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În ziua de 26 martie 2001. s-a stins din viată la Bucureşti Ştefan D. Tănăsescu, vechi membru 
activ, din 1981 membru de onoare al Societăfii Numismatice Române, in cadrul căreia a desllşurat o 

îndelungată şi remarcabilă activitate. 

S-a născut la Bucureşti, la 8 septembrie 1903. A urmat cursuri de studii superioare la 

Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, obtinând licenta in anul 1926. 

Intrând in aparatul administrativ-financiar al Municipiului Bucureşti, Virgil Madgearu, ministrul 

Finantelor, il trimite in 1929la Paris, pentru a-şi desăvârşi pregătirea de specialitate. 

Revenit in tară, Ştefan D. Tănăsescu şi-a reluat activitatea in cadrul Administratiei Financiare 

a Municipiului Bucureşti, fiind promovat in 1940 in functia de director al Directiei Financiare a 

Capitalei. Această frumoasă carieră a fost însă curmată in 1945 de regimul comunist, instalat la putere 

sub amenintarea tancurilor sovietice. Ulterior, până la ieşirea sa la pensie, Ştefan D. Tănăsescu a 

predat, ca profesor, cursuri de economie şi contabilitate la licee agricole din Dobrogea. 

Proclamat in 1940 membru activ al Societătii Numismatice Române, Ştefan D. Tănăscscu a 

fost ales succesiv in 1947 preşedintele Comisiei de cenzori, apoi in 1950 membru in Comitetul de 

conducere, indeplinind functia de casier-contabil. A fost reales in această functie in anii 1953-1980, 

iar la 27 septembrie 1981 a fost proclamat membru de onoare al Societă)ii Numismaticc Române. 

Ca membru al acestei Societăti, Ştefan D. Tănăsescu a prezentat la şedintele ei comunicări 

pline de interes, din rândul cărora amintim două de o importantă majoră: "Fiscalitatea in domnia lui 

Mihai Viteazul" şi "Medalia lui Mihai Viteazul''. Aceasta din urmă a fost publicată sub titlul: Despre 
medalia lui Mihai Viteazul (BSNR, 67-69, 1973-1975, p. 335-362); folosind aici documentarea de 

care putea dispune la acea dată, autorul propune o teorie originală ce încearcă a explica împrejurările 

in care s-a bătut această monetă-medalie in anul 1600 şi stabileşte cu rigoare falsificări le ulterioare. 

Până in ultimii ani ai vietii, participa regulat la şedintele lunare ale Societătii, din septembrie 

până in iunie. Prezenta sa, distinsă şi discretă, era o adevărată bucurie pentru cei care eram in preajma 

sa şi care ii vom păstra cu totii o neştearsă amintire. 

Octavian Jliescu 
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