziții – clasa literatură interne și internaționale cea mai importanta fiind expoziția mondială de la Verona/ Italia, din
noiembrie 2018 unde a primit Medalia de Aur.
Aprecierile venite din țară și din Europa, Canada, America, au fost la superlativ.
Exemplarele tiparite prin SRMDVN au fost distribuite gratuit maximafiliștilor/filateliștilor din
țară și celor din străinătate care în decursul anilor au sprijinit maximafilia românească.

Completând seria de albume documentare deschisă cu volumul: Bacău, urbea cu
parfum de epocă, consemnăm înca trei lucrări de interes pentru cercetătorii de istorie poștală
și cartofilă, publicate în anul 2018 de Mihai Ceucă. Este dovada că în diferite clase ale
filateliei, în cadrul SRMDVN se realizează lucrări ce vor rămâne mărturii de cultură și
pasiune care se situează la un nivel înalt în portofoliul de gen al lucrărilor apărute în Europa.
Anul 2018 a adus lansarea albumului de lux Ludvig van Beethoven: geniu
nemuritor al muzicii universale. Lucrarea, de 202 pagini, format 30 x 21 cm, cu ilustrații
color, în mare majoritate ilustrate maxime de o vechime și valoare excepțională, a apărut în
Germania în două variante (română - engleză și germană - engleză), autor Ionel Muntean, un
mare maximafilist român încă din timpul tinereții sale la Deva și Timișoara. Evenimentul s-a
desfășurat la 2 mai 2018 în incinta Foaierului Operei Naționale Române din Timișoara.
Doamna Violeta Zonte, decanul Facultații de Muzică și Teatru din cadrul Universității de
Vest a adus la cunoștința publicului munca unui maximafilist hațegan stabilit, probabil
temporar, în Germania. Volumul reprezintă un album de artă, cât și un prețios dicționar
ilustrat iconografic, ce cuprinde informații despre universul muzical al marelui Beethoven, de
la naștere și până în zilele noastre. Spre încheierea evenimentului s-a oferit publicului un
moment artistic de muzică clasică, o ocazie de socializare și bună dispoziție. Autorul a primit
numeroase întrebării referitoare la modalitatea de creație a lucrării prin intermediul
maximafiliei.
Expoziția Națională de Maximafilie MOLDOMAX 2018
Expoziția Națională de Maximafilie a fost organizată între 6-9 septembrie 2018 de către
Societatea Română de Maximafilie „Dr.Valeriu Neaga” în partenariat cu Asociația
filateliștilor din județul Botoșani, și cu participarea maximafiliștilor din Republica Moldova,
în anul Centenarului, în condiții deosebite, în holul Muzeului Județean Botoșani. De subliniat
că SRMDVN este singura societate din lume care poartă numele unui mare maximafilist
român, Dr. Valeriu Neaga. În încheierea vernisajului au fost acordate diplome din partea
SRMDVN: Diplomă care certifică faptul că Dr. Valeriu Neaga a devenit membru de onoare
post-mortem al SRMDVN.
Domnul Constantin Ciobanu, președintele Asociației Filateliștilor, Cartofiliștilor și
Maximafiliștilor din Republica Moldova și președintele juriului expoziției „MOLDOMAX
2018” a mulțumit gazdelor pentru felul în care au organizat expoziția și a menționat că
filateliștii din Republica Moldova au un parteneriat cu filateliștii din Botoșani dar și din Sibiu.
A mulțumit SRMDVN pentru tot sprijinul acordat.
Cu același prilej s-a acordat o Diplomă care certifică declararea d-lui prof. Mihai
Semenov ca Membru de onoare al SRMDVN la împlinirea vârstei de 80 de ani și 60 de ani în
slujba maximafiliei și un carnet cu timbre personalizate din partea Asociației Filateliștilor,
Cartofiliștilor și Maximafiliștilor din Republica Moldova și o Diplomă de excelență d-lui Gen.
(r) Vasile Doroș pentru implicarea și rezultatele obținute în coordonarea activitații maximafile
din România în perioada 2007 – 2018.
Tot cu ocazia expoziției s-a organizat și o excursie la Ipoteștii lui Mihai Eminescu si la
casa memoriala George Enescu, unde a fost donată lucrarea „George Enescu în constelația
muzicii universale” realizată de către Vasile Doroș.
