
 

                                                                                                                                        Aprobat,  

                                                                                                           Director Comercial 

     Către, 

SNTFC”CFR Calatori”- S.A. 

 
            * Subsemnatul ____________________________________________________ 

C.N.P.__________________________________, salariat / pensionar / urmaş la unitatea  

_________________________________în cadrul Sucursalei _____________________,  posesor al autorizaţiei 

/ permisului CFR cls. ____sr. _____nr. ____________________  în calitate de titular, vă rog să-mi aprobaţi 

cererea prin care solicit anularea permisului/permiselor internaţional(e) cu cupoane (PIC) eliberat(e) în interes 

personal/de serviciu, numărul/numerele: 

- ____________________  pentru   subsemnatul ; 

-  ____________________ pentru  _______________________________  soţ/soţie; 

- ____________________  pentru ________________________________ fiu/fiică; 

- ____________________  pentru ________________________________ fiu/fiică; 

- ____________________  pentru ________________________________ fiu/fiică; 

     neutilizat (e) pe următoarele administraţii de cale ferată : 
 

 Denumirea administraţiei şi nr. cuponului de anulat 

 

        

Permisul/permisele cu cupoane expiră la data de _____/_____/ _______ şi nu a(u) fost utilizat(e) din următorul  

motiv: 

a) motiv de sănătate (îmbolnăvire, accident); 

b) deces în familie; 

c) probleme de serviciu (prezenţa persoanei a fost necesară la serviciu); 

      *  Se înscrie iniţiala tatălui, atât la titular cât şi la membru/membrii de familie. 

Anexez copiile actelor doveditoare privind neefectuarea călătoriei, conform motivului de la punctul _____ 

 

Datele cu caracter personal ale titularului si membrilor de familie sunt prelucrate in scopul emiterii legitimatiilor de 

calatorie in trafic international-FIP. Fundamentul legal: interesul legitim al SNTFC”CFR Calatori”-SA conform art.6, 

alin.1, lit.f din Regulamentul UE nr.679/2016. 

 

Data depunerii___________                                         Semnătura titularului, 

                                              Propus spre aprobare, 

                                Sef Serviciu LC...................................... 

 

                                Salariat CDL..............................................                                              , 

pentru titular pentru sot/soţie pentru fiu/fiică pentru fiu/fiică pentru fiu/fiică 

adm. nr. cupon adm. nr. cupon adm. nr. cupon adm. nr. cupon adm. nr. cupon 

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

 

 
   Aprobat,                                                                                                                                                                                                                           

Director Comercial/Director  

 

 

 

 

 

 Către, 

                                  SNTFC”CFR Calatori”- S.A./ SRTFC __________________________ 

 

 

 

            * Subsemnatul ______________________________________________________________________ 

C.N.P. nr. ___________________________   salariat în funcţia de __________________________________ 

în cadrul (unitatea)   ______________________________________ posesor al autorizatiei de calatorie/  

permisului CFR clasa ___  sr. _______________ nr.________________ vă aduc la cunoştinţă pierderea (furtul) 

cărtii/cărţilor internaţionale de reducere  (CIR) nr. ___________________________ valabilă/valabile pe anul 

_________ la clasa  _____, eliberată/eliberate de către Compartimentul___________________________,  la data 

de______________ pentru: 

1. subsemnatul; 

2. ________________________________________în calitate de soţ/soţie/ fiu/fiică ; 

3. __________________________________ _____ în calitate de soţ/soţie/ fiu/fiică ;  

4. __________________________________ _____ în calitate de soţ/soţie/ fiu/fiică ;   

 

 Anexez chitanţa/chitanţele diverse încasări sr. _______nr.______________________________________ 

din data de__________________prin care am  declarat pierderea cărtii/cărţilor internaţionale  de reducere. 

De retinut: - pentru anul în curs nu se emite o nouă carte internationala de reducere dacă cea pierdută a fost emisă 

sau vizata (prin aplicarea vignetei) pentru anul respectiv. In acest caz, titularul poate solicita o noua carte de 

reducere anul urmator.   

Datele cu caracter personal ale titularului si membrilor de familie sunt prelucrate in scopul emiterii legitimatiilor de 

calatorie in trafic international-FIP. Fundamentul legal: interesul legitim al SNTFC”CFR Calatori”-SA conform art.6, 

alin.1, lit.f din Regulamentul UE nr.679/2016. 

 

 Data depunerii ___________           Semnătura titularului, 

 

 

         Propus spre aprobare, 

 
       Compartimentul................................... 

  (Semnatura salariat compartiment emitent al CIR) 

 

 

 



 

 
 

 

Aprobat,                                                                                                                                                                                                              

Director Comercial 

 

 
 

          Către, 

 

                                                        SNTFC „CFR Calatori”-S.A. 

                          
            * Subsemnatul ________________________________________________________________ 

C.N.P.  ___________________________   salariat în funcţia de _______________________________ 

în cadrul (unitatea)  _______________________________________ posesor al autorizaţiei de călătorie/permis 

CFR clasa ___  sr. ______ nr._______________________ vă aduc la cunoştinţă pierderea (furtul) 

biletului/biletelor OSShD numărul/numerele  ____________________________________________________  

eliberate în interes personal la data de ______________, de către  Compartimentul Distribuire Legitimatii, pentru: 

1. subsemnatul; 

2.________________________________________în calitate de soţ/soţie/ fiu/fiică; 

3.__________________________________ _____ în calitate de soţ/soţie/ fiu/fiică;  

4.__________________________________ _____ în calitate de soţ/soţie/ fiu/fiică;   

 Anexez chitanţa/chitanţele diverse încasări sr. _______nr._____________________________________ 

din data de ________________________________ prin care am  declarat pierderea biletului/biletelor OSShD. 

Datele cu caracter personal ale titularului si membrilor de familie sunt prelucrate in scopul emiterii legitimatiilor de 

calatorie in trafic international-FIP. Fundamentul legal: interesul legitim al SNTFC”CFR Calatori”-SA conform art.6, 

alin.1, lit.f din Regulamentul UE nr.679/2016. 

 

Data depunerii ........................   Semnătura titularului....................................... 

 

                                              Propus spre aprobare, 

 

                              Sef Serviciu LC...................................... 

 

                                Salariat CDL..............................................                                               

 

 

 

 


