
SNTFC “CFR Călători” SA 
Stuctura organizatorică  (UNITATE)...................... 
Nr: ......................../ Data ..................... 
(de înregistrare din registrul staţiei/agenţiei voiaj) 

Eliberat legitimaţia nr. 
.................................  

                         Semnătura casierului  

 

CERERE ELIBERARE  
ABONAMENT                                      ZILE *) 

 

F-PO-0-8.5.1-24-02 
 

Subsemnatul/a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … … …. …. … … … … … … … …. ... ... ... … … …  
CNP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . domiciliat/a în localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... strada ... 
... ... ... ... …  ... ... ... ... nr. ...  bloc ... ... scara ... ...  et. ...  ap.  ...  judeţul/sectorul ... ... ... … … … … ...  
act identitate CI/BI seria ... , nr. ... ... ... ..., solicit  eliberarea unei legitimaţii de călătorie tip abonament 
pe relaţia ... ... ... ... … ... ... ... -- ... ... ... … … ... ... ... la tren                                                  **)      pentru 
luna ... ... ... ... ... ... ***)  20 ... . 

- Abonament Lunar 05 zile                                                                                         *)  
cu valabilitate în zilele de                                 
 

- Abonament Lunar 10 zile   *) 

cu valabilitate în zilele de                                   
 

- Abonament Lunar 15 zile                                                                                                  *) 

cu valabilitate în zilele de                                                               
 
 
 
Ziua și perioada orară de valabilitate este:  
- ziua calendaristică, de la ora 00.00 la ora 23.59 – călătoria se poate efectua cu trenuri care după mersul trenurilor, 
între staţiile cf de plecare şi destinaţie înscrise pe abonament, circulă în intervalul 00.00 –23.59, sau  
- de la ora 12.00 a unei zile calendaristice la ora 11.59 a zilei următoare – caz în care ziua de valabilitate se va 
trece sub forma zz/yy– călătoria se poate efectua cu trenuri care după mersul trenurilor, între staţiile cf de plecare 
şi destinaţie înscrise pe abonament circulă în intervalul ora 12.00 din ziua zz - ora 11.59 din ziua yy.  
Menţionez faptul că am luat cunoştinţă de condiţiile de utilizare a legitimaţiei de călătoriei tip abonament lunar 
valabil 05/ 10/ 15 *) zile. Legitimaţia de călătorie va fi utilizată numai în zilele și perioada orară de valabilitate pentru 
care s-a emis. Călătoria cu această legitimaţie de călătorie în alte zile decât cele menţionate va conduce la tratarea 
ca fără legitimaţie de călătorie, conform reglementărilor în vigoare.  
Am luat cunoştinţă că pentru Abonamentul Lunar 5, 10 sau 15 zile nu se admite anticiparea sau amânarea 
călătoriei pentru alte zile decât cele înscrise în legitimaţia de călătorie.  

 
Datele dvs cu caracter personal sunt colectate și prelucarte în scopul emiterii abonamentului lunar 05 zile, 10 zile 
sau 15 zile pentru înregistrarea și identificarea dvs. ca posesor al abonamentului de călătorie. 
Fundamentul legal: interesul legitim al SNTFC conform art.6, alin 1, lit f, din Regulamentul UE 679/2016. 

 

Data .............................. 
Semnătura ............................... 

 
*) se va bara cu „X” tipul de legitimaţie pentru care se întocmeşte cererea  
**) se va bara cu „X” rangul trenului pentru care se solicită legitimaţie tip abonament  
***) se va înscrie luna calendaristică, cu denumirea completă, şi anul prin completarea ultimelor două cifre pentru care se 

solicită legitimaţia de călătorie. 
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