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1. “Locul de parcare este al meu”. Oare? Atunci domeniul public al cui este?

2. TOATE veniturile obţinute din parcări - inclusiv cele obţinute din amenzi - să fie cheltuite pentru optimizarea 

și creșterea numărului parcărilor

3. Amenajarea locurilor de parcare este o obligaţie a autorităţii locale de a asigura accesibilitate cetăţenilor, 

în primul rând pentru parcările de reședinţă și pentru transportul alternativ

4. Se impune eliminarea gratuităţii parcării la bordură și amenajarea parcărilor pe străzile cu sens unic

5. Folosirea tehnologiei în parcări, prin implementarea de aplicaţii pentru parcări – pentru localizare și plată, 

senzori de parcare și alte servicii tip rezervare.

6. Creșterea și eficientizarea controlului plăţilor și utilizării parcărilor

7. Mutarea mașinilor parcate pe stradă în afara străzii, prin creșterea locurilor de parcare în afara străzii și 

construirea de parcări multi-etajate

8. Regenerarea urbană - parcările noi dintre blocuri - și înverzirea parcărilor

9. Cooperarea, ca administrare, a parcărilor publice cu cele private

10. Măsuri impuse dezvoltatorilor imobiliari privind crearea locurilor de parcare

11.  Datele deschise ale parcărilor – democratizarea accesului la datele parcărilor din orașele noastre

12. Crearea și încurajarea infrastructurii de educaţie și pregătire a resurselor umane pentru parcări și 

mobilitate urbană
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INTRODUCERE
CAPITOLUL 1

Acest nou raport, aflat la a doua ediție, este un pas din Digitalizarea României, referitor la parcări și 
se concentrează pe inventarierea parcărilor publice, cu tot ce implică ele. Pentru cele aproximativ 7 
milioane de mașini din România – sau considerabil mai multe, dacă analizăm și vehiculele înmatriculate 
în Bulgaria, Germania, Franța, Spania, Italia sau alte state, care circulă, de facto, doar pe drumurile 
țării - avem sub 1.200.000 de locuri de parcare publice, dintre care peste 755.000 sunt locuri de parcare 
rezidenţiale, în mediul urban. 

Pentru context, la sfârşitului anului 2020, parcul auto din România era compus din 9.222.280 milioane de 
vehicule. Dintre acestea, 7.287.857 erau mai vechi de 10 ani, adică aproximativ 80% din total.
Răspunsul la întrebarea normală – ”Câte locuri de parcare publice sunt în România pentru atâtea mașini?” 
- este și în această a doua ediţie aproape de 1,2 milioane de locuri de parcare publice. 
Primul inventar al locurilor de parcare publice realizat în lume a fost făcut de San Francisco în 2010, 
însă inventarul complet a fost finalizat abia în 2017 și spune că orașul are aprox 275 000 de locuri de 
parcare stradale (on-street), din care doar 10% sunt trasate și taxate. Un număr adiţional de 166.500 de 
locuri de parcare sunt disponibile public în afara străzii, fapt care conduce la un număr total de 442.000 
de locuri de parcare publice în San Francisco (https://www.sfmta.com/press-releases/sfmta-completes-
citywide-census-street-parking-spaces). Acest exemplu este confirmat de cel puţin 3 orașe din România 
care au început să-și inventarieze locurile de parcare publice stradale și numărul de 342.557, parte din 
cele 1,2 milioane de locuri publice, este încă departe de a fi numărul corect și ne dorim ca primăriile 
să-și inventarieze toate locurile de parcare stradale în viitorul apropiat. Din acest număr, 105.590 sunt 
raportate în cele 8 orașe mari ale ţării, inclusiv București, fapt care arată cel mai bine lipsa unor inventare 
și date corecte din partea primăriilor. Noi ne propunem să prezentăm datele oficiale existente, să le 
analizăm, dar și să le intrepretăm.

Pe lângă numărul locurilor de parcare publice existente în România, raportul colectează și prezintă detalii 
importante despre aceste locuri de parcare publice, cum ar fi: care sunt primăriile care taxează parcarea, 
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ce venituri au fost obţinute din parcări în 2020, în ce orașe sunt disponibile hărţi online pentru vizualizarea 
locurilor de parcare, câte locuri de parcare publice sunt disponibile pentru mașini electrice și pentru 
persoanele cu dizabilităţi.

În această ediţie, am căutat mai multe detalii privind gestionarea parcărilor publice, cum ar fi cele legate 
de venituri. În afara veniturilor obţinute din taxa de utilizare a parcărilor, am colectat datele referitoare la 
veniturile obţinute din amenzile legate de nerespectarea Regulamentului de parcare. Astfel, am remarcat 
că Oradea conduce topul, cu 1,288 milioane de lei încasaţi în 2020, din totalul de aproximativ 5 milioane 
de lei la nivel naţional. Referitor la a treia sursă de venituri din parcări, provenind din serviciile adiacente 
parcărilor, cum ar fi ridicarea mașinilor parcate neregulamentar sau blocarea roţilor mașinilor care nu au 
plătit taxa de parcare, încă nu am primit suficiente informaţii de la primării, dar sperăm ca anul viitor să 
putem prezenta și aceste informaţii.

Ne dorim ca aceste date prezentate în raport să ajute toate autorităţile locale în îmbunătăţirea gestionării 
locurilor de parcare publice, elaborarea de strategii și planuri concrete de acţiuni pentru digitalizarea 
locurilor de parcare existente, pentru a optimiza folosirea celor deja existente și construirea eficientă a 
noilor locuri de parcare.

Ce înţelegem prin digitalizarea unui loc de parcare?
În chestionarul trimis de noi către primării, am trimis următoarele două definiţii:
„Grad de ocupare (în procente) = raportul dintre numărul de ore cu starea ocupat și numărul de ore 
analizat - ex: 20%
Parcare inteligentă = un loc sau un grup de locuri de parcare care este monitorizat și care comunică 
bidirecţional un set de date (status ocupare, plată etc)”

Am observat, din răspunsurile primite, că termenul de „grad de ocupare” este înţeles diferit de persoanele 
care se ocupă de parcările publice. Redăm, mai jos, ceea ce căutăm noi să știm, prin „Loc de parcare 
digitalizat” - un loc de parcare de la care avem următoarele date:
• datele geografice georeferenţiate - GIS, aflat pe o hartă digitală - în format OGC - Open Geospatial 

Consortium WMS - Web Map Services, kml, kmz, shapefile, sau in cloud, 
• stare de ocupare - ocupat sau liber - în timp real, prin diferite tipuri de senzori
• plată electronică - monitorizare în timp real dacă este achitată taxa de utilizare
• alte opţiuni - rezervare, blocare de la distanţă, imagini video, mesaje audio etc

Din răspunsurile primite, reiese că avem în Romania anului 2021 un procent de aproximativ 1% din totalul 
locurilor de parcare, reprezentat de cele inteligente – 12.154, în creștere de la cele doar 9.742 de locuri din 
2020. Clasamentul locurilor inteligente de parcare este condus tot de Cluj–Napoca, cu 7.705 anul acesta, 
față de 6.834 în 2020. Podiumul este completat de Craiova, cu aceleași 1.026 locuri, Iași, intrare nouă 
direct pe locul 3, cu 970, iar locul al patrulea este adjudecat de Sectorul 6 al Capitalei, cu 648. Acest raport 
nu are ca scop istoria și poveștile parcărilor din România, dar prezintă o nouă radiografie a momentului, 
care reflectă lucruri realizate până acum de-a lungul timpului. Pentru transparență și claritate, includem 
în raport și un capitol dedicat termenilor de specialitate pentru parcări, utilizați pe parcursul documentului.

În această a doua ediţie venim cu câteva capitole suplimentare faţă de prima ediţie și vă invităm să le 
descoperiţi. Considerăm că experienţa unor primării harnice și gospodare din România poate ajuta alte 
primării în a evolua și gestiona parcările publice arzând niște pași (a se vedea capitolul 8).
În capitolul 16 vă prezentăm, de asemenea, și câteva dintre opţiunile posibile pentru digitalizarea locurilor 
de parcare publice din România.
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Metodologia acestui raport a fost de colectare a datelor de la primării și verificarea acestor informații cu alte surse 
terțe: media si furnizori. Am trimis adrese la 324 de primării din România, dintre care au raspuns solicitării un număr 
de 272 de oraşe, nu direct, ci deseori în două sau chiar trei runde de revenire a solicitărilor de informații. Pentru 
Bucureşti, am inclus 7 primării în acest raport. Documentul prezent include informațiile prelevate de la primării şi din 
celelalte surse relevante, în perioada 1 iunie – 30 august 2021. 

Informațiile colectate prin răspuns de la primării au fost dublate și de cele prezente pe siturile primăriilor, din planurile 
de mobilitate urbana durabile (PMUD), acolo unde există, precum și de aparițiile în media sau datele furnizorilor 
soluţiilor de parcare referitoare la parcările din orașele respective. 

Colectarea datelor a fost îngreunată, în general, de faptul că multe primării au delegat serviciile de parcări unor firme 
ale municipalității sau unor terți, iar aceștia au răspuns cu dificultate, uneori doar în urma insistențelor. Cele mai mari 
dificultăţi le-am avut în obţinerea veniturilor obţinute din parcări, chiar dacă acestea sunt date publice.
Ni s-a confirmat de-a lungul acestui proces că Legea 544 nu este respectată de majoritatea primăriilor din România 
și că parcările nu reprezintă pentru unele autorități locale un subiect de interes.

Datele colectate în acest raport au un grad de răspuns de 83,95% (272 de primării din cele 324 contactate), iar 
estimarea noastră de eroare este de maximum 10% aferentă în principal primăriilor care nu au răspuns, precum și 
erorilor din primăriile care ne-au trimis răspunsurile.

Vegacomp Consulting va actualiza și consolida anual toate informațiile publicate în această versiune a documentului, 
pentru a prezenta, în permanență, o imagine corectă asupra dezvoltării parcărilor publice din România. 
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CAPITOLUL 3

DICȚIONAR DE TERMENI

Autovehicul – orice vehicul care se deplasează cu mijloace proprii de propulsie mecanice, care circulă frecvent pe 
drumurile publice și care servește la transportul de persoane sau bunuri, ori la efectuarea unor lucrări

Autovehicul fără stăpân (abandonat) – autovehicul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte 
marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat  al statului ori a unitatilor administrativ – teritoriale, al cărui 
proprietar sau destinatar nu este cunoscut

Loc de parcare – loc amenajat în parcările auto organizate conform normelor în vigoare, semnalizat cu panouri, 
indicatoare sau marcaje rutiere, delimitat potrivit normelor tehnice și destinat staționării unui singur mijloc auto

Loc de parcare rezervat pentru persoane cu dizabilităţi – loc amenajat în parcajele publice, semnalizat cu panouri 
indicatoare pentru persoane cu dizabilități, inscripționate cu semnul internațional corespunzător

Loc de parcare rezervat pentru mașini electrice – loc amenajat în parcajele publice, semnalizat cu panouri indicatoare 
pentru mașini electrice, inscriptionate cu semnul internațional pentru stațiile de încărcare mașini electrice

Parcaj – spațiul desemnat pentru staționarea vehiculelor, indicat ca atare de semne și marcaje rutiere, delimitat de 
zona destinată circulației vehiculelor sau de alte zone

Parcare publică - orice spațiu special destinat parcării autovehiculelor, aflat pe terenurile ce aparțin domeniului 
public sau privat al orașului

Parcare rezidențială – acel loc de parcare situat la mai puțin de 30 de metri de partea din față a cladirii cu destinație 
rezidențială. Aceste locuri de parcare au scopul  de a servi exclusiv locuitorilor acestei clădiri. 
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Parcarea de utilitate publică – zona de parcare concepută să deservească unui număr nelimitat de utilizatori

Parcarea de utilitate privată – parcare folosită de proprietari individuali sau entități juridice (companii, hoteluri etc.)

Parcaj pe stradă – spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare sau marcaje 
care delimitează zona destinată circulației vehiculelor sau de alte zone situate pe spațiile din localitățile urbane, 
indiferent de categoria lor

Parcaj în afara străzii - spațiu destinat în mod special staționării vehiculelor, semnalizat prin  indicatoare sau marcaje 
amenajate în afara drumurilor publice din interiorul localității, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, 
splai, șosea, alee, intrare, fundătură, uliță etc.

Parcaj „Park&Ride” (parchează și călătorește) – facilități pentru cei care ajung cu autoturismul într-un parcaj, unde  
își parchează autoturismul cu sau fără plată și apoi își continuă călătoria cu transportul public

Parcometru – aparat de taxare automat, electronic, pentru eliberat tichete prin intermediul cărora se încasează 
anticipat tarifele de parcare reprezentând contravaloarea prestării serviciului de staționare a mijloacelor auto pe 
locurile  de parcare

Zona de parcare pentru motociclete/biciclete – zone special amenajate pentru parcarea motocicletelor/bicicletelor

Organizarea parcajului – efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât să poată fi pus la dispoziția 
utilizatorilor

Utilizarea parcajului – folosirea de către utilizatori a unui parcaj în scopul parcării  vehiculelor

Exploatarea parcajului – activitatea de a pune parcajul la dispoziția utilizatorilor, în vederea parcării vehiculelor și de 
a obține venituri din această activitate prin încasarea de tarife sau taxe, după caz, în funcție de dispozițiile locale legale

Parcare rezidențială Parcare pe stradă            
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Parcare în afara străzii            

Parcare cu plată                     

Parcare pentru persoane cu dizabilități                   

Parcare pentru vehicule electrice             Parcare biciclete                 

Parcare într-o construcție

Parcare fără plată
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Garaj

Copertină

Parcare în spic

Parcometru

Parcare motociclete
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA 
PARCĂRILOR PUBLICE

În urma colectării datelor de la primării, avem următoarele informații principale, care oferă o privire de ansamblu 
asupra modului în care primăriile gestionează locurile de parcare din orașele României anului 2021:
• Număr total al locurilor de parcare publice inventariat: 1.174.941, față de 1.154.082 în 2020
• Număr total al locurilor de parcare publice estimat: 1.292.435 (include o toleranţa de 10% aferentă lipsei de 

răspunsuri și erorilor de completare a chestionarelor, din partea municipalităților)
• Sunt 151 orașe care taxează utilizarea locurilor de parcare, 98 localități care nu taxează și 52 de primării care 

nu au răspuns solicitării noastre și, asupra cărora nu putem spune nimic la acest moment, comparativ cu 
140/108/76 anul precedent

• Număr total al locurilor de parcare rezidenţiale: 755.621 faţă de 595.882 în 2019
• Venituri totale obţinute de primării în 2020 din utilizarea parcărilor publice și din amenzi pentru nerespectarea 

regulamentului de parcare: 160.663.767 lei,  față de 139.299.817 lei în 2019
• Tariful pentru parcările de reședinţă variază între 30 și 120 lei în localităţile mici, respectiv între 70 și 200 lei în 

orașele mari. Pentru abonamente, preţurile de închiriere variază între 15 lei/lună și 1.000 lei/lună
• Tariful orar de ocupare pentru parcările publice cu plată variază între 1 și 5 lei, cu excepţia Bucureștiului și 

