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ABSTRACT: United Nations (UN) Postal Administration – UNPA – 
Vienna Office had Open Doors Day to celebrate the 40th Anniversary 
of UNPA and VIC at Vienna International Centre – VIC – on Sunday, 
September 8, 2019. During the 3 hours of Open Doors the author of 
this paper was photographed and put on UN stamps. He has been the 
single Romanian on UN stamps. The stamps were issued in pane of 10. 
The stamps were affixed, to pay postage, on Memorial Plazza with UN 
Building pictured colored postal card mailed to people in some coun‑
tries of the world to show world circulation of the personalized stamps. 
The postal cards arrived at all destinations, the stamps were valid.
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În revista FASCINATION, The Philatelic Journal for Collectors No. 
359 – 2/2019 (Aprilie 2019), pagina 15 a apărut anunțul; „Ziua Porților 
Deschise la Centrul Internațional Viena – CIV”, „Duminică, 8 septembrie 2019 
de la 14.00 la 17.00 la CIV va fi Ziua Porților Deschise. Sunteți invitat să vizitați 
Centrul Internațional Viena. La ghișeul Administrației Poștale a Națiunilor 
Unite (APNU), puteți fi fotografiați și apoi puteți cumpăra coala cu timbrele 
personalizate emise de Națiunile Unite. Să aveți cu Dvs. Cartea de identitate”. 

Revista am primit‑o într‑un plic adresat personal constituind o invitație 
personală. “Administrația Poștală a Națiunilor Unite, Oficiul Viena a împlinit 
40 ani de la înființare, Ziua Porților Deschise se va organiza cu ocazia acestui 
eveniment”. 

Am luat legatura, prin internet, cu Administrația Poștală a Națiunilor 
Unite – APNU – Viena, doamna Clarissa Füernsinn, oficial relații cu 
publicul, despre intenția mea de participare la evenimentul respectiv. 
1 Profesor emerit dr. ing.; membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din 

România; membru titular al CRIFST al Academiei Române (Filiala CRIFST Cluj‑
Napoca).



216 | George ARGHIR

Intenționez să mă fotografiez și să apar pe timbrele personalizate. Mi s‑a 
cerut identificarea și imaginea cărții de identitate. 

Colecționez timbrele și întregurile poștale (cărți poștale, cărți poștale 
illustrate, plicuri cu timbre imprimate, aerograme) ale Organizației 
Națiunilor Unite emise prin APNU Oficiul New York (1951), Oficiul Geneva 
(1969) și Oficiul Viena (1979). De la înființarea Oficiului Viena sunt abo‑
natul lor. Am exponate cu timbrele și întregurile poștale ONU, cu care am 
participat la expoziții naționale și internaționale, obținând medalii. 

La expoziţia UNEXPO17, 27–28 octombrie 2017, organizată de 
American Philatelic Center, Bellefonte, PA, SUA întitulată UNITED 
NATIONS STAMP & POSTAL HISTORY SHOW am obținut Medalie de 
Bronz pentru exponatul „Sixty Years in the Service of Peace” (Şaizeci de ani în 
slujba păcii). Exponatul a conţinut întreguri poștale cu ștampila de prima zi 
a emisiunii sau prima zi de uz poștal pentru reimpresiuni și supratiparuri.

În ziua de 8 septembrie 2019 orele 13.00 mă prezint la Sediul ONU 
Viena, UNPA, Viena, Wagramer, 5. La orele 14.00 se deschide poarta rota‑
tivă. Invitații, pe două rânduri, cu capul descoperit, fără ochelari, cu cartea 
de identitate cu fotografie în mână, intrau unul câte unul. Un polițist veri‑
tica identitatea, În sala următoare doua aparate de scanat bagaje și bunuri. 
Într‑o tavă se punea tot ce aveai în mână, pălăria, pardesiul, haina, ceasul, 
cheile, cureaua și mărunțișul. Se trecea printr‑o poartă de control, apoi 
urma o percheziţie corporală minuţioasă. Peste tot poliţiști ce indruma 
invitaţii. Direcționat spre o sală rotunda, cu multe mese, delegaţii străine, 
mâncare specifică și băuturi nealcolice. Peste tot pliante și afișe cu activi‑
tăţile ONU.

