
Renunțarea la bilet  

Renunţarea la călătorie cu restituirea tarifelor pentru acest tip de legitimaţii se poate face numai în 

baza unei cereri de restituire, cu respectarea următoarelor condiţii: 

- cererea de restituire este necesar să fie completată direct pe internet de către utilizatorul înregistrat din 

profilul propriu prin  accesarea  secțiunii  „Comenzi”  (de pe bara albastră de sus în pagina de start), 

submeniul „Operații asupra unui bilet ” – funcția Renunțare la călătorie pentru un bilet aflat în una din 

stările: Plătit sau În urma modificării, plătit) şi va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează cu 

cel puţin 6 de ore înainte de data şi ora plecării primului tren din rută (data și ora îmbarcării călătorului). 

- solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv şi 

pentru toate trenurile care compun ruta respectivă (NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru 

o parte din călătorii înscrişi pe bilet sau doar pentru o parte din trenurile din rută); 

-  în cazul biletelor dus-întors se poate solicita restituirea şi parţial doar pentru călătoria de înapoiere, 

dar numai după efectuarea călătoriei de dus şi în condiţiile în care solicitarea este introdusă cel mai 

târziu cu 6 ore înainte de începerea călătoriei de întors. În acest caz, tarifele de transport pentru 

parcursul neefectuat se restituie cu reținerea a 20% din valoarea tarifului de transport achitat la 

trenul de înapoiere; 

- sumele aferente de restituit se calculează cu reţinerea taxelor corespunzătoare de   procesare, 

conform reglementărilor în vigoare accesibile pe site-ul  oficial, la adresa   

https://www.cfrcalatori.ro/renuntarea-la-calatorie-restituiri/   

- sumele se vor vira direct în contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata (în nicio situaţie 

sumele aferente NU se restituie pe loc în numerar la ghişeele CFR Călători). 

 

În această etapă, dacă se cunoaște numărul de ID al biletului, în căsuța corespunzătoare submeniului 

Operații asupra unui bilet, se completează numărul de bilet pentru care se dorește restituirea și se apasă 

butonul Continuă. 

În cazul în care nu se cunoaște numărul de ID al biletului ce urmează a fi restituit, în căsuța 

corespunzătoare submeniului Biletele mele se apasă butonul Lista biletelor. 

http://www.cfrcalatori.ro/ro/tarife-tara/renuntare-calatorie
https://www.cfrcalatori.ro/renuntarea-la-calatorie-restituiri/


 

Se stabilește perioada în care se efectuează căutarea De la/Până la(inclusiv) și se apasă butonul Caută. 

Sistemul afișează lista comenzilor din perioada selectată, cu informații referitoare la starea comenzii 

(plătit, în urma modificării plătit, anulat prin modificare etc), data achiziționării/călătoriei și relația.  

 

Alegeți biletul ce urmează a fi restituit aflat în una din stările: Plătit sau În urma modificării, plătit . 

În ambele cazuri, sistemul deschide o nouă fereastră Vizualizare bilet, cu informații referitoare la datele 

biletului, în care se alege funcția Renunțare la călătorie.  

 

 

Sistemul deschide o nouă fereastră Renunțare la călătorie cu informații referitoare la condițiile de 

restituire a tarifelor pentru biletele CFR online, precum și datele referitoare la utilizator. În această etapă 

puteți introduce opțional motivul solicitării cererii de restituire. 



 

Pentru finalizarea operației și înregistrarea solicitării apăsați butonul Confirm. Sistemul afișează un 

mesaj de informare referitor la înregistrarea cererii de restituire. 

 

După procesarea cererii de restituire veți primi un mesaj pe adresa  de email asociată contului, referitor 

la rezoluție. În funcție de rezoluția primită biletul trece în starea Anulat prin renunțare la călătorie în 

cazul în care cererea de restituire a fost acceptată sau rămâne în starea Plătit în cazul în care cererea de 

restituire a fost refuzată.  