Clujului, unde limita maximă ajunge la 10 lei
• Număr total al locurilor de parcare de pe stradă (on-street): 342.557, 
• Număr total al locurilor de parcare din afara străzii (off-street): 76.763
• Număr total al locurilor de parcare inteligente: 12.154
• Număr total al locurilor de parcare destinate vehiculelor electrice: 236
• Număr total al locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități: 16.029, comparativ cu 13.728 în 2019
• Doar 21 orașe au hărţi publice ale parcărilor, faţă de 16 în 2019
• În 59 de orașe se poate plăti parcarea prin aplicaţie, faţă de 49 în 2019
• În 53 de orașe se poate plăti parcarea prin SMS, faţă de 47 în 2019
• În 119 – față de doar 53 în 2019 - orașe se poate plăti parcarea la DGITL
• În 38 orașe se poate plăti taxa de parcare prin ghiseul.ro, număr peste triplu față de cele 11 din 2019, efect 

probabil al pandemiei 
• În 35 orașe se poate plăti taxa de parcare cash, la persoana angajată să gestioneze parcarea, faţă de 9 orașe în 2019
• În 45 orașe din ţară există parcometre la care se poate plăti utilizarea parcării, faţă de 19 în 2019
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POLITICI DE PARCARE
CAPITOLUL 5

În cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabile (PMUD), este abordat și un capitol despre parcări. De regulă, 
însă, aceste capitole sunt foarte mici. Ca exemplu, în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pe Regiunea București 
– Ilfov 2016 – 2030, care are 827 de pagini, capitolul Parcare este tratat în 2 pagini (de la 203 la 205).
În mod similar, în alte documente diverse de strategii ale municipalităţilor, cum ar fi SIDU (Strategii Integrate de 
Dezvoltare Urbană), parcarea reprezintă o bucată mică dintr-un ansamblu, parte a mobilităţii urbane, fără să fie 
tratată în detaliu.
Prima recomandare solidă de politici de parcare din România a fost realizată prin proiectul european Push&Pull, 
în cadrul căruia a fost publicat, în martie 2016, un Ghid de planificare și gestionare a sistemului de parcări urbane, 
un document cadru și îndrumar tehnic pentru administraţiile publice din România privind gestionarea sistemului de 
parcări urbane: 
https://adrvest.ro/wp-content/uploads/2020/09/Ghid-de-planificare-si-gestionare-a-sistemului-de-parcari-urbane.pdf.
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Capitolul 4 din acest ghid, intitulat „Strategii pentru gestionarea sistemului de parcări urbane”, prezintă în 20 de 
pagini motivaţia, cuprinsul și orientarea unei politici de parcare absolut necesare orașelor sufocate de problema 
lipsei de parcări.
Acest ghid propune un indicator de referinţă pentru gestionare parcărilor din România: 
„Un nivel de ocupare adecvat al parcărilor este de 85%.” (pag. 21)
 

Sunt extrem de puţine orașe din ţară care să-și fi făcut până acum o politică de parcare. Cea mai importantă Politică 
de parcare existentă este cea din București prin HCGMB nr. 124/2008 privind strategia de parcare a Municipiului 
București, bazată pe un studiu complex al transportului urban în orașul București și aria sa metropolitană, făcut de 
Agenţia Internaţională de Cooperare din Japonia (JICA), care cuprinde un Master Plan (Plan General de Transport) 
elaborat de către WSP Group Anglia, doar că deja datează din 2008 și necesită actualizări.
Politica de parcare a unui oraș ar trebui să conţină viziunea de dezvoltare, precum și să ţină cont de toate aspectele 
care ţin de parcare, în cadrul mobilităţii urbane și de toate fluxurile complete ale parcării, de la inventar, căutare, 
hartă GIS, rezervare, plată, control și verificări plus statistici și rapoarte de utilizare și optimizare.
La Chișinău, prin comparație, Primăria a realizat două documente importante pentru o capitală: 

Strategia pentru transport și mobilitate inteligentă cu suportul PNUD Moldova și al Republicii Cehe, document 
publicat pe 16 iunie 2021 (https://greencity.md/a-fost-prezentata-strategia-pentru-transport-si-mobilitate-
inteligenta-pentru-municipiul-chisinau/) si 

• Concepție privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău, document 
publicat în mai 2020, care conține o strategie de dezvoltare a parcărilor în perioada 2020 – 2040 
(https://www.chisinau.md/public/files/Conceptia-privind-dezvoltarea-i-managementul-sistemului-de-parcari-
urbane-in-Chiinaue764e.pdf) 
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INVENTARUL CADRULUI LEGISLATIV 
ȘI ADMINISTRATIV AL PARCĂRILOR 

PUBLICE DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL 6

Ne propunem în cadrul acestui capitol nou faţă de prima 
ediţie a acestui raport din 2020 să trecem în revistă 
nu doar numerele locurilor de parcare publice, ci și 
mijloacele de gestionare ale parcărilor publice urbane. 
În această ediţie, vom aborda cadrul legislativ absolut 
esenţial pentru gestionarea parcărilor și aspectele care 
ţin de resursele umane necesare acestei gestionări ale 
parcărilor publice.
În cadrul resurselor implicate în ansamblul parcărilor 
publice mai menţionăm acum doar aspectele legate 
de urbanism și arhitecţi, mediu, precum și pe cele de 
control, poliţie și siguranţă rutieră. De exemplu merită 
menţionată lucrarea unui grup de arhitecţi BAZA, în 
cadrul unui proiect cu Primăria Municipiului București și 
cu finanţare de la Banca Mondială „București, structură 
minoră. Viziune și metodologie pentru organizarea 
spaţiului stradal în zona centrală a orașului București” în 
cadrul căruia se propune introducerea celui de-al treilea 
spaţiu (alături de carosabil și trotuar) și un instrument 
de proiectare facilă și scalabilă a locurilor de parcare 
publice numit „parcelar stradal”.

Pictură realizată de Florin Pantilimon 
cu titlul „Străzi de București”, în 2010.
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a.Legislativ

Legislatia pentru parcările din România este considerată insuficentă pentru nevoile și drumul spre digitalizare al ţării 
din 2021. 
La nivel național avem următoarele legi de bază:
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
• Legea nr. 180/2002 referitoare la constatarea contraventiilor, aplicarea sancţiunilor, plata și încasarea amenzii, 

precum și căile de atac
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
• Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
• O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor
• O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
• O.G. nr.57/2001 privind organizarea activităţii și funcţionarea instituţiilor de medicină legală
• O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 

privat de interes local
• O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
• O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ
• H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a OG nr. 71/2002
• H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002

Și mai multe standarde pentru parcări, dintre care cel mai important este NP 24-97/1997, Normativ pentru proiectarea 
și execuția parcajelor pentru autoturisme.
La nivel local există:
* HCGMB – Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București – cea mai importantă fiind HCGMB nr. 

124/2008 privind strategia de parcare pe teritoriul Municipiului București
* HCL – Hotărâri ale Consiliilor Locale pentru cele 6 Sectoare din București și toate orașele, prin care au fost 

aprobate diverse măsuri sau Politici de parcare

La nivel naţional, 106 orașe din cele 324 radiografiate (33%) aveau, la data întocmirii prezentului raport, HCL-
uri cu măsuri pentru parcări, iar unele localități chiar mai multe HCL-uri. Am sesizat, în ultimii 2 ani, o creștere 
a numărului acestor HCL-uri, fapt care arată un grad ridicat al preocupării autorităţilor locale pentru gestionarea 
parcărilor urbane. 

b. Administrativ – exemple de organizare în Oradea, Cluj-Napoca și Sectorul 4

La nivelul primăriilor, se văd rezultate în obținerea de venituri din gestionarea parcărilor doar în orașele în care 
există structuri administrative dedicate parcărilor. Cu alte cuvinte, gestionarea parcărilor urbane se poate face doar 
cu resurse umane alocate și dedicate, în structuri separate și bine definite.
În continuare, vom trece în revistă câteva orașe în care au fost create structuri administrative ce pot fi luate drept 
model și de alte municipalități.
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1.Cluj-Napoca – orașul cu cele mai mari venituri obţinute din parcări

Exemplul de organizare de la Cluj-Napoca a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor cu 
34 de persoane în directa subordonare a Consiliului Local în baza Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice (https://primariaclujnapoca.ro/primarie/organigrama):
• Organizarea ca serviciu public conform OUG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public și privat de interes local
• Are cont separat în Trezorerie
• La RADP (Regia Autonomă a Domeniului Public) din Cluj sunt 2 proiectanți pentru zone de Regenerare Urbană
• 7 inspectori de cartier (fiecare, cu maxim 8.000 locuri de parcare), care au urmatoarele activități prinse în fișa 

postului:
* Încasare în “primăriile de cartier” în primele 3 luni din an
* Transferuri proprietari de la vechi la noi (aproximativ 1.000/an)
* Desființare garaje (prin procedură și Dispoziție de Primar cu somații de 60 zile pentru desființarea garajelor)
* Informații despre lucrările de investiții (cum ar fi drumurile)
* Marcaje rutiere (o dată/an + amenajări parcări)
* Legătura cu cetățenii (îi cheamă la “primaria din cartier” pentru contracte)
* Sesizări și reclamații (răspunsuri împreună cu colegele în aplicația myCluj)

• Are propria echipă de Întreținere, compusă din 4 persoane
• 1 inspector pentru Zona Centrală
• 2 casieri colectori
• 3 persoane la contabilitate
• 1 casier central
• 1 persoana la Achiziții
• 2 juriști
• 2 persoane la Administrativ (contracte salubritate, pază etc)
• 3 inspectori de parcare pentru Parcarea Moților (12 cu 72 ore permanență)
• 4 persoane pentru servicii online (plăți și comunicări)

* 1 pentru biciclete
* 1 pentru stații de încărcare EV (62 sunt în Cluj)
* 1 pentru poștă

• 5 persoane la CIC (4 birouri + 1 casier)
• Comunicarea cu cetățenii este 60% prin email, 20% prin telefon și 20% prin poștă. La audiențe vin doar 3 

cetățeni/lună.

2. Oradea – orașul cu cea mai veche preocupare constantă pentru gestionarea parcărilor, începută 
din 2008 și cel mai bun control al plăţii parcărilor

Exemplul de organizare la Oradea a Serviciului de parcări cu 40 de persoane sub Direcția de Patrimoniu Imobiliar 
http://www.oradea.ro/subpagina/directia-patrimoniu-imobiliar :
• Birou parcări stradale

* Compartiment Dotări Parcare
* Compartiment Evidență, încasări, parcometre
* Compartiment Control 

• Compartiment Ridicări
• Compartiment Parcări Domiciliu
• Compartiment parcări supra-etajate
• HCL nr 867 din 26.10.2017 privind Strategia de parcări a Municipiului Oradea
Situaţia gestionării parcărilor din Oradea în perioada 2008 – 2020 este ilustrată în următoarele 3 tabele, care arată 
cum se poate crește numărul parcărilor stradale de la 3.000 în 2008 la 7.942 în 2020, respectiv numărul de locuri 
de parcare rezidenţială de la 3.100 în 2008 la 17.505 în 2020.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR 
Serviciul Parcari 

Situație locuri de parcare stradale amenajate 2008-2020  
 

Situație locuri de parcare de domiciliu amenajate 2008-2012 

Situație locuri de parcare în parcări supraetajate amenajate 2008-2012 

An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Parcări 

existente
3000 3173 3533 4768 6924 7825 8013 7645 7654 7979 7905 8021 7942  

Parcări 
amenajate 

173 360 1235 2156 901 188 -368 9 325 -74 116 -79 174 5116

An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Parcări

existente
3100 354 825 5362 6491 7623 8541 10744 13744 15364 16933 17251 17505  

Parcări
amenajate 

354 471 4537 1129 1132 918 2203 2328 2292 1569 318 254 350 17855

An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Parcări

existente
0 0 0 0 0 0 0 455 455 455 955 955 955  

Parcări
amenajate 

0 0 0 0 0 0 455 0 0 400 0 0 453 1308

3. Sectorul 4, București – UAT-ul cu cea mai rapidă dezvoltare în gestionarea parcărilor

DMU – Direcția de Mobilitate Urbană. Exemplul de organizare în Sectorul 4 din București a unei Direcții separate 
pentru serviciul de parcări la pachet cu mobilitatea urbană cu 39 de angajați conform Legii nr. 215/2001 a administrației 
publice locale (https://www.mobilitateurbana4.ro/ )
i.     Director General

ii.    Director General Adjunct 1:
1. Serviciul Juridic și Operațiuni

a. Compartimentul Juridic
b. Compartimentul Asigurarea Calității și Control Intern
c. Compartimentul Administrativ
d. Compartimentul Resurse Umane
e. Compartimentul Comunicare și Relații Publice 

2. Serviciul Economic 
a. Compartimentul Financiar Contabilitate
b. Compartimentul Achiziții Publice
c. Compartimentul Venituri

iii.  Director General Adjunct 2:
1. Serviciul Parcări

a. Biroul Parcări de Reședință
b. Compartimentul Parcări Publice

2. Serviciul Infrastructură Smart City
a. Compartimentul Transport Alternativ
b. Compartimentul Dezvoltare Proiecte
c. Compartimentul Monitorizare Smart City
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CLASAMENTUL ORAȘELOR CU CELE 
MAI MULTE LOCURI DE PARCARE

CAPITOLUL 7

Noua ediție a raportului prezintă, dincolo de datele brute, orașele care au cele mai multe locuri de parcare, cele 
care obțin cele mai mari venituri din acestea și o analiză aprofundată, pe tip de loc de parcare, tarife medii, venituri 
medii, categorii de localități, fiecare cu specificul său, dar și alte componente de interes ce derivă din prima analiză 
profesionistă a acestui domeniu cu un impact direct în viața tuturor șoferilor, pasagerilor sau călătorilor din România.
Iar pentru început, pornim cu lista primelor 10 orașe din țară, ca număr absolut de locuri de parcare publică. Din 
start, menționăm că o cumulare a locurilor de parcare din București, sector cu sector, ne aduce la un număr mic, 
raportat la populație, dar foarte mare, în comparație cu orașul imediat următor: 244.342. Pentru a realiza diferența 
ca valoare absolută, Brașovul este pe poziția secundă, cu 65.360 de locuri publice.

Nr. Crt Localitate Numar locuri de parcare publice 
   
1 Bucuresti + Sectoare 244342
2 Brasov 65360
3 Iasi 58418
4 Pitesti 40376
5 Ramnicu Valcea 35615
6 Cluj-Napoca 34640
7 Constanta 34472
8 Craiova 30762
9 Oradea 29009
10 Targu Mures 28473
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În clasamentul de mai jos, am tratat individual fiecare sector în parte, ca preambul, pentru mai multă claritate, dar și 
Bucureștiul ca atare pentru un top 10 relevant în ordine descrescătoare a populației.

