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REZUMAT. Asociaţia Generală a Inginerilor din România – A.G.I.R. s-a înfiinţat la Iaşi în 1918. Scopurile 
A.G.I.R. au fost: rolul tehnic şi economic pentru interesul general al ţării; susţinerea intereselor clasei 
inginereşti; rolul social pentru ridicarea ţării şi a poporului românesc. Aniversările şi activităţile A.G.I.R. au fost 
marcate de Poşta Română prin emisiuni de mărci poştale (1943 – 25 de ani de activitate; 1945 – Congresul 
al XVI-lea; 1947 – Congresul al XVII-lea; 1993 – 75 de ani de la înfiinţarea AGIR; 2001 – 75 de ani de la 
înfiinţarea AGIR, supratipar „Locomotivă”), plicuri cu marcă tipărită (1997 – Al 25-lea Congres al AGIR; 2006 – 
SINGRO 2006; 2008 – AGIR–90 de ani de la înfiinţare) şi plicuri prima zi (FDC) (1993 – 75 de ani de la 
înfiinţarea AGIR), ducând la răspândirea şi popularizarea rezultatelor A.G.I.R. S-au mai produs plicuri prima zi 
(1947 – Congresul al XVII-lea al AGIR; 2001 - 75 de ani de la înfiinţarea AGIR, supratipar „Locomotivă”) şi 
aniversare/comemorative (2013 – 95 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România) în 
completarea materialelor produse de Poşta Română. 

Cuvinte cheie: Asociaţia Inginerilor, comemorare 95 de ani, mărci, coliţe, plicuri cu marcă imprimată. 

ABSTRACT. General Association of Engineers in Romania – AGIR – was established in Iaşi in 1918. Aims of 
A.G.I.R. were: technical and economic role for the general interest of the country, supporting engineering class 
interests, raising the country's social role and Romanian people. Anniversaries and activities of A.G.I.R. were 
marked by the Romanian Post by postage stamps (1943 -25 years of activity, 1945 - XVI Congress of AGIR, 
1947 – XVII Congress of AGIR: 1993 - 75 years of the AGIR establishing, 2001 - 75 years of AGIR establishing, 
"Locomotive" overprint), stamp imprinted covers (1997 - 25th Congress of AGIR, 2006 – SINGRO 2006; 2008 – 
AGIR – 90th Anniversary) and the first day covers (FDC) (1993 - 75 years of AGIR establishing) leading to 
spread and popularize the results of AGIR There were also produced the first day covers (1947 - XVII Congress 
of AGIR, 2001-75 years after the AGIR establishment, “Locomotive" overprint) and commemorative/anniversary 
(2013 – 95 years after the establishment of the General Association of Engineers in Romania) to complete 
materials produced by the Romanian Post.  

Keywords: Association of Engineers, commemorating 95 years, postage stamps, souvenir sheets, stamp 
imprinted covers. 

1. ISTORIC  

Asociaţia Generală a Inginerilor din România  
s-a înfiinţat pe 12 august 1918, când s-a deschis la 
Iaşi Adunarea generală de constituire a Asociaţiei 
[1]. Scopurile AGIR pot fi grupate în următoarele 
categorii: rolul tehnic şi economic pentru interesul 
general al ţării; susţinerea intereselor categoriei 
inginereşti; rolul social pentru ridicarea ţării şi a 
poporului românesc. Primul preşedinte al AGIR a 
fost Gheorghe Balş. 

În România a apărut prima asociaţie profesională 
a inginerilor în 1876 cu denumirea de Societatea de 
Ingineri şi Arhitecţi, iar apoi în 1881 s-a înfiinţat 
Societatea Politehnica. Prima asociaţie nu există 
mult timp, iar a doua fuzionează în 1949 cu AGIR 

sub denumirea de Asociaţia Ştiinţifică a Tehni-
cienilor (AST). AST îşi schimbă numele între anii 
1951 – 1962 în Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi 
Tehnicienilor (ASIT), iar între anii 1962 – 1989 în 
Consiliul Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor 
(CNIT), care reia numele de „Asociaţia Generală a 
Inginerilor din România” în 1990, preşedinte fiind 
dr. ing. Mihai Mihăiţă [2].  

