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Unitate primire .........................................................................                                                           
Nr. Inregistrare.....................................Data6)............................. 
 

V E R I F I C A T  DE CĂTRE ŞEF UNITATE 
Numele şi prenumele 

 
 
 

Semnătura Ştampilă şef unitate 

 
CERERE DE RESTITUIRE 

 
Subsemnatul/Societatea1)............................................................................................. 
CNP/COD FISCAL: 
 
Domiciliu: Localitatea....................................................................cod poştal.................... 
Strada...........................................................................................................Nr.................... bl..……..sc....... et...... 
ap…… sector/judeţ .…………. .cod poştal ……………… telefon…………………….. 
………..………………………………………........................ 
Adresă e-mail ..................................................................................................................... 
Solicit restituirea contravalorii legitimaţiilor de călătorie şi/sau restituirea titlurilor de rezervare nr.2): 
…………………………………………………………………………………………................................................    
(NEUTILIZATE DUS) de la staţia……....…..........................până la staţia…........…..……................…………..... 
(NEUTILIZATE ÎNTORS) de la staţia……....…...................până la staţia….....……..…….………..............….....  
din următoarele motive3):  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
În acest sens,  anexez  în original legitimaţiile de călătorie şi/sau titlurile de rezervare. 
Pentru restituirea legitimaţiilor de călătorie fără rezervare integrată (care nu sunt legate de un tren determinat sau 
de o rezervare obligatorie), în lipsa vizei de neutilizare anexez următoarele documente justificative4): 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
Solicit ca banii să fie expediaţi la adresa sus-menţionată sau în contul IBAN (numele  şi prenumele titularului de 
cont, CNP) nr.5).......................................................................................................................................................... 
deschis la banca ………...…………………..............filiala.............................................................. 
 localitatea ……………..………………........................ţara………................................................. 
Am luat la cunoştinţă de informaţiile utile privind restituirea legitimaţiilor de călătorie, anexate la prezenta 
cerere. 

NUMELE si PRENUMELE 
 

SEMNATURA DATA6 

                                                
1 Nume prenume solicitant/denumire societate solicitanta (in cazul in care este vorba de o soc.). 
2 Se vor menţiona doar legitimaţiile de călătorie sau rezervările care fac obiectul restituirii. 
3 Motivele care au determinat renunţarea la călătorie. 
4 Legitimaţii de călătorie nou achiziţionate, de  legătură cu legimaţiile depuse pentru restituire  sau alte  
   documente justificative(certificate medicale, de deces etc). 
5 In cazul in care titularul de cont  este altul decât  persoana care solicită restituirea.  
6 Data înregistrării cererii la unitatea de primire (staţie/agenţie) trebuie să coincidă obligatoriu cu data completării şi depunerii cererii de  
   către solicitant 
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Informatii utile pentru clienţi privind restituirea legitimaţiilor de călătorie 
 şi a titlurilor de rezervare în trafic internaţional 

 
 
 

 Restituire:  
 când legitimaţia de călătorie fără rezervare integrată ( NRT) neutilizată total sau parţial este prezentată de  călător pentru 

restituirea preţului începând din prima zi de valabilitate; 
 când legitimaţia de călătorie cu rezervare integrată (IRT) neutilizată este prezentată de călător pentru restituirea preţului înainte 

de ziua/ora plecării trenului. 
 când legitimaţia de călătorie tip pass (RPT) neutilizată este prezentată de călător  pentru restituire înainte de prima zi de 

valabilitate. 
 când titlurile de rezervare (rezervare loc) sunt prezentate de călător pentru restituire înainte de ziua/ora plecării trenului 

      În aceste cazuri preţul se restituie cu reţinerea unui comision. 
      Restituirea este solicitată de către client printr-o cerere de restituire adresată întreprinderii feroviare emitente. 
 Cererea de restituire trebuie adresată în scris de către călător şi depusă : 

- cel mai târziu într-o lună după expirarea duratei de valabilitate, pentru legitimaţiile de călătorie fără rezervare integrată (NRT), 
- înainte de ziua/ora plecării trenului, pentru legitimaţiile de călătorie cu  rezervare integrată (IRT) sau pentru titlurile de rezervare, 
- înainte de începerea valabilităţii, pentru legitimaţiile de călătorie tip pass (RPT), la orice unitate emitentă (staţie sau agenţie). 

