
 

  

C - "tipar rotit";   
- rotated printing; 

D - eroare de decupare: "tipar rotit şi deplasat spre dreapta"; 
- cutting error; printing apparently rotated and shifted to right; 

 

3 - SISTEMUL DE PUNCTAJ VALORIC 

Sistemul punctelor valorice încearcă să ofere o bază stabilă de evaluare şi să elimine - în măsura în care 

acest lucru este posibil - influenţele oarecum subiective ale pieţelor diferite, urmând ca cererea şi oferta să 

regleze în timp echivalentul valoric al punctului. Pentru stabilirea relativă a valorii, obiectele care nu 

diferă foarte mult ca raritate au fost reunite în anumite grupe de valoare apropiată, deşi în cadrul unei 

grupe valorice raritatea relativă a unor obiecte poate varia faţă de altele. Ecartul unei grupe este oarecum 

uniform pe o scară logaritmică a rarităţii şi respectiv pe o scară liniară a valorii în puncte. Punctele 

valorice sunt acordate pe baza rarităţii comparative între ele a materialelor, corectate cu influenţa pieţei de 

retail al acestui tip de obiect, stabilindu-se valoarea minimă la 5 puncte = cca. 1 Euro (respectiv, 6 

puncte = 1 GBP sau 4 puncte = 1 USD) a celei mai comune cărţi poştale şi la 250 puncte = cca. 50 Euro 

a celui mai rar obiect de acest tip care mai poate fi evaluat cu o relativă precizie în puncte valorice; mai 

sus de această valoare începe piaţa pieselor cu grad înalt de raritate, şi care fac mai degrabă obiectul unui 

preţ de amator  (vezi şi observaţia de la pag. 115). Ele au fost clasificate astfel: 

Trepte valorice:     5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 puncte; 

R relativ rar puţine piese cunoscute; apar ocazional în circuitul 
comercial;  

probabil 
 250-500 p? 

RR rar 
extrem de puţine piese cunoscute, nu apar în circuitul 
comercial decât accidental sau la desfacerea unor 
colecţii specializate;  

probabil 
 500-1000 p? 

RRR foarte rar 

cunoscute în număr extrem de mic, nu mai mult de 5-
10 bucăţi; sunt practic absente din comerţ iar preţul 
lor se negociază în funcţie de rezultatele la licitaţiile 
specializate;  

probabil  
peste 1000  p? 

 

     Desigur, sistemul de punctaj de mai sus trebuie considerat subiectiv, aşa cum este orice sistem de acest 

fel. Totuşi el se bazează pe o experienţă continuă de aproape 40 de ani în domeniu, de contact permanent 

cu piaţa colecţionarilor din acest domeniu, pe urmărirea pieţelor străine specializate şi a celei autohtone 

precum şi a principalelor site-uri de licitaţii on-line din ultimii 10 ani; nu a lipsit nici consultarea 

publicaţiilor specializate din străinătate;  între  cele mai notabile societăţi de studiu care publică informaţii 
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3- THE POINT VALUE SYSTEM. 

The point value system offers a robust basis for evaluation and eliminates - to all possible extent - the 

somewhat subjective influence of the different local markets, the demand and supply being the factors 

regulating the value of one point over in the long run. When the relative value was established, the items 

whose scarcity does not differ substantially were reunited into close value groups, although the relative 

scarcity of certain lots within the same value group may differ to a small extent. The spread of a group is 

somewhat constant against a logarithmic scale of scarcity and a linear scale of point value. The value 

points are net prices and have been provided according to the relative scarcity corrected with the 

influence of the retail market on this type of item; the minimum value of one piece is established at 5 

points = cca. 1 Euro (or 6 points = 1 GBP and 4 points = 1 USD) for the commonest fieldpost card and at 

250 points = cca. 50 Euro of the scarcest item of the kind that can still be evaluated with a satisfactory 

accuracy in value points; beyond this limit, the market for the rare items is subjecting them to the 

„collector's price” (see also the comment on page 115).  The point value system goes as follows: 

Value steps:     5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 points; 

R scarce Not many pcs. known; they appear in the market 
occasionally;  

probably 
 250-500 p? 

 
RR 

 
rare 

Very few pcs. known, they only appear in the market 
accidentally or when specialised collections are offered 
for sale;  

 
probably 

 500-1000 p? 

 
RRR 

 
very rare 

Extremely few pcs know, perhaps no more than 5-10 
pcs; these are practically absent from the market, their 
price is negotiated according to the realizations at the 
specialised auctions;  

 
probably 

 over 1000 p? 
 

 

Looking for Militaria Austriaca? 

 

Visit BERT BRANDAUER's on line shop, 

at 

www.sammlerecke.at 

in beautiful Austria. 

You may find what you are looking for! 
 