În scurt timp de la înfiinţare, AGIR reuşeşte să 
aibă ca membri numeroşi ingineri. Aceştia sunt 
implicaţi într-un număr însemnat de activităţi tehnice 
şi economice.  

Din 1919 apare Buletinul AGIR, care s-a dezvoltat 
continuu până la ultimul număr din 1946 [1]. Buletinul 
AGIR şi-a reluat apariţia în 1990. 

AGIR a ţinut congrese anual, începând cu 1921, la 
Iaşi, Timişoara, Bucureşti, Cluj, Chişinău, Cernăuţi, 
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Oradea, Constanţa, Arad, Craiova, Braşov, iar din 
1931 la doi ani, la Galaţi, Iaşi, Bucureşti [1]. În 
cadrul congreselor se dezbăteau probleme tehnice şi 
economice ale ţării.  

Cum era de aşteptat, aniversările şi activităţile 
A.G.I.R., pentru aportul adus la dezvoltarea României, 
au fost marcate de Poşta Română prin emisiuni de 
mărci poştale, plicuri cu marcă tipărită şi plicuri 
prima zi (FDC), ceea ce a dus la răspândirea şi 
popularizarea rezultatelor A.G.I.R. S-au mai produs 
plicuri prima zi, comemorative şi aniversare în 
completarea materialelor produse de Poşta Română. 

2. FILATELIE 

Pentru marcarea diverselor evenimente au fost 
emise următoarele (denumirea emisiunii, data, 
marcă/plic, figură): 

  

A. G. I. R. (I). ASOCIAŢIA GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN ROMÂNIA, 25 ANI DE 
ACTIVITATE, 1918 – 1943, 19 decembrie 1943, 
marcă (fig. 1) [3 – 6]. 

 

 
 

Fig. 1 
 

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV (M.M.) 
[3] (fig. 2). Gumată. Dimensiune: 42 (orizontal) × 
× 26 (vertical) mm. Dantelat 14,5 (orizontal) : 
14 (vertical). Tiraj: 100.000 mărci. 
 

 
 

Fig. 2 [3] 
 

Imagine: Inginer examinând un desen tehnic şi 
Emblema A.G.I.R. Text: „POŞTA ROMÂNĂ, 1918-
1943, ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR 
DIN ROMÂNIA, 25 ANI DE ACTIVITATE,  
21+29 LEI”. Valoarea încasată pentru transmiterea 
unei scrisori până la 20 g în România era de 21 lei, 
iar suprataxa de 29 lei era în favoarea Asociaţiei 
Generale a Inginerilor din România. În felul acesta, 
AGIR primea 29 lei din vânzarea fiecărei mărci, 
pe lângă faptul că i se făcea reclamă în ţară şi în 
străinătate, că există o asociaţie profesională a 

inginerilor în România şi că desfăşoară activităţi de 
profil. 

 

Activităţile desfăşurate de AGIR în cei 25 de ani 
de existenţă au fost multiple şi variate: înfiinţarea 
unui sindicat cu capital ingineresc, pentru încurajarea 
tinerilor ingineri care ar dori să lucreze pe cont 
propriu; înfiinţarea unei cooperative şi a unei case de 
credit pentru ingineri; „reprezentarea corpului ingine-
resc în Parlament; apărarea titlului de inginer, a 
inginerilor în serviciul statului, a inginerilor antrepre-
nori, a inginerilor salariaţi din industrie şi a inginerilor 
liber profesionişti; problema învăţământului etnic 
superior, mediu şi inferior; constituirea unui organ 
etnic pentru fixarea programului lucrărilor publice în 
România pe o durată lungă” [1], la care se mai 
adaugă „locuinţe ieftine; starea actuală a problemei 
Dunărene din punct de vedere tehnic,..., industria din 
România transcarpatică, ..., necesitatea întreţinerii şi 
amenajării drumurilor, şoselniţe, căi ferate înguste, 
potecilor..., luări de atitudine în diferite problem 
importante pentru ţară” [1]. 

