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1. De ce este esențială politica de parcare?  

Politica de gestionare a parcării urbane este unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la 
dispoziția primăriilor pentru a influența tiparele de mobilitate urbană, pentru a controla amenajarea 
și utilizarea spațiului urban și, în ultimă instanță, pentru a determina calitatea vieții urbane și deci 
bunastarea locuitorilor orașului.  
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1. De ce este esențială politica de parcare?  

În ultimii ani, în majoritatea orașelor României  
 
se află pe agenda publică o falsă problemă a lipsei locurilor de parcare. 
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1. De ce este esențială politica de parcare?  

Pe termen lung, cresterea numarului de locuri de parcare are un  
impact catastrofal asupra calității vieții urbane  
și asupra tiparelor de utilizare a spațiului urban 
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1. De ce este esențială politica de parcare?  

Orașele mari și medii ale României se află astăzi în fața unei alegeri: 
 
• să continue abordarea centrată pe transportul personal cu autoturismul,  astfel 

urmând a apărea probleme din ce în ce mai grave; 
 

• să inverseze tiparul nesustenabil observat în ultimele două decenii pentru a se redefini 
ca orașe curate, liniștite, verzi, plăcute traiului.  
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1. De ce este esențială politica de parcare?  

De ce este lipsa locurilor de parcare o falsă problemă?  
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1. De ce este esențială politica de parcare?  

Cum acţionăm? 

 

Stabilirea unei taxe în intervalul [Te, Tm], unde Tm corespunde unei cereri la cca. 70-80% 

din ofertă (altfel spus, o situație în care – în cele mai aglomerate perioade ale zilei – sunt 

ocupate cca. 70-80% din locuri) reprezintă o situație în care numărul locurilor de parcare este 

adecvat cererii, iar taxa este considerată corespunzătoare.  
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2. Zece strategii privind parcarea în orașele României 

1. Sancționarea consistentă a nerespectării regulilor de parcare; 

 

2. Toleranță zero față de parcarea pe trotuare și pe zone verzi; 

 

3. Schimbarea paradigmei din ”parcarea este permisă oriunde nu este interzisă” în 

”parcarea este interzisă oriunde nu este explicit permisă; 

 

4. Inventarierea într-o bază de date GIS a tuturor locurilor de parcare din oraș; 

 

5. Înghețarea numărului de locuri de parcare, însoțită de reducerea anuală a acestora;  

 

6. Introducerea unui sistem de tarifare a parcării care să potrivească cererea cu oferta;  
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2. Zece strategii privind parcarea în orașele României 

7. Taxarea corectă a parcării în cartierele de locuințe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pietonalizarea și separarea fizică – instrumente de realocare a spațiului urban către 

locuitorii săi  

9. Utilizarea tehnologiilor la zi în managementul și controlul parcării  

10. Acordarea de atenție utilizatorilor speciali  

 
Implementarea cu succes a celor 10 masuri propuse mai sus este însă condiționată de  
existența unei Agenții pentru Parcare puternice   
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3. Existența unei Agenții pentru Parcare puternice  

De la teorie la practică: 

 

3.1 Pași preliminari: Agenția de Parcare. Baza de date GIS. Inventarul ofertei de parcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Analiza situației existente și construcția unei strategii de parcare;  

 

3.3 Gestionarea eventualelor nemulțumiri asociate reformei politicilor de parcare. 
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3. Existența unei Agenții pentru Parcare puternice  

• Strategiile de politici de parcare nu pot, doar ele, să atingă țintele de mobilitate durabilă ale 

unui oraș. Ca atare, atunci când se reduce spațiul urban destinat parcării, ar fi de așteptat 

ca municipalitatea să ofere imediat ceva ”pozitiv” în schimb (în aceeași zonă), din punctul de 

vedere al îmbunătățirii mobilității durabile și/sau al calității vieții – de exemplu o zonă 

pietonală, un părculeț, trotuare mai bune și cu mobilier urban mai variat, serviciu de 

transport public îmbunătățit.  

 

• Implementarea măsurilor restrictive pas cu pas (zonal, însă nu excesiv de fragmentat) este 

uneori mai ușor de digerat. În asemenea cazuri, prioritare ar trebui să fie zonele unde 

impactul pozitiv urmează să fie cel mai mare.  

 

• Anterior implementării, fiecare măsură trebuie gândită din punctul de vedere al tuturor 

claselor de locuitori, înțelegând interesele fiecăreia, și anticipând impactul măsurii asupra 

lor. Ulterior se impune (în cazul schimbărilor radicale) realizarea unei dezbateri publice.  
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3. Existența unei Agenții pentru Parcare puternice  

• Comunicarea (și marketing-ul) aferentă măsurii trebuie să fie foarte bună. Comunicarea 

trebuie să se concentreze pe motivele din spatele restricțiilor de parcare ce urmează a fi 

aplicate, și în special pe beneficiile acestora. În plus, autoritățile ar putea să mobilizeze 

diverse sectoare ale populației care beneficiază de pe urma acestor reguli, pentru a-și 

exprima punctele de vedere.  Anumite orașe au ales să angajeze un expert de comunicare 

pentru a fi susținute în cazul unora dintre măsurile cu adevărat reformatoare.  

