
S.T.F.C. TIMIŞOARA
Serviciul Mers de Tren Suburban şi Regional
Compartimentul Mari Clienţi

PROGRAMUL
de transport feroviar de călători în sezonul estival 2013

În perioada 15 iunie – 09 septembrie 2013, pe raza S.T.F.C. Timişoara se adaptează circulaţia 
trenurilor  de pasageri  la traficul  estimat pentru sezonul estival 2013. Vor fi asigurate legături  între 
oraşele  Arad, Timişoara,  Reşiţa  şi  litoralul  românesc.  Trenurile  InterRegio  care vor fi  introduse în 
circulaţie sunt:

La dus:
■ 1696: Timişoara Nord (pl.22:00) – Bucureşti Nord (pl.07:45) – Mangalia (sos.12:17).
              Trenul are în compunere şi grupă de vagoane de la Reşiţa Nord.

  Trenul circulă în perioada 21/22 iunie – 07/08 septembrie 2013.
■ 1822: Arad (pl.18:53) – Bucureşti Nord (pl.06:15) – Mangalia (sos.10:50).

  Trenul circulă în perioada 15/16 iunie – 14/15 septembrie 2013. 

La întors:
■ 1695: Mangalia (pl.16:25) – Bucureşti Nord (pl.21:46) – Timişoara Nord (sos.07:07).

 Trenul are în compunere şi grupă de vagoane pentru Reşiţa Nord.
 Trenul circulă în perioada 22/23 iunie – 08/09 septembrie 2013.

■ 1821: Mangalia (pl.18:35) – Bucureşti Nord (pl.23:45) – Arad (sos.10:39).
 Trenul circulă în perioada 16/17 iunie – 15/16 septembrie 2013.

Aceste trenuri vor avea în compunere vagoane clasă, vagoane de dormit şi cuşete.
Tarifele aplicate sunt cele existente în prezent, corespunzătoare categoriei de tren, tipului de 

vagon şi clasei pentru care se optează în vederea efectuării călătoriei.
Lista completă a trenurilor de călători care circulă spre/dinspre Litoral, la nivelul întregii reţele 

feroviare, este prezentată în anexă.   
La  trenurile  introduse  în  circulaţie,  în  cadrul  programului  de  transport  estival,  călătorii  pot 

beneficia de ofertele comerciale existente în prezent şi care acordă reduceri la transport.
Exemplificare: călătoria dus - întors (cu o reducere de 10%), la cumpărarea cu anticipaţie de 

până la 30 de zile a biletelor (se acordă reduceri între 5 ÷ 13%), reducere 5% la cumpărarea online a 
biletelor, grupuri de peste 20 persoane (oferă reduceri de până la 35%), minigrup 2 ÷ 5 persoane (cu 
reduceri între 10% şi 25%), biletul de weekend (oferă reduceri între 15% şi 35% în funcţie de numărul  
de weekenduri alese într-o lună), cardul TrenPlus (oferă reduceri de 25%).

Procurarea biletelor de călătorie se realizează prin următoarele canale:
♦ staţiile şi agenţiile de voiaj CFR;
♦ online de pe site-ul www.cfrcalatori.ro;
♦ automatele de vânzare din staţiile CFR;
♦ distribuitori autorizaţi (agenţii de turism).

Informaţii suplimentare despre circulaţia trenurilor se pot obţine în staţiile şi agenţiile de voiaj 
CFR sau prin accesarea paginii de internet a companiei www.cfrcalatori.ro

http://www.cfrcalatori.ro/
http://www.cfrcalatori.ro/



