
BUCUREŞTII ŞI SIGILOGRAFIA 

de EMIL VIRTOSU 

In rîndurile ce urmează prezentăm două aspecte ale Bucureştilor 
din punctul de vedere al sigilografiei : 

1. Meşterii sigilari bucureşteni îşi cîştigaseră un bun renume, astfel 
că ajung să făurească sigiliile unora din mănăstirile de la Athos 
(1800-1801). 

2. Schimbarea sigiliilor întregii administraţii comunale a Bucureşti
lor, în 1868, după detronarea lui Vodă Cuza. 

1. Sigilii athonite făurite la Bucureşti 
Mănăstirea Caracalu de la Athos îşi comandă, în anul 1800, un 

sigiliu, la meşteri din Bucureşti, şi-l primeşte la începutul anului urmă
tor, prin mijlocirea egumenului mănăstirii Cotroceni. 

Urmînd acest exemplu, Marea Lavră a Sf. Atanasie, tot de la Athos, 
îşi comandă şi ea, prin mijlocirea aceluiaşi egumen, un sigiliu tot la 
Bucureşti, deo~rece acolo, „sînt meşteri mai pricepuţi". Aflăm, cu acest 
prilej, că sigiliul trebuia să fie împărţit în patru părţi, o a cincea parte 
constituind-o mînerul în formă de şurub, cu ajutorul căruia, pentru efec
tuarea sigilării, se reuneau, prin înşurubare, cele patru părţi amintite. 
ln cîmpul sigiliului avea să fie gravat Sf. Atanasie, iar circular legenda : 
Sigiliul pentru trebuinţa Marii Lavre a Sf. Atanasie. 

Scrisoarea de comandă cuprinde şi o precizare deosebit de pre
ţioasă, care ne arată unele din precauţiile luate de mănăstire pentru a 
împiedica falsificarea sau folosirea dolosivă a unei replici a acestui sigiliu. 
Se menţionează anume ca în fiecare din cele patru părţi amintite, în 
care avea să fie împărţit sigiliul, să se lase un mic medalion gol, negravat, 
iar aceste patru medalioane să fie dispuse în cîmpul sigiliului în formă 
de cruce, înăuntrul fiecăruia din aceste patru medalioane urmînd să se 
graveze, la Athos, un simbol, după cum avea să se găsească mai nimerit. 

Se menţionează de asemenea în scrisoare că cele cinci părţi ale 
acestui sigiliu aveau să fie încredinţate, de mănăstire, la cinci fraţi că
lugări (astfel că sigilarea unui act trebuia să se bucure de concursul 
tuturor acestor cinci păstrători de sigiliu, spre a se putea realiza). 

Se comanda deci la Bucure$ti un sigiliu împărţit, de tip clasic, dar 
care avea să servească, după cum se arată în scrisoare, numai la sigi
larea zapiselor, adică a actelor ce priveau viaţa economico-financiară a 
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mănăstirii, iar sigiliul folosit pînă atunci rămînea să servească şi mai 
departe, dar numai la corespondenţa propriu-zisă. 

Informaţiile de mai sus se găsesc în scrisoarea pe care, la 26 fe
bruarie 1801, Natanail - proegumen şi epitrop al Marii Lavre o adre
sează arhimandritului Visarion - egumenul Cotrocenilor. 

La 13 iunie, acelaşi an, Natanail revine cu cererea sa, ceea ce arată 
că sigiliul Marii Lavre nu fusese încă executat şi trimis. Această scrisoare 
menţionează un nou text pentru legenda sigilară : Sigiliul sfintei mănăs
tiri a Marii Lavre a sfîntului Atanasie cel din Athos. 

