
















































































 

 

 

 

 
Nr. raport: 6632/ 27.12.2021  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPORT DE EVALUARE 

         Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

 

 Mun. Tulcea, jud. Tulcea , Jud. Tulcea 

Client si utilizator desemnat: MUNICIPIUL TULCEA  

Proprietar: MUNICIPIUL TULCEA  

 

Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in 
totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al S.C. PRESTIM- IMPEX S.R.L., al 

clientului si utilizatorului desemnat MUNICIPIUL TULCEA  
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 27.12.2021  
 
 
Către:     MUNICIPIUL TULCEA    
 
Referitor la: stabilirea tarifelor pentru parcari publice, rezidentiale si Park&Ride in Mun. Tulcea pentru 
anul 2022,  Jud. Tulcea.  
                    

Urmare a solicitării dumneavoastră, am procedat la evaluarea proprietăților indicate mai sus. Am efectuat 
inspecția proprietăților, am analizat piața imobiliară specifică și am estimat valoarea de piață a 
proprietății în cauză in vederea stabilirii tarifelor pentru parcari publice, rezidentiale si Park&Ride 
in Mun. Tulcea pentru anul 2022. 
 
S.C. PRESTIM-IMPEX S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin evaluatorul autorizat  EI, EPI-MAA, 
EBM, VE-EPI Camelia Iuliana Despina, membru acreditat ANEVAR cu legitimația nr. 12056, a evaluat 
proprietatea în calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit în concordanță cu 
Standardele de Evaluare a Bunurilor Editia 2020. 
 
În baza informațiilor disponibile, în urma analizelor, metodelor și raționamentelor aplicate, opinia 
noastră este că valoarea de piață a dreptului deplin de proprietate asupra proprietății descrise în acest 
raport, la 9.12.2021 , este: 

Pret minim de stabilire tarifelor pentru parcari in anul 2022 
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 Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale și aprecierile 
exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în 
raport; 

 Valoarea este valabilă numai pentru utilizarea precizată în raport. 
 Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor, în ipoteza că acestea sunt libere de sarcini. 
 
Cu deosebită considerație, 
Camelia Iuliana Despina – MAA 
Evaluator Autorizat  ANEVAR EI, EPI- MAA, EBM, VE-EPI 
Administrator S.C. PRESTIM- IMPEX S.R.L. 
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1. Rezumatul faptelor principale şi al concluziilor 
importante 

 

Client si Utilizator 
desemnat 

MUNICIPIUL TULCEA    

Data raportului de 
evaluare 

27.12.2021  

Data inspecției 9.12.2021 -23.12.2021  

Data evaluării 9.12.2021   

Evaluator autorizat Camelia Despina, Evaluator Autorizat ANEVAR EI, EPI-MAA, EBM, VE-EPI  
Legitimație 12056/ 2021 

Compania de evaluare S.C. PRESTIM-IMPEX S.R.L membru corporativ ANEVAR, certificat nr. 0047. 
Asigurare profesionala nr. 35095/29.12.2020 la valoarea de 500.000 Eur 

Reprezentant – funcţia Camelia Iuliana Despina – Administrator  

Tip proprietate   TEREN INTRAVILAN 

Adresa proprietății Municipiul Tulcea, jud. Tulcea (vezi anexe tabel parcari si harta Mun. 
Tulcea) 

Cartier / amplasare Toate zonele Mun. Tulcea, Jud. Tulcea 

Utilități Apa si curent electric la limita terenului 

Acces Drum asfaltat 

Deschidere  5 x3 ml la drum 

Suprafața teren 
15 mp/lot parcare  (consideram o suprafata minima pentru locul de parcare 
pentru uniformizarea interpretarii) 

Proprietar MUNICIPIUL TULCEA  
Utilizare existentă TEREN INTRAVILAN 

Curs de schimb valutar 4.9491 LEI/EUR 

VALOAREA DE PIAȚĂ 
estimată   Tarife minime stabilite pentru anul 2022 LEI 
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In vederea utilizarii in 
aplicatia electronica 
pentru licitatie 

 
 

 
Dreptul de proprietate Considerat deplin 

Sarcini înregistrate Nu se cunosc. Nu am avut la dispozitie Extras CF. Evaluarea s-a realizat în 
ipoteza că dreptul de proprietate asupra terenului este liber de sarcini. 

Descriere anexe - 

Identificarea proprietatii  
si asigurarea accesului: 

- Identificarea parcarilor a fost efectuata pana la data de 9.12.2021. 
Numarul de parcari fiind in curs de modificare continuu in functie de 
posibilitatile de extindere a numarului de parcari existente si 
identificarea altor loturi atat pentru parcari publice cat si rezidentiale si 
Parc&Ride. 

- La data de 9.12.2021 numarul total al acestora era de 8173 din care 1494 
Parcari publice 

Observații speciale În municipiul Tulcea se constituie 2 tipuri de parcări și zone Park&Ride 
conform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
SISTEMULUI DE PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ ȘI DE REȘEDINȚĂ DIN 
MUNICIPIUL TULCEA 
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2. Certificarea evaluării 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Subsemnata, îmi asum răspunderea privind conținutul și concluziile evaluării 
numai față de clientul și utilizatorul desemnat al lucrării și certific, în cunoştinţă 
de cauză şi cu bună credinţă, că: 

 Expunerile faptelor din acest raport sunt corecte și adevărate; 
 Analizele, opiniile și concluziile raportate se limitează numai la 

ipotezele și ipotezele speciale prezentate și reprezintă analizele, 
opiniile și concluziile mele profesionale și imparțiale; 

 Nu am niciun interes prezent sau viitor în proprietatea care constituie 
obiectul acestui raport și niciun interes personal legat de părțile 
implicate; 

 Angajarea mea în această evaluare și onorariul pentru această evaluare 
nu sunt condiționate de raportarea unor rezultate predeterminate, de 
mărimea valorii estimate sau de o concluzie favorabilă unuia dintre 
utilizatorii desemnați ai raportului; 

 Dețin cunoștințele și experiența necesară pentru efectuarea, în mod 
competent, a acestei lucrări; 

 Nu mi-a fost oferită asistență profesională semnificativă din partea 
unor specialiști în alte domenii; 

 Inspecția a fost realizată de către Despina Camelia Iuliana, membru 
acreditat ANEVAR. 