Iar pentru a vedea și eficiența, nu doar numărul brut al locurilor de parcare publică, următoarea imagine reflectă 
veniturile anuale generate la bugetele municipalităților de aceste locuri de parcare.
Și în această situație, tratat integral ca un tot al celor 6 sectoare, Bucureștiul cumulează 27,613,699.50 lei și 
conduce în clasament. Defalcat, separat de primăriile de sector, clasamentul arată astfel:

Nr. Crt Localitate Populatie  Venituri Numar locuri de parcare publice 
   
1 Bucuresti 1883425  RON       15,337,654.00 20000
2 Sector 1 225453  RON             722,787.10 9825
3 Sector 2 345370  RON         1,464,050.07 26000
4 Sector 3 385439  RON         3,230,049.00 72168
5 Sector 4 287828  RON         3,045,354.00 52512
6 Sector 5 271575  RON         1,089,510.33 19943
7 Sector 6 367760  RON         2,724,295.00 43894
8 Cluj-Napoca 324576  RON       18,330,235.76 34640
9 Timisoara 319279  RON         8,030,000.00 9924

10 Iasi 290422  RON         8,226,020.30 58418
11 Constanta 283872  RON         3,655,836.38 34472
12 Craiova 269506  RON       11,503,874.00 30762
13 Brasov 253200  RON         7,685,572.91 65360
14 Galati 249432  RON             983,344.87 3584
15 Ploiesti 209945  RON         2,049,306.17 2275
16 Oradea 196367  RON         9,368,948.00 29009

Nr. Crt Localitate  Venituri din parcari Numar locuri de parcare publice 
       

1 Cluj-Napoca  RON          18,330,235.76 34640
2 Bucuresti  RON          15,337,654.00 20000
3 Craiova  RON          11,503,874.00 30762
4 Oradea  RON            9,368,948.00 29009
5 Iasi  RON            8,226,020.30 58418
6 Timisoara  RON            8,030,000.00 9924
7 Brasov  RON            7,685,572.91 65360
8 Sibiu  RON            5,793,446.50 27311
9 Satu Mare  RON            4,301,896.00 9987

10 Piatra Neamt  RON            3,703,994.00 20110

De remarcat și prezența orașelor Timișoara și Satu Mare în acest clasament al veniturilor, orașe ce au mai puţin de 
10.000 de locuri publice de parcare.
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CLASAMENTUL ORAȘELOR, DEFALCAT 
PE FIECARE CATEGORIE ÎN PARTE DE 

LOCURI PUBLICE DE PARCARE

CAPITOLUL 8

Într-o primă etapă a analizei detaliate a situației parcărilor din România, ne vom concentra, din nou, pe numărul 
acestora, pe categorii de orașe, tip și public sau vehicul țintă. Într-o a doua parte a acestui capitol, vom defalca și 
extinde analiza asupra veniturilor generate de acestea, pentru o oglindă a eficienței.

Pornim cu două categorii esențiale, ce definesc și deschiderea către viitor și inteligență a orașelor: clasamentul 
locurilor de parcare pentru autovehiculele electrice, pentru a vedea cât de inteligent privesc municipalitățile viitorul, și 
topul orașelor ce asigură locuri de parcare dedicate persoanelor cu dizabilități, lucru ce reflectă nivelul de incluziune 
socială și echilibrul cu care sunt tratate toate categoriile de public.

La categoria locurilor de parcare dedicate automobilelor electrice, lucrurile sunt surprinzătoare, atât prin prisma 
numerelor foarte mici, cât și a prezenței unor orașe mici și medii în top, semn al unei mai mari deschideri către 
tendințele de eficiență ecologică decît în multe orașe mari ale țării. La clasamentul de mai jos nu contribuie variatele 
politici locale de oferire de gratuități sau reduceri pentru automobilele electrice și hibride la accesul în parcările 
publice, și sunt luate în calcul doar acele locuri destinate exclusiv automobilelor electrice.
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Top Orașe Parcări pentru mașini electrice
Nr. Crt Localitate EV

 
1 Cluj-Napoca 62
2 Iasi 35
3 Sector 4 32
4 Galati 21
5 Brasov 14
6 Calarasi 12

Targu Jiu 12
7 Oradea 6

Pitesti 6
Suceava 6

8 Calafat 5
9 Resita 4

Jimbolia 4
10 Sibiu 2

Roman 2
Mioveni 2
Caracal 2
Codlea 2

Cernavoda 2
Topoloveni 2

Ineu 2

Brașovul și Oradea sunt exemple de incluziune și lideri detașați, la numărul de locuri publice de parcare 
dedicate persoanelor cu dizabilități. Bucureștiul, cu sectoarele sale cumulate, ar fi pe prima poziție cu un 
număr de 2.164 de locuri.

Top Orașe Parcări pentru persoane cu dizabilități
Nr. Crt Localitate Parcări pentru persoane cu dizabilități

 
1 Brasov 1573
2 Oradea 1560
3 Iasi 1010
4 Ramnicu Valcea 970
5 Craiova 950
6 Sector 4 850
7 Pitesti 747
8 Braila 695
9 Sector 6 594
10 Sector 1 544
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Topul orașelor cu parcări off-street, indiferent de tipul structurii gazdă, arată ca în imaginea de mai jos. 

La orașele medii, încă vorbim de diferențe relativ mari între prima și ultima poziție din top 10 – 11.383, față de doar 314.

Cu toate acestea, surprizele vin din zona orașelor mici, unde nume ce pot părea surprinzătoare prind clasamentul, iar 
concurența între localități este mai mare, dovadă și numerele considerabil mai compacte – un ecart doar între 4.806 și 
1.036 locuri de parcare, pentru pozițiile 1 și, respectiv, 10.

Top Orașe Parcări Publice Off-street
Nr. Crt Localitate Număr locuri de parcare off-street

  
1 Targoviste 11383
2 Miercurea Ciuc 4806
3 Urziceni 2588
4 Dej 2094
5 Curtea de Arges 1808
6 Sannicolau Mare 1757
7 Beclean 1617
8 Mioveni 1571
9 Predeal 1460
10 Oradea 1438

Top Orașe Medii Parcări Publice Off-street
Nr. Crt Localitate Număr locuri de parcare off-street

  
1 Targoviste 11383
2 Oradea 1438
3 Drobeta Turnu Severin 1435
4 Calarasi 672
5 Sibiu 407
6 Piatra Neamt 359
7 Ploiesti 345
8 Pitesti 338
9 Focsani 334
10 Ramnicu Valcea 314

Top Orașe Mici Parcări Publice Off-street
Nr. Crt Localitate Număr locuri de parcare off-street

 
1 Miercurea Ciuc 4806
2 Urziceni 2588
3 Dej 2094
4 Curtea de Arges 1808
5 Sannicolau Mare 1757
6 Beclean 1617
7 Mioveni 1571
8 Predeal 1460
9 Moldova Noua 1340

10 Navodari 1036
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Top Orașe Parcări Rezidențiale 
Nr. Crt Localitate Rezidențiale 

 
1 Sector 3 72168
2 Iasi 52448
3 Sector 4 46695
4 Brasov 45853
5 Sector 6 43894
6 Pitesti 37246
7 Cluj-Napoca 29852
8 Sector 2 26000
9 Constanta 21461

10 Sector 5 19943

Top Orașe Medii Parcări Rezidențiale 
Nr. Crt Localitate Rezidențiale

 
1 Pitesti 37246
2 Piatra Neamt 18711
3 Oradea 18200
4 Bacau 16663
5 Suceava 13952
6 Targu Jiu 12521
7 Resita 11000
8 Ramnicu Valcea 10516
9 Braila 10214

10 Focsani 10209

Top Orațe Mici Parcări Rezidențiale 
Nr. Crt Localitate Rezidențiale 

  
1 Mioveni 6500
2 Fagaras 4830
3 Bolintin- Vale 4360
4 Ineu 4200
5 Slobozia 3937
6 Turda 3577
7 Alexandria 3431
8 Ramnicu Sarat 2746
9 Falticeni 2705

10 Mangalia 2535

Aria parcărilor rezidențiale este dominată autoritar de București, fiecare sector, cu excepția Sectorului 1, fiind 
prezent în top 10. Doar Iași și Brașov reușesc să pătrundă în top 5, pe locurile 2, respectiv 4.

Clasamentul orașelor medii este dominat, deloc surprinzător, de Pitești, urmat de Piatra Neamț și Oradea – oraș 
aflat într-o continuă expansiune în aria Smart City.

Mioveniul, oraș cu tradiție demonstrată în industria auto, conduce clasamentul orașelor mici, la nivel de parcări 
rezidențiale, urmat de Făgăraș și Bolintin-Vale.
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În cazul parcărilor on-street, un top general al orașelor este dominat de Sibiu, cu menţiunea că acest tip de parcări 
sunt evident insuficient inventariate de către autorităţile locale din ţară.

Ca orașe mari, situația se schimbă considerabil:

Clasamentul orașelor medii prezintă, din nou, un ecart mare între prima și cea de-a zecea poziție, semn al 
prioritizărilor și conceptelor diferite de urbanism, de la zonă la zonă.

Top Orașe Parcări Publice On-street
Nr. Crt Localitate Număr locuri de parcare on-street

 
1 Sibiu 26904
2 Craiova 26357
3 Ramnicu Valcea 24785
4 Baia Mare 23636
5 Bucuresti 20000
6 Targu Mures 19930
7 Brasov 18767
8 Constanta 13011
9 Slatina 11405
10 Timisoara 9404

Top Orașe Mari Parcări Publice On-street
Nr. Crt Localitate Număr locuri de parcare on-street

 
1 Craiova 26357
2 Bucuresti 20000
3 Brasov 18767
4 Constanta 13011
5 Timisoara 9404
6 Iasi 5360
7 Sector 4 4891
8 Cluj-Napoca 4426
9 Galati 3374

10 Sector 1 0

Top Orașe Medii Parcări Publice On-street
Nr. Crt Localitate Număr locuri de parcare on-street

 
1 Sibiu 26904
2 Ramnicu Valcea 24785
3 Baia Mare 23636
4 Targu Mures 19930
5 Slatina 11405
6 Oradea 9371
7 Arad 5754
8 Barlad 5338
9 Alba Iulia 3788
10 Resita 3335
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Iar grupul orașelor mici este, din nou, echilibrat, cu ecart mic între lideri și, deseori, cu numere care depășesc nume 
din tabelul anterior, al orașelor medii.

Orașele care au cele mai multe locuri de parcare cu plată sunt Bucureștiul, Brașovul și Timișoara. 

Dacă ne uităm la topul orașelor medii observăm Oradea, Arad și Târgu Mureș pe primele poziții.

Top Orașe Mici Parcări Publice On-street
Nr. Crt Localitate Număr locuri de parcare on-street

 
1 Onesti 4328
2 Lugoj 4225
3 Petrosani 3038
4 Miercurea Ciuc 2258
5 Targu Secuiesc 1699
6 Baile Herculane 1335
7 Ludus 1322
8 Radauti 1230
9 Rovinari 1203

10 Dej 1168

Top Orașe Parcări Cu plată
Nr. Crt Localitate Cu plata

1 Bucuresti 20000
2 Brasov 10940
3 Timisoara 9924
4 Constanta 9393
5 Oradea 9259
6 Arad 5639
7 Cluj-Napoca 4788
8 Targu Mures 4448
9 Baia Mare 3636
10 Alba Iulia 3557

Top Orașe Medii Parcări Cu plată
Nr. Crt Localitate Cu plata

1 Oradea 9259
2 Arad 5639
3 Targu Mures 4448
4 Baia Mare 3636
5 Alba Iulia 3557
6 Ramnicu Valcea 3406
7 Sibiu 3391
8 Buzau 3250
9 Satu Mare 2687
10 Zalau 2505
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În cazul orașelor mici, Onești este lidrul parcărilor cu plată, urmat la distanță de Predeal și Bragadiru.

Topul orașelor cu locuri de parcare fără plată cuprinde atât orașe mari cât și medii. Craiova, Sibiu și Râmnicu Vâlcea 
fiind primele 3 orașe ca număr de locuri de parcare fără plată.

Observăm Cluj-Napoca în topul parcărilor aflate într-o construcție, imediat  fiind urmat de Oradea. 

Top Orașe Mici Parcări Cu plată
Nr. Crt Localitate Cu plată

1 Onesti 2009
2 Predeal 940
3 Bragadiru 852
4 Mangalia 840
5 Turda 792
6 Baile Herculane 780
7 Boldesti-Scaeni 750
8 Navodari 735
9 Alexandria 729
10 Reghin 705

Top Orașe Parcări Fară plată
Nr. Crt Localitate Fară plată

1 Craiova 25950
2 Sibiu 23920
3 Ramnicu Valcea 21693
4 Baia Mare 20000
5 Targu Mures 15716
6 Slatina 11405
7 Targoviste 10065
8 Brasov 8567
9 Miercurea Ciuc 7064

10 Barlad 5338

Top Orașe Parcări într-o structură (construcţie)
Nr. Crt Localitate Intr-o structură(construcție)

1 Cluj-Napoca 2917
2 Oradea 1438
3 Brasov 740
4 Predeal 698
5 Sector 6 648
6 Craiova 619
7 Timisoara 520
8 Miercurea Ciuc 471
9 Sector 4 446
10 Ploiesti 345
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Parcări Park&Ride
Nr. Crt Localitate Park&Ride

1 Sector 4 856
2 Brasov 700
3 Sector 1 / Straulesti 660
4 Vatra Dornei 256
5 Huedin 150
6 Ghimbav 140
7 Moinesti 50
8 Saveni 12

Top Orașe Parcări în Centre comerciale/piețe
Nr. Crt Localitate Centre Comerciale/piețe 

1 Buzau 1415
2 Arad 1244
3 Codlea 1080
4 Miercurea Ciuc 857
5 Barlad 800
6 Onesti 775
7 Pantelimon 742
8 Navodari 735
9 Mioveni 727
10 Sighetu Marmatiei 668

Top Orașe Parcări în facilități pentru sport, cultură și timp liber

Nr. Crt Localitate 
In facilități pentru sport, cultură, timp 

liber

1 Iasi 780
2 Predeal 746
3 Beclean 540
4 Roman 250
5 Tasnad 250
6 Calarasi 240
7 Targu Secuiesc 228
8 Fetesti 215
9 Suceava 212
10 Rasnov 180

Topul orașelor cu cele mai multe parcări de tip Park&Ride ne arată că doar 7 localități au astfel de facilități pentru 
cetățeni, iar Sectorul 4 este primul în clasament ca număr de locuri de parcare de acest tip.

Topul orașelor cu cele mai multe locuri de parcare publice în piețe/târguri și centre comerciale plasează Buzăul pe 
primul loc, foarte aproape de lider fiind Aradul și Codlea.

Pentru locurile de parare în facilități pentru sport, cultură și timp liber, clasamentul este destul de strâns pentru 
primele trei locuri.
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Am făcut un top al orașelor și pentru locurile de parcare destinate instituțiilor publice, spitalelor și universităților. Cele 
mai multe astfel de locuri de parcare găsindu-se în Onești.

Top Orașe Parcări Altele (spitale, univeristăți, instituții publice etc) 

Nr. Crt Localitate 
Altele (spitale, univeristati, instituții 

publice etc) 

1 Onesti 600
2 Simeria 547
3 Cugir 423
4 Suceava 420
5 Mioveni 413
6 Predeal 310
7 Orastie 286
8 Targoviste 260
9 Calarasi 245

10 Brad 236

După cum anunțam, la începutul acestui capitol, dedicăm o secțiune specială zonei de venituri, pentru a determina 
și eficiența prin care aceste locuri de parcare sunt monetizate, accesibilitatea acestora, valoarea per loc, dar și 
nivelul mediu de tarifare și fluctuația acestuia, de la oraș la oraș.

Pornim prin a prezenta, în oglindă, un top 10 ca venituri, general, acoperitor pentru întreaga țară, dar și o coloană 
a locurilor de parcare din fiecare oraș, în același tabel, pentru ușurința evaluării.

După cum menționam anterior, Bucureștiul conduce – firesc, ținând cont de dimensiuni, populație și număr de 
automobile înmatriculate, însă Cluj-Napoca este un model ce se apropie la un nivel de 10 ori mai eficient de 
colectare a veniturilor. Oradea, Sibiu și Brașov completează top 5. Toate sunt orașe aflate pe o bună traiectorie 
urbanistă cu deschidere inclusiv la segmentul Smart City. Pe de altă parte, la un nivel similar de venituri, Timișoara 
obține aproape aceeași sumă ca Brașovul, din de peste 5 ori mai puține locuri de parcare.