Din nefericire, corespondenţa ulterioară nu ni s-a păstrat, astfe1 
că nu ştim cum s-a executat pînă la urmă această comandă sigilară, 
despre care lipsesc şi precizările privind gravorul, metalul, dimensiunile, 
realizarea artistică şi tehnică, data la care va fi fost terminat şi data 
cînd a fost pus în funcţiune etc. In schimb, faptul că mănăstiri de la 
Athos îşi comandă sigilii la Bucureşti, la începutul secolului al XIX-lea 
constituie o dovadă a creşterii forţelor de producţie din Ţara Româ
nească, precum şi renumele deosebit de care se bucurau în Orient meş
terii sigilari din Bucureşti 1. De aceea ne întrebăm dacă şi acest sigiliu 
al conducerii Athosului nu va fi fost făurit tot la Bucureşti, aşa cum este 
cazul pentru alte sigilii athonite. Adăugăm că folosirea sigiliilor îm
părţite este foarte răspîndită la Athos. Conducerea însăşi, de la Caries, 
capitala peninsulei monahale athonite, întrebuinţează un sigiliu împărţit, 
ale cărui cinci părţi sînt păstrate de patru protaţi sau epistaţi, şurubul 
fiind în păstrarea unui al cincilea, preşedintele. Această constatare o 
face Emm. Miller, la 1863 2 precum şi T. T. Burada, nu mult după 
această dată 3. Aceeaşi constatare e valabilă şi în primul deceniu al seco
lului nostru şi a rămas, probabil, valabilă pînă astăzi. 

Reproducem în anexe textul grec şi traducerea celor două scrisori, 
atît de importante pentru noile precizări privind legăturile dintre ţările 
noastre şi orientul apropiat. 

2. Sigiliul Bucureştilor la 1866-1868 

Prin decretul nr. 1740 din 7 decembrie 1864, publicat în Monitorul 
Oficial, nr. 277 din 11/23 decembrie, Vodă Cuza, după raportul lui 
M. Kogălniceanu, ministru la „Departamentul de Interne, Agricultură şi 
Lucrări Publice", întemeindu-se şi pe „Chibzuirea Consiliului Comunei 

1 Vezi Anexa. 
2 „Les deliberation n'ont de valeur qu'autant qu'elles sont revetues de 

l'empreinte du sceau officiel. Ce sceau, en argent, est coupe en quatre parties, 
dont chacune reste entre les mains d'un epistate. Le president posscde la cle-f 
ă vis qui les rassemble toutes les quatre et il faut la reunion de ces cinq volontes 
pour valider une decision" (Emm. Miller, Souvenirs du Mont Athos„. Paris, 
1889, p. 7). 

3 „Pecetea ce au epistaţii e de argint şi frintă în patru bucăţi : fiecare are 
cite un pătrar din ea : trebuie deci consimţămîntul unanim al acestor epistaţi, 
pentru ca actul care se învesteşte cu aceea pecete să-şi aibă tărie şi să se aducă 
la îndeplinire" (T. T. Burada, O călătorie la muntele Athos, în „Revista pentru 
istorie, arheolog.ie si filologie", I, vol. I. Buc .. 1882, p. 393). 

124 www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Bucureşti", fixează ca „arme" ale Bucureştilor „un scut cu sîntul marele 
martir Demetriu (patronul oraşului), pe cîmp de azur, surmontat de o 
coroană murală şi terminat de o eşarpă tricoloră avînd de tendinţiă : la 
dextra, un păstor cu un cîne, în suvenirea originei tradiţionale a oraşului 
(Bucur păstorul, fundatorul Bucureştilor) şi la senestra un herald cu 
armele ţării sub coroana domnească, ca semn de oraş capitală". Noua 
stemă din 1 e64 renunţă la tenanţi şi introduce deviza „Patria şi dreptul 
meu". Vom arăta în continuare cum se prezintă şi sigiliul Bucureştilor 
iniţiat în 1866, definitivat în 1868. Astfel la 24 ianuarie 1866, gravorul 
Menahem Carniol încheie un contract cu Primăria Bucureşti (primar 
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Stema din sigiliul Bucureştilor (1868) 

C. Panaiot), îndatorindu-se să facă 56 „sigilie, trebuincioase atît în can
celaria sa, cît la celelalte stabilimente dependinţi de comună cu noua 
stemă şi devisa oraşului, după modelul ce mi s-a dat" 1• 

Contractul precizează. că „dintr-însele, cincizeci şi cinci vor fi de pa
truzeci şi unu (no. 41) milimetre, iar una mică de douăzeci (no. 20) mili
metre în diametru". 

1 Arh. St. Buc., Primăria Bucureşti, dos. 225/1868 : „Confecţionarea a 56 
sigilii pentru comună şi altor autorităţi dependinte de dînsa". (Întreaga expunere 
şi citatele se întemeiază pe actele aflate în acest dosar. Modelul prezentat 
'4,5 X 5 cm) este anexat la f. 3-a a dosarului reprodus aici). 
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Deşi nu se specifică metalul din care aveau să fie confecţionate, 
totuşi, ţinînd seama de caracteristicile tehnice ale timpului, considerăm 
că aceste tipare sigilare aveau să fie făcute din bronz. 