 

A. G. I. R. (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, 
Bucureşti, 1 octombrie 1945, mărci (fig. 3) [3 – 6]. 
 

 
 

Fig. 3 
 

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV (M.M.). 
Gumată. Dimensiune: 42 × 21,5 mm. Dantelură: 
14,5 : 14. Tiraj: 82.000 serii.  

Imagine: Tren electric (10 + 490 L), Scriitor 
(20 + 480 L), Circulaţie rutieră (25 + 475 L), Industrie 
petrolieră (55 + 445 L), Agricultură (100 + 400 L). 
Pe lângă imagini mărcile conţineau „ROMÂNIA, 
emblema AGIR, AL XVI CONGRES, POŞTA, 
ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN 
ROMÂNIA”, la care se adăuga „LEI” şi nominalul 
pentru plata taxelor poştale (10, 20, 25, 55, 100) şi 
suprataxa în favoarea AGIR-ului (490, 480, 475, 
445, 400). La acestea se mai adaugă, pe toate mărcile, 
textul „AL XVI CONGRES”. 

 

Lucrările Congresului au apărut sub titlul „Lucrările 
celui de al XVI-lea Congres A.G.I.R., cu participarea 
organizaţiunilor profesionale tehnice, Bucureşti, 21-
24 octombrie 1945”, având ca autor „Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România”, Editor „Asociaţia 
Generală a Inginerilor din România”, „1946” [7]. 
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A. G. I. R. (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, 
BUCUREŞTI – POŞTA AERIANĂ, 1 octombrie 
1945, mărci (fig. 4) [3 – 6]. 
 

 
 

Fig. 4 
 

Format triunghiular. Heliogravură. Hârtie albă cu 
filigran XIV. Gumată. Dimensiune: 60 × 36 mm. 
Nedantelată. Tiraj: 82.000 serii.  

Imagine: Icar şi industrie (80 + 420 L), Icar şi 
Lockheed 14 Super Electra (200 + 800 L).  

 

A. G. I. R. (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, 
BUCUREŞTI – COLIŢĂ, 11 octombrie 1945, 
coliţă (fig. 5) [3 – 6]. 

 

 
 

Fig. 5 
 

Coliţa este formată dintr-o singură marcă tri-
unghiulară. Formatul coliţei: 75 × 55 mm. 

Heliogravură. Hârtie cu filigran XIV. Negumată. 
Nedantelată. Tiraj: 30.000 coliţe. 

Imagine: Icar şi industrie (80 L). 
 

A. G. I. R. (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, 
BUCUREŞTI – NEDANTELATE, 21 octombrie 
1945, mărci, figura 6 [3 – 6]. 
 

 
 

Fig. 6 
 

Mărcile emise în 1 octombrie 1945 sunt în culori 
schimbate şi nedantelate. Tiraj: 82.000 serii. La 
valoarea 25 + 475 lei nu s-a tăiat marginea stângă, 
pentru observarea uşoară a filigranului. 

Imagine: Tren electric (10 + 490 L), Scriitor (20 + 
480 L), Circulaţie rutieră (25 + 455 L), Industrie 
petrolieră (55 + 445 L), Agricultură (100 + 400 L) 

A. G. I. R. (II). CONGRESUL AL XVI-LEA, 
BUCUREŞTI – POŞTA AERIANĂ – COLIŢĂ, 
21 octombrie 1945 (fig. 7) [3 – 6]. 
 

 
 

Fig. 7 
 

Coliţa este formată dintr-o singură marcă triunghiu-
lară. Dimensiune: coliţă 75 × 55 mm, marcă 62,5 × 
36,5 mm. 

Heliogravură. Hârtie cu filigran XIV. Negumată. 
Dantelură: 12,5. Tiraj: 30.000 coliţe. 

Imagine: Icar şi  Lockheed 14 Super Electra (80 L). 
 

A. G. I. R. (III). CONGRESUL AL XVII-
LEA, 1 octombrie 1947, mărci, figura 8, FDC, 
figura 9 [3 – 6, 8]. 
 

 
 

Fig. 8 
 

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV. Di-
mensiune 26 × 42 mm. Dantelură 14,5 : 14. Tiraj: 
250.000 serii. 

