Înregistrare utilizator nou
Pentru a utiliza sistemul de vânzare online accesați în secțiunea Cumpără bilete de tren online butonul
Trafic intern din site-ul oficial al CFR Călători, www.cfrcalatori.ro.

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

Pentru crearea unui cont sau pentru autentificare, în cazul în care sunteți înregistrat, apăsați butonul
Contul meu/Autentificare, aflat pe bara albastră.

În situaţia în care sunteți înregistrat, pentru conectare se completează câmpurile Utilizator (email) și
Parolă, după care se apasă butonul Conectare.
În situaţia în care nu sunteți înregistrat, pentru crearea unui cont se va accesa butonul Creați un cont de
utilizator și se va deschide o nouă pagină în care veți introduce datele personale pentru crearea contului.

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Pentru a putea finaliza crearea contului de utilizator folosiți o adresă de email validă.
Butonul Vreau să primesc mesaje SMS despre biletele mele este preselecat. În cazul în care nu se
dorește acest lucru, vă rugăm să apăsați acest buton pentru deselectare.
După completarea tuturor câmpurilor, înainte de apăsarea butonului Trimite, trebuie să fiți de acord cu
termenii și condiţiile impuse, respectiv cu politica de confidențialitate, iar pentru asta se bifează butonul
Accept termenii şi condiţiile/ Accept politica de confidențialitate. Dacă NU sunteți DE ACORD cu
termenii și condiţiile de utilizare afișate, respectiv cu politica de confidențialitate, NU continuă
înregistrarea ca utilizator.
În cazul în care se dorește primirea de informații despre oferte promoționale CFR Călători se bifează radio
butonul Doresc să fiu informat ocazional despre ofertele promoționale CFR Călători prin email.
Apăsarea butonului Trimite are ca efect finalizarea operației, iar sistemul afișează un mesaj informativ
de forma:

Utilizatorul va primi un e-mail de la BileteOnLine@cfrcalatori.ro având subiectul Confirmați-vă contul.
Pentru a putea accesa contul nou creat este necesar să vă confirmați contul urmând instrucțiunile din acest
e-mail.

Pentru orice nelămuriri și întrebări ne puteți contacta:
 pe adresa de email BileteOnLine@cfrcalatori.ro – disponibil 24x7
 la telefon: 0731990129, disponibil de luni până duminica în intervalul orar 8.00-20.00.