O listă, alăturată acestui contract 1, precizează legenda, felul şi 
distribuirea acestor 56 sigilii, punîndu-ne astfel în directă legătură cu 
viaţa administrativă a Capitalei şi a instituţiilor dependente, după cum 
urmează: 

1. „Primăria communei Bucuresci : 2 pentru ceară, 1 mic tot pen
tru ceară, 3 pentru „cerneală". 

2. Officerul stării civile, circ. 1, 2, 3, 1, 5, din Bucuresci" : 5 pentru 
ceară, 5 pentru cerneală : 

3. Commandantul legiunii 1, 2, 3, 4, 5 a guardiei cetăţenesci din 
Bucuresci" : 5 pentru ceară, 5 pentru cerneală. 

4. „Consiliul de recensement al guardei cetăţenesci din Bucuresci" · 
1 pentru ceară, 1 pentru cerneală. 

5. „Sch6la primară publică de băeţi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, din Bucu
resci" : 5 pentru ceară, 5 pentru cerneală. 

6. Sch6la primară publică de fete Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din Bucu
resci" : 7 pentru ceară, 7 pentru cerneală. 

7. Sch6la comerciale publică din Bucuresci" : 1 ceară, 1 cerneală. 
8. „Serviţiul sanitar al communei Bucuresci" : 1 ceară, 1 cerneală . 

. Contractul arată că preţul fiecărui sigiliu este de 19 lei noi, ceea 
ce revine la un total de 1064 lei noi, din care 400 aveau să fie plătiţi 
înainte, iar restul în timp de şase săptămîni, pe măsura predării sigiliilor. 

Contractul mai cuprinde şi clauza că „dacă onor. Municipalitate 
va avea trebuinţă şi de alte asemenea sigilii, mă oblig a i le face şi pe 
acestea tot cu preţul de cîte lei nousprezece· (no. 19) bucata". 

Peste cîteva zile de la încheierea acestui contract are loc lovitura 
de la 11 februarie 1866, cu detronarea conspirativă a lui Vodă Cuza, 
astfel că, în aşteptarea eventualelor schimbări pe care acest eveniment 
politic putea şi avea să le aducă şi în ceea ce privea emblema sau stema 
de pe sigiliile oraşului Bucureşti, comanda sigiliilor rămîne în suspensie. 

Intr-adevăr, la 4 august anul următor, stema oraşului Bucureşti 
este schimbată şi, la o dată pe care n-o cunoaştem, realizarea sigiliilor 
cu noua stemă este încredinţată aceluiaşi gravor Menahem Carniol „gra
vorul brevetat al curţii domneşti", la sfîrşitul lunii ianuarie 1863 
dîndu-i-se şi acontul de 400 lei. Din noile sigilii, desigur tot din bronz, 
sînt predate la început numai şase bucăţi, iar pentru punerea lor în 
serviciu se încheie un proces verbal, la 25 martie 1868, al cărui text îl 
vom reproduce în întregime, deoarece dintr-însul luăm cunoştinţă în amă
nunt, între altele, şi de modul în care sînt scoase din serviciu şi anulate 
tiparele sigilare foste pînă atunci în funcţiune. Iată acest proces verbal : 

1 Prima formă a acestei liste cuprinde 86 sigilii, număr provenit pe de o 
pa1te, din faptul că, la început, unora din instituţiile dependente li se atribuise 
nn număr mai mare de sigilii : iar pe de altă parte de prezenţa unor şcoale „supt
rursale" de băieţi şi fete şi a „Şcoalei de comerţ". În aceeaşi listă, sigiliile pentrn 
tuş (cerneală) sînt denumite sigilii „de timbrat". 
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înregistrat martiu 1868. 
Nr. 3329. 

PROCES-VERBAL 

După chibsuh·ea Consiliului Municipal, din şedinţa de la 4 august, anul 
trecut, aprobată şi de măria sa domnul, stema oraşului Bucureşti schimbîndu-'5e, 
a trebuit a se schimba şi sigiliul primăriei precum şi ale autorităţilor celorlalte, 
dependinte de comună, spre a purta în viitor noua stemă. 

