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MĂRTURII SIGILARE DIN FONDUL DE ARHIVĂ  
AL COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII (1856-1949) 

 
Rezumat: Articolul face o prezentare a sigiliilor utilizate de Comisia 
Europeană a Dunării (1856-1949), de-a lungul existenţei sale. De asemenea, 
studiul include un scurt istoric al celei mai importante instituţii internaţionale 
care a funcţionat la gurile Dunării în timpul celei de-a doua jumătăţi a 
secolului XIX şi la începutul secolului XX. 
 Sigiliile şi matricile sigilare prezentate au fost identificate în fondul 
arhivistic al Comisiei Europene a Dunării şi în colecţia „Matrici Sigilare”, 
ambele păstrate la Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale. 

 
Cuvinte cheie: matrice sigilare, sigilii, Comisia Europeană a Dunării. 

 
 

SEAL ITEMS FROM THE ARCHIVE FUNDS  
OF THE EUROPEAN COMMISSION OF THE DANUBE (1856-1949) 

 
Abstract: The article attempts a presentation of the seals used by the 
European Commission of the Danube (1856-1949), along its existence. The 
study also includes a brief historical account of the most important 
international institution that existed at the mouths of the Danube during the 
second half of the XIX-th century and the beginning of the XX-th. 

The seals and the seal matrices were identified within the archive fund 
of the European Commission of the Danube and in the „Seal Matrices” 
collection, both preserved at Galati County Service of the National Archives.  
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Scurt istoric instituţional al Comisiei Europene a Dunării
1
. În epoca 

modernă, odată cu intrarea ţărilor riverane Dunării în intensul circuit de valori 

materiale se intensifică lupta dintre marile puteri pentru dominarea bazinului 

dunărean şi în special a gurilor Dunării, poartă de intrare şi ieşire la Marea Neagră 

şi mai departe, spre Mediterana, prin strâmtori. Acest context a generat „problema 

Dunării”, în directă legătură cu un alt permanent nod al contradicţiilor europene, 

„problema orientală”, în a căror evoluţii un moment important l-a constituit 

Războiul Crimeii. 

Tratatul de la Paris din 30 martie 1856, care a încheiat acest mare conflict 

european, a abordat şi problema Dunării, hotărând aplicarea principiilor stabilite de 

Congresul de la Viena în privinţa navigaţiei pe fluviile internaţionale şi pe Dunăre 

(art. 15) şi înfiinţarea unei Comisii Europene a Dunării (C.E.D.), ai căror membri 

erau marile puteri europene (art. 16). Acelaşi Tratat stabilea scopul existenţei 

comisiei  - acela de a amenaja pentru navigaţie porţiunea Dunării cuprinsă între 

Isaccea şi vărsarea în mare şi preciza ca durată de existenţă a acesteia termenul de 

doi ani, după care urma a fi înlocuită cu un organism permanent al ţărilor riverane, 

respectiv Austria, Bavaria, Wurtemberg, Imperiul Otoman, precum şi Moldova, 

Ţara Românească şi Serbia, aceasta din urmă sub rezerva aprobării otomane (art. 

17). 

În ansamblu, prevederile Tratatului de la Paris, referitoare la Dunăre, deşi 

promovează tendinţele de dominaţie ale marilor puteri şi de nesocotire a drepturilor 

Principatelor Române, ca stăpânire a gurilor Dunării, marchează un progres în 

abordarea acestei probleme, reglementând, pentru prima dată navigaţia pe Dunăre 

pe baza unei convenţii internaţionale multilaterale. 

Înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării în condiţiile istorice concrete de 

atunci a avut şi unele părţi pozitive, constituind, totodată, prin însăşi existenţa sa, o 

stavilă în calea tendinţelor expansioniste ale marilor imperii vecine. În acelaşi timp, 

lucrările de amenajare a fluviului pentru navigaţie, efectuate de Comisie, vor 

impulsiona legăturile comerciale existente ale Principalelor şi implicit, dezvoltarea 

lor social-economică. 

