
Stația sau agenția de voiaj ...................... 
Eliberat legitimația nr. ................................. 
                                                                                               Semnătura casierului 

 

 
 

CERERE ELIBERARE  
ABONAMENT DE CĂLĂTORIE LUNAR, VALABIL 5, 10 sau 15 ZILE 

 
 

Subsemnatul/a ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … … …. …. … … … … … … … … … având  
 

CNP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. și act de identitate CI/BI seria ... nr. .............. solicit eliberarea 
  
unei legitimaţii de călătorie tip abonament  de călătorie lunar, valabil 5, 10 sau 15 zile pe 
 
relaţia ... ... ... ... … . . . ... ... ... ... ... ... … … ... ... (se vor menționa stațiile de cale ferată  
 
între care se dorește să se călătorească), la trenuri de rang Regio      sau InterRegio            (se  
 
va bifa doar un singur rang), astfel: 
 

- Abonament Lunar 5 zile cu valabilitate în zilele de:    
 
- Abonament Lunar 10 zile cu valabilitate în zilele de:    
 
 

- Abonament Lunar 15 zile cu valabilitate în zilele de:    

 
 
NOTE: 
Ziua și perioada orară de valabilitate sunt definite astfel:  
- 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 de 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 de destinaţie înscrise pe abonament circulă în intervalul ora 12.00 din ziua zz - ora 11.59 din ziua yy. 
Pentru abonamentul lunar valabil 5, 10 sau 15 zile nu se admite anticiparea sau amânarea călătoriei pentru alte 
zile decât cele înscrise în legitimaţia de călătorie. 
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. 
 
 
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei cereri îmi exprim consimţământul expres pentru prelucrarea datelor 
mele cu caracter personal de către SNTFC „CFR Călători” SA, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), în scopul emiterii abonamentului de călătorie, pentru înregistrarea și identificarea ca posesor al 
abonamentului de călătorie, prin scanarea acestuia în tren la efectuarea călătoriei. 
Informații suplimentare privind Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și condiţiile de utilizare 
a legitimaţiei de călătorie tip abonament lunar valabil 5, 10 sau 15 zile găsiți pe pagina de internet 
www.cfrcalatori.ro. 

 

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

         

                   

                             

http://www.cfrcalatori.ro/

