Se trece la ora de iarnă la CFR Călători. Cum va
fi afectată circulația trenurilor
22 octombrie 2020
În noaptea de sâmbătă spre duminică se trece la ora de iarnă la CFR
Călători, ca de altfel în tot transportul feroviar, ceea ce va avea ca efect
unele modificări în circulația trenurilor.

“CFR Călători informează că începând din
25 octombrie 2020, în activitatea de
transport feroviar de pasageri se va trece la
ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind
ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale
nu modifică mersul trenurilor în vigoare”, a
anunțat operatorul feroviar de stat, prin
intermediul unui comunicat de presă dat
publicității joi.

Trecerea la ora de iarnă la CFR Călători, în noaptea de sâmbătă spre
duminică
Unele modificări vor surveni însă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Astfel, în
noaptea de 24/25 octombrie 2020, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de
călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele
din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători
aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs
stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a
Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia
finală îşi vor continua mersul până la destinație.
Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale
oficială se face în aceeaşi zi de 25 octombrie 2020, între staţiile de frontieră trenurile vor
circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Mijloace de informare pentru călători
Informații actualizate despre circulația trenurilor sunt disponibile la:
▪
▪

▪

▪

▪
▪

0219521 – INFO CFR (trafic intern).
numerele de telefon de la gările CFR sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la
secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatiitelefonice/
în aplicația TRENUL MEU, introduceţi numărul exact al trenului în căsuţa indicată
şi click pe Informații tren. Obtineţi informaţii în timp real despre opriri, întârzieri,
minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.
pe
site-ul
companiei www.cfr.ro sunt
funcționale
și
actualizate
permanent camerele web din gările București Nord, Timișoara, Craiova, Brașov,
Iași și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.
pe site-ul pe www.cfrcalatori.ro, la Mers tren trafic intern.
la personalul CFR Călători din staţiile de cale ferată.
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