Deşi aşa cum am amintit Tratatul de la Paris limita durata activităţii C.E.D. la 

doi ani, existenţa acesteia a fost prelungită până în anul 1947, prin prevederile unor 

succesive tratate şi convenţii ale Ungariei, Bulgariei, Turciei şi României. 

Prin prevederile Tratatului de la Paris din 1856, Comisiei Europene a Dunării 

îi erau conferite numeroase atribuţii, privilegii şi imunităţi, substanţial sporite de 

reglementările internaţionale ulterioare până la Aranjamentul de la Sinaia (18 

                                                           
1
 Informaţiile referitoare la istoricul instituţional şi prezentarea fondului arhivistic au fost 

preluate integral din Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, 

Bucureşti, 1987, p. 5-13, lucrare editată de Direcţia Generală a Arhivelor Statului din 

R.S.R., autori Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Steliana Iordache şi Viorica Solomon. 
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august 1938). Atribuţiile sale erau de natură legislativă (elaborarea regulamentelor 

de navigaţie şi poliţie fluvială în sectorul Dunării maritime, judecătorească 

(judecarea în primă instanţă şi în apel a contravenţiilor faţă de regulamentele de 

navigaţie) administrativă (stabilirea şi perceperea taxelor de navigaţie, 

administrarea portului Sulina) şi tehnică (executarea studiilor şi lucrărilor de 

îmbunătăţire pentru navigaţie pe cursul fluviului). Privilegiile şi imunităţile se 

refereau la neutralitatea Comisiei în timp de pace şi de război, imunitatea 

personalului tehnic şi administrativ, scutire de taxe de timbru, vamale, poştale, 

telegrafice, telefonice, de plata impozitelor directe, dreptul de a arbora propriul 

pavilion. 

În general, C.E.D. avea unele atribuţii suprastatale, putând încheia 

angajamente în nume propriu cu statul de reşedinţă, contractând împrumuturi, 

având posibilitatea să uzeze în anumite cazuri de forţa armată, reprezentată de 

vasele militare ale statelor membre pe care acestea le puneau la dispoziţia Comisiei 

la gurile Dunării. 

Comisia Europeană a Dunării avea ca organ de conducere sesiunile plenare 

ale delegaţilor statelor membre; sesiunile se întruneau de două ori pe an, primăvara 

şi toamna, la Galaţi. La nevoie se întruneau şi sesiuni extraordinare convocate la 

cererea majorităţii delegaţilor. 

Printre delegaţii României la C.E.D., amintim ca reprezentanţi de seamă ai 

literaturii şi diplomaţiei româneşti ca Duiliu Zamfirescu, Trandafir Djuvara, 

generalul Eustaţiu Pencovici, Constantin Conţescu, Vespasian Pella. 

Activitatea C.E.D. s-a desfăşurat în cadrul următoarelor servicii: 

- Secretariatul General; 

- Contabilitatea Generală; 

- Casa de Navigaţie; 

- Serviciul Tehnic; 

- Inspecţia de Navigaţie; 

- Căpitănia Portului Sulina; 

- Serviciul Spitalelor. 

 

Prezentarea fondului de arhivă. În decursul activităţii sale de aproape un 

secol, C.E.D. a creat o însemnată arhivă, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 

calitativ. 

După desfiinţarea C.E.D., o parte a arhivei a rămas depozitată timp de 

aproape 20 de ani în subsolul fostului sediu din Galaţi, de unde a fost preluată în 

anul 1967 de Arhivele Statului Galaţi. Este vorba de arhiva Secretariatului General 

şi Contabilităţii Generale, ale delegaţilor României şi Angliei, de protocoale şi de 

dosarele personale. 

Fondul prezintă lipsuri mari de documente. Lipsesc în totalitate documentele 

delegaţilor Turciei, Italiei, Franţei, Rusiei şi Germaniei, care, având statutul de 

arhive diplomatice străine, au fost probabil duse în ţările de origine ale delegaţilor. 

