
CERERE  ŞI DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
pentru eliberarea ABONAMENTULUI DE CĂLĂTORIE GRATUITĂ pe  

                           mijloacele de transport ale S.C. TCE S.A. Ploieşti – beneficiari legi speciale  
 
 

SOLICITANTUL : 

Numele: Prenumele: 
 

Cod numeric personal:               
 

Act de identitate:  Tip BI/CI    Seria    Nr.              

Eliberat de:  La data de          
 

Domiciliul :   Strada  Nr.  

Bloc  Sc.  Et.  Ap.  Localitatea:   Judeţul:   
 

În calitate de: 

 

 TITULAR ABONAMENT  

 SOŢ/ SOŢIE AL/A TITULARULUI 
 

 PERSOANĂ MANDATATĂ DE TITULAR SĂ-I REPREZINT INTERESELE 
 

 

TITULARUL : 

Numele:  Prenumele: 
  

Cod numeric personal:               
 

Act de identitate: Tip BI/CI    Seria    Nr.            

Eliberat de: La data de         
 

Domiciliul : Strada  Nr. 

Bloc Sc. Et. Ap. Localitatea  Judeţul:   
 

În calitate de: 

 

 BENEFICIAR al Decretului – Lege nr. 118 / 1990 (persoană persecutată politic, deportat politic, etc.) 
 

 BENEFICIAR al OG nr. 105 / 1999 (persoană persecutată etnic) 
 

 BENEFICIAR al OUG nr. 214 / 1999 (luptător în rezistenţa anticomunistă, etc.) 
 

 

Documente anexate  
I . Titular abonament 

 copie act identitate  

 copie talon plată a dreptuilor luna ……………………(curentă / precedentă celei în care se solicită abonamentul) / anul   …………… 

 copie decizie /hotărâre de acordare a calităţii de beneficiar al Legii specile…………….. nr. ………………… / data ………………………..  

 adeverinţă eliberată de ……………………………….. nr. ……………. / data ………………………,( din care rezultă că solicitantul nu a 
beneficiat de alt abonament (se ataşează numai de către persoanele care îşi stabilesc temporar domiciliul pe raza altui judeţ  
decât cel de domiciliu). 

II. Soţ,soţie al/a titularului /persoană mandatată de titular să-i reprezint intresele 

 copie act identitate                         

 copie certificat de căsătorie  

 copie împuternicire cu data certă dată de notarul public  
 

 Cerere şi Declaraţie de consimţământ 

Subsemnatul, _________________________________________________________, declar pe propria răspundere că: 

- Datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi mă oblig să aduc la cunoştinţa S.C. TCE S.A. Ploieşti, 

orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la încetarea valabilităţii autorizaţiei şi în nume propriu în 

calitate de titular/soţ,soţie al/a titularului /persoană mandatată de titular să-i reprezint interesele, solicit eliberarea 

abonamentului de călătorie gratuită pe mijloacele de transport ale S.C. TCE S.A. Ploieşti. 
- Îmi exprim în mod expres consimţământul ca S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti să poată prelucra datele mele cu 

caracter personal, în cadrul procedurii de eliberare a abonamentelor de călătorie. 

- Am fost informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile   

Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date. 

Data ________________                                                                                                Semnătura ____________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de S.C. TCE S.A. Ploieşti, în conformitate cu R (UE) 679/2016, în scopul eliberării 

abonamentelor de călătorie. Datele pot fi comunicate numai persoanei vizate, reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, Casei Judeţene de 

Pensii Prahova, Poliţiei şi Jandarmeriei, Primăriei Ploieşti , în vederea certificării condiţiilor de acordare a abonamentelor de călătorie 

gratuită.  
 

S.C. TCE S.A. PLOIEŞTI 
S-a eliberat abonamentul  nr. ……………...………/data eliberării………………..….……. Valabilitate …………….………………….. 
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