Top Orase Venituri 

Nr. Crt Localitate  Venituri din parcari 
Numar locuri de parcare 

publice 
Venituri/loc de parcare

    
1 Cluj-Napoca  RON          18,330,235.76 34640  RON      529.16 
2 Bucuresti  RON          15,337,654.00 20000  RON      766.88 
3 Craiova  RON          11,503,874.00 30762  RON      373.96 
4 Oradea  RON            9,368,948.00 29009  RON      322.97 
5 Iasi  RON            8,226,020.30 58418  RON      140.81 
6 Timisoara  RON            8,030,000.00 9924  RON      809.15 
7 Brasov  RON            7,685,572.91 65360  RON      117.59 
8 Sibiu  RON            5,793,446.50 27311  RON      212.13 
9 Satu Mare  RON            4,301,896.00 9987  RON      430.75 
10 Piatra Neamt  RON            3,703,994.00 20110  RON      184.19 
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Ca orașe mari, liderul rămâne neschimbat:

În ceea ce privește orașele medii, progresia este aproape geometrică, de la ultimele poziții ale primelor 10 intrări 
din listă, spre topul clasamentului.  

Pe lista orașelor mici, este remarcabilă eficiența întâlnită în Odorheiu Secuiesc, care rămâne în top 5 ca venituri, 
cu doar 497 de locuri de parcare. Lider este Turda, urmat pe podium de Mediaș și Sighișoara.

Top Orașe Mari Venituri 
Nr. Crt Localitate  Venituri din parcări Număr locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Cluj-Napoca  RON           18,330,235.76 34640  RON        529.16 
2 Bucuresti  RON           15,337,654.00 20000  RON        766.88 
3 Craiova  RON           11,503,874.00 30762  RON        373.96 
4 Iasi  RON             8,226,020.30 58418  RON        140.81 
5 Timisoara  RON             8,030,000.00 9924  RON        809.15 
6 Brasov  RON             7,685,572.91 65360  RON        117.59 
7 Constanta  RON             3,655,836.38 34472  RON        106.05 
8 Sector 3  RON             3,230,049.00 72168  RON          44.76 
9 Sector 4  RON             3,045,354.00 52512  RON          57.99 

10 Sector 6  RON             2,724,295.00 43894  RON          62.07 
11 Sector 2  RON             1,464,050.07 26000  RON          56.31 
12 Sector 5  RON             1,089,510.33 19943  RON          54.63 
13 Galati  RON                 983,344.87 3584  RON        274.37 
14 Sector 1  RON                 722,787.10 9825  RON          73.57 

Top Orașe Medii Venituri 
Nr. Crt Localitate  Venituri din parcări Număr locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Oradea  RON         9,368,948.00 29009  RON      322.97 
2 Sibiu  RON         5,793,446.50 27311  RON      212.13 
3 Satu Mare  RON         4,301,896.00 9987  RON      430.75 
4 Piatra Neamt  RON         3,703,994.00 20110  RON      184.19 
5 Baia Mare  RON         3,548,148.00 23636  RON      150.12 
6 Targu Mures  RON         2,955,358.00 28473  RON      103.80 
7 Pitesti  RON         2,938,051.00 40376  RON        72.77 
8 Targu Jiu  RON         2,411,552.15 13968  RON      172.65 
9 Zalau  RON         2,370,397.00 7277  RON      325.74 

10 Bistrita  RON         2,351,949.00 11390  RON      206.49 

Top Orașe Mici Venituri 
Nr. Crt Localitate  Venituri totale Număr locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Turda  RON         1,862,225.00 4397  RON          423.52 
2 Medias  RON         1,091,046.00 1957  RON          557.51 
3 Sighisoara  RON             954,748.00 3019  RON          316.25 
4 Rasnov  RON             808,568.00 1512  RON          534.77 
5 Odorheiu Secuiesc  RON             502,071.00 497  RON       1,010.20 
6 Predeal  RON             484,495.00 1762  RON          274.97 
7 Navodari  RON             472,310.00 1938  RON          243.71 
8 Tecuci  RON             424,013.77 3303  RON          128.37 
9 Caransebes  RON             414,986.50 2248  RON          184.60 
10 Targu Neamt  RON             405,733.00 1354  RON          299.66 
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Clasamentele eterogene, cu mari variații de la tip la tip de parcare, dar și prezențele-surpriză în top, arată modurile 
deosebit de variate prin care municipalitățile văd, tratează și monetizează parcările publice, precum și atenția – sau 
lipsa sa – la categoriile speciale de public și de automobile.

Topul orașelor care administrează cel mai eficient parcarea are în frunte, la fel ca și anul precedent, Odorheiul 
Secuiesc, singurul oraș care depășește un venit de 1.000 lei/loc de parcare/an în medie. 

Top Orașe Venituri/Loc de Parcare
Nr. Crt Localitate  Venituri din parcări Numar locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Odorheiu Secuiesc  RON                502,071.00 497  RON  1,010.20 
2 Ploiesti  RON            2,049,306.17 2275  RON      900.79 
3 Timisoara  RON            8,030,000.00 9924  RON      809.15 
4 Bucuresti  RON          15,337,654.00 20000  RON      766.88 
5 Cisnadie  RON                  35,000.00 58  RON      603.45 
6 Medias  RON            1,091,046.00 1957  RON      557.51 
7 Rasnov  RON                808,568.00 1512  RON      534.77 
8 Cluj-Napoca  RON          18,330,235.76 34640  RON      529.16 
9 Satu Mare  RON            4,301,896.00 9987  RON      430.75 
10 Slanic  RON                112,772.00 262  RON      430.43 

Top Orașe Mari Venituri 
Nr. Crt Localitate  Venituri din parcări Număr locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Timisoara  RON             8,030,000.00 9924  RON        809.15 
2 Bucuresti  RON           15,337,654.00 20000  RON        766.88 
3 Cluj-Napoca  RON           18,330,235.76 34640  RON        529.16 
4 Craiova  RON           11,503,874.00 30762  RON        373.96 
5 Galati  RON                983,344.87 3584  RON        274.37 
6 Iasi  RON             8,226,020.30 58418  RON        140.81 
7 Brasov  RON             7,685,572.91 65360  RON        117.59 
8 Constanta  RON             3,655,836.38 34472  RON        106.05 
9 Sector 1  RON                722,787.10 9825  RON          73.57 
10 Sector 6  RON             2,724,295.00 43894  RON          62.07 

Dacă ne uităm la topul orașelor mari, observam Timișoara, București și Cluj-Napoca în top 3, deloc surprinzător.
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Top Orașe Mici Venituri 
Nr. Crt Localitate  Venituri totale Numar locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Odorheiu Secuiesc  RON             502,071.00 497  RON       1,010.20 
2 Cisnadie  RON               35,000.00 58  RON          603.45 
3 Medias  RON         1,091,046.00 1957  RON          557.51 
4 Rasnov  RON             808,568.00 1512  RON          534.77 
5 Slanic  RON             112,772.00 262  RON          430.43 
6 Turda  RON         1,862,225.00 4397  RON          423.52 
7 Sighisoara  RON             954,748.00 3019  RON          316.25 
8 Targu Neamt  RON             405,733.00 1354  RON          299.66 
9 Predeal  RON             484,495.00 1762  RON          274.97 

10 Navodari  RON             472,310.00 1938  RON          243.71 

Top Orașe Medii Venituri 
Nr. Crt Localitate  Venituri din parcări Numar locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Ploiesti  RON         2,049,306.17 2275  RON      900.79 
2 Satu Mare  RON         4,301,896.00 9987  RON      430.75 
3 Zalau  RON         2,370,397.00 7277  RON      325.74 
4 Oradea  RON         9,368,948.00 29009  RON      322.97 
5 Sfantu Gheorghe  RON         1,178,981.00 3740  RON      315.24 
6 Sibiu  RON         5,793,446.50 27311  RON      212.13 
7 Bistrita  RON         2,351,949.00 11390  RON      206.49 
8 Focsani  RON         2,228,304.00 11166  RON      199.56 
9 Piatra Neamt  RON         3,703,994.00 20110  RON      184.19 
10 Targu Jiu  RON         2,411,552.15 13968  RON      172.65 

Topul orașelor medii este marcat de Ploiești, Satu Mare și Zalău ca venit pe loc de parcare. 

În orașele mici, cunoaștem deja liderul care reușește să se mențină în top chiar și în perioada dificilă a anului acesta. 
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Uitându-ne la orașele care au în evidență veniturile din amenzi pentru nerespectarea regulamentului de parcare, 
observăm că localitățile care au veniturile cele mai mari din sancțiuni sunt Oradea, Mediaș și Satu Mare, fruntașe în 
efectuarea controlului plăţilor taxelor de parcare.

Top Orașe Venituri din amenzi pentru nerespectarea regulamentului de parcare 
Nr. Crt Localitate  Venituri din amenzi Numar locuri de parcare publice Venituri/loc de parcare

1 Oradea  RON             1,288,314.00 2275  RON      900.79 
2 Medias  RON                899,018.10 9987  RON      430.75 
3 Satu Mare  RON                602,650.00 7277  RON      325.74 
4 Ploiesti  RON                595,448.52 29009  RON      322.97 
5 Sector 6  RON                235,600.00 3740  RON      315.24 
6 Zalau  RON                222,980.00 27311  RON      212.13 
7 Sibiu  RON                169,600.00 11390  RON      206.49 
8 Suceava  RON                167,160.00 11166  RON      199.56 
9 Focsani  RON                158,277.00 20110  RON      184.19 
10 Sector 5  RON                144,000.00 13968  RON      172.65 

Top Orașe Venituri din parcările cu plată
Nr. Crt Localitate Cu plată  Venituri din parcari cu plată   Venit/loc cu plată

1 Bucuresti 20000  RON              15,337,654.00  RON                     766.88 
2 Cluj-Napoca 4788  RON              12,296,675.51  RON                 2,568.23 
3 Timisoara 9924  RON                8,030,000.00  RON                     809.15 
4 Oradea 9259  RON                6,208,594.00  RON                     670.55 
5 Sibiu 3391  RON                5,623,846.50  RON                 1,658.46 
6 Baia Mare 3636  RON                3,548,148.00  RON                     975.84 
7 Targu Mures 4448  RON                2,955,358.00  RON                     664.42 
8 Satu Mare 2687  RON                2,823,526.00  RON                 1,050.81 
9 Brasov 10940  RON                2,518,780.20  RON                     230.24 
10 Iasi 970  RON                1,930,599.10  RON                 1,990.31 

Dacă ne uităm la veniturile realizate doar din taxarea parcărilor publice cu plată observăm Bucureștiul în top, urmat 
de Cluj-Napoca și Timișoara. 

Top Orașe Venituri din parcările rezidențiale 
Nr. Crt Localitate  Parcări Rezidențiale   Venituri din parcările rezidențiale   Venit/loc de reședință 

1 Iasi                              52,448  RON       6,295,421.20  RON     120.03 
2 Cluj-Napoca                              29,852  RON       6,033,560.25  RON     202.12 
3 Brasov                              45,853  RON       5,157,842.71  RON     112.49 
4 Sector 3                              72,168  RON       3,230,049.00  RON       44.76 
5 Sector 4                              46,695  RON       2,705,136.00  RON       57.93 
6 Sector 6                              43,894  RON       2,488,695.00  RON       56.70 
7 Piatra Neamt                              18,711  RON       2,299,590.00  RON     122.90 
8 Oradea                              18,200  RON       1,872,040.00  RON     102.86 
9 Bistrita                              10,021  RON       1,648,144.00  RON     164.47 
10 Resita                              11,000  RON       1,574,370.00  RON     143.12 

Am făcut și un top al orașelor pe venituri din diferite surse, așadar putem observa liderii în obținerea veniturilor din parcările 
rezidențiale, parcările cu plată și, mai nou, veniturile din amenzi pentru nerespectarea regulamentului de paracare. 
Iașiul, Cluj-Napoca și Brașov se află în top 3 când vine vorba de veniturile obținute din parcările de reședință, în Iași 
având și locuri de parcare rezidenţiale închiriate cu peste 1.000 lei/luna prin licitaţie. 
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CAPITOLUL 9

INVENTARUL PARCĂRILOR 
NOI CONSTRUITE ÎN ROMÂNIA

DUPĂ 1990

Deși știm și vedem că numărul locurilor de parcare este unul redus, diferenţa foarte mică între cele două ediţii ale 
acestui raport este doar o confirmare a acestui fapt - ne întrebăm, efectiv, dacă se construiesc locuri de parcare noi 
în ţara noastră.

Plecând de la această întrebare, am încercat să aflăm ce, cum și unde s-a construit în ultimii 30 de ani.
În capitolul 7, am văzut cum în Oradea au fost construite trei parcări multi-etajate în perioada 2014- 2020, cu un total 
de 1308 de locuri de parcare noi.

La Cluj-Napoca, sunt 2917 de locuri de parcare în construcţii noi, unele din parcările noi construite din oraș având 
atât locuri de parcare pentru autovehicule, cât și pentru biciclete.

Printre primele parcări noi construite în ţară, amintim parcarea construită la Universitate în Bucureștiul ultimilor 
15 ani de Interparking, cu 446 de locuri de parcare, dintre care 425 sunt pentru autovehicule. Interparking este 
singurul operator european de parcare prezent în România, prin Parteneriat Public Privat (concesiune) cu Primăria 
Municipiului București.

Observăm cele trei tipuri de parcări nou construite pe care le vedem crescând în perioada următoare:
• La sol
• Suprateran
• Subteran
sau în diferite combinaţii, fiecare dintre ele având particularităţi specifice.
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Localitate Adresă parcare Nr. Locuri Tip parcare

București, Sector 1 
(Interparking)

intre Piaţa Universităţii şi 
Centrul Vechi

446 Subterană

București, Sector 1 
(Metrorex)

Străulești 660 Multi-etajată

București, Sector 4
intersectia Tulnici cu strada 

Frumusani
148 P+T

București, Sector 4 Piața Sudului 305 P+E+T
București, Sector 3 Parcare Decebal 750 Subterană
Bucuresti, Sector 6 Smart Parking 648

Cluj-Napoca Str.Primaverii nr. 20 378
2S+P+4E/5E/6E 

partial
Cluj-Napoca Str. Primăverii nr.8 285 2S+P+2E
Cluj-Napoca Mogosoaia nr.9 294 2S+P

Cluj-Napoca
complex studențesc - str. 