 
Despina Camelia Iuliana – MAA 

Evaluator Autorizat ANEVAR EI, EPI- MAA, EBM, VE-EPI 
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       3. Termenii de referință ai evaluării 
Identificarea și 
competența 
evaluatorului 

 

Prestim Impex SRL- Evaluator autorizat membru corporativ ANEVAR, 
autorizatia nr. 0047; 
Despina Camelia Iuliana - Evaluator autorizat, membru acreditat ANEVAR cu 
legitimația nr. 12056/ 2021, specializările EI, EPI- MAA, EBM, VE-EPI; 

  

Obiectul 
evaluării 

parcari publice, rezidentiale si Park&Ride in Mun. Tulcea – teren 
intravilan 

  
Adresa 
proprietățiilor 

Mun. Tulcea, jud. Tulcea 

  
Scopul 
evaluării 

Estimarea valorii de piață a proprietății menţionate mai sus‚ aşa cum este 
definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor Editia 2020, in vederea 
stabilirea tarifelor minime pentru parcari publice, rezidentiale si 
Park&Ride in Mun. Tulcea pentru anul 2022 ce vor fi utilizate in 
vederea licitarii acestora in aplicatia electronica. 

  
Client si 
Utilizatorul 
desemnat 

MUNICIPIUL TULCEA    

  
Proprietar MUNICIPIUL TULCEA  
  
Drepturi de 
proprietate 
evaluate 

În cadrul prezentului raport a fost evaluat dreptul deplin de proprietate 
asupra imobilului analizat, deținut de către MUNICIPIUL TULCEA  în baza 
documentelor puse la dispozitie de catre proprietar. 
Evaluarea s-a realizat în ipoteza că dreptul de proprietate asupra terenului 
este liber de sarcini. 

  
Baza de 
evaluare. 
Tipul valorii 
estimate  

Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanţă cu 
cerinţele clientului, reprezintă o estimare a valorii de piață a proprietății, 
aşa cum este aceasta definită în Standardele de Evaluare a Bunurilor Editia 
2020 – SEV 100 Cadrul general și SEV 104 Tipuri ale valorii.  
Conform acestui standard, valoarea de piață reprezintă suma estimată 
pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, 
între un  cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie  
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat 
fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere. 
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Metodologia de estimare a “valorii de piaţă” a ţinut cont de scopul evaluării, 
tipul proprietăţii şi de recomandările Standardelor de Evaluare a Bunurilor 
Editia 2020: SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare si GEV 630 
Evaluarea bunurilor imobile. 
 
SEV 104 Tipuri ale valorii 

 40. Tipuri ale valorii definite în SEV – Chiria de piață 
40.1 Chiria de piață este suma estimată pentru care un drept asupra 
proprietății imobiliare ar putea fi închiriat, la data evaluării, între un locator 
hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o 
tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au 
acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere. 
  
40.2 Chiria de piață poate fi utilizată ca tip al valorii la evaluarea unui 
drept de închiriere sau a unui drept creat ca urmare a închirierii. În astfel 
de cazuri, se impune luarea în considerare a chiriei de piață sau, dacă chiria 
contractuală nu diferă de chiria de piață, a chiriei contractuale. 
40.3 Pentru a ajuta la interpretarea definiției chiriei de piață se poate 
utiliza același tip de comentarii, precum cele pentru definiția valorii de 
piață, prezentate anterior. În particular, suma estimată exclude o chirie 
majorată sau micșorată de clauze, compensări sau reduceri speciale. 
„Clauzele de închiriere corespunzătoare” sunt acelea care ar fi, de regulă, 
convenite pe piață pentru acel tip de proprietate, la data evaluării, între 
participanții de pe piață. Estimarea chiriei de piață ar trebui să fie efectuată 
numai în corelare cu clauzele principale de închiriere luate în considerare 
de evaluator. 
40.4 Chiria contractuală este chiria plătibilă conform clauzelor unui 
contract efectiv de închiriere. Chiria contractuală poate fi fixă sau variabilă 
pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza 
calculării variațiilor acesteia sunt stipulate în contractul de închiriere și 
trebuie să fie identificate și înțelese pentru a se putea stabili beneficiile 
totale ce revin locatorului, precum și obligațiile locatarului. 
40.5 În anumite împrejurări, estimarea chiriei de piață ar putea fi făcută 
pe baza clauzelor unui contract de închiriere existent (de exemplu, în 
scopul determinării chiriei care se poate obține în condițiile contractului 
existent, acolo unde există astfel de condiții nemaifiind necesară luarea în 
considerare a unui contract de închiriere ipotetic). 
40.6 La determinarea chiriei de piață, evaluatorul trebuie să ia în 
considerare următoarele: 
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a. în ceea ce privește chiria de piață aferentă unui contract de 
închiriere, termenii și clauzele de închiriere stipulați(te) în acel contract 
sunt considerați(te) a fi adecvați(te), cu condiția să nu fie ilegali(le) sau 
contrari(re) cadrului general de reglementare, și 
b. în ceea ce privește chiria de piață care nu este stipulată într-un 
contract de închiriere, termenii și clauzele presupuși(se) sunt cei/cele 
aferenți(te) unei închirieri ipotetice care ar fi de regulă convenită pe piață 
pentru acel tip de proprietate, la data evaluării, între participanții de pe 
piață. 

