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CĂRŢI POŞTALE SIMPLE. A1 SIMPLE FIELDPOST CARDS. 

CPM fără imagini sau text de propagandă, cu sau fără 
elemente grafice decorative adăugate pe oricare din părţi, cu 
cadru, sublinieri, etc.; fără titlu sau cu titlu în una sau mai 
multe limbi, amplasat central în cazul CPM fără linie de 
separaţie verticală sau amplasat la dreapta liniei de separaţie 
deasupra adresei destinatarului ori, uneori, deasupra linie 
verticale de separaţie; fără indicaţii de expediţie, sau cu 
indicaţii de expediţie în una până la nouă limbi formând un 
bloc de text compact, amplasate deasupra sau dedesubtul 
titlului, sau în stânga în cadru complet sau parţial, sau la 
stânga liniei de separaţie verticală, cu orientare orizontală sau 
verticală; cu sau fără indicaţii de gratuitate, cu sau fără 
indicarea locului ştampilei, cu sau fără indicaţia editorului, cu 
sau fără adresa expeditorului ori alte indicaţii imprimate 
privind unitatea militară. Uneori pot apărea indicaţii 
suplimentare. Carton poros sau de calitate superioară până la 
carton cretat; de dimensiuni variabile, culori diferite, cu 
nuanţe variabile. Tipar uniform într-o singură culoare, de 
intensitate variabilă de la foarte intens până la tipar şters, 
uneori accentuată sau atenuată de compoziţia materială a 
hârtiei. 

FPC's without propaganda images or text, with or without 
graphic elements with decorative purpose on any of the card 
sides, frames, lines, etc; no title or a title in one or more 
languages, laid centrally in case of the FPC without vertical 
separation line, or on right of the separation line and above 
the destination address, or, sometimes, above the vertical 
separation line; no sender indications or with sender 
indications in one to nine languages forming a compact text 
block, placed above or under title, or to left in a full or partial 
frame, or to left vs. the vertical separation line, with 
horizontal or vertical orientation; with or without indication 
of postage-free, with or without indication of cancel place, 
with or without editor's indication, with or without sender's 
printed address or army other printed indications about the 
army unit. Sometimes, supplementary indications may be 
added. Card with variable thickness, rather porous to high 
quality paper or chalky cardboard; variable dimensions, 
different colours in variable shades; printed in one single, 
uniform colour, print of variable intensity from very intense 
to very dull, sometimes accentuated or attenuated by the 
paper material composition. 

  
 
 
 
 

CĂRŢI POŞTALE FĂRĂ TITLU. A10 FIEDLPOST CARDS WITHOUT A TITLE. 

CPM fără text suplimentar sau cu text în una sau mai multe 
limbi, cu sau fără indicaţii de expeditor, cu sau fără indicaţii 
de serviciu (OPM expeditor sau destinatar, detalii expeditor 
sau destinatar, indicaţie de gratuitate, indicaţia editorului), cu 
sau fără elemente decorative. 

FPC's with no supplementary text or with text in one or more 
languages, with or without sender indication, with or without 
service indications (sender FPO, addressee FPO, sender's 
details, addressee details, postage-free, editor's indication), 
with or without decorative elements. 

 
 

CĂRŢI POŞTALE FĂRĂ TITLU ŞI FĂRĂ 
INDICAŢII DE SERVICIU.  A100    FIEDLPOST CARDS WITH NO TITLE  

OR SERVICE INDICATIONS. 
 
 

 Fără indicaţii de expeditor. A1001  No sender indication. 

 CPM fără titlu, cu indicaţii de expeditor A1002 FPC with no title, with sender indication; 
 
 

Nr. A1001 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 

(FĂRĂ TITLU / NO TITLE) 

- CPM fără titlu, fără indicaţii de expediţie; 
- linie de separaţie verticală completă; 
- patru linii pentru adresă destinatar, linia 4 dublă; 
- fără indicaţii loc ştampilă; 
- fără indicaţii de gratuitate, 
- fără indicaţii editor; 

- FPC with no title, no sender indications; 
- vertical separation line: complete; 
- four dotted lines for destination, line 4 double; 
- no cancel place indications; 
- no postage-free indications; 
- no editor indications; 

 A1-0001 = 20 p. 
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CĂRŢI POŞTALE FĂRĂ TITLU ŞI  FĂRĂ 
INDICAŢII DE SERVICIU. A100 FIELDPOST CARDS WITH NO TITLE OR 

SERVICE INDICATIONS. 
 

 Fără indicaţii de expeditor. A1001  No sender indication. 
 CPM fără titlu, cu indicaţii de expeditor A1002 FPC with no title, with sender indication; 

 
Indicaţii expeditor stânga,   

orientare orizontală. A1002-2 Sender indication on left,  
horizontal orientation 

 Indicaţii expeditor în 2 limbi A1002-22 Sender indication in 2 languages 
 Aliniere centrată A1002-221 Alignment to centre 
 Ordine A2 = AF tip 1 A1002-221 / A2+1 Order A2 = AF type 1 

 

Nr. A1002-221 / A2+1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 

(fără titlu / no title) 

- linie de separaţie verticală completă; 
- patru linii pentru adresă destinatar, linia 3 
dublă; 

- vertical separation line: complete; 
- four dot lines for destination, line 3 double; 

 A1-0002 = 15 p. 
 

 

29 Iulie 1914- 
Prima zi de război: 

monitoarele dunărene 
deschid focul asupra 

oraşului Belgrad. 
 

 
 

29-th July 1914- 
 The first day of war: the 

Danube monitors open fire 
on Belgrade. 

  

 

Înainte de a porni la luptă  
- o slujbă în pădure.          

 
     
        

Before going into battle  
- a sermon in the woods. 

 
 
 

 