Păstorului nr. 67-69
316 S+2D+P+3E+T

Cluj-Napoca Str. Băișoara 358
Cluj-Napoca Str. Fabricii 312
Cluj-Napoca Str. Primăverii f.n 445 S1+S2+P+6E+T
Cluj-Napoca Str. Negoiu 372
Cluj-Napoca Str. Mehedinti 126
Cluj-Napoca Str. Moților 382

Oradea Parking Oradea-Str.Brasovului 395 D+P+3E+T
Oradea Str. George Barițiu 336 D+P+2E+T
Oradea Str. Independenței 460 3S
Oradea Str. Franz Schubert 457 S+D+3E+T
Oradea Piata Emanuil Gojdiu 277 D+P
Brașov Spitalul Militar Regina Maria 306 4S+P+E

Poiana Brașov Poiana Brașov 434 S+D+P+T
Predeal Str. Teleferic 4 217
Predeal Str. Tudor Vladimirescu 481
Craiova Calea București 619 2S
Ploiești Str. Cuza Vodă 272 D+P+6E
Pitești Piața Ceair 150
Pitești Str. Mavrodolu 370

Mioveni Zona Stadionului 344 P+3E
Galați Mazepa 210 P+3E
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CAPITOLUL 10

INVENTARUL MODALITĂŢILOR DE 
PLATĂ A PARCĂRILOR PUBLICE

În orașele României din 2021, am inventariat următoarele moduri de plată ale parcărilor publice folosite pentru 
încasarea celor peste 160 milioane de lei în 2020:
1. La Direcţia de Taxe și Impozite locale (DITL): 119 orașe (în special pentru parcările de reședinţă)
2. Prin aplicație: 59 orașe
3. Prin SMS: 53 orașe 
4. La parcometre: 45 orașe
5. Prin ghiseul.ro: 38 orașe
6. Numerar la operatori din parcare: 35 orașe
7. Tichete de parcare: 19 orașe
8. Alte modalităţi de plată:

a. Numerar:
i. La sediile desemnate de primării (la ADP în Sectorul 1, la ADPDU în Sectorul 6 pentru Smart 
Parking, Serviciul de Parcări în Cluj, casierii Primării șamd)
ii. La Oficiile Poștei Române, CEC, benzinării OMV
iii. La automate de plată QIWI, SelfPay (ZebraPay) sau alţi agenţi economici desemnaţi

b. Digitale:
i. Ordine de Plata (în Sectorul 3, Timișoara, Tg. Secuiesc)
ii. Card de parcare (Sectorul 4, Pitești)
iii. Prin plationline.ro (la Făgăraș)

Vom urmări evoluţia plăţilor parcărilor în continuare între cash, card, sms, aplicaţie, electronice și altele, 
pentru a vedea gradul si viteza digitalizării parcărilor din ţară.
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INVENTARUL LOCURILOR DE 
PARCARE ACOPERITE 

CAPITOLUL 11

Termenul de „garaj”, în limba română, este asociat unui spaţiu acoperit pentru parcare, în timp ce în limba engleză 
termenul de „garage” definește o parcare, ca grup de locuri de parcare.
În cadrul inventarierii parcărilor publice din România, am observat că există, în anumite orașe, și locuri publice de 
parcare acoperite, care se apropie de conceptul de garaj. Pentru români, termenul de garaj este echivalent cu un 
loc de parcare privat, acoperit și individual, sau alături de un grup de alte garaje similiare.
Ei bine, iată că există în România și garaje aflate în proprietatea publică și închirate către cetăţeni. Comparativ cu 
prima ediţie când nu știam numărul acestora, acum putem spune că sunt inventariate 20.913 garaje în 22 de orașe 
și 6.310 de copertine în 13 orașe.

  Top Orașe Copertine
 Nr. Crt Localitate Copertina 

1 Targu Mures 3438
2 Alexandria 1123
3 Cluj-Napoca 777
4 Iasi 400
5 Tarnaveni 237
6 Zimnicea 191
7 Fierbinti-Targ 50
8 Moinesti 36
9 Roman 33
10 Babadag 10
11 Rovinari 6
12 Jibou 5
13 Tismana 4

Top Orașe Garaje
Nr. Crt Localitate Garaje

1 Cluj-Napoca 8939
2 Targu Mures 4871
3 Iasi 1450
4 Alexandria 753
5 Fierbinti-Targ 700
6 Ocna Mures 690
7 Caracal 596
8 Moinesti 425
9 Cugir 381

10 Victoria 338
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CAPITOLUL 12

INVENTARUL APLICAŢIILOR DE PARCARE 

Având în vedere trendul ascendent la nivel global de digitalizare a plăţilor pentru parcări, cu creșterea plăţilor mai 
mult prin aplicaţii de parcare decât prin sms sau cash (a se vedea cifrele din cap. 5), ne-am propus să vedem care 
sunt aplicaţiile de parcare folosite în România anului 2020.
Am observat următoarele tipuri de aplicaţii existente:
• Dezvoltate de primării (la cerere)
• Pentru parcări publice
• Pentru parcări rezidenţiale
• Pentru parcări private

Cele 59 de orașe care folosesc o aplicaţie de parcare utilizează în fapt 12 tipuri de aplicaţii de parcare, dintre care 
TPARK este cea mai răspândită:

1. TPARK
2. Amparcat.ro
3. Parkonline
4. UPPARK
5. Parking București
6. ParkingPay
7. CityParkingCluj
8. Constanţa Parking
9. Parcare Sibiu
10. Bacovia Parking
11. Suceava Parking
12. E-TAX

În ţară, noi am identificat un număr de 30 de aplicaţii de parcări (care le includ pe cele 12 menţionate mai sus) și 
estimăm că numărul acestora va crește, în perioada imediat următoare, odată cu adopția ridicată a datelor deschise 
ale parcărilor și interoperabilitatea dintre aplicaţii.
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 INVENTARUL PARCĂRILOR 
PENTRU BICICLETE 

CAPITOLUL 13

În inventarul realizat în orașe, am găsit 5.058 de locuri de parcare amenajate pentru biciclete și 340 de rastele, în 
24 de localități.
Topul orașelor care încurajează mersul pe bicicletă este condus, detașat, de Miercurea Ciuc și Pecica, urmate, la 
distanţă, de Sibiu și Constanţa.

În ultimii ani, a existat o preocupare tot mai mare pentru dezvoltarea unei infrastructuri pentru folosirea în mediul 
urban a bicicletelor, atât cu o componentă rutieră (piste de biciclete), cât și ca spații de parcare a bicicletelor. Urmând 
modelele de bune practici din alte țări precum Olanda, Finlanda sau Danemarca, autoritățile locale au luat în calcul 
diverse soluții care să asigure realizarea unui număr cât mai mare de spații de parcare pentru biciclete, o preocupare 
permanentă fiind și componenta de securitate a acestora, prin soluții de access centralizat și supraveghere video 
care să descurajeze furturile.

Top Orașe Locuri de parcare pentru biciclete 
Nr. Crt Localitate Rastele Locuri biciclete

1 Miercurea Ciuc 90 1040
2 Pecica  1000
3 Sibiu  679
4 Constanta 24 640
5 Cluj-Napoca  326
6 Sector 4 117 234
7 Vulcan 17 187
8 Sfantu Gheorghe  150
9 Iasi 14 140
10 Pancota 40 120
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Unul din primele demersuri făcute în acest sens a fost cel al primăriei Sectorului 4 din București, care propunea un 
proiect pilot de amplasarea unor containere securizate pentru parcarea bicicletelor cu aplicații IT:
 https://ps4.ro/comunicate-de-presă/premieră-în-românia-parcări-pentru-biciclete/ 
   

Acest proiect a rămas, din păcate, la stadiul de idee. În schimb, în 2018, unul din proiectele înscrise pe platforma de 
bugetare participativă a municipiului Cluj - Napoca a fost: “Parcări sigure pentru buciclete”:
https://bugetareparticipativa.ro/proiecte/parcări-de-biciclete-sigure/

Inițiatorii proiectului propuneau realizarea unor spații securizate de parcare a bicicletelor, fără posibilitatea de a fi 
furate. Proiectul este declarat eligibil și intră în implementare în anii următori.
În anul 2019, primăria Cluj-Napoca lansează un proiect pilot prin care în două dintre parcările de mașini existente 
la sol în cartiere (Primăverii și Băișoara) desființează câte 2 locuri de parcare și în locul lor crează o facilitate pentru 
parcarea bicicletelor, pentru 48 de biciclete într-un container:     
https://green-report.ro/cluj-parcare-bicicletele/
https://www.youtube.com/watch?v=Qr8irnMMj3Y   

Soluția propusă și implementată se bazează pe folosirea unor sisteme de parcare și depozitare a bicicletelor pe 
două nivele, folosind un sistem de rackuri cu acționare manuală:  cele de pe nivelul parter culisează stânga-dreapta 
iar cele de pe nivelul superior glisează sus-jos, în acest fel crescând capacitatea de depozitare a bicicletelor cu 
până la 100%. 
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Prin desfințarea celor două locuri de parcare 
pentru mașini, s-au creat, în fiecare, dintre 
cele două locuri de parcare cuprinse în 
proiectul pilot, câte 48 locuri de parcare pentru 
biciclete, într-un spațiu închis, securizat, 
prevăzut cu sistem de control access și 
cameră de supraveghere video. Locurile de 
parcare biciclete sunt închiriate rezidenților 
în baza unui abonament anual de 50 lei și 
accesul la biciclete se face prin intermediul 
unui card RFID eliberat de operatorul 
parcărilor – Serviciul de Parcări. 
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Proiectul a fost foarte bine primit de către 
rezidenți, urmând ca pe parcursul anului 
2021 să fie multiplicat și în alte 3 din parcările 
noi construite și inaugurate în Cluj-Napoca. 
În dorința de a extinde această facilitate 
de parcare, administrația din Cluj-Napoca 
lansa, în anul 2020, un alt proiect pilot 
destinat în acest caz rezidenților din zona 
cartierelor de blocuri. Astfel la finalul anului 
trecut, erau implementate în cartierul “Între 
Lacuri” două unități tip Container securizat 
pentru parcarea bicicletelor, independente 
energetic, fiecare dintre ele având în dotare 
câte 50 de locuri de biciclete:

https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/premiera-la-cluj-napoca-noi-containere-securizate-cu-100-locuri-pentru-biciclete/

https://ziare.com/economie/infrastructura/containere-securizate-pentru-biciclete-la-cluj-napoca-1642938
https://alephnews.ro/tehnologie/clujul-trece-la-nivelul-urmator-primaria-a-inaugurat-garaje-securizate-pentru-biciclete/
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Containerele securizate pentru depozitarea bicicletelor 
sunt echipate cu panouri fotovoltaice și baterii de 
acumulare, nefiind necesară racordarea lor la rețeaua de 
electricitate. De asemenea ele sunt prevăzute cu aplicație 
de monitorizare a stării de încărcare a acumulatorilor, 
instalație de control access, instalație de supraveghere 
video și aplicație de avertizare SMS în cazul rămânerii ușii 
deschise mai mult de 5 minute. Ca și în cazul facilităților 
de parcare din parcările existente, rezidenții pot închiria 
locul de parcare în baza unui abonament annual, iar 
accesul se face prin intermediul unu card RFID.
Datorită succesului acestor proiecte implementate și 
a gradului ridicat de solicitare a închirierii de noi locuri 
de parcare pentru biciclete municipalitatea clujeană 
va extinde și în anul 2021 acest proiect cu noi locuri de 
parcare biciclete atât în parcările existente cât și sub forma 
containerelor securizate amplasate și în alte cartiere. 
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INVENTARUL PARCĂRILOR 
PUBLICE INTELIGENTE

CAPITOLUL 14

În ceea ce privește numărul locurilor de parcare inteligente din România, numărul acestora a crescut la 12.154 în 
13 orașe comparativ cu 9.742 în 2019.
Topul este condus, la foarte mare distanţă, de Cluj-Napoca, cu 7.705 locuri de parcare inteligente, faţă de cele 1.026 
de locuri ale Craiovei, oraș situate pe locul secund.

Parcări inteligente 
Nr. Crt Localitate Număr locuri parcări inteligente 

1 Cluj-Napoca 7705
2 Craiova 1026
3 Iasi 970
4 Sector 6 648
5 Medias 597
6 Ploiesti 345
7 Bacau 204
8 Suceava 162
9 Vaslui 152
10 Focsani 138
11 Roman 113
12 Zalau 47
13 Odorheiu Secuiesc 47
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CAPITOLUL 15

CE SPUNE DONALD SHOUP 
DESPRE REVOLUȚIA 

PARCĂRILOR ?

În acest capitol am făcut o selecţie din cartea lui Donald Shoup, tradusă în limba română - “Cât de scumpă e 
parcarea gratuită? Un studiu de amploare privind proiectarea, construirea și gestionarea parcărilor gratuite”
 (The High Cost of Free Parking) și publicată în 2020, cu pasajele cele mai importante pentru a descrie revoluţia 
parcărilor, vazută prin ochii celui care este numit tatăl parcărilor la nivel mondial.

PARCAREA LA BORDURĂ, CA BUN COMUN
Parcarea va fi mereu gratuită, acolo unde terenul este îndeajuns și ieftin, dar a gândi că parcarea trebuie să fie 
gratuită oriunde reprezintă o greșeală gravă. În Anglia, termenul „bun comun” se referea inițial la terenul agricol pe 
care îl putea folosi oricine într-o comunitate, iar „oamenii simpli” erau cetățenii care beneficiau de utilizarea gratuită 
a bunului comun. Parcarea gratuită la bordură este reprezentarea modernă urbană a bunului comun din ruralul 
medieval, iar șoferii sunt noii oameni simpli care: pot parca gratuit, dacă pot găsi un loc. Dar găsirea unui loc liber 
la bordură adesea presupune căutarea acestuia conducând, iar căutarea unui loc de parcare conducând este un 
rezultat natural al problemei clasice a bunului comun. Șoferii pierd timp învârtindu-se în jurul blocului, așteptând ca 
altă mașină să plece și, prin aceasta, congestionează traficul, risipesc combustibil și poluează aerul.
 
SUBVENȚII ENORME PENTRU PARCARE
O calitate fundamentală a politicii publice este transparența. Cetățenii nu știu numai ceea ce se face, ci și cât de mult 
costă și cine va plăti. Sursa parcării gratuite nu este transparentă: subvenția pentru aceasta nu este doar mare, ci 
și ascunsă. Ca șoferi, îi vedem doar beneficiile; în postura de cetățeni, îi suportăm costurile, dar nu le recunoaștem 
sursa. Natura ascunsă a subvenției ne face să nu ne întrebăm despre valoarea parcării gratuite. 
Un rezultat direct al eșecului de a gândi critic despre parcarea gratuită este tendința de a o lua de-a gata – de 
a o interpreta eronat, mai degrabă ca pe un drept, decât ca pe un privilegiu – astfel, majoritatea oamenilor nu o 
văd ca fiind subvenționată în vreun fel. Normele de parcare în afara străzii sunt văzute ca indispensabile, pentru 
că fără ele dezvoltarea ar genera blocarea și supraaglomerarea întregii parcări la bordură gratuite, ceea ce ar fi 
considerat intolerabil. În orice caz, cealaltă alternativă, care constă în taxarea parcării la bordură la prețurile pieței, 
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este, de asemenea, odioasă, fiindcă suntem obișnuiți cu toții să gândim despre locurile la bordură că fiind „ale 
noastre”. Efectiv, șoferii au luat locurile de parcare la bordură în posesie cumva forțat. Mașinile s-au cantonat ilegal 
la bordură, gratuit, pentru atât de mult timp, încât ar șoca majoritatea oamenilor ca fiind nu doar nedrept, ci și ilegal 
– și ne-american – să sugerăm că șoferii trebuie să plătească parcarea la prețurile pieței. 
Normele de parcare în afara străzii ar putea să merite costul enorm, dacă unică lor consecință ar fi să ne oblige 
pe toți să plătim parcarea indirect prin prețuri mai mari sau orice altceva. La urma urmei, majoritatea călătoriilor 
din SUA sunt realizate cu mașina, astfel s-ar putea argumenta că parcarea gratuită pur și simplu plimbă banii între 
șoferi și dăunează doar unei minorități care folosește transportul public, merge cu bicicleta sau pe jos acolo unde 
vrea să ajungă. Încărcarea minorității nemotorizate cu o povara de subvenționare a majorității motorizate ridică o 
problema serioasă de echitate, dar numărul celor care se plâng este mic și puterea lor politică este și mai mică. Însă 
normele de parcare fac și mai mult rău decât simpla penalizare a unor non-șoferi: sunt sursa și a altor consecințe 
neprevăzute. Măresc blocajele în trafic și poluarea aerului, distorsionează forma urbană, degradează designul 
urban, cresc costurile locuinței, limitează proprietatea de locuințe, afectează economia urbană, dăunează zonei 
centrale de afaceri și penalizează familiile sărace. 
Normele de parcare în afara străzii au produs consecințe pe care urbaniștii, care le-au inventat în anii 1930, nu și 
le-ar fi imaginat vreodată, iar costurile lor sunt uluitoare. Este mai puțin scuzabil că urbaniștii contemporani sunt orbi 
la costurile și la consecințele normelor de parcare pe care le administrează. Bunele intenții în planificarea urbană 
nu au nicio valoare în afara consecințelor lor și, prin această unitate de măsură, normele de parcare în afara străzii 
sunt o catastrofă. 