  
Data evaluării La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor la 

data de 9.12.2021 , data la care se consideră valabile ipotezele luate în 
considerare precum şi valorile estimate de către evaluator. Evaluarea a fost 
realizată în luna Decembrie 2021. Data evaluarii este 9.12.2021 .  

  
Data raportului 27.12.2021  
  
Procedura de 
evaluare 

Etapele parcurse pentru determinarea valorii de piață au fost: 
 documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; 
 inspecţia proprietății; 
 stabilirea ipotezelor și ipotezelor speciale care au stat la baza 

elaborării raportului; 
 selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport; 
 analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din 

punct de vedere al evaluării; 
 aplicarea metodei/metodelor de evaluare considerate oportună/e 

pentru determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului 
  
Documentarea 
necesară 
pentru 
efectuarea 
evaluării. 
Inspecţia 
proprietăţii 

Inspecția a fost efectuată în data de 9.12.2021 -23.12.2021 , de către evaluator 
autorizat Camelia Despina, legitimație nr. 12056, in lipsa reprezentantului 
proprietarului.  
Cu această ocazie, au fost preluate informații referitoare la proprietatea 
evaluată, au fost analizate schițele existente și s-a fotografiat proprietatea 
supusă evaluării. Nu s-au realizat investigații privind eventualele 
contaminări ale terenului sau amplasamentelor învecinate. 

  
Moneda în care 
se exprimă 
valoarea 
estimată 

Opinia finală a evaluarii este prezentata în LEI și EUR. Cursul de schimb 
leu/EUR valabil la data evaluării (9.12.2021 )  este cel afișat de BNR, și anume 
4.9491 lei/EUR. 
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Conformitatea 
evaluării cu 
SEV 

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanţă cu reglementările 
Standardelor de Evaluare a Bunurilor Editia 2020 şi cu ipotezele şi ipotezele 
speciale cuprinse în prezentul raport. Valoarea imobilului a fost 
determinată în conformitate cu standardele aplicabile, ţinându-se cont de 
scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv: 
Standarde generale 
SEV 100 Cadrul general (IVS Cadrul general) 
SEV 101 Termenii de referință ai evaluării (IVS 101) 
SEV 102 Documentare și conformare (IVS 102) 
SEV 103 Raportare (IVS 103) 
SEV 104 Tipuri ale valorii (IVS 104) 
SEV 105 Abordări și metode de evaluare 
Standarde pentru active - Bunuri imobile 
SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare (IVS 400) 
GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile 

  
Natura şi sursa 
informaţiilor 

Documentele şi schiţele puse la dispoziţie de catre proprietarul  terenurilor, 
respectiv:  

 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
SISTEMULUI DE PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ ȘI DE 
REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TULCEA; 

 Harta electronica a Mun. Tulcea – cu identificarea locurilor de 
parcare pe fiecare cartier in parte 

 Situatia (format xls.) la data de 9.12.2021 a tuturor locurilor de 
parcare identificate atat ca parcari publice cat si rezidentiale; 

 Facturi / Fundamentari de pret DIAP; 
 Informatii date internet 

Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: 
 Cursul de referință al monedei naționale afișat de BNR; 
 Publicații privind piața imobiliară specifica. 
 Articole din presă 

Evaluatorii nu îşi asumă nici un fel de răspundere pentru datele puse la 
dispoziţie de către client si proprietar şi nici pentru rezultatele obţinute în 
cazul în care acestea sunt viciate de date incomplete sau greşite. 

  
Responsabilitat
ea faţă de terţi 

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate 
de către client și de către proprietarul terenului, corectitudinea şi precizia 
datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare 
este destinat scopului şi utilizării precizate în cadrul acestui raport. 
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Raportul este confidenţial, strict pentru client si Utilizator desemnat iar 
evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate faţă de o terţă persoană, în 
nici o circumstanţă. 

  
Ipoteze   Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaţiile şi documentele 

furnizate de către proprietarul imobilului şi au fost prezentate fără a se 
întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. Se presupune că 
titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se 
specifică altfel; 

 Informaţia furnizată de către terţi este considerată de încredere, dar nu 
i se acordă garanţii pentru acurateţe; 

 Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale 
amplasamentelor: solulului sau structurii clădirii (părţilor ascunse) care 
să influenţeze valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate 
pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea studiilor necesare 
pentru a le descoperi; 

 Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate 
reglementările locale şi republicane privind mediul înconjurător în afara 
cazurilor când neconcordanţele sunt expuse, descrise şi luate în 
considerare în raport; 

 Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu 
proprietarul, nu există nici un indiciu privind existenţa unor 
contaminări naturale sau chimice care afectează valoarea proprietăţii 
evaluate sau valoarea proprietăţilor vecine. Evaluatorul nu are 
cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să 
indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu 
a efectuat investigaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în 
ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există 
contaminări pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau că au 
fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, 
aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; 

 Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor 
de evaluare au fost rezonabile în lumina informatiilor ce sunt 
disponibile la data evaluării;  

 Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Intrucât piaţa, 
condiţiile de piaţă se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă 
sau necorespunzătoare la un alt moment; 