În adunarea generală din septembrie 2018 de la Botoșani am prezentat activitățile
SRMDVN care s-au derulat până la Expoziția Națională MOLDOMAX 2018. Acum se
cuvine doar să apreciez determinarea și eforturile făcute de echipa de la Botoșani, coordonata
de președintele Asociației Filateliștilor din județul Botoșani, pentru reușita acestei manifestări
maximafile, apreciată de public și mass-media, fapt pentru care i s-a atribuit domnului
Coriolan Chiricheș diploma «Maximafilistul Anului 2018 ». Remarc în mod deosebit faptul
că atmosfera din timpul expoziției de la Botoșani și ecourile ulterioare au dus la înscrierea a
noi 8 membri activi în societate, din 6 localități din țară și Chișinău. Aceasta dovedește ca
Societatea este activă, dinamică și de viitor.

Cu titlu informativ, semnalez ca albumul «Impresionismul, fascinatie si culoare», a
fost apreciat în 2018 cu medalie de ARGINT la Mondiala FIP de la Praga, VERMEIL la
Expoziția internațională de la Tallinn (Estonia), 3 medalii de AUR (Expoziția de literatură de
la Piatra Neamț, MOLDOMAX Botoșani, VERONA (Italia), expoziție mondială de literatură
filatelică iar FEPA a nominalizat lucrarea printre cele mai bune 8 lucrări ale anului 2017).
De pretutindeni s-au primit felicitări pentru autori dar și aprecieri pentru inițiativa și reușita
Societății Române de Maximafilie «Dr. Valeriu Neaga».
Subliniez și activitatea constantă a domnului Mihai Ceucă care a postat pe blogul său
maximafilia.ro, materialele privind activitățile ce au avut loc la alegerile și expoziția
MOLDOMAX 2018 de la Botoșani, precum și a altor materiale de interes pentru
maximafiliști / filateliști.
Preocupat de studiul istoriei poștale locale a orașului Bacău, colegul nostru de
asociație, Mihai Ceucă a abordat și latura adiacentă a maximafiliei, cartofilia. Cercetările sale
s-au materializat în câteva volume de studii monografice care au văzut lumina tiparului spre a
îmbogăți bibliotecile. Completând seria de albume documentare deschisă cu volumul: Bacău,
urbea cu parfum de epocă, consemnăm înca trei lucrări de interes pentru cercetătorii de istorie
poștală și cartofilă, publicate în anul 2018 de Mihai Ceucă. Este dovada că în diferite clase
ale filateliei, în cadrul SRMDVN se realizează lucrări ce vor rămâne mărturii de cultură și
pasiune care se situează la un nivel înalt în portofoliul de gen al lucrărilor apărute în Europa.
În aceeași perioadă, 6-15 septembrie 2018, a avut loc la Botoșani Expoziția
Filatelică Trilaterală Botoșani - Bistrița Năsaud - Sibiu.
Expoziția ajunsă la cea de a VI-a ediție s-a desfășurat la Biblioteca Municipală
Botoșani, secția pentru copii. Au fost înscise exponate aparținând filateliștilor din cele trei
județe iar în completare a fost și o expoziție de monede, plachete și medalii prezentată de
domnul Mihai Cornaci din Botoșani. Expoziția a cuprins și exponate de maximafilie.
Anul 2019. Un eveniment important în maximafilia din România a avut loc la
15.06.2019. Intruniți în ședința de la „International Trade Center” din Brașov, membrii
Consiliului director al Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” au constatat și
hotărât urmatoarele:
Aprobarea Raportului privind activitatea Societății Române de Maximafilie «Dr.
