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Cuprins: 

 

1. Metodologia de înregistrare a unui solicitări de servicii de asistenţă pentru 

persoanele cu dizabilitate  

1.1 Completare cerere asigurare servicii şi de rezervare a locurilor 

1.2 Completare cerere, fără rezervarea locurilor 

2. Verificare stare cerere 

3. Renunţare cerere 

 

Aplicaţia de solicitare servicii de asistenţă 
 

Conectarea la pagina de web 

 Utilizatorul accesează pagina  www.cfrcalatori.ro , apoi apasă butonul Servicii(stânga 

sus), iar sistemul afişează următoarea pagină:  

 

 

 

În fereastra deschisă se accesează butonul „Asistență persoane cu dizabilități”.  

În această pagina solicitantul poate găsi informaţiile necesare privind mers de tren, lista 

statiilor în care CFR călători oferă aceste servicii, şi poate Completa formularul disponibil 

online (”Completare cerere servicii PRM”). 

Dacă se doreşte compeltarea formularului online se deschide următoarea pagina: 

1.1 Completare cerere asigurare servicii şi de rezervare a locurilor 

 

http://www.cfrcalatori.ro/
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Pentru a beneficia de serviciile specifice aferente dizabilităţii dvs. pentru călătoria 

pe calea ferată, este necesar să le solicitaţi cel mai târziu cu 48 ore înainte de data 

călătoriei, cu precizarea tuturor detaliilor necesare (date de identificare, dizabilitate, 

servicii necesare, etc.), astfel: 
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- În câmpul Nume se va introduce numele solicitantulu 
- În câmpul Prenume se va introduce prenumele solicitantului 
- În câmpul Localitatea se va introduce numele localităţii de domiciliu 
- În câmpul Adresă se va introduce adresa de domiciliu  
- În câmpul Telefon se va introduce numărul de telefon fix sau mobil 
- În câmpul Email se va introduce adresa de email 
- În câmpul Persoană de contact se va introduce numele şi prenumele persoanei de 

contact (acest câmp este opţional) 
- În câmpul Telefon persoană de contact se va completa numărul de telefon al persoanei 

de contact (acest cămp este opţional) 
- În câmpul Număr insoţitori se va bifa numărul de persoane care vor insoţi călătorul PRM 
- În câmpul Număr bagaje se va introduce numărul de bagaje ale călătorului 
- În câmpul Greutate totală a bagajelor se va introduce greutatea aproximativă a bagajelor 
- În câmpul Dizabilitate se va bifa/alege tipul de mobilitate redusă (dizabilitate) a 

solicitantului 
- În câmpul Certificat ce atestă dizabilitatea se va introduce numărul şi seria acestuia 
- În câmpul Servicii necesare se va bifa serviciile necesare (tipul de servicii solicitate) in 

ordine, de la sosirea in staţie până la terminarea călătoriei  
- În câmpurile: Cărucior, Pliabil şi  Greutate cărucior se va bifa numai dacă solicitantul este 

imobilizat în scaun cu rotile 
Datele privind relaţia, respectiv: data de circulaţie validă, număr tren, clasă comercială, servicii 
disponibile se vor găsi prin accesarea secţiunii „Mersul trenurilor” din pagina 

www.cfrcalatori.ro 

- În câmpul Număr tren 1 se va introduce numărul trenului ales pentru efectuarea călătoriei 
- În câmpul Din data se va selecta data de circulaţie din calendar  

ATENŢIE! Data pentru care se pot solicita servicii de asistenţă nu poate fi mai mica de 2 zile 
calendaristice (48  de ore) faţă de plecarea primului tren şi care să nu depăşească 30 de zile de 
la data curentă.  

- În câmpul Staţia de plecare 1 prin poziţionarea mouse-ului pe săgeata din dreapta se va 
afişa o listă cu staţiile CFR. Dacă se tastează prima literă a staţiei, solicitantului i se 
prezintă o listă a staţiilor care încep cu litera introdusă din care îşi poate alege/selecta 
staţia de plecare. Alegerea/selectarea staţiei se face poziţionându-se cu ajutorul săgeţilor 
pe denumirea staţiei şi apăsînd Enter sau cu mouse-ul dând clik pe staţia respectivă.  