 Cererea de restituire se adresează şi se tratează numai de către întreprinderea feroviară emitentă a legitimaţiei de călătorie. În situaţia 
în care călătorul nu se adresează direct întreprinderii feroviare emitente, el va putea obţine  adresa întreprinderii feroviare  respective 
de la orice birou emitent (adresele întreprinderilor de transport se găsesc în SCIC NRT). 

 Cererea de restituire trebuie însoţită în mod obligatoriu de legitimaţia de călătorie/titlul de rezervare în original, inclusiv coperta 
proprie, dacă există (ex : legitimaţii de călătorie emise manual, oferte de tip pass). 

 În cazul în care, legitimaţiile de călătorie/titlurile de rezervare sunt deteriorate sau indicaţiile de pe acestea nu sunt lizibile sau sunt 
modificate, transportatorul poate refuza cererea de restituire a legitimaţiilor de călătorie/titlurilor de rezervare. 

 Legitimaţiile de calatorie/titlurile de rezervare prezentate pentru restituire, trebuie să fie vizate în prealabil cu menţiuni de neutilizare 
de către personalul feroviar. În toate cazurile, călătorul este cel care trebuie să solicite personalului feroviar să aplice viza de 
neutilizare. 

 Călătorul trebuie să completeze cererea de restituire corect, lizibil şi complet (nume şi prenume, adresă, CNP, telefon, e-mail, cont 
curent personal, etc.).  

   In cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, cererea de restituire va avea obligatoriu înscrise 
  coordonatele bancare ale călătorului (nume şi prenume titular cont, CNP, cod IBAN, banca, filiala, oraş, ţară), deoarece în 
  această situaţie, expedierea banilor nu este posibilă prin mandat poştal. Menţionăm că, în cazul în care solicitantul nu 
  posedă aceste date,  va  trebui să numească o  persoană de contact cu domiciliul în Romania, pentru ca suma restituită să 
  poată fi transmisă acestei persoane. 

 Cererile de restituire pot fi soluţionate pe loc, dacă acest lucru este posibil, sau într-un termen de 1–3 luni de către serviciul central 
specializat (după primirea dosarului cu toate piesele justificative furnizate de către călător).  

 Cerererea de restituire care nu poate fi soluţionată pe loc, va fi  înregistrată în unitate, iar călătorul va primi un număr de înregistrare 
pentru dosarul respectiv. Ulterior dosarul va fi trimis către serviciul central specializat, în cel mai scurt timp posibil.  

 Serviciul central specializat efectuează restituiri pentru: 
- legitimaţiile de călătorie fără rezervare integrată parţial utilizate; 
- legitimaţiile de călătorie care nu au fost achitate cu numerar (sunt achitate cu alte instrumente bancare, având înscrisă menţiunea 

„CB-card bancar”) sau pentru care s-a emis factură fiscală; 
- legitimaţiile de călătorie emise manual în altă lună decât cea în care se solicită restituirea  
- legitimaţiile de călătorie de grup prezentate la restituire cu mai putin de 3 zile înainte de data începerii valabilităţii. 
- legitimaţiile Interrail pentru care cererea este depusă după începerea perioadei de valabilitate  
- situaţiile în care operaţiile de restituire nu pot fi executate prin sistemul electronic de emitere (cu mesaj de avertizare în cadrul 

aplicatiei specifice sau din motive tehnice).  
 Condiţiile particulare de transport internaţional (SCIC) stabilesc dacă o legitimaţie de călătorie, cu sau fară titlu de rezervare,  poate fi 

sau nu restituită şi în ce condiţii. Acestea pot fi consultate la birourile de vânzare a legitimaţiilor de călătorie în trafic internaţional. 
 Atunci când călătoria devine imposibilă din vina căii ferate (greve, anulări de trenuri, pierderi de legături, etc.) restituirea va fi fără 

reţinere de comision, cu excepţia legitimaţiilor de tip pass (InterRail) care vor fi tratate conform dispoziţiilor specifice acestora. 