Valeriu Neaga» în anul 2018, prezentat de către domnul Doroș Vasile;
Au luat act de demisia domnului Doroș Vasile din funcția de președinte și de membru
al Consiliului director al Societății Române de Maximafilie «Dr. Valeriu Neaga», din motive
medicale, demisie depusă în respectiva ședință. Până la alegerea unui nou președinte de către
Adunarea generală a Societății Române de Maximafilie «Dr. Valeriu Neaga», Consiliul
director a delegat pe domnul prim-vicepresedinte Salade Nicolae, în temeiul art. 36 din
Statutul societății, să preia funcția de președinte al Consiliului director al Societății, având
imputerniciri depline să reprezinte juridic și public Societatea în raporturile cu orice
autoritate, instituție sau terțe persoane;
Luându-se act de vacantarea unui loc în Consiliul director s-a aprobat cooptarea ca
membru al C.D. a domnului Dejugan Ioan;
Având în vedere meritele deosebite în dezvoltarea și afirmarea maximafiliei românești
pe plan intern și internațional, domnul Doros Vasile a fost declarat Membru de Onoare al
Societății Române de Maximafilie «Dr. Valeriu Neaga», continuându-și atribuțiunile de
președinte al Comisiei de maximafilie a FFR. La lucrarile Consiliului director a participat și
regretatul Leonard Pașcanu, în calitatea de președinte al FFR care a adresat felicitarile sale
pentru munca depusă de Vasile Doroș în promovarea maximafliei românești, atât pe plan
national, cât mai ales pe plan internațional: «cu diplomație ați reușit să conjugați eforturile
Comisiei de Maximaflie a F.F.R. cu activitatea Societății Române de Maximaflie „Dr. Valeriu
Neaga”, oferind maximafliștilor români șansa unei promovări în cadrul Federației. Expoziția
SIBIUMAX 2015, prin eforturile dumneavoastră și ale domnului profesor Nicolae Salade, a
rămas un reper de succes în activitatea flatelică românească».

2019- 2021. Este perioada în care se remarcă activitatea intensă a domnului Nicolae
Salade care a preluat cu hotărâre, competență și determinare atribuțiunile SRMDVN și
căruia îi aparțin datele prezentate în continuarea acestui raport.
Din păcate, pandemia de Covid 19, ne-a determinat să nu ne putem întâlni mai des și,
din pacate, această situație continuă. Cu toată această situație, SRMDVN a fost activă și a
avut o activitate bogată mai ales în ceea ce privește realizările de ilustrate maxime și
participări la expoziții. Iată câteva dintre realizările Societății noastre:
- am pornit de la 33 de membri și astăzi am ajuns la 41 de membri
- în această perioadă Societatea noastră a realizat nu mai puțin 34 ștampile speciale, toate
aprobate de C.N. Poșta Română cu ajutorul cărora s-au realizat foarte frumoase ilustrate
maxime. Dacă în anul 2019 realizarea ștampilelor speciale (polimeri) au fost plătite din
fondurile Societății, după aceea toate aceste ștampile speciale au fost plătite de către cei care
le-au machetat sau de către mai mulți membri tematicieni ai noștri care au propus ștampilele
respective.
- principalii realizatori de ilustrate maxime (fie cu ștampile „prima zi” a emisiunii și cu
ștampilele speciale realizate prin Societatea noastră au fost domnii: Alexandru Antonache,
Valentin Golea și George Gligor.
- am „câștigat” și 2 noi machetatori de ștampile speciale în persoana domnilor Valentin Golea
și Samuel Pascariu.
- Membrii Societății noastre s-au implicat în selectarea si evaluarea CM care au participat la
Concursul Mondial pentru desemnarea celor mai reusite 3 CM realizate în anii 2019 și 2020.
Ilustratele maxime prezentate de Romania, realizate de colegii noștri George Gligor și
Alexandru Antonache s-au clasat pe locuri de frunte în clasamentul făcut de Comisia de
maximafilie a FIP.
- în perioada analizată, membrii Societății noastre au participat la numeroase expoziții
filatelice naționale și cu participare internatională. Menționăm mai jos expozițiile și
participanții noștri la aceste manifestări:
Expoziții naționale și naționale cu participare internatională:
- Expoziția filatelică națională cu participare internațională „Centenarul Unirii” - Timișoara,
3-10 august 2019 - Ionel Munteanu și Nicolae Salade
- Expoziția națională „Filex Transsilvanica” - Mari aniversări, Bistrița, 24.08 - 2.09.2019 Alexandru Antonache, Samuel Pascariu și Nicolae Salade (H.C.)
- Expoziția filatelică națională EFIRO 2019 - București - Alexandru Antonache, Coriolan
Chiricheș, Viorica Hrustovici, Leon Iancovici și Alina Vlaic.
