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 TITLU TIP   TITLE TYPE: 11 11 

Nr.  A1113-1271-1 / K7g+7a / G131-4A-11 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        G131-4A-11 

 

 - linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
NB: bloc text: font serif; 

- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 
double; 
NB: text block font: serif; 

 A1-0531 = 5 p 
 

Titlu / Title 
 G131-4A-10     

G131-4A-10b                                                                                        G131-4A-10c 

Titlu / Title  
G131-4A-11 

 

Titlu / Title  
G131-4A-12 

 

Titlu / Title  
G131-4A-13a 

 

Titlu / Title  
G131-4A-13b 

 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 13a 13a 

Nr.  A1113-1271-1 / K7g+7a / G131-4A-13a / 1 CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi gratuitate. 

FPC with cancel place rectangle 
and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:        G131-4A-13a 
Titlu lung, poziţie înaltă; 

- bloc text: font serif; 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie loc ştampilă dreapta sus, dreptunghi, 
linie punctată; 
 indicaţie de gratuitate înscrisă în dreptunghi; 

Long title, higher position; 
- text block font: serif; 
- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication upper right, rectangle, 
dot line; 
 postage-free indication inscribed in rectangle; 

 

 A1-0532 = 10 p 
 

- titlu: defect de imprimare; 

- title: print flaw;   1.1 
 A1-0532 / 1.1 x 2,5 
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- "Portofrei": font sans-serif; 
- titlu mai jos; title somewhat lower;   1.2 

 A1-0532 / 1.2 x 2,5 
 
 

sus: titlu în poziţie înaltă; 
 

above: title în higher position; 

jos: titlu în poziţie joasă; 
 

below: title in lower position; 
 

 
 
 

Nr.  A1113-1271-1 / K7g+7a / G131-4A-13a / 2 CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi gratuitate. 

FPC with cancel place rectangle 
and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:        G131-4A-13a 
 

Titlu lung, poziţie joasă; 
- bloc text: font serif; 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă;  
 indicaţie loc ştampilă dreapta sus, dreptunghi, linie 
punctată; 
 indicaţie de gratuitate înscrisă în dreptunghi; 

Long title, lower position; 
- text block font: serif; 
- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication upper right, rectangle, dot line; 
 postage-free indication inscribed in rectangle; 

 

 A1-0533 = 15 p 
 
 

 
sus: titlu mai lung (font mai mare) 
 

above: long title (larger size font); 
 

jos: titlu mai scurt (font mai mic); 
 

below: short title (smaller size font); 
 

 
 

Nr.  A1113-1271-1 / K7g+7a / G131-4A-13a / 3 CPM cu indicaţii loc ştampilă 
dreptunghi şi gratuitate. 

FPC with cancel place rectangle 
and postage-free indications. 

TITLU tip / TITLE type:        G131-4A-13a 
Titlu scurt în poziţie joasă; 

- bloc text şi indicaţie gratuitate: font serif 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii adresă destinatar, linia 3 groasă; 
 indicaţie loc ştampilă dreapta sus, dreptunghi, 
linie punctată; 
 indicaţie de gratuitate înscrisă în dreptunghi; 

Short title, lower position; 
- text block and postage-free indication font: serif; 
- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 thick; 
 cancel place indication upper right, rectangle, dot line; 
 postage-free indication inscribed in rectangle; 

 
A1-0534 = 15 p 
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 TITLU TIP   TITLE TYPE: 13b 13b 

Nr.  A1113-1271-1 / K7g+7a / G131-4A-13b / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        G131-4A-13b 

 

Titlu lung în poziţie înaltă; 
- bloc text: font serif; 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 

Long title, higher position; 
- text block font: serif; 
- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 
double;  

 A1-0535 = 80 p 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 17 17 

Nr.  A1113-1271-1 / K7g+7a / G131-4A-17 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        G131-4A-17 

 

 
- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 
NB: bloc text: font serif; 

- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 
double; 
 
NB: text block font: serif; 

 A1-0536 = 15 p 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE: 19a 19a 

Nr.  A1113-1271-1 / K7g+7a / G131-4A-19a / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:        G131-4A-19a 

 

- linie separaţie verticală completă, simplă;  
- patru linii adresă destinatar, linia 3 dublă; 
NB: bloc text: font serif; 

- rând5: semnul 
"două puncte" lipsă; 
- rând 7: "punct şi 
virgulă" în loc de 
"două puncte";  

- vertical separation line complete, simple;  
- four lines for destination address, line 3 
double; 
NB: text block font: serif; 
- row 5: colon missing; 
- row 7: semicolon instead of colon; 

 

 A1-0537 = 15 p 
 
 
 
 
 
 