 

• Trebuie înțeles și comunicat faptul că în anumite cazuri situația s-ar putea înrăutăți înainte 

să devină mai bună (ca în cazul analogiei cu dependența de alcool realizată la începutul 

ghidului), în principiu fiind vorba de câteva săptămâni necesare pentru reatingerea unui nou 

echilibru modal sau reorientarea tiparelor de mobilitate.  

 

• Evident, de egală importanță sunt implementarea unui control strict și a unui sistem de 

verificare eficient. 
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3. Existența unei Agenții pentru Parcare puternice  

A nu ne abate de la obiectivul/tinta cheie 



Politici de parcare pentru mobilitate urbană durabilă 

Autor: ing. David Suciu 

3. Existența unei Agenții pentru Parcare puternice  

3.4. Comentarii privind alte instrumente pentru managementul parcărilor 

 

 Investițiile în facilități Park&Ride trebuie analizate cu atenție aparte. 

 

Transportul Public trebuie să ofere: 

 

• Capacitate suficientă; 

• Viteză atrăgătoare; 

• Frecvență excelentă la ora de vârf;  

• Orașele ar trebui să aibă strategii și planuri operaționale privind parcarea în cazul 

evenimentelor speciale (festivaluri, concerte, meciuri etc.) și să le comunice eficient 

persoanelor participante.  
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3. Existența unei Agenții pentru Parcare puternice  

• În resistematizarea spațiilor de parcare și circulație nu trebuie neglijată importanta 

componentei estetice. 

 

• Spre exemplu, prin utilizarea de plantații adecvate se poate schimba radical aspectul 

inestetic generat de șiruri de mașini parcate sau în general aferent traficului urban motorizat.  

 

• În acest sens există nenumărate exemple (inclusiv vizuale) de bune practici în cele patru 

ghiduri NACTO menționate mai sus, ce pot fi studiate online gratuit.  
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4. Evoluția reglementărilor din câteva orașe mari din 

România  

• Aproape toate municipalitatile din Romania au aprobat prin HCL Regulamente de 

gestionate/administrare a parcarii pe domeniul public si privat al respectivelor 

municipii/orase. Acestea pot fi studiate/analizate fiind publice pe site-urile primariilor. 

• In prezent sant in derulare actiuni/masuri de implementare a acestor prevederi 

respectiv de actualizare a tarifelor si de consolidare a Serviciilor Publice de Parcare 

infiintate pentru a gestiona activitatile ce le-au fost delegate prin Regulamentele de 

Parcare. 

• Este evident ca fiind un serviciu public aducator de venituri in timp exista toate 

premizele ca politica de parcare sustinuta de resurse financiare suplimentare sa 

contribuie la o imbunatatire a coditiilor de viata si de circulatie pe atrerele principale 

si in zonele rezidentiale 

•  Nu trebuiesc uitate nici celelalte masuri de creere a unui nou echilibru intre cerere si 

oferta limitata ce tin de imbunatatirea capacitatii si confortului transportului public si 

dezvoltarea/modernizarea infrastructurii dedicate deplasarilor pietonale si cuvehicule 

pe doua roti 
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5. Propuneri de noi reglementări tehnice rutiere în 

concordanță cu noile concepte despre o Mobilitate 

Urbană Durabilă 

• Este evident ca exista o intarziere in actualizarea si adecvarea prevederilor legislative 

si din normele tehnice la noile concepte privind implementarea unor politici de 

mobilitate urbana durabila intrucat doar prevederile din Legea 350/2001 si Ordinul 

MDRAP 233/2016 privitoare la elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila nu 

sant suficiente 

• Exista o lipsa de prevederi tehnice specifice pentru proiectarea infrastructurii de 

circulatie/transport in mediul urban in special pentru traficul nemotorizat pentru 

pietoni si ciclisti si din aceasta cauza apar proiecte incomplete si neadaptate acestor 

concepte noi de mobilitate 

• Este necesar ca fie Ministerul Transporturilor fie Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor 

Publice si Administratiei sa asume aceasta coordonare si actualizare a normelor 

tehnice pentru DRUMURI URBANE si sa nu mai avem aceasta neconcordanta intre 

nurmele tehnice pentru drumuri in afara localitatilor si pentru strazi. 
 

https://www.mdlpa.ro/
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MOBILITATEA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ 

 

 

Mulţumesc pentru atenţia acordată! 
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