 S-a presupus că legislaţia în vigoare se va menţine şi nu au fost luate în 
calcul eventuale modificări care pot să apară în perioada următoare; 

 Alegerea metodelor de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a 
făcut ţinând seama de tipul proprietatii, tipul  valorii exprimate si de 
informațiile disponibile; 
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 Evaluatorul a utilizat în estimarea valorii toate informaţiile pe care le-a 
avut la dispoziţie la data evaluării referitoare la subiectul de evaluat 
neexcluzând posibilitatea existenţei şi a altor informaţii de care acesta 
nu avea cunoştinţă; 

 Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de 
publicare a acestuia; 

 Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în 
continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ la 
proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de 
înţelegeri în prealabil; 

 Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitoare 
la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate 
fără acordul prealabil al evaluatorului; 

 Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, 
juridice şi politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor 
modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 

  
Ipoteze 
speciale 

Am considerat ca suprafata unui loc de parcare minim este de 15 mp (ca 
referinta uniforma pentru calcule). Numarul locurilor de parcare de la care 
s-a pornit este cel identificat la data de 9.12.2021. 

  

Restricții de 
utilizare, 
difuzare sau 
publicare 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de 
publicare a acestuia; 

 Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în 
continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ la 
proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de 
înţelegeri în prealabil; 

 Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, 
juridice şi politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor 
modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea; 

 Orice valori estimate în raport se aplică activului evaluat, luat ca întreg 
şi orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fracţionate va 
invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de distribuire 
a fost prevăzută în raport; 

 Nici prezentul raport, nici părţi ale sale (în special concluzii referitor la 
valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate 
fără acordul prealabil al S.C. PRESTIM-IMPEX S.R.L. și al evaluatorului 
autorizat care semnează acest raport, cu specificarea formei şi 
contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, 
precum şi utilizarea lui de către alte persoane decât clientul și 
Utilizatorul desemnat al raportului de evaluare, atrage dupa sine 
încetarea obligaţiilor contractuale. 
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2. Prezentarea datelor 
  
Identificarea 
proprietăţilor 
imobiliare 
subiect. 
Descrierea 
juridică 

Conform Hartii electronice a Mun. Tulcea, jud. Tulcea – se considera anexa 
la prezentul raport (la data de 9.12.2021). 
În municipiul Tulcea se constituie 2 tipuri de parcări și zone Park&Ride, 
conform Anexei 1 la regulament. 
a) parcări publice – parcări adiacente spațiilor publice din zona centrală și 
parcări situate în diverse zone pe trama stradală a municipiului Tulcea ce 
respecta prevederile legale; 
b) parcări de reședință – teritoriul administrativ, domeniul public/privat a 
municipiului Tulcea, care cuprinde parcările de reședință/riverane; 
c) zona Park&Ride – parcare cu conexiuni la transportul public, care permit 
călătorilor sau altor persoane care se îndreaptă către centrele orașelor să-și 
părăsească vehiculele și să se transfere la mijloacele de transport în comun 

 

 
Termeni si 
definitii 

a) parcare - spațiul destinat staționării autovehiculelor, semnalizat 
prin indicatoare și marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a 
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drumului sau de restul domeniului public sau privat al municipiului 
Tulcea; 
b) parcare publică cu plată - parcările amenajate în condițiile 
prevăzute de prezentul regulament pe domeniul public sau privat al 
municipiului Tulcea, marcate și semnalizate conform legii, pentru 
care ocupanții au obligația achitării unui tarif de parcare; 
c) tichet de parcare - document ce atestă plata tarifului de parcare 
pe perioade determinate a cărui validare dă dreptul posesorului să 
staţioneze legal în perioada indicată, cu excepţia parcărilor închise 
tip incintă;  
d) dispoziție de ridicare - act emis la faţa locului prin care polițiștii 
din cadrul Direcției de Poliție Locală Tulcea constată şi informează 
în acelaşi timp posesorul unui autovehicul parcat neregulamentar 
sau fără să achite tariful de parcare, fapt pentu care s-a dispus 
ridicarea vehiculului;  
e) plata prin SMS - plata parcării efectuată prin trimiterea unui mesaj 
(SMS) de pe telefonul mobil;  
f) parcare tip incintă - platforme situate în afara reţelei stradale 
racordate la acestea prin 1-2 căi de acces care pot fi dotate cu sistem 
de intrare/iesire echipat cu bariere;  
g) locuri de parcare rezervate pentru persoane cu dizabilități - locuri 
amenajate în parcările publice, semnalizate cu panouri indicatoare 
pentru persoane cu dizabilități înscripţionate cu semnul 
internaţional pentru persoane cu handicap;  
h) panouri de semnalizare - panouri utilizate pentru direcţionarea 
circulaţiei către locurile de parcare;  
i) panouri de afişaj - panouri informative cuprinzând toate 
elementele de identificare şi de utilizare a parcărilor;  
j) parcare regulamentară - poziționarea autovehiculului în zona 
special amenajată de proprietarul domeniului public/privat în 
limitele marcajului;  
k) parcometru - aparat de taxare, automat electronic pentru eliberat 
tichete prin intermediul căruia se încasează anticipat tarifele de 
parcare reprezentând contravaloarea prestării serviciului de 
staţionare a mijloacelor auto pe locurile de parcare; 
l) parcare de reședință - parcarea amenajată, ce se află pe o distanță 
egală sau mai mare de 30 m, dar nu mai mult de 100m  de frontul 
imobilelor utilizate de locatari, cu excepția parcărilor de pe căile de 
circulație semnalizate corespunzător, care poate fi atribuit spre 
folosință utilizatorilor persoane fizice și/sau juridice care locuiesc în 
acestea și/sau care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediu social 
sau punct de lucru;  
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m) utilizatori/ titulari - persoanele fizice și juridice care dețin în 
proprietate sau care au dreptul de a folosi vehicule înmatriculate în 
România; 
n) organizarea parcărilor de reşedință - efectuarea de lucrări de 
amenajare a acestora, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziţia 
utilizatorilor;  
o) utilizarea parcărilor de reşedinţă - folosirea de către utilizatori a 
unui parcaj în scopul parcării vehiculelor, astfel: 
- gratuit pentru vehiculele special destinate transportului 
persoanelor cu dizabilități;  
- cu plată;  
p) exploatarea parcărilor de reședință - activitatea de a pune parcajul 
la dispoziţia utilizatorilor în vederea parcării vehiculelor şi de a 
obţine venituri la bugetul local Tulcea din această activitate; 
r) tarif anual de parcare - tariful pentru utilizarea locurilor cu 
destinația de parcări de reşedinţă aprobat prin hotărâre de consiliu 
local, indexat anual cu indicele de inflație transmis de Institutul 
National de Statistică al României; 