Mă întâlnesc cu oficialul relaţii cu publicul. Caut fotograful, îl găsesc. 
Ştie despre ce este vorba, mă fotografiază de 5 ori, nu imi plac fotografiile, 
am faţa extrem de alungită, alt fond, alte 5 fotografii, nu le accept, fondul 
are umbre deranjante. Se schimbă aparatul fotografic. Se caută alt fond. 
Alte 5 fotografii. Accept pe ultima. 

Pe reverul stâng al hainei am insigna Academiei de Ştiințe Tehnice din 
România. Sunt Membru de Onoare al Academiei de Ştiințe Tehnice din 
România și am obligația să arăt acest lucru. 

Aleg formatul colii pe care se va tipări timbrele: „Vizitați Viena la a 40-a 
Aniversare a APNU Viena”. Se trece la tipărirea timbrelor, în coli de 10 tim‑
bre. Mi se prezintă prima probă. Cer scrierea numelui meu. Mi se solicită 
cartea de identitate. O dau. Mi se prezintă a doua probă. O accept. Tiraj/
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comandat/cumpărat 200 timbre, 20 coli, Fig. nr. 1. O coală conține 10 tim‑
bre. Valoare de francare a unui timbru 0,90 euro. Tarif pentru Europa 0,90 
euro, pentru restul limii 1,80 euro. Valabilitate la UNPA Viena nelimitată.

Fig. nr. 1 – Coala cu timbrele personalizate

Trecuseră două ore de la intrarea în spaţiul ONU. Mai aveam o oră la 
dispoziţie. Cumpăr 56 ilustrate cu „Administrația Poștală a Națiunilor Unite. 
Steagurile Națiunilor Unite, vedere din Plaza Memorială”. 

Lipesc etichetele cu adresele destinatarilor și cu textul „Salutări din 
Viena. Aș dori să fiți aici, George Arghir, UTCN. First Day Cover”. Se tipăresc 
timbrele comandate, Fig. nr. 1. Lipesc 60 timbre pe illustrate, Fig. nr. 2, și 
le inmânez unui simpatic, plin de amabilitate funcționar poștal ONU – Mr. 
Jared. Au fost trimise illustrate in: Anglia, Cehia, Israel, Japonia, România 
și SUA pentru asigurarea circulației mondiale a timbrelor. Doamna Clarissa 
Füernsinn îmi oferă la alegere afișe cu activitatea APNU și mulțumește de 
participarea mea la eveniment. La rândul meu îmi exprim mulțumirea și 
satisfacția pentru cele realizate.

După 2 ore și 45 minute părăsesc cladirea ONU. Sunt epuizat, într‑o 
stare de spirit deosebită – lumea este luminoasă, înățătoare și specială. 
Filatelia ONU este ceva divin. Îmi fac un selfy (fotografie facută mie de 
mine însumi) în fața cladirii ONU din Viena, Plaza Memorială, apoi un 
participant îmi face o altă fotografie.
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Destinatarii (ștampila de plecare: WIEN – VEREINTE NATIONEN, X, 
–6.–9.19–17, 1400) au primit ilustratele, sunt rezervați sau entuziasmați. 
Unii consideră realizarea vieții lor, plini de fericire. Eu sunt formidabil.

Fig. nr. 2 – Aversul ilustratei cu timbre personalizate

Într‑un comunicat de presă al APNU (23 Septembrie 2019) se 
menționează că la „Ziua Porților Deschise, 8 septembrie 2019 au participat 
3000 de oameni … Un colecționar de timbre a venit tocmai din România și 
cumpărat timbrele speciale personalizate a 40-a aniversare a Oficiului Poștal 
ONU Viena…” Eu sunt acel colecționar. Am fost singurul fotografiat din 
acea mulțime de 3000 oameni și pus pe timbrele ONU. Astfel am apărut pe 
timbrele ONU fiind primul și singurul român pe timbrele emise de APNU, 
ONU, Viena. 

Tot timpul am fost sprijinit, impulsionat și susținut de un mare fila‑
telist ONU, distinsul și eminentul avocat Petrică Dumitriu din Roșiorii de 
Vede. Îi transmit mulțumirile mele speciale pentru tot ce a făcut, face și va 
face în colecționarea materialelor filatelice ONU. Regret că nu m‑a însoţit 
în această aventură a vieții mele, putea apărea și el pe timbrele ONU.




