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CĂRŢI POŞTALE ÎNCHISE  A4 LETTERCARDS  
 

   Cărţile poştale militare închise (abreviere utilizată: CPI) 
sunt CPM pliate, mesajul fiind ascuns la interior. Ele sunt 
prevăzute cu un sistem de închidere la dispoziţia 
expeditorului, care urma să le predea deschise către ofiţerul 
cenzor, fiind ulterior închise şi îndrumate spre destinaţie. Ele 
au fost utilizate mai ales de ofiţeri. 
   În măsura în care aceste obiecte poştale se înscriau în 
limitele de greutate pentru treapta I - pentru care se asigura 
gratuitate corespondenţei militare - nu era necesară francare 
suplimentară fiind acceptate în circuitul poştal ca atare.  
      După modul de închidere, acestea sunt de două tipuri: 
Tip 1 - cu margine perforată şi gumată la interior, pentru 
închidere umedă definitivă; ele sunt practic replici ale CP 
închise obişnuite, fără marcă poştală imprimată. 
Tip 2 - cu clapă şi fantă, pentru închidere uscată, provizorie. 
Pentru a mări spaţiul de corespondeţă la dispoziţia 
expeditorului, unii editori au creat CPI pe format mai mare 
care se pliază înainte de  a fi închise cu ajutorul unei clape, 
asemeni unui plic obişnuit; dar spre deosebire de plic, foaia 
unei CPM închise formează şi suportul pentru mesaj. De altfel 
uneori se face confuzie între unele CPI şi plicurile obişnuite. 
   În cazul CPI de tip 1, marginea perforată se îndepărta la 
destinatar pentru a se ajunge la mesaj. Se întâmpla uneori ca 
astfel de CPI să se expedieze neînchise până la destinaţia 
finală, găsindu-se intacte, cu marginea nedesprinsă (NB: 
pentru CPI cu margine intactă, cota de catalog se va majora 
cu 50%). 
    După modul de pliere, exisă următoarele formate: 
Format A:  pliere simplă, după o singură linie de pliere; 
Format B:  pliere repetată într-o singură direcţie; 
Format C:  pliere în două direcţii, după două linii de pliere; 
Format D:  pliere în două direcţii, după trei linii de pliere; 
   Numărul de panouri care rezultă prin pliere poate fi: 
subtip x -  două panouri (acestea sunt de regulă CPI tip A); 
subtip y -  patru panouri  (acestea sunt de tip  B sau C); 
subtip z -  şase panouri  (acestea fiind de tip D); 
Combinaţiile întâlnite sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
Format: A B C D 

1 x y - - 
Tip: 

2 x y y z 

 The Fieldpost lettercards (abbreviation used: FLC) are 
folded FPCs, the message being sheltered inside. They are 
provided with a sealing system for the sender, the mail to be 
handed over open to the censoring oficer, to be closed 
afterwards and then forwarded on to the final destination. 
These were mainly used by the officers. 
   As long as those postal items complied to the weight 
limitation incurred by step 1 - for which post-free status was 
granted - no supplementary franking was required and the 
card was accepted into the postal traffic as it was. 
   According to the sealing system, two card types existed: 
Type 1 - with perforated and gummed-inside margin, for 
dampening and sealing; these are actually the same as 
ordinary lettercards but lacking any imprinted stamp. 
Type 2 - with flap and slit for dry, temporary sealing. In 
order to enlarge the space for message in the benefit of the 
sender, some printers manufactured such FLCs from larger 
paper formats that would require folding before being 
closed with a flap, like an envelope; but, unlike the latter, 
the lettercard sheet is also the paper for message. Actually, 
FLCs and envelopes are sometimes confused. 
  With the type 1 cards, the perforated margin would be torn 
off at destination so that the message could be accessed. It 
sometimes occurred that such cards were forwarded open to 
destination, and we may find these still intact nowadays, 
with full margin (NB: FLCs with full margin will command 
a 50% premium against the catalogue quotation). 
  According to the folding procedure, the following formats 
occurred: 
Format A: simple folding, by one folding line; 
Format B: repeated folding in one direction; 
Format C: folding in two directions, by two folding lines; 
Format D: folding in two directions, by three folding lines; 
  The number of panels thus resulted may be: 
subtype x - two panels (usually these are format A); 
subtype  y - four panels (usually these are format B or C); 
subtype  z - six panels (these are format D); 
 
The combinations of the above-mentioned types, formats 
and subtypes are presented in the table on left. 

 

Tipuri de CPI:                                                                  FLC types: 
 

Tip 1, Format Ax 
Tip 1, Format By 

NB: de fapt un tip hibrid, cu perforaţii, margine gumată, dar şi clapă de închidere. 
NB: actually a hybrid type, with perforations, gummed-inside margin and sealing flap too. 
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Tip 2, Format Cy Tip 2, Format Dz 

 
 

 

     În cazul CPI de tip 2, clapa de închidere are formă variabilă: 
clapă simplă triunghiulară asemănătoare unei clape de plic 
obişnuit cu vârf ascuţit sau trunchiat, clapă de formă combinată 
(triunghi şi dreptunghi sau trapez), clapă cu limbă asemănătoare 
unei limbi de pantof. Mărimea şi forma lor sunt variabile, 
rezultând câteva subtipuri: 

  With the type 2 cards, the closing flap shape is variable 
and it may be: triangular like a usual envelope flap, with 
pointed or truncated tip; combined flap (triangle 
combined with a rectangle or a trapezium); flap ending in 
a "shoehorn". The size and shape of these are variable, 
resulting into a few subtypes: 