- În câmpul Staţia de destinaţie 1 se va introduce staţia de destinaţie aleasă din lista 
staţiilor, similar ca la „Staţia de plecare”. 

-  
ATENŢIE! Dacă solicitantul călătoreşte într-o relaţie în trafic internaţional, în câmpul 
Staţia de plecare/ Staţia de destinaţie, după caz, va selecta din listă „Internaţional” ). 
Sistemul nu oferă lista staţiilor c.f. din alte tări. Numele staţiei solicitate în trafic internaţional 
va fi menţionată în câmpul Alte menţiuni ale călătorului 
 

- În câmpul Clasa de rezervare se va alege tipul de rezervare  
-  Câmpurile Numar tren 2, Data de plecare, Staţia de plecare 2, Staţia de destinaţie 2, 

Clasa de rezervare se vor completa numai dacă solicitantul efectuează o călătorie cu 
două trenuri. 

- În câmpul “Alte menţiuni ale călătorului” se va completa de către solicitant cu date 
referitoare la relaţia de circulaţie, respectiv staţia din tarfic internaţional, trenuri în relaţia 
dus-întors, precum şi alte menţiuni necesare asigurării unui serviciu de asistenţă cât mai 
calitativ.  

- ca măsură de securitate trebuie completat codul “case sensitive” în câmpul alăturat 
acestuia. Acest cod format dintr-o succesiune de cifre şi litere, trebuie copiat identic cu 
litere mari sau mici după caz. 

http://www.cfrcalatori.ro/
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În Formularul de solicitare a serviciilor de asistenţă, solicitantul va complete toate câmpurile 
marcate cu *, câmpuri ce sunt obligatorii. 

Răspunderea pentru corectitudinea completării datelor personale îi revine în totalitate 
solicitantului. 

După introducerea datelor, solicitantul apasă butonului Înregistrare 

Sistemul afişează un mesaj de interogare, de forma: 

 

 
 

Dacă sunt completate toate câmpurile obligatorii si adresa de email declarată de 

solicitant respectă formatul standard pentru o adresa de email,  sistemul va afişa următorul 

mesaj în partea de jos a cererii, de forma: 

 
Solicitantul va primi pe adresa de e-mail declarată un mail cu numărul înregistrării cererii şi 

parola  cu care va putea consulta starea acesteia. 

 

 
 

1.2    Completare cerere pentru solicitanţii care au o legitimaţie de călătorie cu locuri 

rezervate. 

Călătorul care beneficiază de o legitimaţie de călătorie cu rezervare, valabilă în 

trafic intern sau internaţional, poate solicita doar serviciile de asistenţă. 
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În acest caz, faţă de cele prezentate mai sus la punctul 1.1, călătorul este obligat să 

bifeze căsuţa corespunzătoare câmpului „Am legitimaţii de călătorie cu locuri rezervate” 

şi să declare (introducă) în câmpurile special marcate, datele solicitate privind rezervarea 

cu completarea următoarelor câmpuri: 

- În câmpul „Număr tren 1” numărul de tren pentru care are procurată legitimaţia de 

călătorie; 

- Câmpul „Din data”, pentru alegerea datei călătorul alege din calendar data de 

circulaţie înscrisă pe bilet; 
- În câmpul Staţia de plecare 1 prin poziţionarea mouse-ului pe săgeata din dreapta se va 

afişa o listă cu staţiile CFR. Dacă se tastează prima literă a staţiei, solicitantului i se 
prezintă o listă a staţiilor care încep cu litera introdusă din care îşi poate alege/selecta 
staţia de plecare. Alegerea/selectarea staţiei se face poziţionându-se cu ajutorul săgeţilor 
pe denumirea staţiei şi apăsînd Enter sau cu mouse-ul dând clik pe staţia respectivă.  

