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CODURILE. 
  Totalitatea codurilor individuale corespunzând 
carateristicilor descriptive generale formează primul 
modul al codului analitic, respectiv codul numeric. 
Fiecare CPM este introdusă într-o casetă de prezentare 
care conţine următoarele elemente: 
A- codul analitic, rezultat din codificarea elementelor 
analitice sau caracteristicilor unei CPM conform 
elementelor prezentate în Capitolul anterior. El 
cuprinde trei module, respectiv: 
  A1- codul numeric al caracteristicilor CPM (nr. 1 
pe imaginea din Fig. 24). 
  A2- codul tipului de ordine din  blocul de text (nr. 
2). Cele două, reunite, apar pe ultima linie gri (nr 3.) 
  A3- codul tipului de titlu (nr. 7) rezultat din 
reunirea codului general al tipului de font (nr. 4) cu 
tipul de titlu şi numărul de ordine (nr. 5, nr. 6). 
    Astfel ia naştere  codul analitic (nr. 8). 
B- codul secvenţial  (nr. 9 pe imaginea din Fig.24). 
Acesta poate fi considerat numărul de ordine al 
obiectului din catalog şi permite o referire rapidă.        
Acolo unde apar si subtipuri sau varietăţi ale unei CP, 
codul secvenţial al unui subtip este codul CPM 
respective plus numărul subtitlului (vezi Fig. 25-). 

THE CODES 
 

 The totality of the individual codes according to the 
general descriptive features constitutes the first module 
of the analytical code, i.e. the numerical code. Each 
FPC is introduced into a presentation case that 
comprises the following elements: 
A- the analytical code, resulting from the codification 
of the analytical elements or features of a card 
according to the features presented in the previous 
Chapter. It comprises three modules, as follows: 
   A1 - the numeric code of the FPC features (nr 1. 
in the image at Fig. nr. 24). 
 A2- the order type code of the text block 
indications (Nr 2.). These two, reunited, appear on the 
last grey line (Nr. 3). 
 A3- the title type code (nr. 7). resulting from 
joining together the font type code (nr. 4) and the title 
type and the title item number (nr. 5, nr. 6). 
  Thus, the analytical code appears (nr. 8). 
B- the sequential code (Nr. 9 in the image at Fig. 24).  
This may also be considered the item number of a 
card in the catalogue order and has been provided for 
fast reference. Where subtypes or varieties appear for a 
card, the sequential code of a subtype comprises the 
code of the respective FPC plus the subtype item 
number (see Fig. 25-). 

 

Fig. 25  - utilizarea codului secvenţial pentru un subtip de CPM    (subtipul 1.1) 
              - the use of the seqential code with a FPC subtype   (subtype 1.1) 
 

 
 

  O ultimă observaţie priveşte valoarea în puncte 
atribuită: în descrierea unei CPM (vezi Fig. 24, 
câmpul 12- elemente descriptive), apar uneori menţiuni 
la Nota Bene (NB); elementele menţionate acolo nu 
sunt luate în considerare la stabilirea valorii în 
puncte, care este valoarea stabilită pentru tipul de CP 
respectiv. Astfel de detalii sunt menţionate ca 
atenţionare cu privire la piesa respectivă ilustrată, 
nefiind încă limpede dacă detaliile menţionate apar pe 
toate exemplarele tipului descris. Pentru un colecţionar 
interesat, astfel de detalii pot ridica uneori valoarea 
individuală a unei CPM. 

  A last but not least detail refers to the attributed 
point value: în the description of  a FPC (see Fig. 24, 
field 12- descriptive elements), sometimes details are 
given as Nota Bene (NB), please note that such 
details are not being considered for the point value, 
which reflects the value of the described card type. 
Such "N.B." details are only mentioned in respect with 
the illustrated card, being not clear yet whether those 
details do appear on all copies of that card type. For the 
interested collector, such details may sometimes 
augument the point value of an individual item. 
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3. DOUĂ EXEMPLE DE INDENTIFICARE A CODULUI UNEI CPM 
TWO EXAMPLES OF THE FPC's CODE IDENTIFICATION. 