s) abonament de parcare - factura emisă de aplicația on-line sau chitanța 
emisă de casieria Serviciului Impozite și Taxe, acestea fiind documente 
justificative al locului de parcare pentru perioada achitată. 

Identificarea 
eventualelor 
bunuri mobile 
evaluate 

Nu au fost identificate / evaluate bunuri mobile. 

  
Date despre 
zonă, oraş, 
vecinătăţi şi 
amplasare 

Proprietatile sunt amplasate în fiecare cartier a Mun. Tulcea, Jud. Tulcea- 
vezi extrase localizari din harta electronica a Mun. Tulcea 
Amplasarea proprietăților este prezentată în Anexa nr. 5 la prezentul 
raport. 
o Tipul zonei: Zona , rezidentiala  
o Accesul în zonă se realizează cu ajutorul autovehiculelor personale si 

transport in comun; 
o Unităţi comerciale in zona: Da 
 

  
Informaţii 
despre 
amplasament. 
Descrierea 
terenului 

Proprietatea este amplasata în Mun. Tulcea,  Jud. Tulcea.  
 
Caracteristici fizice: 

o Suprafata terenului: 15 mp/loc parcare (ipoteza de lucru) 
o Deschidere: 3 x 5 ml la drum. 
o Acces: Din drum asfaltat. 
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o Forma: regulata 
o Inclinare: drept  
o Utilități: 

Reţea urbană de energie electrică: existentă, la limita terenului 
Reţea urbană de apă: existentă, la limita terenului 
Reţea urbană de termoficare: - 
Reţea urbană de gaze: - 
Reţea urbană de canalizare: existentă  
Reţea urbană de telefonie: existentă  

 o Alte observații: 
   Consideram ca nu exista restrictii de urbanism 
 

Descrierea 
amenajărilor şi 
construcţiilor 

Pe teren nu se regasesc constructii. 
 
 

  
Date privind 
impozitele şi 
taxele 

Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale și alte taxe asimilate acestora 
sunt stabilite prin hotarari ale consiliilor locale. 

  
Istoric, 
incluzând 
vânzările 
anterioare şi 
ofertele sau 
cotaţiile 
curente 

Ultimele informații despre tranzacționarea proprietății sunt disponibile 
în Contractul de vânzare-cumpărare pus la dispoziție: 

- Data:  
- Vânzător:  
- Preț vânzare:  

  

  
Analiza pietei 
imobiliare  

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact 
în scopul de a efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă 
drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii. 

 
Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este 
deseori   influenţată de reglementările guvernamentale şi  locale. Cererea şi oferta 
de proprietăţi imobiliare pot  tinde către un punct de echilibru, dar acest punct 
este  teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere şi ofertă. 
Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu, iar cererea poate să se 
modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces 
de cerere şi nu echilibru. Cumpărătorii  şi  vânzătorii  nu  sunt  întotdeauna  bine  
informaţi,  iar  actele  de vânzare-cumpărare nu au  loc în mod frecvent. De multe 
ori,  informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt 
imediat disponibile.  
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Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii. Sunt puţin 
lichide şi de obicei procesul de vânzare este lung. 
 

ANALIZA PIETEI IMOBILIARE ESTE UN PROCES IN SASE PASI: 

Pasul 1. Definirea produsului imobiliar (analiza productivităţii 
proprietăţii) 

Pasul 2. Delimitarea pieței specifice (aria pieței și aria competitivă) 

Pasul 3. Analiza cererii 

Pasul 4. Analiza ofertei (investigarea şi previziunea concurenţei) 

Pasul 5. Analiza interacţiunii dintre cerere şi ofertă 

Pasul 6. Previziunea absorbției proprietății subiect în piață (conceptele 
penetrării de piaţă) 

 
Pasul 1. Definirea produsului imobiliar (analiza productivităţii 
proprietăţii) 
In aceasta prima etapa sunt identificate caracteristicile proprietății subiect care 
determină capacitatea sa productivă și utilizările potențiale ale proprietății. Aceste 
caracteristici pot fi fizice, juridice sau de localizare; acestea urmand a fi baza 
pentru selectarea proprietăților comparabile, precum și pentru concluziile cu 
privire la modelarea cererii marginale previzionate. 
Atributele fizice, juridice și localizarea imobilului au fost prezentate anterior, 
proprietatile imobiliare evalute sunt de tip teren intravilan curti constructii. 
 