Clapă tip 1 - Formă de bază triunghiulară.     Flap type 1 - basic shape: triangular  

  
 

1a 1b 1c 
triunghi simplu  
 simple triangle 

vârf uşor truncheat  
 tip slightly truncated 

vîrf puternic truncheat (trapez) 
tip strongly truncated (trapezium) 

Clapă tip 2 - Triunghi combinat cu dreptunghi      Flap type 2 - triangle combined with rectangle 

   
2a 2b 2c 

dreptunghi îngust la bază 
narrow rectangle below 

dreptunghi mediu la bază 
average rectangle below 

dreptunghi înalt la bază 
tall rectangle below 

Clapă tip 3- Triunghi combinat cu trapez  
Flap type 3 - triangle combined with a trapezium 

Clapă tip 4 - "Limbă" cu vârf triunghiular. 
Flap type 4 - "Shoehorn", traingular tip 

  

(jos, margini drepte)                (straight edges below) 
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Clapă tip 5 - "Limbă" rotundă, jos margini drepte  
Flap type 5 - Round "shoehorn", straight edges below 

 
5a 

în dreapta - 5b 
on right - 5b 

"limbă" normală "limbă" îngustă 
normal "shoehorn" narrow "shoehorn"  

Clapă tip 6 - "Limbă" rotundă, jos margini rotunde  
Flap type 6 - Round "shoehorn", round edges below 

Clapă tip 7 - "Limbă" rotundă, bază dreptunghi. 
Flap type 7 - round "shoehorn", rectangular base. 

  
6a 6b 

formă de acoladă îngustă formă de acoladă înaltă 
narrow-acolade shaped tall-accolade shaped 

 

În funcţie de modul de pliere oferit de editor, astfel de CPI 
se pot extinde spre dreapta sau spre stânga (vezi mai jos), 

această caracteristică fiind specifică unui anumit tip de CPI. 

Depending on the pattern adopted by the printer, such FLCs 
may unfold either to left or to right (see figs. below), being 

specific to a certain card type. 

  
 

Titlu pe panoul superior Titlu pe panoul inferior    Ca tip de structură grafică imprimată, o parte din CPI se 
întâlnesc cu structură germană (a se vedea ilustraţia din 
dreapta), care cuprinde multe detalii despre expeditor. 
Este posibil ca ele să fi fost obţinute fie de la armata 
germană prin schimburi de necesitate sau achiziţionate de 
la editori germani. Se întâlneşte şi structură de tip austriac 
la care indicaţiile de expeditor sunt reduse la un singur 
cuvânt pentru fiecare limbă. 
   Când CPI este deschisă, titlul apare fie pe jumătatea 
superioară, fie pe cea inferioară. 

 

  

   Regarding the printed graphic strucure, some of the 
FLCs are seen with German structure (see illustration on 
right), where a lot of details are provided for the sender. 
Possibly such items were obtained from the German army 
under the spur of necessity maybe in exchange or maybe 
these were purchased from German publishers.  We can 
also come across the Austrian structure where the sender 
indications are reduced to one word per language. 
   When open, the title may appear either on the upper 
pane or on the lower pane. 

Title on the upper pane Title on the lower pane 
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CĂRŢI POŞTALE ÎNCHISE - FORMAT  "A"   A41 FIELDPOST LETTERCARDS - FORMAT "A" 

 

FORMAT A: CPI din două panouri, fără titlu sau cu titlu în 
limbile germană sau maghiară, uneori cu elemente grafice 
ilustrative, închise cu margine perforată gumată la interior 
sau cu clapă şi fantă. 

FORMAT A: FLCs made of two pannels, without title or 
with title in German or Hungarian, sometimes with graphic 
illustrative elements, closed with perforated and gummed-
inside margin or with flap and slit. 

 

 CPI fără titlu A410 FLCs without a title 
 Titlu în limba germană A411 Title in German  
 Titlu în limba maghiară A412 Title in Hungarian 

 Fără indicaţii expeditor A4101 Without sender indications 
 Cu indicaţii expeditor A4102 With sender indications 
 Cu elemente grafice ilustrative A4103 With illustrative graphic elements 

 

Nr.  A4101 / 1 CPI tip 1Ax, fără indicaţii FLC type 1Ax, without indications. 
TITLU tip / TITLE type:      -  

- fără elemente grafice imprimate; 

-  margine perforată gumată la 
interior; 
 colţ rotund cu patru perforaţii 
în unghiul de 90°;  
 

- without printed graphic elements; 
- perforated margin, gummed inside; 
 round corner, four perforations inside the 90° angle; 

 A4-001 / 1 = 20  p 
 

Nr.  A4101 / 2 CPI tip 1Ax, fără indicaţii FLC type 1Ax, without indications. 
TITLU tip / TITLE type:      -  

- fără elemente grafice imprimate; 

-  margine perforată gumată la 
interior; 
 colţ rotund cu şase perforaţii în 
unghiul de 90°; 

 
 

- without printed graphic elements; 
- perforated margin, gummed inside; 
 round corner,  six perforations inside the 90° angle; 

 A4-001 / 2 = 20  p 
 

Nr.  A4101 / 3 CPI tip 1Ax, fără indicaţii FLC type 1Ax, without indications. 
TITLU tip / TITLE type:      -  

- fără elemente grafice imprimate; 

-  margine perforată gumată la 
interior; 
 colţ rotund cu opt perforaţii în 
unghiul de 90°;  

- without printed graphic elements; 
- perforated margin, gummed inside; 
 round corner,  eight perforations inside the 90° angle; 

 A4-001 / 3 = 15  p 
 