A rămas relativ completă arhiva delegatului României, precum şi o parte din cea a 

delegatului Angliei din perioada 1856-1915. S-au păstrat puţine documente de la 
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Secretariatul General, de dinainte de Primul Război Mondial. Marea majoritate a 

acestora, împreună cu o parte a arhivei Contabilităţii Generale şi a dosarelor 

personale, au ars în 1917, când sediul C.E.D. a fost distrus în timpul 

bombardamentelor germane asupra Galaţiului. 

Arhiva Inspecţiei de Navigaţie, a Casei de navigaţie, a Căpităniei Portului 

Sulina şi a Serviciului Spitalelor, preluată la Sulina în 1939 de Direcţia Dunării 

Maritime (D.D.M.), nu a mai fost găsită. De la Serviciul Tehnic, a cărui arhivă a 

fost de asemenea predat D.D.M., s-au păstrat numai 11 u.a. 

În prezent fondul Comisiei Europene a Dunării, ordonat, inventariat, 

selecţionat şi microfilmat, cuprinde 5.812 u.a., reprezentând 176,50 m.l. 

Principalele categorii de documente din fond sunt: protocoale, regulamente, 

situaţii statistice, dări de seamă, rapoarte, instrucţiuni, planuri, hărţi, inventare, 

fotografii, dosare de personal, state de plată, registre contabile etc. 

Serviciile C.E.D. au constituit în general dosarele pe probleme: taxe de 

navigaţie, lucrări tehnice, extrase din presă, accidente de muncă şi de navigaţie, 

situaţii meteorologice şi hidrologice ale Dunării, raporturile cu autorităţile 

româneşti etc. documentele sunt scrise în majoritate în limba franceză; s-au folosit 

şi limbile română, germană, italiană şi rusă. 

 

Mărturii sigilare din fondul de arhivă al Comisiei Europene a Dunării. 

Sigilografia (sfragistica) reprezintă ştiinţa specială a istoriei care are ca obiect 

studierea sigiliilor sub toate aspectele, indiferent de dată. Sigilografia descrie 

matricele şi impresiunile sigilare şi studiază, din punct de vedere istoric, artistic, 

tehnic, juridic şi diplomatic emblema şi legenda, modul de aplicare pe suport şi 

valoarea probatorie
2
. 

În cazul nostru, abordarea studiului s-a făcut distinct în cadrul serviciilor 

C.E.D., fiind prezentate şi descrise matricele sigilare şi impresiunile sigilare, 

însoţite de un scurt istoric al serviciilor care le-au utilizat în decursul timpului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 218 
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Sigiliile Comisiei Europene a Dunării 

 

                  
 

1857. Sigiliul Comisiei Europene a Dunării
3
. 

 

 
1866. Sigiliu

4
 

 

 
Fig. 1

5
 

                                                           
3
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, d. 

4/1857-1858, f. 10. 
4
 Ibidem, d. 14/1866,  f. 108 

5
 Ibidem, d. 57/1916-1936, f. 4v, document datat 7 noiembrie 1930. 
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Fig. 2

6
        Fig. 3

7
 

 

 
 

Fig. 4
8
 

 

Sigiliile Comisiei Europene a Dunării – Secretariatul General 

 

Secretariatul General a fost înfiinţat în 1856; între 1874-1878 a fost comasat 

cu Contabilitatea, în cadrul Biroului Central. În 1878 Serviciul Secretariat a fost 

reînfiinţat, cu sediul central la Galaţi. Principalele sale atribuţii erau redactarea şi 

distribuirea protocoalelor sesiunilor, imprimarea şi distribuirea buletinului bilunar 

publicat de C.E.D., asigurarea deciziilor Comitetului Executiv, registratura, 

constituirea şi păstrarea arhivei şi a bibliotecii, informarea delegaţilor titulari care 

nu se aflau la Galaţi, asupra activităţii Comisiei, activitatea de informare şi 

documentare, administrarea imobilului sediului central de la Galaţi
9
. 