Imagine: Modernizarea producţiei agricole (1 + 1 
L), Industria forestieră (2 + 2 L), Industria petrolieră 
(3 + 3 L), Industria metalurgică (4 + 4 L). 
 

 
 

Fig. 9 
 

Este al doilea FDC (First Day Cover – Plic Prima 
Zi a emisiunii) realizat în Romania cu mărci emise 
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de Poşta Română. Cele 4 mărci ale emisiunii sunt 
aplicate pe plicul cu dimensiunile de 155 × 100 mm. 
Pe desenul din stânga sunt redate avion, tractor, sondă 
petrolieră, automotor, autoturism decapotabil cu două 
locuri şi compas de măsurare. Textul însoţitor conţine 
„TEHNICA ÎN SERVICIUL PROGRESULUI” şi 
„FIRST DAY COVER”. Ştampila dublu cerc. Text 
circular: „AL XVII-LEA CONGRES, A.G.I.R”. În 
interior: „BUCUREŞTI, 5 OCT. 1947, POŞTA”. 
Ştampila s-a aplicat la Oficiul PTT nr. 1, Bucureşti, 
fără a fi propriu-zis data punerii în circulaţie a 
mărcilor emisiunii [8]. 

Pe spatele plicului este aplicată o ştampilă cu 
tuş roşu cu textul „BIROU FILATELIC, 
„UNIVERSUM”, propr. VASILE ERŐS, CLUJ, Str. 
David Francisc 12, Inreg. Cam. Com. Nr. 2033-
1947”. Tipărit U acoperit parţial de rândunică cu o 
scrisoare în cioc, pe care apar literele E şi S (EröS). 

Realizator Vasile Erös, Cluj. Desenele de pe 
aceste plicuri aparţin graficianului Gustav Czech [8]. 

Tiraj: 300 plicuri prima zi [8]. 
 

A. G. I. R. (III). CONGRESUL AL XVII-LEA – 
POŞTA AERIANĂ, 1 octombrie 1947, marcă 
(fig. 10), FDC (fig. 11) [3 – 6, 8]. 

 

 
 

Figura 10. 
 

Heliogravură. Hârtie albă cu filigran XIV. 
Dimensiune 26 × 42 mm. Dantelură 14,5 : 14. Tiraj: 
250.000 mărci. 

Imagine: Modernizarea transporturilor prin avion. 
 

 
 

Fig. 11 
 

Plicul utilizat este cel din figura 9, fiind folosită 
aceeaşi ştampilă pentru obliterare. 

Realizator Vasile Erös, Cluj.  
Tiraj: 300 plicuri prima zi [8]. 

ANIVERSĂRI EVENIMENTE – 1993, 15 de-
cembrie 1993, mărci (fig. 12), FDC (fig. 13) [3 - 6]. 
 

 
 

Fig. 12 
 

75 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI 
GENERALE A INGINERILOR DIN ROMÂNIA, 
1918–1993. Imagine: Emblema A.G.I.R. înconjurată 
cu o cunună de laur. Tiraj: 1.500.000 mărci (115 L). 

450 ANI DE LA ÎNFIINŢAREA ŞCOLII 
UMANISTE DIN ROMÂNIA, 1543 – 1993. Imagine: 
Statuia lui JOHANNES HONTERUS (1498 Braşov, 
1549 Braşov). Tiraj: 1.000.000 mărci (245 L). 

625 DE ANI DE LA ATESTAREA DOCUMEN-
TARĂ A ORAŞULUI SLATINA, 1368 - 1993. 
Imagine: Pecete şi piatră de hotar. Tiraj: 800.000 mărci 
(255 L). 

625 DE ANI DE LA ATESTAREA 
DOCUMENTARĂ A ORAŞULUI BRĂILA, 1369-
1993. Imagine: Harta şi Stema Brăilei. Tiraj: 
500.000 mărci (325 L).  
 