CONSECINȚE NEPREVĂZUTE

Ignoranța 
Urbaniștii trebuie să impună norme de parcare pentru fiecare utilizare a terenului, dar nu au niciun suport teoretic 
sau date care să îi ajute să estimeze câte locuri de parcare sunt “necesare” într-adevăr. De obicei sfârșesc prin a 
copia normele altor orașe sau prin a se baza pe sondaje, care nu sunt de încredere, despre ocuparea la ore de 
vârf a parcării pentru utilizări suburbane ale terenului, cu parcare gratuită și fără transport public. În consecință, de 
obicei, orașele impun dezvoltatorilor și proprietarilor să ofere prea multe locuri de parcare. 

Eroarea
Urbaniștii nu au pregătire în modul de estimare a cererii de parcare și majoritatea s-ar simți foarte presați dacă ar 
trebui să explice cum sunt stabilite normele de parcare în orașele lor pentru utilizări diferite ale terenului sau să 
justifice diferențele între o utilizare și alta. Totuși, ei știu că normele de parcare au fost în vigoare încă dinainte de a 
se fi născut și, astfel, ei continuă tradiția, fără să întrebe cum au fost acestea stabilite. 

Nemijlocirea interesului 
Urbaniștii sunt sub o presiune imensă să rezolve conflictele actuale generate de utilizarea terenului și, de obicei, 
viitorul este lăsat să își poarte singur de grijă. Normele de parcare servesc pentru aplanarea disputelor între vecini 
și permit continuarea dezvoltării, dar cine poate contesta în mod serios faptul că normele privind numărul minim de 
locuri de parcare și parcarea gratuită omniprezentă sunt strategii pe termen lung de a face locuri grozave și de a 
crea orașe sustenabile? Normele de parcare ajută urbaniștii să evite conflicte imediate pentru dezvoltarea actuală, 
dar plantează semințele multor necazuri pe termen lung. 

Valorile de bază
Efectele neprevăzute sunt probabile, afirmă Merton, “acolo unde nu se iau în cosiderare consecințele viitoare, din 
cauza perceperii nevoii că o anumită acțiune a fost dictată de anumite valori fundamentale”. Într-o democrație a 
proprietății auto, normele de parcare în afara străzii răspund valorilor de bază ale majorității oamenilor, care nu văd 
– sau nu vor să vadă – costurile sociale, economice și de mediu pe termen lung ale parcării gratuite omniprezente.
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Profețiile autoîmplinite
Dacă urbaniștii presupun că toată lumea va merge peste tot cu mașina și orașele vor norma suficiente locuri de 
parcare pentru a răspunde cererii în perioade de vârf pentru parcare pentru fiecare utilizare a terenului, totul va fi atât 
de dispersat, încât majoritatea oamenilor va trebui să conducă oriunde ar dori să meargă. Profețiile autoîmplinite 
despre nevoia de parcare explică de ce în prezent realizăm 87% din toate călătoriile noastre cu mașina. Urbaniștii 
simt că au justificare în a norma atât de multe locuri de parcare fiindcă, la urmă urmei, aproape toată lumea conduce 
aproape către orice destinație. Dar dacă orașele nu ar fi normat niciun loc de parcare în afara străzii de la început și, 
în schimb, ar fi taxat parcarea la bordură la prețurile pieței peste tot, acum am fi deținut mai puține mașini și le-am 
fi folosit mai judicios. 

PROPRIETATE PUBLICĂ, NU PRIVATĂ
Există o distincție importantă între aspectele diferite de “proprietate publică” (o deține un guvern, o primărie) și 
“acces deschis” (oricine o poate utiliza gratuit). Referitor la parcarea la bordură, problema nu este proprietatea 
publică, iar deținerea privată nu este soluția. În schimb, accesul deschis este problema, iar prețurile pieței, corecte, 
sunt soluția. Adesea, deținerea publică conduce la acces deschis, desigur, dar nu trebuie să o facă. Districtele cu 
beneficii de parcare, cu parcare la bordură la prețurile pieței, vor crea deținere publică fără acces deschis. 
Parcarea la bordură în mod gratuit este produsul bunelor intenții și majoritatea urbaniștilor, care implementează 
norme de parcare în afara străzii, sunt oameni care gândesc pentru binele public, încercând să facă tot ce e mai bun 
pentru comunitățile lor. Dar costurile parcării gratuite sunt enorme, iar beneficiile, cu cât le examinăm, cu atât sunt 
mai mici, prin comparație. Parcării la bordură gratuite i-a trecut vremea și aceasta trebuie să dispară. 

PROPRIETATE PUBLICĂ, DAR FĂRĂ ACCES DESCHIS
Cu cât este mai mare nivelul de guvernare, cu atât există mai puțin interes pentru rezultatele locale. Guvernele 
federale și statale, de exemplu, nu au aproape niciun interes în parcarea la bordură. Chiar și în cazul majorității 
guvernelor locale, banii din parcarea la bordură sunt doar un fir de nisip în deșert, care nu merită atenție deosebită. 
Dar pentru un cartier de tip district cu beneficii din parcare, banii primiți din parcarea la bordură vor fi întregul flux 
de venit și, când este folosit pentru plata lucrărilor edilitare, poate conta enorm. Pentru un oraș, parcarea gratuită 
pare să aibă beneficii mari și costuri puține. Pentru un district cu beneficii din parcare în schimb, costul parcării la 
bordură gratuit este mult mai evident – este tot ceea ce acel cartier ar putea să cumpere cu venitul din parcarea la 
bordură la prețul pieței. Schimbarea deciziilor privind parcarea la nivelul cartierului va crea astfel marele avantaj al 
interesului superior privind rezultatul. În fiecare cartier, rezidenții, afacerile și proprietarii vor vedea rezultatele, zilnic. 
Nimic din acest argument nu spune că oamenii vor fi fericiți să plătească pentru parcare sau că vor crede că ei 
contribuie la binele suprem de fiecare dată când plătesc. Nimeni nu vrea să plătească pentru parcare, asta nu se va 
schimba niciodată, dar cine vrea să plătească pentru ceva? Plătim lucrurile pentru că trebuie, nu fiindcă ne dorim, 
iar returnarea venitului către cartierele cu parcometre va crea electoratul necesar care va dori să taxeze parcarea la 
bordură. Dacă venitul din parcarea la bordură plătește lucrările edilitare locale, cetățenii vor sprijini o nouă mișcare 
de îngrădire, care transformă parcarea la bordură gratuită în venit public. Stabilirea corectă a prețului parcării la 
bordură va fi benefică pentru omenire. 

TREI REFORME
Aceste trei reforme – taxarea parcării la bordură la prețurile pieței, returnarea venitului rezultat către cartiere pentru 
plata lucrărilor edilitare și eliminarea normelor de parcare în afara străzii – vor alinia motivațiile noastre individuale la 
interesele noastre comune, astfel încât alegerile private vor aduce beneficii publice. Putem obține beneficii sociale, 
economice și de mediu enorme pentru aproape niciun cost, prin subvenționarea oamenilor și a locurilor, nu a 
parcărilor și a mașinilor. 
Parcare la bordură tarifată corect:
1 din 8 locuri la bordură liber
Fără căutarea unui loc de parcare
Timp de căutare mediu = 0 minute
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CINCI REFORME SIMPLE
Pentru că urbaniștii și inginerii consideră că înțeleg modul în care utilizarea terenului afectează generarea parcărilor 
și a călătoriilor, ei tind să se împotrivească unor idei noi despre legătura dintre transport și utilizarea terenului. 
Ratele de generare a parcărilor și a călătoriilor furnizate de ITE (Institute of Transportation Engineers), precise, dar 
înșelătoare, au condus în practică la condiții de planificare urbană care generează parcări gratuite omniprezente ce 
contribuie la dominanța automobilelor asupra sistemului de transport public. Ce se poate face pentru a îmbunătăți 
această situație? Iată cinci reforme simple: 
1. ITE ar trebui să menționeze în raportul pentru fiecare rată de generare a parcărilor și a călătoriilor că se referă 

doar la un amplasament suburban, cu ample parcări și fără transport public, facilități pietonale sau program de 
gestionare a călătoriei. 

2. ITE ar trebui să prezinte ecuația de regresie pentru fiecare raport de generare a parcărilor și a călătoriilor și să 
menționeze dacă acel coeficient ce corespunde suprafeței (sau unei alte variabile independente) din ecuație 
este semnificativ diferit de zero. 

3. ITE ar trebui sa raporteze intervalele de încredere pentru ratele de generare a parcărilor și a clădirilor, nu doar 
estimările punctuale precise. 

4. Urbaniștii ar trebui să admită că, și în cazul în care datele furnizate de ITE ar fi corecte, ele se referă doar 
la ansambluri suburbane cu parcare gratuită și fără servicii de transport. Utilizarea acestor date pentru a 
stabili normele privind locurile de parcare va determina o densitate scăzută, o formă de urbanism dominată 
de automobile cu parcări gratuite peste tot. Dacă urbaniștii nu reduc numărul de locuri de parcare stabilite în 
norme din apropierea stațiilor de transport, aceștia presupun că oamenii vor conduce la fel de mult ca și când 
transportul în comun nu ar există. 

5. În cele din urmă, echivalentul britanic al raportului Trip Generation sugerează unele posibile îmbunătățiri. 
Trip Rate Information Computer System (TRICS) oferă informații complete asupra caracteristicilor fiecărui 
amplasament analizat și a împrejurimii acestuia. Utilizatorii pot estima astfel o rată de generare a călătoriei 
bazată pe locații comparabile cu cea în cauză. În plus, pe lângă numarul de vehicule, TRICS include și numărul 
total al oamenilor (pietoni, cicliști, utilizatori ai mijloacelor de transport în comun și ocupanți ai mașinilor) care 
vin și pleacă dintr-un loc. Incluzând mai mult decât călătoriile cu autovehiculul, TRICS are o viziune mai largă 
asupra sistemului de transport. Când toate caracteristicile sunt incluse, ratele de călătorie pentru persoane sunt 
adesea mult mai mari decât ratele de călătorie pentru vehicule. 

Atât inginerii din domeniul transportului, cât și urbaniștii ar trebui să reflecteze la avertismentul lui Lewis Mumford: 
“Dreptul de a avea acces la fiecare clădire din oraș, cu mașina personală, într-o epocă în care toată lumea 
deține un astfel de vehicul, reprezintă de fapt dreptul de a distruge orașul.” 

CONCLUZIE: IMACULATA CONCEPȚIE A CERERII DE LOCURI DE PARCARE
Viziunea din spatele planificării în domeniul transportului este o utopie de tip drive-in, iar primăriile transformă prin 
legi această viziune în realitate pentru fiecare nouă clădire, fără a lua în seamă costurile. Normele privind parcările 
amenajate în afara străzii menite să satisfacă cererea maximă de locuri de parcare gratuite sunt, de fapt, norme 
pentru parcări gratuite. Urbaniștii pot crede în imaculata concepție a cererii de locuri de parcare, iar economiștii pot 
crede că alegerile pieței relevă preferința consumatorilor de a călători cu mașina. Dar cererea de locuri de parcare 
nu a apărut printr-o concepție imaculată și nu rezultă din preferința consumatorilor reflectată printr-o piață corectă. 
Mai degrabă, urbaniștii și piața și-au unit cu mult timp în urmă forțele în crearea cererii imense de mașini și de locuri 
de parcare pe care o avem în ziua de astăzi.
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într-un SINGUR LOC. www.amparcat.ro

NIVEL REGIONAL
#1  TOP

TRAVEL
APPs 

în TOP
TRAVEL
APPs la

Martie 2021
4 -  11 -  12

Primărie

Închiriere
Mașini

Inspector

Flotă
Companie

Cetățeni

Asigurări

Furnizori
Servicii

IoT

AmParcat este o aplicație SMART & USER FRIENDLY pentru șoferi inteligenți.

AmParcat./ro/ este o aplicație mobilă pentru plata cu cardul a parcării în orașele din România. Poți plăti parcarea 
pentru mașina ta folosind orice card de debit sau de credit emis în România, pe care trebuie să îl introduci o 
singură dată, la plata unei parcari, ca apoi să îl poți folosi ori de câte ori vrei.

Soluția de parcare
All-in-One pentru
ORAȘE INTELIGENTE

Parchează.

Plătește.

Zâmbește.

Pășește în era SMART CITY cu PLATFORMA
REVOLUȚIONARĂ care aduce:

Instituțiile
publice Cetățenii Companiile

Alte tipuri
de organizații
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Soluții IoT
ACCESUL n-a fost
niciodată atât de FACIL!
AmParcat oferă o soluție de MANAGEMENT SMART 
care transformă BARIERELE de ACCES TRADIȚIONALE 
în DISPOZITIVE SMART.

DISPOZITIVE UȘOR DE ATAȘAT care transformă BARIERELE de 
ACCES TRADIȚIONALE în DISPOZITIVE SMART.

SMARTPHONE sau camere VIDEO dotate cu INTELLIGENȚĂ 
ARTIFICIALĂ, care detectează:
-plăcuțele de înmatriculare
-statusul plății
-locurile de parcare ocupate etc.

SENZOR de asfalt pentru detectarea STATUSULUI PARCĂRILOR

BARNACLE windshield BLOCKERS

Soluție pentru flote auto
Ținerea evidenței deconturilor, bonurilor, chitanțele, biletelor 
și altor documente INDIVIDUALE pentru FLOTA dvs. sunt 
CONSUMATOARE de TIMP și NU încetează NICIODATĂ. Dar 
acum, cu soluția pentru flota auto AmParcat POȚI GESTIONA 
și URMĂRI în TIMP REAL atât mașina PERSONALĂ, cât și pe 
cea de SERVICIU,cu câteva CLICK-uri.

1 -SOLUȚIE

- 1 -SINGUR CONT CENTRALIZAT;
- 1 -SINGURĂ FACTURĂ pentru TOATE parcăriledin flotă;
- 1 -SINGUR RAPORT;
- Date în TIMP REAL;
- FILTRAREA & SORTAREA după anumiți parametri relevanți;
- DEBITARE AUTOMATĂ;
- Limite de budget configurabile pentru fiecare mașină din flotă;
- SECURITATE maximă pe baza a 3 parametri simultani pentru acces în 
flotă;
- Autentificare suplimentară prin cod SMS.

