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Romfilatelia introduce în circulație miercuri, 15 decembrie 2021, emisiunea de
mărci poștale Pasiunile regilor României (II), care explorează interesele
particulare ale monarhilor României dincolo de ocupațiile lor oficiale, de
implicarea în treburile statului, abordând o tematică incitantă – Vânătoarea.

www.romfilatelia.ro
Emisiunea este alcătuită din patru mărci poștale, două plicuri „prima zi” și un set de
patru cărți poștale maxime, pentru pasionații de maximafilie și este completată de un
bloc filatelic special de patru timbre nedantelate cu vignete perforate și un set de
două plicuri „prima zi”, având ștampila „prima zi” aplicată în clar, în folio, ambele
produse fiind numerotate și inserate într-un album filatelic realizat într-un concept
grafic elegant.
Pasiunea pentru vânătoare a existat în rândul reprezentanților tuturor familiilor regale
ale Europei. În România, regăsim, firește, această pasiune, bine susținută de bogăția
faunei care se constituie ca obiect al vânătorii.
Vânătorile regale aveau loc cu participarea invitaților străini, membri ai caselor regale
ale Europei, iar invitația la vânătoare era considerată un semn de înaltă prețuire din
partea regelui. Alături de aceștia, la partidele organizate participau și membrii
familiilor reprezentative ale aristocrației românești.
Cele mai multe prezențe la vânătorile regale le-au avut Carol al II-lea și fiul său Mihai.

Regele era nu numai un pasionat al vânătorii, ci și al armelor de vânătoare.
Regele Mihai I, a început să practice vânătoarea încă de la 11 ani. Un episod reținut în
memoria participanților la o vânătoare de potârnichi în Sinaia-Livada (Timiș) este cel
din septembrie 1936, când fiul regelui, „Mihăiță”, a stabilit recordul României de
atunci, cu 89 de potârnichi vânate într-o singură zi.
Cu un umor fin, Regele Mihai I se confesează autorului cărții O domnie întreruptă
(Philippe Viguié Desplaces): „Tatăl meu a încurajat foarte mult pasiunea mea pentru
vânătoare. Până în clipa când am ajuns să trag aproape de bine ca și el, poate chiar
mai bine… Ceea ce i-a plăcut mai puțin”.
De menționat faptul că Regele Carol al II-lea și Mihai au participat și la vânători
organizate în afara granițelor țării, în Cehoslovacia, Franța și Germania.
În exilul impus, Regele Mihai I a fost invitat la mai multe vânători ca oaspete al
Reginei Angliei sau al familiei regale a Danemarcei.
Mărcile poștale ale emisiunii cu valorile nominale de 3 lei, 6,50 lei, 10 lei și respectiv
10,50 lei, reproduc portretele regilor României Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea și
Mihai I în ținută adecvată terenurilor de vânătoare, alături de scene simbolice ale
vânătorilor regale regăsite în suita de vitralii a Castelului Peleș. De remarcat faptul că
Regele Mihai I este prezentat drept copilul-vânător.
Romfilatelia mulțumește Domnului Narcis-Dorin Ion, Directorul General al Muzeului
Național Peleș și echipei, precum și Domnului Dr. Cristian Anița, Directorul Arhivelor
Naționale ale României și echipei, pentru sprijinul documentar și fotografic acordat la
realizarea acestei emisiuni de mărci poștale.
Emisiunea de mărci poștale Pasiunile regilor României (II) va fi disponibilă începând de
miercuri, 15 decembrie 2021, în magazinele Romfilatelia din București, Bacău,
Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online:
http://romfilatelia.ro/store/.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați Biroul Relații Publice:
Tel: 021 / 336 93 92
pr@romfilatelia.ro
Despre Romfilatelia
Romfilatelia este societatea specializata in emiterea si comercializarea marcilor
postale romanesti, precum si a produselor filatelice speciale. Existenta noastra este
dedicata atat dezvoltarii prestigiului si studiului filateliei romanesti, cat si
constientizarii valorilor Romaniei pe plan intern si international.
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