 

                                                           
6
 Ibidem, d. 33/1895-1924, f. 96, document datat 25 mai 1920. 

7
 Ibidem, f. 104, document datat 8 iulie 1920. 

8
 Ibidem, d. 66/1918-1924, f. 145, document datat 31 noiembrie 1923. 

9
Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 8. 
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Fig. 5

10
 

 

 
Fig. 6

11
 

 

 

Sigiliile Comisiei Europene a Dunării – Contabilitatea Centrală 

 

Contabilitatea Generală îşi are originea în casieria centrală înfiinţată în 1856 

la Galaţi şi cele două casierii sucursale înfiinţate ulterior la Sulina şi Tulcea. În 

1873 Serviciul Contabilităţii a fost inclus în atribuţiile Casei de Navigaţie, la 

Sulina, iar în perioada 1874-1878 a fost adus la Galaţi în cadrul Secretariatului 

General. Între 1879-1928 a funcţionat la Galaţi sub denumirea de Contabilitatea 

Centrală; în anul 1928 şi-a schimbat denumirea în Contabilitatea Generală, iar 

sediul a fost mutat la Sulina. Atribuţiile sale priveau contabilizarea veniturilor şi 

cheltuielilor, inventarierea uneltelor, utilajelor, imobilelor şi mobilierului, 

administrarea fondurilor şi verificarea conturilor serviciilor, întocmirea dărilor de 

seamă financiare anuale a bugetelor
12

. 

                                                           
10

 Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, d. 

66/1918-1924, f. 263 v., document datat 15 mai 1923. 
11

 Ibidem, d. 89/1919-1922, f. 12, document datat 9 ianuarie 1920. 
12

Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 8. 
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Fig. 7
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Fig. 8
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     Fig. 9
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Fig. 10

16
 

 

                                                           
13

 Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, d. 

61/1916-1946, f. 137, document datat 5 iunie 1936. 
14

 Ibidem, d. 33/1895-1924, f. 133 v., document datat 21 februarie 1921. 
15

 Ibidem, d. 33/1895-1924, f. 35, document datat 1 mai 1923. 
16

 Ibidem, d. 63/1917-1921, f. 31, document datat 28 februarie 1921. 
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Sigilii utilizate de Comisia Europeană a Dunării – Casa de Navigaţie Sulina 
 

Casa de Navigaţie a fost înfiinţată la Sulina prin Decizia din 19 octombrie 

1859. În perioada 1860-1878, operaţiile sale erau controlate de un funcţionar numit 

de guvernul otoman. A fost desfiinţată în urma aplicării Aranjamentul de la Sinaia. 

Principalele sale atribuţii constau în perceperea taxelor de navigaţie şi sanitare, a 

amenzilor aplicate de Căpitănia Portului Sulina şi Inspecţia de Navigaţie, 

întocmirea statisticilor comerciale şi de navigaţie pe sectorul Dunării maritime
17

. 

 
 

Fig. 11
18

 

 

 
Fig. 12

19
 

 

Sigiliile Comisiei Europene a Dunării - Comitetul Tehnic 

 

Serviciul Tehnic a fost înfiinţat în 1856 la Sulina. Iniţial, Serviciul Tehnic 

poseda ateliere şi la Tulcea, care au fost desfiinţate în 1865; acest Serviciu avea la 

Sulina ateliere şi şantiere pentru repararea navelor Comisiei şi confecţionarea 

pieselor şi utilajelor necesare. În afară de aceasta mai poseda trei cariere de piatră 

la Tulcea şi una la Isaccea. În 1933, s-a produs o restructurare, reînfiinţându-se 

ateliere şi la Tulcea, unde era sediul depozitelor şi magaziilor sale. A fost desfiinţat 

în urma Aranjamentul de la Sinaia. 

                                                           
17

Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 98. 
18

 Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, d. 

33/1895-1924, f. 303., document datat 23 noiembrie 1923. 
19

 Ibidem, d. 59/1916-1924, f. 72, document datat 15 iunie 1920. 
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Principalele sale atribuţii erau elaborarea proiectelor de ameliorări la gurile 

Dunării şi pe fluviu, executarea lor, menţinerea stării de navigabilitate, instalarea şi 

întreţinerea farurilor, geamandurilor şi semnalelor de ceaţă, construcţia, întreţinerea 

şi repararea imobilelor, întreţinerea materialului flotant
20

. 

 

            
Fig. 13. Sigiliul Comisiei Europene a Dunării - Comitetul Tehnic (1858)

21
. 