SISTEM REVOLUȚIONAR
Modul Inspector

Sistemul nostru revoluționar ce integrează Inteligență 
Artificială - poate detecta, folosind o cameră video, 
informații despre mașină și sume/taxe restante ale 
proprietarului. Astfel autoritățile pot lua măsuri în 
concordanță și genera automat somații, amenzi sau alte 
documente se impun.

EFICIENȚĂ CRESCUTĂ

- O SINGURĂ PERSOANĂ poate urmări fără efort o ÎNTREAGĂ FLOTĂ 
interogând sistemul prin intermediul unui SIMPLU telefon mobil.
- VERIFICAREA AUTOMATĂ a statusului de plata prin simpla
analiza video in timpul deplasarii inspectorului.
- TRASEE PREDEFINITE ȘI MONITORIZARE ACTIVITATE
pentru inspectorul de parcare.
- Astfel se poate realiza colectarea mai eficientă a TAXELOR DE 
PARCARE.

CETĂȚENI RESPONSABILI.

Beneficii Primărie / Cetățeni
DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 
este una dintre principalele PRIORITĂȚI 
la nivel NAȚIONAL și EUROPEAN

MANAGEMENTUL DATELOR și DOCUMENTELOR:
Verifică data de expirare pentru:
- ASIGURĂRI:

- CASCO/RCA
- ITP
- ROvignetta

- PERSMIS DE CONDUCERE și alte documente:
REÎNNOIRE/SUSPENDARE permis dovada de circulație puncte de 
penalizare
- KIT MEDICAL
- EXTINCTOR

Poți afla AUTOMAT:
- numele STRĂZII;
- LOCAȚIA precisă a mașinii;
- tarif orar / preț abonamente la zi.

VERIFICARE facilă:
- durata și intervalul orar al parcării efectuate;
- locurile DISPONIBILE din apropiere.

DISCOUNT-uri speciale la PARTENERI:
- Asistență rutieră 9695 (Europa Continentală);
- Școala moto AMI etc.

INTERFAȚĂ USER-FRIENDLY
UPDATE-uri constante și featurefeature-uri noi

NOTIFICĂRI STATUS
STOP cu UN SINGUR CLICK EXTINDERE AUTOMATĂ a timpului de 
parcare

FACTURĂ fiscală, parcare cu mașina de serviciu fără necesitatea de 
elaborare decont, istoric, rapoarte complexe

INTERFAȚĂ pentru MANAGEMENT & URMĂRIRE în TIMP REAL a:
-locurilor de parcare înregistrate;
-plăților aferente;
-serviciilor de parcare achiziționate;
-intervalelor de parcare folosite;
-timpului mediu de parcare.

Aplicație locală a ORAȘULUI integrând parcări, spitale, centre 
culturale etc.

DIGITALIZAREA COMPLEXĂ a locurilor de parcare (BIG DATA/
PREDICTIVE DATA) printr-o PREZENTARE completă cuprinzând:
-Harta locațiilor & detalii despre LOTUL de PARCARE;
-NUMĂRUL locurilor de parcare DISPONIBILE ALTE ATRIBUTE 
precum:

- numărul LOCURILOR rezervate persoanelor cu diazbilități
- numărul stațiilor de încărcare electrice etc.
- Plata taxelor/tarifelor de parcare prin card bancar;
- Plata taxelor/tarifelor de parcare cash la automatele de plata 

SelfPay;
- Plata taxelor/tarifelor de prin SMS.

TRANSPARENȚĂ și APRECIEREA CETĂȚENILOR
AmParcat PROMOVEAZĂ EFICIENT functionalitățile în ORAȘELE în 
care este prezent, prin toate canalele de comunicare MEDIA.

STIMULAREA companiilor să plătească servicii de parcare.

+25 000
locuri de parcare

ggeessttiioonnaattee

+ 400 000
intervale de parcare 

achiziționate
ore de parcare

gestionate

+ 300 000
utilizatori

+ 250 000
timp mediu de

parcare

68 minute

50INVENTARUL PARCĂRILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA

Capitolul 16



 INNOVATE NETWORKS. RE-DESIGN BUSINESS

+40732.143.001 office@egovernment.rowww.egovernment.ro

We Build
Digital
Romania
Soluții software și hardware 

complexe, de nivel înalt, 

multi-modulare, ale caror 

elemente sunt integrate într-o 

platformă comună.
PARKING 
SYSTEMS

PUBLIC 
WI-FI

SMART 
CITY

TICKETING 
SOFTWARE

URBAN 
MOBILITY

VIDEO 
SURVEILLANCE
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Fie că discutăm de interacțiunea dintre cetățeni și funcționari, 
despre diverse măsurători în sistemul GIS, sau despre cât de 
ușoară poate fi gestiunea serviciului  de parcări. Cu siguranta 
ParkOnline este cea mai completă platformă din domeniul 
parcărilor rezidențiale și publice. 

Toate la un click distanță, fără dosar cu șină, fără coadă la ghișeu!

PARKONLINE 
Soluție completă pentru digitalizarea 
serviciului de parcări rezidențiale

Senzori
parcare

Alocare
loc parcare

Plăți
inteligente

Editor
G.I.S.

Generare
Contract

Semnatură
electronică

Pentru informatii suplimentare:
office@egovernment.ro /0732.143.001

PRIMĂRIA
SECTORULUI 6

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI CRAIOVA

Au încredere în
serviciile noastre:
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Parcare Viniete Amenzi Taxe

TPARKezi inteligent!
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Parcare Viniete Amenzi Taxe

TPARKezi inteligent!

www.tpark.io

contact@tpark.io
+40760239979

Peste 50 de orașe
din România

Serbia & Ungaria
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SISTEME DEPENDENTE

SISTEME INDEPENDENTE

Sistemele de parcare dependente sunt sistemelepretabile
în special în parcările deservite de valeți saupentru uz
familial. Scoaterea/parcarea unuiautovehicul de la etaj este
condiționată de eliberareaîn prealabil a locului/locurilor de
parcare de la nivelulsolului.

Sistemele de parcare independente sunt sistemele în care
ieșirea și parcarea se face în mod independent de celelalte
autovehicule.

www.sky-parking.ro

+40 774 429 811
office@sky-parking.ro
www.sky-parking.ro
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SISTEME SEMIAUTOMATIZATE

SISTEME AUTOMATIZATE

Sistemele semiautomatizate oferă posibilități de parcare în versiune de
două, trei, patru sau cinci etaje și permit utilizatorilor să parcheze în
mod independent.

Sisteme de parcare automatizate cu elevatoare prefabricate care pot fi
folosite de municipalități în orașele cu trafic intens datorită spațiilor de
parcare.

EASY PARK
EASY GO!

Strada Buftea Nr. 1, Cluj-Napoca Buftea Business Center, Etaj 2 www.sky-parking.ro

www.sky-parking.ro
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BIKEBIKE  
INFRASTRUCTUREINFRASTRUCTURE

SMARTSMART  
BUILDINGSBUILDINGS

SMART SHARINGSMART SHARING
  SOLUTIONSSOLUTIONS

SMARTSMART  
ACCESSIBILITYACCESSIBILITY

SMART ENERGYSMART ENERGY
SMART CITYSMART CITY

MANAGEMENTMANAGEMENT

SMARTSMART
  FURNITUREFURNITURE

WASTEWASTE
MANAGEMENTMANAGEMENT  

SMARTSMART
ADVERTISINGADVERTISING

&&
DISPLAYSDISPLAYS

URBAN TECH
Smart  city technologies

Urban Tech oferă soluții de dezvoltare și
eficientizare a orașelor, prin intermediul cărora
se dorește creșterea calității vieții, dar și
păstrarea unui mediu urban eco-
friendly.Tehnologiile oferite se adresează atât
întregii comunități, garantând confort și
siguranță, cât și cazurilor particulare venind în
ajutor cu soluții customizate care să se ridice la
standardele dorite.
Domeniile de activitate cuprind soluții prin
intremediul cărora se pot atinge numeroase
obiective și standarde care duc la dezvoltarea
infrastructurii de tip Smart City.

Stații smart de autobuz

Stații de încarcare

Mobilier urban smart

Dezvoltare infrastructură urbană
de tip SMART CITY

ALTE SOLUȚII OFERITE DE
URBAN TECH

office@urban-tech.ro www.urban-tech.ro
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URBAN TECH
Smart  city technologies

SOLUȚII SMART CITY
Urban Tech oferă soluții de dezvoltare și eficientizare a orașelor, prin intermediul cărora se dorește creșterea
calității vieții, dar și păstrarea unui mediu urban eco-friendly.Tehnologiile oferite se adresează atât întregii
comunități, garantând confort și siguranță, cât și cazurilor particulare venind în ajutor cu soluții customizate
care să se ridice la standardele dorite.
Domeniile de activitate cuprind soluții prin intremediul cărora se pot atinge numeroase obiective și standarde
care duc la dezvoltarea infrastructurii de tip Smart City.

SISTEME DE CONTROL ACCES
Urban Tech vă pune la dispoziție un sistem de control acces profesional pentru
autovehicule în parcări de mici sau mari dimensiuni, destinat pentru gestionarea
și controlul total al acestora. 
Este special conceput să ofere funcționalități înalte într-o soluție compactă,
practică și elegantă în același timp. Este foarte ușor de utilizat, reducând și
simplificând astfel cerințele de întreținere. 

INFRASTRUCTURĂ PENTRU BICICLETE
Reprezintă soluția care oferă posibilitatea de a depozita bicicletele într-un loc
securizat:
Parcări pentru biciclete
Containere independente
Stații de andocare cu smartlock

SOLUȚII DE MOBILITATE
Soluția care sprijină și dezvoltă mobilitatea urbană printr-un sistem complet
format din: 
Bike Sharing(biciclete clasice/electrice)
Trotinete
Parking locker
Aplicaie mobilă
Platformă web de gestionare

 COLECTARE SELECTIVĂ INTELIGENTĂ
Gestionarea deșeurilor este menită să reducă efectele negative ale acestora
asupra sănătății umane, mediului și esteticii:
Containere pentru colectare selectivă
Colectare selectivă cu compactor
Senzori
Control access și supraveghere video pentru containere

Parking Modular/ Smart Parking/ Smart Bus Station/ Bike Infrastructure/ Accessibility/ Sharing Solutions/
Energy/Smart Buildings/ City Management/ Advertising & Display/ Urban Furniture/ Waste Management

office@urban-tech.ro

Strada Buftea Nr. 1, Cluj-Napoca 
Buftea Business Center, Etaj 2

www.urban-tech.ro
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Interparking – Un grup european determinat  
Profilul de business

Ca specialist în domeniul mobilității urbane, Interparking pune la dispoziția clienților 
săi mai mult de 420,000 de locuri de parcare în Europa, împreună cu o experiență 
digitală puternică.
Pe parcursul a peste 60 de ani, Interparking a devenit un lider respectat în domeniul 
parcărilor, având o prezență strategică în 9 țări europene, în peste 950 de locații. 
Mai bine de 200 dintre parcările noastre au fost certificate ESPA (European 
Standard Parking Award), care reprezintă cea mai înaltă certificare europeană a 
calității parcărilor.
Începând din anul 2015 Interparking este o companie neutră din punct de vedere al 
emisiilor de CO2, în toate cele 9 țări unde operează, iar în ultimii doi ani a început să 
echipeze parcările subterane cu dispozitivul “Lung în the city” (un plamân în oraș) – 
un sistem de ionizare care reduce particulele fine și ultra-fine din aer, îmbunătățind 
astfel semnificativ calitatea acestuia.
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Prezența locală
Din anul 2009 grupul Interparking a investit peste 35,000,000 EUR în România, începând cu 
primul proiect – parcarea subterană din Piața Universității, în inima Bucureștiului. Proiectată de 
experții noștri, construită de companii locale și operată de Interparking în baza unui contract de 
concesiune, aceasta a fost prima parcare subterană livrată pe piața din România după anul 1990. 
În anii următori am continuat să investim în București, în achiziția, renovarea și modernizarea 
mai multor parcări, cum ar fi parcarea subterană “Inter” (situateă între hotel și Teatrul Național), 
sau o parcare de suprafață în “cartierul corporatiștilor” din Pipera – dar și în Timișoara, unde am 
achiziționat parcarea subterană Piața 700. Anul trecut, în ciuda pandemiei de Covid-19, am finalizat 
achiziția parcării subterane “Bucur-Obor”, situate la intersecția mai multor bulevarde importante din 
București. Împreună cu parcarea de la mall-ul Sun Plaza, pe care o operăm în baza unui contract de 
management, în prezent operăm în total peste 5,000 de locuri de parcare în România.

Suntem mândri să anunțăm intenția noastră de a continuă să ne întărim poziția pe piața 
locală și de a ne extinde prin proiecte și parteneriate de lungă durată.
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În urmă cu 23 de ani, am făcut primii pași spre dezvoltarea prezenței noastre ca business pe piața din 
România. Ne-am dorit să ne implicăm în viața comunității, aspect care ne-a impulsionat să ținem pasul cu 
tehnologiile care modelează lumea în care trăim. A trebuit să inovăm, să ne adaptăm, să ne reinventăm 
pentru a face față provocărilor din domeniul IT.
Suntem norocoși să avem în portofoliu clienți care răsplătesc acest efort, iar premiile precum Fujitsu 
Innovation Partner of the Year 2020 le dedicăm angajaților Industrial Software, deoarece fără ei nu am fi 
ajuns atât de departe. Factori precum confort, sustenabilitate, eficiență nu sunt simple cuvinte la modă, 
sunt o realitate urbană. 

Comunitățile pot prospera dacă autoritățile recunosc nevoia de a le oferi acestora produse și servicii axate 
pe tehnologii care să ne facă viața nu doar mai bună, ci și mai sigură. Spațiile de parcare vor fi mereu un 
subiect fierbinte, atât pentru cetățeni, cât și pentru unitățile administrativ-teritoriale. Utilizarea tehnologiilor 
moderne constituie o alternativă viabilă pentru gestionarea eficientă a spațiilor publice de parcare și 
transformarea acestora în surse de venit.

Parcare inteligentă bazată pe IoT pentru mobilitate urbană sustenabilă 

Premiată la Smart City Industry Awards 2018, soluția SM@RT CITY P@RKING reprezintă un sistem 
inteligent pentru managementul complet al parcărilor. Aceasta aduce o abordare nouă pe piața din 
România și acoperă toate procesele specifice administrării parcărilor, de la inventarierea și detectarea 
locurilor de parcare ocupate, până la implementarea unor politici de preț și automatizarea sistemelor de 
acces. Prin conectarea la senzori și utilizarea unei tehnologii avansate de computer vision, soluția 
Industrial Software detectează locurile de parcare ocupate.
Ecosistemul Indsoft este unul flexibil, modular, capabil să înglobeze tehnologii și produse noi sau existente 
pe piață. Soluția dispune de interfețe deschise, făcând posibilă integrarea cu componente provenite de la 
diverși producători de echipamente:

SM@RT CITY P@RKING
Parcare inteligentă bazată pe IoT pentru mobilitate urbană sustenabilă

În concluzie, avem o soluție pentru fiecare caz, în funcție de prioritățile și bugetul fiecărui client.
Prin intermediul aplicațiilor mobile conectate în acest ecosistem inteligent, cetățenii pot accesa informații 
despre locurile de parcare disponibile și li se facilitează solicitarea unui abonament sau plata parcării prin 
SMS, card, credit preplătit. Aplicația de control le permite agenților să emită sancțiuni, dacă locul de 
parcare nu a fost achitat.