Utilizările probabile in mod rezonabil ale proprietăților subiect sunt: 

o parcari 
 

Din analiza trendului pieței am determinat că cererea existentă este pentru 
utilizare parcare. În această zonă, pentru celelalte utilizari practic nu există o 
cerere alternativă permisă. 
 
Pasul 2. Delimitarea pieței specifice (aria pieței și aria competitivă) 

 
Segmentarea pieței se impune a fi efectuată încă de la început, pentru a reduce 
eforturile și a concentra căutările spre a găsi cele mai bune informații cu grad mare 
de asimilare proprietății de evaluat. 
Analiza pieței specifice presupune cercetarea condițiilor pieței imobiliare specifice 
proprietatii subiect, precum si examinarea cererii și ofertei și a ariei geografice de 
piață pentru tipul de proprietate analizat. 
Pentru identificarea pieţei imobiliare specifice proprietatii subiect au fost analizati 
o serie de factori: 

o Tipul proprietatii imobiliare: terenuri intravilane; 
o Caracteristicile proprietatii imobiliare:  

- Modul de ocupare/utilizare: in majoritatea cazurilor imobilul 
este ocupat de un singur utilizator (proprietarul);  
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- Baza de clienți (potențialii utilizatori): marea majoritate a 
cazurilor clientii sunt persoanele juridice sau persoanele fizice; 

- Calitatea terenului de fundare: nu avem cunostinta de 
documente/informatii/date din care sa rezultate existenta unor 
probleme legate de natura terenului de fundare; 

- Utilitati disponibile: apa, curent, canalizare la limita 
 Forma si deschidere: regulata si neregulata 
 Aria pieței: locala si nationala, au fost analizate toate informatiile disponibile, 

referitoare la proprietati substitut, oferite spre vanzare/inchiriere in Mun. 
Tulcea precum si acelasi tip de imobile la nivelul tarii facand ajustarile 
corespunzatoare localitatii pentru a le aduce la acelasi nivel. 

 Proprietăți substitut disponibile: au fost identificate proprietăți 
(disponibilitate curentă și viitoare) cu o atractivitate similară, ce concurează 
cu proprietatea subiect, in aria de piata definita; 
În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate anterior, precum si de 
specificul zonei , putem afirma ca piata specifica proprietatii subiect este cea a 
parcarilor pe terenurilor intravilane, situate in Mun. Tulcea si imprejurimi. 

 
Pasul 3. Analiza cererii 
Cererea reflectă nevoile, dorințele, puterea de cumpărare și preferințele 
consumatorilor produsului imobiliar. Analiza cererii se axează pe identificarea 
utilizatorilor potențiali (cumpărători și chiriași) pentru proprietatea subiect. 
Pentru aceasta se urmărește activități/ utilizări care pot susține proprietatea așa 
cum este ea sau după unele lucrări de modificare (dacă se demonstrează că ar fi 
logic și favorabil a se efectua aceste modificări). 
Cererea trebuie urmărită mai ales pe segmentul de piață al celor cu interes de a 
achiziționa un imobil, îl doresc și pot (au puterea financiară) să-l și achiziționeze.  
Nivelul cerererii pentru un anumit tip de proprietate determină atractivitatea 
proprietăților similare. 
Pentru acest tip de proprietati nivelul cererii solvabile a inregistrat o usoara 
crestere în ultima perioadă, evolutia fiind antrenata de cresterea interesului 
investiţional şi marirea numarului de masini personale. 
Cererea pentru proprietatea subiect vine în principal din partea persoanelor fizice 
si din partea companiilor. Cererea fiind determinata de nevoia dezvoltarii de noi 
imobile care sa satisfaca dorintele proprietarilor.  
În ceea ce privește modalitatea de plată vizată pentru o achiziție, distribuția 
potențialilor cumpărători a rămas relativ aceeași ca in trecut: o mica parte dintre 
cumparatori au resurse financiare si intenționează să facă plata cash pentru 
imobilul dorit, în timp ce marea majoritate au în plan să contracteze prin inchiriere 
un loc de parcare pentru a-si satisface nevoile personale. 
La capitolul criterii de selecție a unui proprietati de acest tip, amplasamentul este 
factorul cu cea mai mare greutate, urmat fiind de importanța accesul la 
facilitatile/utilitatile disponibile. Pe locul al treilea în clasamentul priorităților se 
pozitioneaza dimensiunea si forma amplasamentului. 

 
Concluzii privind Cererea solvabila specifică pentru acest tip de proprietate: 
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 Cererea pentru cumpărare – cererea solvabila inregistreaza o crestere 
incurajata de evolutia pozitiva a numarului de autoturisme.  

 Cererea pentru închiriere –exista informatii in acest sens in Mun. Tulcea. 
 Potențialii cumparatori: cererea solvabila vine in principal din partea 

persoanelor fizice si  juridice.  
 Interesul investitional: exista si este in continua crestere. Clientul 

investitional este interesat de amplasamentele la care situatia juridica este 
clara iar apropierea de punctele de interes este mica; 

 Preferintele manifestate pe piata: in principal sunt solicitate unitatile 
cu suprafete plane, forme regulate si deschideri care sa permita accesul 
facil, amplasate in zone bine echipate dpdv edilitar; 

 Dimensiunea proprietatii: pentru usurinta calculelor s-a considerat ca 
un loc de parcare are suprafata de 15 mp (minim).  

