
CLUBUL FILATELIC POȘTAL INTERNAȚIONAL (INTERNATIONAL POSTAL PHILATELIC 
CLUB) cunoscut sub denumirea de POSTAL CLUB, creat în 1994, este o asociație 
internațională non-comercială, guvernată de legile și reglementările țării în care își are 
sediul juridic. Scopul CLUBULUI FILATELIC POȘTAL INTERNAȚIONAL (INTERNATIONAL 
POSTAL PHILATELIC CLUB) este de a dezvolta relații și de a reuni filateliști care activează 
sau care au activat într-o întreprindere specializată în filatelie sau în comunicarea scrisă 
(operatori poștali) sau comunicarea electronică (operatori de telecomunicații), copiii minori 
ai acestora, precum și reprezentanții autorităților poștale care lucrează în domeniul 
filateliei, presei filatelice, comercianți sau tipografi.  

 
CLUBUL FILATELIC POȘTAL INTERNAȚIONAL (INTERNATIONAL POSTAL PHILATELIC 
CLUB) la fel poate accepta în calitate de membri, persoane adulte sau tineri din afara 
cercului definit anterior.  
 
Scopul CLUBULUI POȘTAL este : 
 

• De a elabora documente informative, rapoarte și studii ce vizează domeniul filatelic 
și corolarele sale ;  

 
• De a asigura organizarea expozițiilor, congreselor, conferințelor, seminarelor, 

întîlnirilor și schimburilor ce țin de filatelie și promovarea asociației ; 
 

• De a se asocia proiectelor filatelice universale ; 
 

• De a organiza vizite și călătorii legate de filatelie, precum și seminare de instruire. 
 

Pentru a funcționa Clubul Poștal dispune de un buletin informativ trimestrial, de o structură 
filatelică internațională, de o pagină web www.philatelic-postal-club.org, de asistență 
documentară filatelică și de o echipă internațională la dispoziția dumneavoastră. 
 
Pungi cu timbre sunt expediate în mod regulat și gratuit membrilor "tineri" ai asociației. 
 
Cotizația de membru este de 13.00 euro pe an pentru adulți și de 2.00 euro pentru tinerii 
cu vîrsta mai mică de 18 ani. 
 
Clubul Poștal este prezent în 32 de țări prin intermediul celor 250 de membri ai săi. 
 
Dacă dumneavoastră doriți să deveniți membru al Clubului Poștal sau să obțineți informații 
suplimentare, puteți să o faceți adresând un e-mail la contact@philatelic-postal-club.org. 
 
Alăturându-vă nouă veți extinde cercul comunității noastre filatelice pe planetă. 
 
Sper să ne auzim curând 

 
 

 