Sistemul dezvoltat de Industrial Software facilitează generarea de statistici și rapoarte personalizate. 
Modulul analytics oferă date privind încasările, numărul și durata parcărilor pe zone, durata totală și medie 
a parcărilor pe zile și alte informații.
Evidența poziționării spațiale a locurilor de parcare se face prin utilizarea hărților incluse în aplicație si prin 
integrarea cu aplicații specializate de tip GIS. Platforma permite configurări cu alte sisteme (soft de taxe și 
impozite sau registratură, de exemplu). 

Sisteme de numărare și detecție a prezenței 
autovehiculelor bazate pe senzori inductivi, 
dispozitive ultrasonice, radare, camere video.

Sisteme de control acces cu bariere, 
sisteme de semaforizare, semnalizare 
și informare, sisteme de taxare și plată.
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Avantajele soluției SM@RT CITY P@RKING

Industrial Software SRL
Piața Unirii 4, Sibiu
Tel +40 269 220 426 
contact@indsoft.ro
www.indsoft.ro

SM@RT CITY P@RKING – SISTEM INTELIGENT PENTRU MANAGEMENTUL 
PARCĂRILOR URBANE
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020 Competitivi împreună. Industrial Software 2021.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României.

Despre noi, numerele care contează

23 de ani de experiență ȋn implementarea soluțiilor IT integrate
Echipă formată din + 90 de colegi
+ 30 de soluții pentru Administrația Publică
+ 4,5 milioane de cetățeni deserviți
8 parteneriate strategice dezvoltate cu lideri din industrie

Industrial Software a reusit să se distingă ca unul dintre principalii producători români de soluții destinate 
verticalelor smart city. Experiența echipei, infrastructura necesară derulării proiectelor de amploare și 
reputația de a duce la bun sfârșit fiecare proiect, stau la baza parteneriatelor noastre de succes. 

Nu ezitați să ne contactaţi pentru mai multe informaţii sau derularea unui demo!

Știați că timpul necesar găsirii unei parcări poate fi redus cu până la 43%, iar traseul poate fi 
scurtat cu 30%? Volumul de trafic poate scădea cu 8% dacă optați pentru soluții smart            
destinate managementului parcărilor, conform studiului Smart Parking publicat de Global 
System for Mobile Communications.

Trafic și poluare reduse, siguranță sporită
Experiență îmbunătățită a cetățeanului deservit
Scăderea costurilor de administrare și mentenanță a parcărilor
Venituri sigure și constante pentru administratori
Soluție scalabilă, integrată, simplificată, automatizată
Aplicare facilă a instrumentelor de control
Acces în timp real la statistici și rapoarte
Sprijină dezvoltarea strategiei de mobilitate urbană
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www.parking-data.com 

Parking-Data este primul broker de date 
pentru parcări din România. 

Asigurăm o colectare a locurilor de parcare 
publice și private, afișarea acestora 
cetățenilor și inițiativelor antreprenorilor 
interesați să folosească datele gestionate. 

De peste 15 ani suntem implicați în proiecte și soluții digitale, grupate 
sub conceptul SMART city, governance, mobility, living 

Vino alături de noi ! 
Deții locuri de parcare?  
Oferă informații în timp real șoferilor și direcționează-i către parcarea ta! 
 

Vrei să adaugi în aplicația ta mai multe opțiuni de parcare? 
Preia datele complete din sistemul Parking Data! www.fiveplus.ro, office@fiveplus.ro 
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www.fiveplus.ro, office@fiveplus.ro 

Re-organizarea serviciilor dedicate digitalizării, 
gestionării și optimizarea utilizării parcărilor 
rezidențiale și publice 
✓ Audit în cadrul instituției 
✓ Elaborarea unui regulament pentru parcările 

rezidențiale și publice 
✓ Plan de organizare cu acțiuni concrete, termene și 

responsabili pentru implementarea regulamentului 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU AUDITUL PARCĂRILOR 

elaborare regulament de parcări și asistenţă pentru implementarea de soluţii software în 
gestionarea parcărilor 

Realizarea auditului pentru parcările din municipiu 
✓ Colectarea nevoilor legate de parcări 
✓ Verificarea modului în care au fost gestionate parcările 

în ultimii ani (parcările rezidențiale și parcările publice) 
✓ Verificarea Strategiei de parcări și a documentelor 

valabile la zi, împreună cu acțiunile aflate în derulare 
✓ Elaborarea de propuneri actualizate de strategie  
✓ Verificarea resurselor umane implicate în toate 

aspectele legate de parcări 
✓ Propunerea unei echipe de lucru pentru a lucra pentru 

programul de implementare a Strategiei de parcare 

Elaborarea regulamentului pentru parcări 
✓ Elaborarare unei propuneri de Regulament privind 

organizarea și funcționarea parcărilor publice (ROF) 
✓ Se va asigura buna funcționare a sistemului de 

parcare existent și un cadru pentru locurile de parcare 
planificate a fi suplimentate 

Asistenţă tehnică pentru implementarea de soluţii 
software pentru gestionarea parcărilor 
✓ Elaborarea unui plan de acțiune pe termen scurt, 

mediu si lung care sa continue Auditul și Strategia de 
parcări, acțiuni cu termene și responsabili 

✓ Resursele necesare, modul de organizare și 
recomandările de instrumente digitale necesare, 
proiecție financiară 

✓ Recomandări pentru opțiunile de finanțare 
✓ Măsuri pentru digitalizarea completă (paperless) a 

serviciilor de parcări, parcometre, camere video, 
senzori de parcare, aplicații mobile, plăți electronice 

FivePlus Solutions este un partener deschis către inovație,  tehnologie și know-how, cu 1.000+ proiecte 
și 300.000+ ore în consultanță de business, dezvoltare de aplicații software pentru digitalizare, document 
management și automatizare de procese, website-uri, promovare web. 

Exemplu implementare de succes: Primăria Bacău proiect finalizat pentru auditul parcărilor, livrare Regulament al 
parcărilor, Strategie a parcărilor pe perioada 2021 – 2030, aprobate în ședința Consiliului Local. 

Suntem pregătiți să ajutăm și alte orașe să creeze cadrul pentru reglementarea parcărilor publice și de reședință! 
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În plus, sistemul poate fi conectat cu:

GoPark – aplicația mobile pentru plata 
cu cardul care simplifică administrarea  
parcărilor

Fă un pas spre Smart City cu o 
parcare Smart!

Parkomatic, soluția completă de management 
automat al parcării de la KADRA.

De la echipamente de ultimă generație, la 
software performant și până la aplicație integrată 
pentru gestionarea plăților, KADRA oferă un 
sistem integrat care poate face dintr-o parcare 
nu doar o sursă constantă de venit la buget, ci și 
un prim pas spre un oraș mai puțin aglomerat, 
mai prietenos cu locuitorii și vizitatorii lui, un 
oraș cu adevărat SMART.

• Plată directă - Încasarea plății parcării direct 
în cont, fără tichete sau cash;

• Fluxuri optimizate - Optimizarea fluxurilor 
de acces, fără cozi pe intrare sau ieșire;

• Costuri optimizate - Optimizarea costurilor 
cu administrarea și mentenanța sistemului 
automat de parcare;

• Clienți mulțumiți - Grad mare de ocupare și 
clienți mulțumiți

De ce sistem de parcare automată 
Parkomatic de la KADRA?

Consultanță specializată, din faza 
de proiect, pentru a dimensiona 
și organiza optim parcarea;

Sistem integrat automat de 
management al parcării;

Sistem de recunoaștere a 
numărului de înmatriculare – LPR 
rapid și simplu;

Rapoarte periodice care propun 
optimizări ale gradului de 
ocupare;

Toate opțiunile de plată, cash 
sau card;

Cu sau fără operator uman.

0737 975 3035 contact@kadra.ro kadra.ro
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1

Funcționalitate extinsă Date financiare

Sos. Berceni 96, Monaco Towers, Turn B, Ap. B1.07, București 041912 | RO

Tehnologie Parcări
Solare

4

Tehnologie Parcări
Stradale

3

Tehnologie Parcări
de Incintă

2

Calitatea aerului
Monitorizare continuă niveluri CO2 & SO2
1.

Parcări cu plată
Conformarea cu regulamentul parcărilor
2.

Parcare ilegală
Detecție și sancționare digitale
3.

Protecția mediului
Abateri aruncare gunoi
4.

Taxe, Amenzi
Emitere digitală
5.

Mobilier stradal
Lămpi iluminat stradal în funcțiune,
indicatoare rutiere, daune drumuri

6.

Evidență complet digitală
Costuri administrative reduse
Mai puțină aparatură în teren
Eficiență maximă a controlului
Dispoziție mare pentru plată

Scanează QR pentru prezentare video

Partenerul perfect pentru DIGITALIZAREA
gestiunii parcărilor din orașul dumneavoastră!

PARKING EXPERTS SRL

Enforcement parcări
și colectare date trafic

e-mail: comercial@parkingexperts.ro
tel: 0733.268.353
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Sistemul de parcare cu rezervare ZenParking este 
un sistem complet automatizat ce se integrează 
în strategiile Smart City și care asigură funcțion-
alitățile de rezervare, verificare a disponibilității, 
contorizare a timpului parcat și încasare a plății. 
Rezervarea este opțională. Utilizatorii pot parca și 
fără rezervare, în limita locurilor disponibile. 

Rezervarea este modul civilizat de parcare 
în zonele aglomerate

Dispozitivul de pe locul de 
parcare asigură contorizarea 
și plata corectă a fiecărei 
parcăr i ,min imizând ast fe l 
pierderile. 

Sistemul de parcare cu rezervare ZenParking este 
utilizat și pentru administrarea parcărilor cu circuit 
închis. ZenParking permite oferirea  accesului într-o 
parcare doar anumitor utilizatori. Configurarea se 
face foarte simplu printr-o interfață web, iar utilizato-
rii primesc o invitație pe e-mail.

Scenarii de utilizare:
•  clădiri de birouri – pentru angajați
•  clădiri de birouri – pentru invitați
•  hoteluri – pentru oaspeți pe durata șederii

contact@zenparking.ro
www.zenparking.ro
021 555 32 01

PARCĂRI PRIVATE 

PARCARE CU REZERVARE

Scenarii de utilizare: 
•  parcări publice 
•  locuri pentru persoane cu dizabilități
•  locuri de parcare rezidențiale
Alte avantaje:
•  funcționează 24 ore/zi
•  tarifare diferențiată
•  scade poluarea în căutarea parcării
•  rezolvă problema parcagiilor

Sistemul este compus din 
dispozitivul inteligent ce se 
montează pe locul de parcare 
și din aplicația pentru telefonul 
mobil.Dispozitivul garantează 
disponibilitatea locului   rezer-
vat, nu doar prezintă o stare 
ce se poate schimba până la 
sosirea utilizatorului.

Dispozitivele se montează ușor, fără lucrări 
de infrastructură și sunt soluția ideală pentru 
parcările unde nu pot fi instalate bariere.
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CONCLUZII
CAPITOLUL 17

Al doilea inventar al parcărilor publice din România aduce mai multe informaţii și detalii despre parcările publice ca 
un ansamblu complex, important pentru cetăţeni și comunitate.
Am prezentat, în acest raport, o poză a momentului și a situaţiei existente în ţară, cu majoritatea datelor și cifrelor 
primite de la primării, cu speranţa creării premiselor pentru digitalizarea tuturor locurilor de parcare din România în 
următorii ani.
Cum vom putea rezolva marea problemă a parcărilor, dacă nu printr-o utilizare și administrare a acestora mai 
eficientă? Bineînţeles că o gestionare optimizată a parcările urbane presupune o alocare de resurse umane 
(departament dedicat parcărilor), o politică de parcare, schimbări ale legislaţiei (HCL obligatoriu) și multă muncă, 
dăruire și pasiune.
Un indicator de referinţă, care ar trebui urmărit, este gradul de ocupare al locurilor de parcare, care în mod ideal ar 
trebui să ajungă la 85%.
Veniturile evidenţiate pe orașe, după mărimea lor, în acest raport, precum și celelalte date ale inventarului de parcări 
pe categorii (pe stradă sau în afara străzii, rezidenţiale, pentru încărcarea mașinilor electrice și pentru persoane cu 
dizabilităţi etc) sperăm să încurajeze o competiţie reală și utilă atât cetaţenilor, șoferilor cât și primăriilor. 
Despre modul de încasare a veniturilor, putem spune că domină plăţile cash, dar este vizibilă tendința de evoluție 
spre plăţile electronice, cu 49 de orașe în care parcarea se poate plăti printr-o aplicaţie mobilă, în comparaţie cu 19 
orașe cu parcometre instalate. 
Pe cealaltă parte, a veniturilor, constatăm că numărul parcărilor nou construite este în creștere și în acest raport au 
fost prezentate 3 zone model: Cluj-Napoca, Oradea și Sectorul 4, la care trebuie neapărat menţionate locurile de 
parcare pentru biciclete.
Ca surse de inspiraţie pentru modernizarea și digitalizarea locurilor de parcare publice, am inclus, în capitolul 16 al 
acestui raport, câteva opţiuni de soluţii din piaţa parcărilor din România.
Vegacomp Consulting va actualiza și consolida anual toate informațiile publicate în această versiune a documentului, 
pentru a prezenta, în permanență, o imagine corectă asupra dezvoltării parcărilor publice din România. 
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Companie fondată în anul 2004, Vegacomp Consulting, integrator la cheie, se bazează pe o experiență a echipei 

de peste 27 de ani în telecomunicații, în special pe reţele de fibră optică, în România și la nivel international și își 

concentrează proiectele pe dezvoltări de soluții combinate de telecomunicații și energie. 

Vegacomp Consulting aduce, atât în țară cât și în strainătate, soluții inovatoare pentru dezvoltarea rețelelor 

viitorului, generate de propriul departament de Cercetare și Dezvoltare. Compania își concentrează activitatea 

ultimilor doi ani pe tehnologia LoRa și activează în domeniul Smart City din anul 2014 si Smart Parking din 2017. 

În cadrul proiectelor de Smart City, Vegacomp a instalat aprox. 300 de senzori de parcare outdoor (marea 

majoritate în Alba Iulia, dar și în București, Cluj, Brașov și Constanţa), iar în parcările închise proiectul 

de referinţă este mallul AFI Cotroceni, unde a instalat 2040 de senzori de parcare din 2018, pe care îi și 

monitorizează și întreţine, urmărind peste un milion de evenimente de parcare anual. 

Vegacomp oferă servicii suport pentru digitalizarea locurilor de parcare (inventariere digitala, harta locurilor 

de parcare disponibile, senzori de parcare, automatizare, analiza si vizualizarea datelor din parcari, servicii 

la cheie etc).

Vegacomp a creat proprii senzori de parcare, pentru exterior și interior, care funcţionează in prezent pe 

protocolul LoRa, precum și un senzor de telecitire contori de energie electrică. Pentru zona de energie 

Vegacomp și-a dezvoltat propria platformă de Smart Metering as a Service, în care adună datele de la 

senzori montati pentru toate cele 4 utilităţi (energie, apă, gaz și încălzire). Experienţa dezvoltării de senzori și 

a lucrului cu multe tipuri de senzori este atât la nivel de hardware (senzori/staţii de calitatea aerului, senzori 

pentru ocuparea spaţiului/biroului etc), precum și software.

Mai multe informații sunt disponibile la www.vegacomp.ro și pe www.parking-data.com .

Contact: office@vegacomp.ro
©Vegacomp Consulting & Parking-Data
Octombrie 2021