 

 
 

Fig. 14
22

 

                                                           
20

 Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 9. 
21

Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, d. 

4/1857-1858, f. 228, document datat 1858. 
22

 Ibidem, d. 47/1915-1925, f. 34, document datat 13 septembrie 1923. 
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Fig. 15
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Fig. 16
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    Fig. 17 

25
 

 

 
 

Fig. 18
26

 

                                                           
23

 Ibidem, d. 57/1916-1936, f. 1, document datat 12 iunie 1936. 
24

 Ibidem, d. 58/1916-1924, f. 108, document datat 3 octombrie 1924. 
25

 Ibidem, d. 62/1917, f. 43, document datat 30 noiembrie 1917. 
26

 Ibidem, d. 63/1917-1921, f. 112, document datat 26 august 1920. 
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Sigiliile Comisiei Europene a Dunării - Inspecţia de Navigaţie 

 

Inspecţia de Navigaţie a fost înfiinţată în 1861, în ciuda opoziţiei guvernului 

otoman, care nu a recunoscut oficial acest Serviciu decât în 1865. Până în 1878, 

inspectorul de navigaţie era numit şi salarizat de guvernul otoman, fiind obligatoriu 

supus otoman şi îşi exercita atribuţiile în numele Sublimei Porţi, sub supravegherea 

Comisiei. Aceasta nu avea dreptul de a-l revoca, ci putea numai solicita acest lucru 

guvernului otoman. În urma tratatului de Berlin, Inspecţia de Navigaţie a trecut în 

subordinea C.E.D. În atribuţiile sale intrau aplicarea regulamentului de navigaţie şi 

poliţie fluvială, inclusiv judecarea, în primă instanţă, şi condamnarea 

contravenienţilor, asigurarea serviciului de pilotaj fluvial între Brăila şi Sulina, 

efectuarea operaţiunilor de salvarea navelor pe fluviu în caz de accident, efectuarea 

de sondaje. A fost desfiinţat în urma Aranjamentul de la Sinaia
27

. 

 

             
      Fig. 21

28
          Fig. 22

29
   Fig. 23

30
 

 

 

Sigiliile Comisiei Europene a Dunării - Căpitănia Portului Sulina 

 

Căpitănia Portului Sulina a fost înfiinţată în 1857; până în 1924 a purtat 

denumirea de Căpitanatul Portului Sulina. Până în 1878, şeful acestui Serviciu  a 

avut un regim similar cu inspectorul de navigaţie. Principalele sale atribuţii 

cuprindeau aplicarea Regulamentului de navigaţie şi poliţie fluvială în rada portului 

Sulina şi pe un sector de două mile de la capătul digului Nord, judecarea în primă 

instanţă, a contravenţiilor la regulamentul de navigaţie, încasarea amenzilor, 

efectuarea de sondaje, salvarea navelor aflate în pericol, asigurarea pilotajului la 

intrarea pe fluviu şi a serviciului farurilor şi semnalelor de ceaţă la Sulina, Sf. 

Gheorghe şi de pe Insula Şerpilor. În 1938 a fost preluată de România
31

. 

                                                           
27

 Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 9. 
28

 Arhivele Naţionale Galaţi, d. 58/1916-1924, f. 108 v., document datat 3 octombrie 1924. 
29

 Ibidem, d. 86/1919-1925, f. 201, document datat 30 decembrie 1924. 
30

 Ibidem, d. 10/1863-1872, f. 46, document datat 31 mai 1863. 
31

 Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 9. 
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Fig. 24
32

               Fig. 25
33

 

 

 

Sigiliile Comisiei Europene a Dunării - Serviciul Spitalelor 

 

Serviciul Spitalelor. În 1857 C.E.D. a înfiinţat spitale la Sulina şi Tulcea. 

Acesta din urmă şi-a restrâns activitatea în 1860 şi s-a desfiinţat în 1862. La Sulina, 

pe lângă vechiul spital central, s-a înfiinţat şi un spital de boli contagioase. A fost 

preluat de România în urma Aranjamentul de la Sinaia
34

. 