 
Pasul 4. Analiza ofertei  (investigarea şi previziunea concurenţei) 

 
Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar în diferitele lui faze de 
dezvoltare. Un cumpărător are alternativa de a achiziționa/închiria de pe piață un 
număr mai mare de proprietăți cu caracteristici asemănătoare. În competiție cu 
acestea intră și proprietatea subiect, care este doar una dintre variantele 
alternative din totalul celor disponibile pe piață.  
Oferta aferentă proprietăților disponibile spre vânzare/închiriere (doar acestea 
prezintă interes, nu cele care sunt similare dar nu sunt expuse spre vânzare/ 
închiriere), care sunt asimilabile (caracteristicilor și utilității) proprietății subiect 
se numește ofertă competitivă. 
Existenţa ofertei pentru o anumită proprietate la un anumit moment, anumit preţ 
şi un anumit loc indică gradul de raritate a acestui tip de proprietate.   
In ultima perioada s-a inregistrat o usoara scadere a ofertei, in timp ce numarul 
tranzactiilor a inregistrat un trend usor ascendent, oferta fiind formata nu doar 
din terenuri libere, ci si din unele amplasamente construite, dar la care 
constructiile urmeaza a fi demolate. Eforturile de prospectare a potentialilor 
cumparatori sunt mai intense, avand ca efect diminuarea perioadei necesare 
procesului de vanzare/cumparare. 
În ceea ce privește oferta competitivă pentru proprietatea imobiliară subiect, in 
urma analizei de piata au rezultat urmatoarele informatii: 

 oferta de vanzare  – insuficienta. Nu sunt semne care sa aduca o 
schimbare; 

 oferta de inchiriere – nu sunt informatii; 
 stocul total disponibil – mic, aflat in scadere; 
 volumul de livrari asteptate: nu sunt asteptate; 
 prețurile solicitate pentru inchiriere*  - vezi tabelele de mai jos 
 marja de negociere la vanzare (oferte mature): intre 0-5%  
Reprezintă raportul dintre preţul din oferta maturizata şi preţul la care se 
încheie tranzacţia).  
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* variația prețurilor este antrenată de urmatoarele aspecte: localizare, 
facilitati/utilitati, suprafața, acces, amenajari exterioare, imprejmuire, etc; 
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Pasul 5. Analiza interacţiunii dintre cerere şi ofertă 
 
Valoarea de piață a unei proprietăți imobiliare este, în cea mai mare măsură, 
dependentă de poziția sa competitivă pe piața specifică. 
Cunoscând caracteristicile proprietății imobiliare evaluate, putem identifica și 
selecta și alte proprietățile imobiliare competitive (oferta) și putem înțelege 
avantajele/dezavantajele comparative pe care proprietatea subiect le-o prezintă 
potențialilor cumpărători (cererea). 
Pentru a evidenția conformările pieței pentru o anumită utilizare a unei proprietăți 
imobiliare, trebuie identificata relația dintre cererea (solvabilă și probabilă) și 
oferta concurențială de pe piața analizată – curentă și viitoare. Această relație arată 
gradul de echilibru (sau dezechilibru) care caracterizează piața curentă și 
condițiile ce ar caracteriza piața după o perioadă de prognoză. 
Pe termen scurt, oferta imobiliară este relativ fixă și prețul răspunde la cerere. 
Comparând cererea existentă și potențială cu oferta curentă și anticipată 
competitivă se poate determina dacă există cerere pentru un număr mai mare de 
imobile. 
Ținând cont de informațiile existente in piață la data evaluarii, pentru acest tip de 
proprietate putem reliefa urmatoarea situatie: 
În ce priveste vanzarea, piața este caracterizată printr-o cerere aflata intr-o usoara 
creștere, pe fondul unei oferte inferioare cererii. O astfel de piață este uneori 
numită piață a vânzătorilor, intrucat vanzatorii pot obtine preturi mai mari 
pentru proprietățile imobiliare disponibile (Acela care deține proprietatea 
„impune” pretul). 
Timisoara 
FOTO. Viceprimarul Lațcău a calculat cât costă un loc nou de parcare în Timișoara. 
Patru noi parcări de cartiere vor intra în Timpark - Tion 
Viceprimarul Lațcău a calculat cât costă un loc nou de parcare în Timișoara. Patru noi 
parcări de cartiere vor intra în Timpark 
DeRoxana Deaconescu 