   
 

 
 

Fig. 13 
 

Cele 4 mărci sunt lipite pe două plicuri. Dimensi-
unea plicului 124 × 114 mm. Ştampila circulară, cu 
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textul: prima zi a emisiunii, BUCUREŞTI, iar în 
interior: 15.12.1993.  

Realizator: ROMFILATELIA, Bucureşti. Tiraj: 
2.800 seturi plic prima zi. 

 

Al 25-lea CONGRES al A.G.I.R, Bucureşti, 
7 noiembrie 1997, plic cu marcă tipărită (fig. 14). 

 

 
 

Fig. 14 
 

Marca tipărită conţine un stilizat cap de inginer şi 
textul (în partea superioară) „A.G.I.R. - 1997” şi (în 
partea inferioară) „ROMÂNIA  500 L”. Textul 
superior şi capul sunt cu albastru, încadrate într-un 
chenar de aceeaşi culoare. Marca are dantelura schiţată 
cu negru, ca şi textul inferior. 

În partea stânga a plicului apare tipărită cu albastru 
emblema AGIR şi textul „ASOCIAŢIA GENERALĂ 
A INGINERILOR DIN ROMÂNIA”. Desenul conţine 
stâlp de înaltă tensiune, avion în zbor, podul „Anghel 
Saligny”, automotor, antenă parabolică, calculator cu 
monitor, uzine – simboluri ale activităţilor inginereşti. 

Dimensiune 162 × 114 mm. Hârtie albă. 
 

ANIVERSĂRI EVENIMENTE 1993 – SUPRA-
TIPAR LOCOMOTIVĂ, 83 de ani de la înfiinţarea 
AGIR, 24 august 2001, marcă (fig. 15) [3 – 6], FDC 
(fig. 16). 
 

 
 

Fig. 15 
 

Supratiparul LOCOMOTIVĂ (roşu) acoperă 
nominalul mărcii (roşu) de 115 L şi dă un nou 
nominal de 300 L. Se marchează în acest mod 83 de 
ani de la înfiinţarea AGIR. Tiraj: 960.000 mărci. 

 
 

Fig. 16 
 

Dimensiune 162 × 114 mm. Hârtie albă. 
Ştampilă de data. Realizator: Dr. ing. George 

Arghir. Tiraj: necunoscut. 
 

SINGRO 2006 – AL VII-lea SIMPOZION 
ŞTIINŢIFIC AL INGINERILOR ROMÂNI DE 
PRETUDINDENI, Bucureşti, 14 septembrie 2006, 
plic cu marcă tipărită (fig. 17). 
 

 
 

Fig. 17 
 

Marca tipărită conţine emblema AGIR în dublu 
cerc, totul în albastru. În partea superioară a mărcii 
este scris „50 BANI” şi în partea inferioară 
„ROMÂNIA” cu negru. Marca este încadrată într-un 
chenar dantelat spre exterior, violet-gri închis. 

În partea stânga a plicului apare tipărit cu negru 
textul „ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR 
DIN ROMÂNIA (AGIR)”. Cu violet este scris textul 
„SINGRO 2006” pe un fundal figurative ilustrat cu 
instrumente de desen inginereşti (creion, compas, 
trăgător şi riglă gradată – simboluri ale activităţilor 
inginereşti) asociate cu o piesă proiectată aflată în 
stare incandescentă. Tot cu negru apare un text în 
partea inferioară, care titrează: „AL VII-lea 
SIMPOZION ŞTIINŢIFIC AL INGINERILOR 
ROMÂNI DE PRETUTINDENI (BUCUREŞTI, 14-
15 septembrie 2006)”.  
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Dimensiune 162 × 114 mm. Hârtie albă. 
Plic cu marcă tipărită.  Romfilatelia. Cod 139/2006. 
 

AGIR - 90 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE, Iaşi, 
4 septembrie 2008, plic cu marcă tipărită (fig. 18). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 18 

 
Marca tipărită conţine emblema AGIR în dublu 

cerc, totul în albastru. În partea inferioară a mărcii 
este scris „1,00”, „LEI” şi „ROMÂNIA” cu negru. 
Marca este încadrată într-un chenar verzui dantelat 
spre exterior. 