 

 
Fig. 26

35
 

                                                           
32

 Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, d. 

33/1895-1924, f. 326, document datat 28 iunie 1924. 
33

 Ibidem, d. 49/1915-1925, f. 149, document datat 30 martie 1923. 
34

 Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 9. 
35

 Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, d. 

39/1913-1924, f. 57, document datat 19 septembrie 1923. 
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Matrice sigilare utilizate de Comisia Europeană a Dunării 

 

 
 

Matrice sigilară rotundă (55 mm.) din alamă, gravată în incizie, având în 

câmp un trident. În exergă, între două cercuri liniare, legenda: · COMMISSION 

EUROPÉENNE DU DANUBE ·.  

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 233. 

 

 
 

Matrice sigilară rotundă (35 mm.) din alamă, gravată în incizie, având în 

câmp menţiunea COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE, mărginit la 

exterior de un cerc liniar. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 237. 
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Matrice sigilară rotundă (32 mm.) din metal, gravată în incizie. În exergă, 

mărginită de un cer liniar la exterior, legenda: · COMMISSION EUROPÉENNE · 

DU DANUBE (cuvintele DU DANUBE amplasate central în câmpul matricei 

sigilare). 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 232. 

 

 
 

Matrice sigilară rotundă (35 mm.) din alamă, gravată în incizie, având în 

câmp menţiunea SECRETARIAT. În exergă, între două cercuri liniare, legenda: · 

COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE ·. Textul din legendă este delimitat 

în partea inferioară de o ancoră în miniatură. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 235. 
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Matrice sigilară rotundă (30 mm.) din alamă, gravată în excizie. În exergă, 

mărginită de un cer liniar la exterior, legenda: COMMISSION EUROPÉENNE DU 

DANUBE CAISSE CENTRALE (cuvintele DU DANUBE amplasate central în 

câmpul matricei sigilare).  

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 239. 

 

 
 

Matrice sigilară rotundă (32 mm.) din metal, gravată în incizie. În exergă, 

mărginită de un cer liniar la exterior, legenda: · CAISSE DE LA COMMISSION 

EUROPÉENNE · DU DANUBE (cuvintele DU DANUBE amplasate central în 

câmpul matricei sigilare). Textul din legendă este delimitat de o stea în opt colţuri. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 236. 



DANUBIUS XXXII   513 

 
 

Matrice sigilară rotundă (33 mm.) din metal, gravată în incizie. În câmp 

menţiunea CAISSE DE TOULTCHA. În exergă, între două cercuri liniare, 

legenda: COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE. Textul din legendă este 

delimitat de o stea în şase colţuri. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 241. 

 

 
 

Matrice sigilară rotundă (32 mm.) din alamă, gravată în incizie, având în 

câmp menţiunea COMITE TECHNIQUE. În exergă, între două cercuri liniare, 

legenda: · COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE ·. Textul din legendă 

este delimitat de o stea în şase colţuri. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 242. 



  DANUBIUS XXXII 514 

 
 

Matrice sigilară rotundă (33 mm.) din alamă, gravată în excizie, având în 

câmp menţiunea SERVICE TECHNIQUE. În exergă, între două cercuri liniare, 

legenda: · COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE ·. Textul din legendă 

este delimitat în partea inferioară de o ancoră în miniatură. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 243. 

 

 
 

Matrice sigilară rotundă (33 mm.) din alamă, gravată în incizie, având în 

câmp menţiunea SERVICE TECHNIQUE. În exergă, între două cercuri liniare, 

legenda: · COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE ·. Textul din legendă 

este delimitat în partea inferioară de o ancoră în miniatură. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 244. 

 



DANUBIUS XXXII   515 

 
 

Matrice sigilară rotundă (33 mm.) din metal, gravată în incizie. În câmp 

menţiunea SECT. DES TRAV. EMBOUCHURES. În exergă, mărginită de un cer 

liniar la exterior, legenda: COMMISSION EUROPÉENNE DU DANUBE. Textul 

din legendă este delimitat de o stea în şase colţuri. 

Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia „Matrice sigilare” nr. 240. 

 