- În câmpul Staţia de destinaţie 1 se va introduce staţia de destinaţie aleasă din lista 
staţiilor, similar ca la „Staţia de plecare”. 

- În câmpul „Vagon”, se completează numărul de vagon înscris pe bilet. 
- În câmpul „locurile” se conpletează locul/locurile înscrise pe bilet.  

Dacă ruta aleasă de călător este compusă din mai multe trenuri, solicitantul va completa si 

datele pentru al doilea tren, respectiv: număr tren, dată circulaţie, vagon  şi locurile. 
Staţia reală înscrisă pe bilet în cazul legitimaţiilor în trafic internaţional va fi menţionată în câmpul 
„Alte menţiuni ale călătorului”. 
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După introducerea datelor solicitate de formular, apasă butonul Înregistrare, la fel ca la 

punctual 1,1 de mai sus. 

Solicitantul va primi pe adresa de e-mail declarată un mail cu numărul înregistrării 

cererii şi parola  cu care va putea consulta starea acesteia. 

Utilizatorul va primi prin e-mail datele privind cererea introdusă, de forma: 

 

 
 

Cu următorul conţinut: 

 

 
 

2. Verificare stare cerere 

Cu datele primite pe mail, respectiv: număr cerere şi parolă, solicitantul poate afla starea 

în care se află cererea. 

O cerere poate avea următoarele stări posibile: 

- Înregistrată, cererea este în starea iniţială 

- Dată în analiza, cererea a fost înregistrată şi dată spre rezovare de către 

responsabilii CFR Călători 

- Rezolvată pozitiv, cererea a fost aprobată 

- Rezolvată negative, cererea nu a fost aprobată 

- S-a renunţat la cerere, solicitantul a renunţat la cererea de servicii, prin operaţia de 

renunţare, prin accesarea butonului “Renunţare cerere”. 
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             În pagina iniţială în care se poate introduce o cerere, se apasă butonul “Consultare 

Cerere” din bara de meniu şi se deschide fereastra “Consulatre cerere servicii PRM”  

 

 

  
În această fereastră, solicitantul va introduce: 

- Numărul primit pe email de înregistrare cerere  

- Parola primită pe email 

- Va completa codul “case sensitive” din imagine, în câmpul alăturat acestuia. Acest cod 

format dintr-o succesiune de cifre şi litere, trebuie copiat identic cu litere mari sau mici 
după caz. 

Dacă cererea a fost rezolvată pozitiv, solicitantul va primi pe e-mail confirmarea asigurării 

solicitate, printr-un mail de forma: 

 
 

Cu următorul conţinut: 
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2. Renunţare cerere 

 
Dacă se doreşte renunţarea la serviciile de asistenţă solicitate, călătorul poate renunţa prin completarea 

cererii de renunţare disponibilă online, ce poate fi acesată prin apăsarea butonului „Renunţare cerere” din 

meniul principal. 

 
După apăsarea butonului „Renunţare cerere” se deschide fereastra „Cerere de renunţare la servicii 

PRM”, în care este necesară completarea datelor solicitate de formularul online. 
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- Număr de înregistrare cerere , Numărul primit pe email de înregistrare cerere  

- Parolă, Parola primită pe email 

- Va completa codul “case sensitive” din imagine, în câmpul alăturat acestuia. Acest cod format 

dintr-o succesiune de cifre şi litere, trebuie copiat identic cu litere mari sau mici după caz. 

 
După introducerea datelor solicitate de fromular, se apasă butonul „Caută” 

Sistemul afişează toate informaţiile despre cererea PRM introdusă, inclusiv starea în care se află cererea. 
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După verificarea datelor, călătorul completează motivul renunţării în câmpul „Motiv renunţare” şi 

apasă butonul „Înregistrare”. 

 
Sistemul afişează un mesaj de înregistrare a cerereii de renunţare, cu număr unic de renunţare la 

cererea de servicii.. 
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