În partea stânga a plicului apare tipărit cu albastru 
textul „ASOCIAŢIA GENERALĂ A INGINERILOR 
DIN ROMÂNIA” şi cu negru „1918-2008”. Tot cu 
negru, în cerc este scris textul „Ingineria este, în tot 
ce are ea mai frumos, o simbioză între abstractul 
matematic, concretul tehnologic şi inefabilul artei”. 
Cercul este închis în partea inferioară de emblema 
albastră AGIR. În interiorul cercului este scris cu 
albastru (sus) „AGIR” şi (jos) „90 de ani de la 
înfiinţare”. În centrul cercului este desenată o 
planşetă cu pătrate albastre, un echer de 30o prin care 
trece liniarul unui teu; mai sunt: o călimară cu tuş, 
un trăgător (de linii), un compas şi desenată faţada 
unei case. Cele menţionate, şi aici, sunt simboluri ale 
activităţilor inginereşti. 

Dimensiunea 218 × 108 mm. Hârtie albă. 
Plic cu marcă tipărită.  Romfilatelia. Cod 038/2008. 
 

95 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA 
ASOCIAŢIEI GENERALE A INGINERILOR 
DIN ROMÂNIA, Cluj-Napoca, 8 noiembrie 2013, 
plic aniversar (fig. 19). 

Plicul aniversar are dimensiunea 162 × 114 mm. 
Hârtie albă. Marca fixată în colţul drept sus aparţine 
seriei „150 de ani de la inaugurarea primei linii de 
cale ferată din România (Oraviţa – Baziaş, 1856 – 
2006)”. S-a utilizat valoarea de 1,00 lei pe plic, însă 
pe altele s-au utilizat şi valorile de 50 bani (câte 
două mărci, pentru a fi tariful expedierii unei scrisori 
până la 20 g), 1,20, 1,50, 1,60 lei. Pe alte plicuri s-au 
utilizat mărci din seria „Minerale 2006” cu valorile 
de 50 bani, 1,00, 1,20 lei. 

În stânga plicului apare cu negru şi roşu emblema 
UTCN, sub care este textul în negru 
„UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-
NAPOCA”. Emblema AGIR este în albastru, sub 

care în negru este textul „95 DE ANI DE LA 
ÎNFIINŢAREA ASOCIAŢIEI GENERALE A 
INGINERILOR DIN ROMÂNIA”. Jos apare textul 
„CLUJ-NAPOCA, 8 NOIEMBRIE 2013”. 

Ştampilă de dată. Realizator: dr. ing. George 
Arghir.  

Plicul aniversar s-a realizat cu sprijinul prof. dr. 
ing. dr. h. c. mult. Radu Munteanu.  

Tiraj: 150 plicuri. 
 

AGIR este un reper marcant în evoluţia ştiinţei şi 
tehnicii din România, care şi-a concentrat în mod 
permanent eforturile pentru atingerea celor mai înalte 
standarde la nivel mondial şi a făcut faţă vicisitudinilor 
vremurilor, reuşind să menţină un nivel ridicat chiar şi 
acum, la frumoasa vârstă aniversară de 95 de ani. 
AGIR este o entitate care a reuşit să-şi păstreze 
stindardul ridicat de-a lungul timpului, oglindit în 
simbolistica specifică nemodificată de la momentul 
fondării şi până în prezent. Faptul în sine este 
argumentat cu prisosinţa de materialele filatelice 
emise pe parcursul timpului, care conţin emblema 
AGIR şi acronimul specific. 

 

 
 

Fig. 19 
 

Materialele filatelice prezentate în articol fac parte 
din colecţia personală a autorului, parte integrantă a 
unui exponat filatelic dedicat AGIR. Fotografiile 
sunt realizate de autor. Exponatul în cauză a avut un 
deosebit succes, fiind prezentat la diferite evenimente 
filatelice şi aniversare ale AGIR.  