S-a însărcinat dar cu facerea nouelor sigilie d. Menahem Carniol, gravorul 
brevetat al curţii domneşti. Numitul gravor aducînd şease din bucăţile de sigilii 
ce i s-a comandat, adică, trei pentru cerneală şi două mari şi una mică, pentru 
r.eară, cu inscripţiune : Primăria comunei Bucuresci : · 

Subsemnatul, primarul, astăzi, luni 25 martiu 1868, am ordonat să se dea 
dintr-însele, spre întrebuinţare, în cancelaria primăriei, cu început de mîine 
26 martiu, patru bucăţi, adică : 

1 pentru ceară, la registratură. 

1 idem pentru cerneală, la biroul biletelor de construcţiuni. 

1 idem pentru cerneală la casierie, pentru bonurile ce se eliberează împru
muturilor comunei. 

1 idem pentru ceară la secretar. 
Sigiliul cela mic l-am încredinţat tot sec1·etarului, pentru corespondenţa 

semioficială a primarului. 
Cel de al 6-lea sigiliu, pentru cerneală, destinat biroului ataşat pe lîngă 

Prefectura Poliţiei, pentru biletele de legitimaţiune şi de vite, rămîne provizoriu 
în păstrarea secretarului pînă se va da şi el capului acelui birou adică după ce 
se vor întrebuinţa biletele încredinţate acestui împiegat şi care sînt mai dinainte 
investite cu vechiul sigiliu. 

Sigiliile cele vechi, în no. de patru bucăţi : două pentru ceară şi două pentru 
cerneală, ţinute unul la registratură, unul pentru biroul, biletelor de construcţiune, 
unul la casierie şi cel de-al patrulea la îngrijitorul haspelului comunal, luîndu-se 
de la impiegaţii ce le ţinea, s-a dat d-lui Carniol, de le-a stricat prin pilă cu 
c;emnul X pe gravură, în presenţa mea, tot astăzi, spre a nu mai putea fi între
huinţate. 

Totodată s-a stricat în aseminea mod alte două sigilie : unul din anul 1862, 
cu o marcă vechie a oraşului (Dreptatea ţinînd în mină o balanţă) şi altul cu 
stema ţerei, care se afla tot la registrator. Aceste sigilie stricate s-a dat d. Intentent 
al haspelului comunal, spre a le păstra depuse într-o pungă de pînză sigilată cu 
noul sigiliu. 

Prezentul proces-verbal s-a făcut la primărie astăzi 25 martie 1868 şi s-a 
1mbscris de mine şi contrasemnat de secretar. 

Primarul comunei Bucuresci, 
C. PANAIOT 

Secretarul, 
T. I. FOCŞANEANU 

(Urmează semnăturile celor în drept, de primirea sigiliilor). 

Astăzi 30 aprilie 1868 s-a dat şi cel de-al şeselea sigiliu, cu inscripţiunea : 
Primăria comunei Bucuresci în primirea d-lui Costache Dimitrescu, capul biroului 
îm:ărcinat cu darea biletelcr de legitimaţiune şi pentru vinderea vitelor, spre a 
i;e servi cu dînsul la darea ziselor bilete, cu început de mîine l Mai. 

Primarul, C. Panaiot. 
Secretarul, T. I. Focşăneanu. 
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La 19 aprilie, M. Carniol predă încă două sigilii (tuş şi ceară) cu 
legenda : Serviţiul sanitar al comunei Bucuresci. Sigiliile aceste sînt 
încredinţate medicului-şef, ca să le pună în serviciu începînd chiar de a 
doua zi. In acelaşi timp, „cele trei sigilii aflate în cancelaria medicului 
şef, adică două cu armele ţării şi cu inscripţiunea : Serviţiul Medicului şef 
al Capitalei, sigilii vechi, de cînd acest post depindea de Ministerul de 
Interne : cel de al treilea, cu şarpele lui Esculap şi cu inscripţiunea : 
Consiliul de hygienă publică şi salubritate, luîndu-se, s-a stricat şi s-a 
dat d-lui intendent al ospelului comunal, spre a le păstra depuse într-o 
pungă de pînză, sigilată cu sigiliul Primăriei. 

Se încheie cu acest prilej un proces-verbal semnat de primar, secre
tar şi medicul şef, dr. Felix. 

