
Începând cu data de 23.03.2017, studenții români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - 
licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care dețin legitimații 
de student pentru reducere/gratuitate la transport vor putea achiziționa legitimații de călătorie gratuite prin 
sistem on-line și de la automatele de vânzare TFC, conform reglementărilor proprii TFC. 
 
Studenții care beneficiază de gratuitate la transport pe calea ferată, în baza adeverinței eliberate de 
instituția de învățământ superior, nu își pot achiziționa bilete gratuite prin sistem on-line sau de la 
automatele de vânzare TFC, deoarece aceste adeverințe au diferite date de valabilitate, majoritatea nefiind 
eliberate pentru tot anul universitar în curs. Acești beneficiari își pot achiziționa legitimații de călătorie 
gratuite doar de la casele de bilete sau din tren, după caz, conform reglementărilor proprii TFC. 
 
Pentru a putea beneficia de serviciile de achiziționare, în regim self service, prin internet și automate de 
vânzare bilete TFC, studentul trebuie să se prezinte mai întâi la una din casele de bilete TFC, pentru 
obținerea unei legitimații de autentificare și identificare a utilizatorului în sistemele de emitere legitimații de 
călătorie, denumită  “ID Student TFC”, în baza căreia va putea achiziționa ulterior bilete.  
 
Legitimația de autentificare și identificare a utilizatorului este valabilă pe an universitar. După începerea 
anului universitar următor, studentul trebuie să-și obțină un alt “ID Student TFC”.  
 
Această legitimație de autentificare și identificare a utilizatorului având calitatea de student este nominală, 
netransmisibilă și NU este o legitimație de călătorie. Ea poate fi utilizată doar pentru achiziționarea 
biletelor de călătorie. 
 
Pentru emiterea unei legitimații  de autentificare și identificare “ ID Student TFC” studentul trebuie să 
prezinte la casa de bilete următoarele documente: 

• legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar în 
curs și un act de identitate (carte de identitate sau paşaport). 

 
După obținerea “ID Student TFC”,  studentul își poate achiziționa legitimație de călătorie gratuită prin 
sistem on-line și de la automatele de vânzare TFC, prin introducerea în câmpurile dedicate a următoarelor 
date de identificare: 

• Numărul  înscris la rubrica „Id. ”  de pe legitimația de autentificare și identificare a utilizatorului “ID 
Student TFC”. 

  Exemplu:    Id. 00000035    se va introduce nr. 35 
• CNP (Personal code/ National Identification Number) al deținătorului de “ID Student TFC”. 

În cazul pierderii/furtului unei legitimații de autentificare și identificare, titularul poate solicita la orice 
ghișeu TFC o nouă legitimație “ID Student TFC”. Emiterea pentru același utilizator a unei noi legitimații de 
autentificare și identificare va avea ca efect anularea în sistem a legitimației inițiale, declarată ca 
pierdută/sustrasă, nemaiputând fi utilizată. 
În cazul cererii multiple, efectuată printr-o singură tranzacție, pentru un număr de maxim 6 studenți, la 
achiziționarea biletelor gratuite prin sistem online/automate de vânzare se va introduce pentru fiecare 
utilizator în parte: număr Id.  (de pe legitimația de autentificare și identificare) și CNP.  
 
Numele și prenumele, nr. legitimației de student, înscrise pe biletul TFC online, trebuie să corespundă cu 
cele înscrise în documentele prezentate în tren. Nr. legitimației de student înscrisă pe biletul- kiosk, trebuie 
să corespundă cu cele înscrise în documentele prezentate în tren. 
Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, 
cât şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare. 
Legitimația de călătorie gratuită pentru studenți (biletul) este valabilă numai însoțită de legitimaţia de 
student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi pentru anul universitar în curs și un act de 
identitate (carte de identitate sau paşaport). 
La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studentul va prezenta legitimaţia de călătorie (biletul), legitimaţia 
de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs și un act de identitate. 
Studenții care nu prezintă documentele solicitate vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie și 
vor fi tarifați la tariful majorat de taxare în tren.  
 