3. CONCLUZII 

Asociaţia Generală a Inginerilor din România – 
A.G.I.R. s-a înfiinţat la Iaşi în 1918. Scopurile A.G.I.R. 
au fost: rolul tehnic şi economic pentru interesul 
general al ţării; susţinerea intereselor categoriei 
inginereşti; rolul social pentru ridicarea ţării şi a 
poporului românesc. 

De la înfiinţare, AGIR, reuşeşte să aibă ca 
membri numeroşi ingineri, care au fost implicaţi în 
activităţi tehnice şi economice.  
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Din 1919 până în 1945 apare Buletinul AGIR, 
care şi-a reluat apariţia în 1990. 

AGIR a ţinut congrese anual, începând cu anul 
1921, iar din 1931 la doi ani, unde se dezbăteau 
probleme tehnice şi economice ale ţării.  

Aniversările şi activităţile A.G.I.R. au fost marcate 
de Poşta Română prin emisiuni de mărci poştale 
(1943 – 25 ani de activitate; 1945 – Congresul al 
XVI-lea; 1947 – Congresul al XVII-lea; 1993 – 75 ani 
de la înfiinţarea AGIR; 2001 – 75 ani de la înfiinţarea 
AGIR, supratipar „Locomotivă”), plicuri cu marcă 
tipărită (1997 – Al 25-lea Congress al AGIR; 2006 – 
SINGRO 2006; 2008 – AGIR – 90 de ani de la 
înfiinţare) şi plicuri prima zi (FDC) (1993 – 75 ani 
de la înfiinţarea AGIR), acestea ducând la răspândirea 
şi popularizarea rezultatelor A.G.I.R. S-au mai 
produs plicuri prima zi (1947 – Congresul al XVII-
lea; 2001 – 75 ani de la înfiinţarea AGIR, supratipar 
„Locomotivă”) şi aniversare/comemorative (2013 – 
95 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Generale a 
Inginerilor din România) în completarea materialelor 
produse de Poşta Română. 

DICŢIONAR DE TERMENI 

Coliţă. Mică coală de hârtie pe care sunt tipărite una sau mai 
multe mărci și o inscripție indicând ocazia cu care s-a lansat 
emisiunea respectivă [9]. 

Dantelură. Marginea dinţată a mărcii rezultată în urma 
perforării colii. Se exprimă în zimţi pe 20 mm. 

Data punerii în circulaţie. Dată la care marca/coliţa/plicul cu 
marcă tipărită s-a găsit la oficiile poştale pentru cumpărare 
şi utilizare. 

Emisiune. Punere în circulație a unei noi serii de mărci sau 
retipărirea la o anumită dată a unei serii mai vechi [9]. 

FDC. First Day Cover. Plic prima zi. 
Heliogravură.  Ansamblu de procedee fizice și chimice cu care 

se execută clișeele de cupru pentru imprimarea heliografică; 
heliografie [9]. 

Filigran. Marcă transparentă imprimată în timpul procesului de 
fabricație în structura unei hârtii [9]. 

Gumată. Acoperită cu gumă, cu clei [9]. 
Marcă (adesea determinat prin „poştală”). Mic imprimat emis 

de stat şi care, aplicat sau tipărit pe scrisori, serveşte drept 
plată anticipată a transportului poştal [9]. 

Plic aniversar. Plic pe care s-a lipit o marcă ce acoperă tariful 
unei scrisori şi s-a aplicat ştampila cu data aniversării unui 

eveniment. În partea stângă apare textul legat de evenimentul 
aniversar. 

Plic comemorativ. Plic pe care s-a aplicat un text pentru 
comemorarea unui eveniment.  

Plic cu marcă tipărită. Plic emis de stat pe care s-a tipărit o 
marcă ce atestă plata anticipată a serviciilor poştale. 

Plic prima zi. Plic pe care s-au lipit mărci şi s-a aplicat ştampila 
cu data punerii lor în circulaţie. 

Serie de mărci. Totalitatea mărcilor şi/sau coliţelor emise la o 
anumită dată. 

Supratipar. Desen sau text tipărit pe o marcă ulterior emisiunii 
sale, în scopul de a-i schimba valoarea inițial tipărită sau de 
a marca un eveniment [9]. 
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