Despre punerea în serviciu a celorlalte sigilii nu se face nicio 
menţiune în dosar. Aflăm doar că, pînă la 27 mai 1868, sigiliile toate 
fuseseră predate de gravor, dar sigiliile şcoalelor nu se trimiseseră încă 
la şcoale. 

Aflăm de asemenea că toate sigiliile vechi ale Primăriei Bucureşti 
aveau a se „desfiinţa prin încheiere de proces-verbal", după modul adop
tat, adică prin pilire şi apoi aveau să fie încredinţate „intendentului", 
pentru păstrare. 

Adăugăm că în toamna anului 1868 se mai comanda un sigiliu 
„săpat relief", pentru „biroul servitorilor". 

Rămîne încă neclarificată chestiunea „desfiinţării" tiparelor sigi
lare vechi ale autorităţilor statului : Cînd se introduce această practică ? 
Are un caracter general? A fost aplicată cu continuitate sau numai 
sporadic, şi numai de unele autorităţi ? 

Răspunsul nu ne este încă la îndemînă. 

ANEXE 
1 

1801, februarie 26. 
Caries. 

Natanail - epitropul Marei Lavre de la Athos către arhimandritul Visarion 
egumenul mănăstirii Cotroceni, pentru un sigiliu necesar Marei Lavre . 

.. ."tÎ)V J3oi>Â.Â.aV Oe en;etpT)aa Ti!> ICapaKaÂ.Â.tVi!> 'AV9(!l, Kai eA.aJ3a itap' auwi) Ta Tpuiv
Ta EVVEa yp6crta 07tOU eypacp&V Kai iic;; µoi cpav&pcOcrlJ Ti va Ta ICCtµ(!l... µiav J3oi)Â.Â.aV ICaÂ.Î)V 

XP&lci~&Tat TO µovaa•iJPLOV µac;;, Kai Elt&lOÎ) au"t6a& &ivat EltLTT)OLOT&pot oi µaa"t6pot, tmµ&-. 
A.ficrov va TÎ]V Kciµuc;; Kai va µiic;;, TÎ)V aT&iÂ.Â.T)c;;. 'H <'moîa va &Ivat OLT)PT)µEVT) &ic;; TEaaapa 
Tµfiµa"ta Kai !;&J(.O)ptcrta TO oe a1µ6v TT)<;;. iiTL TO µ&T~OUVT)TI]<;;, 6itoi> va 13aa"tcl:>at auwiv 7tEV
T& âo&A.cpoi, 6 Ka9' &ic;; âito Eva KoµciTt, Ota va acppayi,ooµ&v µe auTiV µ6vov 6µoA.oyiac;;, TO 
µftKoc;; TT); oi: va &Iva1 COCJ7t&p Kai Tac;; Â.Ot7tac;; 6itoi> 13ooÂ.Â.6VOµ&v Ta ypciµµaTU, ICUL va ypcicpu 
yupoo9&v : l: cp p u y ic;; Toi) x p to o c;;, T ii c;; M & y ia Tu c;; A. u i) puc;; Toi) ci y i o o 'A 9 a
va ai o o, KUi va &lvat 6 ây10c;; 'A9uv0tcrt0c;; T07tOOµtvoc;;· Kai &ic;; Ta TEaaupu µEpT) ti'jc;; uutftc;; 
J3ouUuc;; va µ&lvl] aito EVU oµtKpov a"tpoyytA.Ov, Ota va J(.Upci~ooµ&V i)µ&Tc;; evtai>9u &le;; EK&ÎVO 
TO 6µ1Kpov 1Cci1to10v crl]µ&îov, 6noi> i19&A.e &up&9ij &uÂ.oyov. 

'Emµ&A.f)aov Â.Ol7tOV 01' UUTÎ]V 6itoi> va YEVlJ el>; 9eÂ.oµ&v, Kai &Ivat ICUÂ.OV Oia TO µo
vacrti)p16v µa;, TÎ)V 61toîav TÎ)V itpoaµf:voµ&v TciJ(.tcr"ta. Kai va eA.91] âacpaA.61:; tic;; X&ipac;; µac;; ..• 1 

1 Arh. St. Buc., M-rea Cotroceni, CXIII/4; ol"ig. grecesc. 
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Traducere: 

... sigiliul l-am dat în mîna lui Antim egumenul mănăstirii Ca
racalu şi am primit de la acesta cei treizeci şi nouă de gro::;i, după cum 
s-a scris şi să-mi faci cunoscut ce să fac cu ei ... 