- Expoziția filatelică „ETNIC 2019”, Reșița 2-03.11.2019 - Coriolan Chiricheș, Samuel
Pascariu și Nicolae Salade.
- Expoziția filatelică interjudețeană în parteneriat - Bistrița Năsăud, Botoșani, Caraș Severin,
Sibiu și Timiș, Reșița, 2-3 noiembrie 2019 - Coriolan Chiricheș, Samuel Pascariu și Nicolae
Salade.
- Expoziția filatelică națională cu participare internatională „Centenarul primei expoziții
filatelice din România Mare și Un secol de expoziții filatelice la Timișoara”, Timișoara, 23-25
septembrie 2020 - Mihai Cornaci, Ana Gheorghiu, Viorica Hrustovici, Ersilia Iacob, Ionel
Muntean și Nicolae Salade.
- Expoziția națională cu participare internațională „Un panou”, Sibiu, 23-25 octombrie 2020
(cu participarea a 140 de exponate din 14 țări (dintre care 42 de maximafilie și la care au
participat 14 membri ai S.R.M.D.V.N.) - Alexandru Antonache, Coriolan Chiricheș, Mihai
Cornaci, Virgil Cristea, Rosario d’Agatta, Vasile Doroș, George Gligor, Viorica Hrustovici,
Ersilia Iacob, Leon Iancovici, Gabriel Oancă, Samuel Pascariu, Nicolae Salade și Mihai
Semenov.
- Expoziția filatelică interjudețeană cu participare internațională „ETNIC 2021” - Reșița 250 Reșița, 24-26 iunie 2021 - Rosario d’Agatta și Viorica Hrustovici.

- Expoziția filatelică națională Filex Trannsilvanica „Vin la tradiții”, Bistrița, 24-30 august
2021 - Samuel Pascariu.
- Expoziția filatelică națională „Timișoara industrială - TimFilEx 2021” - Timișoara, 8-10
octombrie 2021 - Mihai Cornaci, Ana Gheorghiu, Viorica Hrustovici, Leon Iancovici, Ersilia
Iacob, Ionel Muntean și Nicolae Salade.
- Expoziția filatelică „30 de ani de la prima expoziție filatelică bilaterală Chișinău - Sibiu,
Chișinău, 1 decembrie 2021 - Horia Barbu și Nicolae Salade.
Expoziții internaționale:
- Expoziția filatelică virtuală, noncompetitivă, internațională, de la Bergamo – Torino,
Italia, deschisă la 20 aprilie 2021, la care a participat Vasile Doros cu trei colecții de
maximafilie;
- Expoziția filatelică internațională bienală „Un panou”, Kranj, Slovenia, 5-14
septembrie 2019 - Nicolae Salade
- Expoziția filatelică internațională „HUNFILA” - Budapesta, 4-6 oct. 2019 - Nicolae
Salade.
Participarea la ediția din 2021 a Campionatului European de Maximafilie ce a
avut loc între 8-10 octombrie, în orașul Valenciennes, situat în nordul Franței, la 206 km de
Paris. De remarcat că România a fost prezentă la toate edițiile acestui gen de competiție prin
colecții remarcabile de maximafilie, uneori și prin prezența fizică a lui Vasile Doroș și
Coriolan Chiricheș. De altfel suntem singura țara din Europa centrală și de Est care a avut o
participare permanentă. Prima ediție ce a avut loc în 2005 la Corbeil-Essonnes/Franța, a fost
onorată de participarea fizică și cu exponate a generalului Vasile Doroș, deschizând o noua
etapa în colaborarea dintre asociațiile de maximafilie române si franceze.
La Valenciennes în 2021 au participat expozanți din Franta, Spania, Italia, Belgia,
Olanda, Romania si Luxembourg. În concurs au fost admise doar colecții de certa valoare
europeană. Din partea României au participat Vasile Doroș cu colecția “Impresionismul,
dezvoltarea sa în Franța” și Ardeleanu Gheorghe, cu „Personalități ilustre ale literaturii
franceze”. După jurizare colecția lui Vasile Doroș a obținut 86 de puncte, Gheorghe
Ardeleanu 83, iar în final, România s-a situat pe locul trei, după Spania și Franța.
