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 Formular F 04-12 

 
Cerere si Declaratie pe propria raspundere pentru eliberarea  

titlurilor de calatorie gratuite pe mijloacele de transport ale SERVICII 
SACELENE SRL 

Solicitant: Numele:                             Prenume: 
Cod numeric personal: 
Act de identitate: Tip            Seria                Nr. 
Eliberat de                                                     La data de 
Domiciliul: Strada                                                      Nr.        Bloc      Sc.     Et.     Ap.       
Localitatea: Municipiul Sacele                    Judetul: Brasov 
In calitate de  PENSIONAR, cunoscand  dispozitiile  art. 326 si art. 327 Cod Penal* 
 
ART. 326 
    Falsul în declaraţii 
    Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea 
în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la 
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
    ART. 327 
    Falsul privind identitatea 
    (1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau 
transmisă unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea 
stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menţine în eroare un funcţionar public, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
    (2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 
    (3) Încredinţarea unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă. 
 

Declar ca sunt pensionar cu domiciliul in Mun. Sacele, conform documentelor anexate. 
Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile prezentate sunt complete si corespund realitatii si ma 
oblig sa aduc la cunostinta SERVICII SACELENE SRL , orice modificare a situatiei mai sus prezentate 
care poate duce la schimbarea incadrarii in alta plaja de venituri si implicit acordarea unui numar diferit de 
bilete de calatorie.  
Documente  anexate: 
• copie act identitate 
• copie cupon/cupoane de pensie luna                         (anterioara celei in care solicita titlurile de calatorie) 
 
 
Declaratie consimtamant: 
Subsemnatul                                                                                          , declar pe propria raspundere ca 
imi exprim in mod expres consimtamantul ca SERVICII SACELENE SRL sa prelucreze datele mele 
cu caracter personal, prin mijloace manual/automate, destinate utilizarii de catre operator in cadrul 
procedurii de eliberare a titlurilor de calatorie gratuita. 

 
 

Semnatura………………………..                                         Data………………………. 
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