. . . mănăstirea noastră are nevoie de un sigiliu bun şi, întrucît 
acolo sînt meşteri mai pricepuţi, să te îngrijeşti să-l facă şi să mi-l 
trimiţi. Sigiliul să fie împărţit în patru părţi şi pe lingă acestea să fie 
<şi mînerul lui, adică şurubul, pe care să le ţină cinci fraţi, fiecare cîte o 
parte, ca să sigilăm cu el numai zapise; mărimea lui să fie ca şi a celor
lalte cu care sigilăm scrisorile şi să scrie de jurîmprejur : Sigiliul pentru 
trebuinţa Marii Lavre a sfîntului Atanasie. Şi să fie gravat sfîntul Ata
nasie şi la cele patru părţi ale acestui sigiliu să rămînă cîte un mic 
cerculeţ, ca să gravăm noi, aici, în acest mic spaţiu rotund, un semn 
oarecare, care se va găsi nimerit. 

Să te îngrijeşti, deci, pentru sigiliu, să se facă precum vroim şi 
să fie bun pentru mănăstirea noastră, pe care îl aşteptăm în grabă. Şi să 
ajungă în chip sigur în mîinile noastre ... 

2 

1801, iunie 13, Caries 

Natanail - proegumen şi epitrop al Marei Lavre de la Athos către arhi
mandritul Visarion - egumenul mănăstirii Cotroceni, penţru sigiliul necesar 
Marei Lavre. 

„.tfl<; KapaicaÂ.Â.evfji; J3ouÂ.Â.m; ta ăcrnpa eup(O'ICOVtUl di; to KOlVOV µai; 00'1tOLtlOV Kai 
omoi; liyanăi;, OlOPlO'OV liu:l autu„. IlpoÂ.af36vtcoi; tfli; elxa ypaljl"{I lila va KataO'K&UUO'"{I µiav 
~ouÂ.Â.av toO µovacrtT]piou µai;, li1aµep1~oµtvT] di; ntVtE tµi)µata, nep1txoucra tov dyiov 'A0a
vcicr1ov Kal 6 yl)poi; autfli; va ypcicplJ : I: cp p a 'Y i i; t fi i; ( E p ăi; µ o V fi i; M e 'Y i O' t T] i; A a 1)
j) U <;toi) ayiou 'A0avacriou toi) ev t4'> "AOcp, fttl toi) xptoui; autfji;, Kai O'tau
j)OT]lici)i; autfji; tfli; O'q>payilioi; va µt:iVOJO'l tEO'O'apa nap6µ01a O'T]µEia 0000, liui va e-yxapci~OJ
µev di; autci, tpxoµtvT]i; tvtailta, EVU ti dlioi;, 6noi) i]Ot:Â.e eupe9d napu 7tUVTOJV euÂ.oyov, 
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Traducere: 

... pentru sigiliul mănăstirii Caracalu, am găsit banii la casa noas
tră comună şi dispune de ei după cum doreşti ... 

Mai înainte ţi-am scris să pregăteşti un sigiliu al mănăstirii noastre, 
împărţit în cinci părţi, avînd pe sfîntul Atanasie şi de jur împrejurul 
lui să fie scris : Sigiliul sfintei mănăstiri a Marei Lavre a sfîntului Atana
sie cel din Athos, adică pentru trebuinţa mănăstirii şi, în chip de cruce 
a acestui sigiliu, să rămînă patru asemenea semne o o o o. pentru ca 
să gravăm în acestea - după ce ne va sosi sigiliul - un simbol oare
care, care va fi găsit potrivit de către toţi. Pe care îl aşteptăm neapărat... 

1 Arh. St. Buc., M-rea Cotroceni, CXIII/13; orig. grecesc. Textul este pre
<"edat, sus în stînga, de sigiliul rotund (45 mm), imprimat cu fum, al Marei Lavre. 
In cîmp, sfîntul Atanasie între doi arbori, avînd în dreapta şi în stînga, în litere 
capitale :O AflOC/A9AHA/CIOC!/O EH T/0 A6oo : //Pe margine, legenda în ace-
leaşi caractere capitale: :+ I CCl>PArIC: I ArIH TICIOIAC KE IEPAC ....... MOHIC 
AABPAC Tli EH TO A90. 
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