Au fost acordate și premii individuale; d-lui Vasile Doroș căruia i s-a conferit Medalia de
Grand Vermeil a Asociației Les Maximaphiles français „pentru implicarea în dezvoltarea
maximafiliei pe plan internațional”.
Tot în această perioadă domnii Valentin Golea și Nicolae Salade au participat în
calitate de membri de juriu la mai multe expoziții filatelice organizate în țara noastră.
Un rol important în propagarea activităților S.R.M.D.V.N., a maximafiliei românești,
l-a avut presa filatelică națională (Curierul filatelic, Din lumea colecționarilor și
Philatelica.ro) cât și presa locală din locațiile unde s-au desfășurat expozițiile filatelice.
Pandemie, pandemie dar nu fără maximafilie.
La data de 29 octombrie 2021, Societatea Româna de Maximafilie „Dr. Valeriu
Neaga”, a ținut Adunarea generală ordinară online, adunare care a fost convocata încă din
3.09.2021 de către domnul Nicolae Salade, la acea data președinte interimar al Consiliului
director.
Cum era și previzibil, majortiatea covârșitoare a membrilor au evitat prezența fizică la
Sibiu datorită riscurilor și restricțiilor pandemiei, a distanțelor geografice mari față de Sibiu (
sunt membri din 12 județe), iar 9 sunt cetățeni străini sau cu domiciliu în străinătate. Toate
acestea au determinat luarea deciziei pentru votul online, prin procură sau corespondență
electronică. Comisia de validare, prin raportul său, a statuat că adunarea generală a fost legal
constituită întrucât din cei 40 de membri activi 36 au votat materialele și activitățile din
ordinea de zi: 9 online, în nume propriu, 13 prin procură generală dată unor membri care au
votat online în nume propriu iar 14 au votat prin corespondență electronică. Un număr de 4
membri nu și-au exprimat votul din motive obiective.

Principalul punct de pe ordinea de zi a fost alegerea presedintelui Consiliului director.
Singurul candidat care s-a înscris, în condiții statutare, a fost Nicolae Salade. După vot
comisia de validare a constatat că Nicolae Salade a fost ales, în funcția de președinte al
Consiliului director cu 36 din 40 voturi ale membrilor societății.
S-a aprobat validarea lui Ioan Dejugan ca membru în Consiliul director, cooptatî
această calitate în ședința Consiliului director de la Brașov, din data de 15.06.2019.
A fost aprobat în unanimitate noul Consiliul director format din :
1. Salade Nicolae
- presedinte ;
2. Chiricheș Coriolan
- vicepresedinte ;
3. Oancă Gabriel
- secretar-trezorier.
4. Ardeleanu Gheorghe - membru
5. Ceucă Mihai
- membru
6. Cornaci Mihai
- membru
7. Dejugan Ioan
- membru
A avut loc și declararea lui Andrei Potcoava /Craiova și Constantin Ciobanu /Chișinău ca
„Membri de Onoare” al SRMDVN, ca o recunoaștere a meritelor acestora în dezvoltarea și
afirmarea maximafiliei românești, declararea lui Nicolae Salade ca „Maximafilistul Anului
2020” pentru meritul de a fi organizat la Sibiu expoziția cu participare internațională „UN
PANOU”, în condiții de pandemie generatoare de restricții specifice, expoziție cu ecouri
pozitive în Europa maximafilă și în fine declararea domnului Valentin Golea ca
„Maximafilistul Anului 2021” pentru meritul de a fi promovat maximafilia românească în
mediul online și organizarea tehnică online a actualei adunării generale ordinare.
Colaborarea cu Federația Filatelică Română
Este o realitate că în ce privește colaborarea cu FFR aceasta se concretizează doar în
receptivitatea și solicitudinea de care a dat dovadă, în permanență, regretatul președinte
Leonard Pascanu față de orice acțiune inițiata în legatură cu maximafilia, în conformitate cu
posibilitatile și competențele sale. De un real folos ne-a fost, în multe situații, sprijinul
doamnei Julieta Pașcanu.
Încheiem cu urarea și încrederea ca și în anul 2022 maximafilia românească va fi tot
mai activă în arealul național și prezența la competițiile internaționale.

8 februarie 2022
Vasile DOROȘ și Nicolae SALADE