 

CAZUL 1: CPM cu titlu în 1 limbă                     CASE 1: FPC with title in 1 language 

 
Tipul CPM conform elementelor  

descriptive: 
Codul numeric 
Numeric code 

The FPC type according to the 
descriptive elements: 

- CPM simplă = A1 =  Simple FPC 
- CPM cu titlu în limba germană = A11 = FPC with title in German 

FELDPOSTKARTE = A1108 = FELDPOSTKARTE 
bloc text în stânga, orientare orizontală = A1108-12 = text block on left, horizontal orientation 

indicaţie expeditor în 7 limbi = A1108-127 = sender indications in 7 languages 
dispunere pe 7 rânduri = A1108-1271 = arrangement into 7 rows 

aliniere la stânga =  A1108-1271-1 = alignment to left 
Acesta este codul numeric, la care se adaugă 

codul tipului de ordine de mai jos: 
This is the numeric code, to which the order 
type code will be added below: 

Ordine K7g = AONM tip 7a  > A1108-1271-1 / K7g+7a < Order K7g = AONM type 7a   

Acesta este codul de ordine, care s-a adăugat mai sus That is the order code that has been added above. 

La acest cod se va adăuga codul tipului de titlu, 
respectiv G081-2C-1. 

To this code we will add the title type code, 
respectively G081-2C-1. 

cod analitic >: A1108-1271-1 / K7g+7a / G081-2C-1 <  analytical code: 
Fiind prima CPM din acest tip, se adaugă şi numărul de 
ordine 1 rezultând codul analitic individual al acestui tip 
de carte poştală: 

Being the first FPC of this type in the group, the item 
number 1 is added, resulting the final analytical code of 
this specific card type: 

A1108-1271-1 / K7g+7a / G081-2C-1 / 1 
Analizând structura grafică, stabilim tipul general în titlul descriptiv al CPM: 

Analyzing the graphic structure, we determine the general type in the descriptive title of the FPC: 
CPM  cu indicaţii loc ştampilă cerc, gratuitate, editor şi 

OPM destinatar. 
FPC  with cancel place circle, postage-free, editor and 

addressee FPO indications.  
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CAZUL 2: CPM cu titlu în 2 limbi                   CASE 2: FPC with title in 2 languages    

 
Tipul conform elementelor  

descriptive: 
Codul numeric 
Numeric code 

The type according to the descriptive 
elements: 

- CPM simplă = A1 = Simple FPC 
- CPM cu titlu în limba germană = A11 = FPC with title in German 

FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE = A1113 = FELDPOSTKORRESPONDENZKARTE 
titlu în 2 limbi = A1113-2 = title in 2 languages 

limbi: germană, cehă = A1113-22 = languages: German, Czech 
titlu în lb. cehă: DOPISNICE POLNI POSTY = A1113-2204 = title in Czech: DOPISNICE POLNI POSTY 

bloc text în stânga, orientare orizontală = A1113-2204-1 = text block on left, horizontal orientation 

indicaţie expeditor în 8 limbi = A1113-2204-18 = sender indications in 8 languages 
dispunere pe 8 rânduri = A1113-2204-181 = arrangement into 8 rows 

aliniere la stânga =  A1113-2204-1181 = alignment to left 
Acesta este codul numeric, la care se adaugă 

codul tipului de ordine de mai jos: 
This is the numeric code, to which the order 
type code will be added below: 

Ordine L8f = AONP tip 6a  = A1113-2204-11811 / L8f+6a = Order L8f = AONP type 6a   

Acesta este codul de ordine, care s-a adăugat mai sus That is the order code that has been added above. 

La acest cod se va adăuga codul tipului de titlu, 
respectiv GC4-132-4A-3dE.  Litera E s-a adăugat 
pentru a semnala că titlul prezintă o eroare.  

To this code we will add the title type code, 
respectively GC4-132-4A-3dE.  Letter E was added in 
order to point out that the title presents an error. 

cod analitic: > A1113-2204-1811 / L8f+6a / GC4-132-4A-3dE <  analytical code: 
Fiind prima CPM din acest tip, se adaugă şi numărul de 
ordine 1 rezultând codul analitic final individual al 
acestui tip de carte poştală: 

Being the first FPC of this type in the group, the item 
number 1 is added, resulting the final analytical code of 
this specific card type: 

Nr.  A1113-2204-1811 / L8f+6a / GC4-132-4A-3dE / 1 
Analizând structura grafică, stabilim tipul general în titlul descriptiv al CPM: 

Analyzing the graphic structure, we determine the general type in the descriptive title of the FPC: 
CPM cu indicaţii loc ştampilă dreptunghi şi gratuitate. FPC with cancel place rectangle and postage-free indications.  

 

 


