
Cum te conectezi / Schimbare parolă/ Modificare date utilizator / Ai uitat parola  

După confirmarea contului poți să te conectezi, iar sistemul îți va permite să efectuezi tranzacții online. 

1. Cum te conectezi? 

 

Pentru a utiliza sistemul de vânzare online accesează în secțiunea Cumpără bilete de tren online butonul 

Trafic intern din site-ul oficial al CFR Călători, www.cfrcalatori.ro. 

 

Sunteți redirecționați în aplicația de Cumpărare bilete de tren online - Trafic Intern 

 

Pentru autentificare în cazul în care sunteți înregistrat, apăsați butonul Contul meu/Autentificare, aflat 

pe bara albastră. 

 

Pentru conectare se completează câmpurile Utilizator și Parolă, după care se apasă butonul Conectare. 

http://www.cfrcalatori.ro/


 

 

2. Schimbare parola 

Pentru a schimba parola accesați din meniul principal aflat pe bara albastră Contul meu => Schimbă 

parola. 

 

Sistemul deschinde o nouă fereastră în care trebuie să completați parola veche / parola nouă/  

confirmare parolă nouă și apăsați butonul Schimbă parola. 

 

După finalizarea operației sistemul afișează un mesaj informativ de forma: 

 

 

 

 

 



 

3. Modificare date utilizator 

În caz că vreți să vă schimbați datele de contact alese inițial la crearea contului, puteți accesa din meniul 

principal aflat pe bara albastră Contul meu =>  Modifică datele contului, în care puteți modifica 

Prenume / Nume de familie/ Email / Număr de telefon/ Tară / Adresa de corespondenta. 

În cazul în care numele de conectare diferă de adresa de email asociată contului, puteți opta pentru 

unificarea numelui de conectare cu adresa de email, se bifează radio butonul Doresc unificarea numelui 

de conectare cu adresa de email.  

 

După verificarea datelor noi introduse apăsați butonul Salvează modificările pentru actualizarea datelor 

contului dumneavoastră. După finalizarea operației sistemul afișează un mesaj informativ de forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ai uitat parola? 

În cazul în care ați uitat parola accesați din meniul principal aflat pe bara albastră Autentificare.  

 

În fereastra de autentificare selectați Ați uitat parola?. 

În noua fereastră, pentru resetarea parolei, se solicită introducerea adresei de email. Pentru finalizare 

apăsați butonul Continuă. 

 

După introducerea adresei de email se apasă butonul Continuă  

 

Utilizatorul va primi un email de la BileteOnLine@cfrcalatori.ro având subiectul Resetați-vă parola. 

 

mailto:BileteOnLine@cfrcalatori.ro


După accesarea link-ului veți fi transferat în pagina de resetare parolă unde veți completa câmpurile 

Parolă nouă / Confirmare parolă nouă și se apasă butonul Confirm. 

 

Dacă noua parolă a fost corespunde cerințelor minime de securitate și a fost confirmată corect veți primi 

un email de informare în acest sens. 

 