la 28 septembrie 2021 12:24  
Apar în jur de 400 de parcări noi în cartierele Timișoarei și toate vor fi 
incluse în sistemul Timpark. La unele se lucrează de luni bune, cum ar fi 
cea din zona Bucovina, dar vor apărea și altele în locul garajelor, susține 
viceprimarul Ruben Lațcău, după modelul fostei administrații. Edilul a 
calculat și cât costă amenajarea unui nou loc de parcare. 
Viceprimarul Ruben Lațcău spune că se lucrează de zor la patru noi parcări între 
blocuri, lângă Parcul Clăbucet, pe strada Pepinierei, în Steaua și Bucovina, în zone 
în care au fost demolate garaje. Acest model, început de fosta administrație a 
Timișoarei, va continua. 
ADVERTISING 
„Patru noi parcaje apar în cartiere. Probabil că nu este o surpriză pentru cei care 
au urmărit lucrările, dar avem în derulare mai multe proiecte de parcaje noi în 
cartiere. Acestea sunt realizate în locul fostelor garaje de lângă parcul Clăbucet, pe 
strada Pepinierei, în zona Steaua și Bucovina. Acest model de demolare a garajelor 
și crearea de locuri noi de parcare la nivel va fi continuat. Cele patru parcaje vor 
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aduce în jur de 400 de locuri noi pentru rezidenți. Costul per loc va fi de 
aproximativ 1.700 de euro. Pentru context, un proiect de parcare supraetajată, 
precum cea de la mall, poate costa undeva între 15.000 – 20.000 de euro per loc. 
Valoarea lucrărilor este de aproximativ 3.3 milioane de ron (lei – n.r.) sau 0.7 
milioane de euro”, a transmis edilul. 
Cea mai avansată parcare este cea din zona Steaua, iar la cea din Bucovina se 
lucrează de aproximativ patru luni, fiind „aproape gata”, apreciază Lațcău. În 
același stadiu este și parcarea de lângă Parcul Clăbucet, iar cel mai mult de lucru 
ar fi pe str. Pepinierei, unde săptămâna trecută a fost pus stratul de piatră. 
„Toate cele 4 parcaje despre care am vorbit le vom introduce în sistem, astfel încât 
rezidenții să poată avea un loc de parcare al lor, acolo unde au 
rezidența/domiciliul. Regulamentul pentru Timpark îl vom prezenta săptămâna 
aceasta”, mai spune viceprimarul Timișoarei. 
Dezbatere pentru sistemul de parcare 
Vineri, 1 octombrie, de la ora 16, timișorenii sunt chemați la o dezbatere publică 
pentru noul serviciu de parcare al primăriei. Consultarea publică are la bază 
„Studiul de fundamentare privind înființarea serviciului public pentru 
administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor din Municipiul Timișoara, 
precum și stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului, în vederea 
înființării serviciului public prin hotărâre a consiliul local, conform prevederilor 
art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local”. 
Ruben Lațcău spune că tot atunci se va discuta și „structura sistemului de 
abonamente pentru parcări – Timpark”, „adică să îl scoatem de sub Societatea de 
Drumuri Municipale și să îl punem sub conducerea directă a primăriei”. Planul 
primăriei este să folosească banii încasați din Timpark exclusiv către realizarea de 
noi parcări. 
Despre reforma Timpark se discută încă de la începutul anului. Noul regulament 
de parcare nu a fost făcut public de primărie până la ora transmiterii acestei știri. 
„Toate cele 4 parcaje despre care am vorbit le vom introduce în sistem, astfel încât 
rezidenții să poată avea un loc de parcare al lor, acolo unde au 
rezidența/domiciliul. Regulamentul pentru Timpark îl vom prezenta săptămâna 
aceasta”, a conchis Lațcău. 
 
Noua filosofie Timpark. Dominic Fritz: Nu s-a născut nimeni cu dreptul de a folosi 
gratuit spațiul public - Tion 
Noua filosofie Timpark. Dominic Fritz: Nu s-a născut nimeni cu dreptul de a folosi gratuit spațiul 
public 
DeRoxana Deaconescu 

la 24 august 2021 17:17 Reactualizat la: 24 august 2021 17:30 
Administrația Fritz are o nouă filosofie de parcare. Practic, timișorenii vor 
trebui să înțeleagă că „nu există pentru nimeni un drept înnăscut să 
folosească spațiul public unde vrea el și pe gratis”. Studiul care vorbește 
despre înființarea unui nou serviciu public pentru Timpark în primărie 
arată, de fapt, noua filosofie de parcare. Se lucrează încă la noul regulament 
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de parcare, care va stabili și cum își vor lăsa timișorenii mașinile între 
blocuri. Un lucru e cert: va fi introdusă parcarea cu plata în cartiere. 
Potrivit reprezentanților Primăriei Timișoara, într-o săptămână vom vedea clar ce 
prevede noul regulament de parcare, care are la bază un „studiu de fundamentare 
privind înființarea serviciului public pentru administrarea, întreținerea și 
exploatarea parcărilor din Municipiul Timișoara, precum și stabilirea formei de 
administrare a gestiunii serviciului”, publicat recent pe site-ul PMT și pe care Tion 
l-a analizat deja. Detalii,  
„Studiul pe care l-am făcut se ocupă de fundamentarea filosofiei, dacă este oportun 
ca Municipiul Timișoara să-și înființeze un serviciu public. Pentru asta a fost făcut 
acest studiu (…). Scopul este să mutăm banii care se strâng din parcări din bugetul 
SDM înspre bugetul local. În acest moment, toți banii merg către SDM, care nu 
poate să investească în parcări pe domeniul public, pentru că este societate 
comercială. 
Ea poate să construiască parcări dacă îi cere acționarul (…) dar acea parcare nu este 
o parcare publică, este o parcare care aparține unui patron privat, într-adevăr este 
o societate publică, dar tot nu este administrație. (…) Intenția este să avem un 
sistem care să permită ca banii care se încasează în fiecare an, 8-9-10 milioane de 
lei, să poată să fie folosiți ca să extindem rețeaua de parcări amenajate, practic 
acesta este obiectivul fundamental”, a explicat, marți, viceprimarul Ruben Lațcău. 
Societatea de Drumuri Municipale (SDM), care administrează de ani buni sistemul 
de parcare din Timișoara, putea și până acum să investească în parcări noi pe 
anumite străzi din Timișoara, investițiile, nu foarte multe la număr, fiind trecute 
inclusiv în raportul pe care societatea îl trimitea anual primăriei. 
Lațcău: Vom face parcări rezidențiale în cartiere, în locurile în care au fost 
deja amenajate parcări 
Ne așteaptă așadar o cu totul altă filosofie de parcare, iar viceprimarul Timișoarei 
spune că va conta și domiciliul fiecărui șofer. Astfel, mai multe locuri de parcare 
din cartiere vor fi introduse în sistemul Timpark. 
„Se fac niște modificări în zona centrală, în zonele pe care le avem în momentul 
ăsta, extindem câteva zone de bulevard și vom face parcări rezidențiale în cartiere, 
în locurile în care au fost deja amenajate parcări. Acest sistem va fi extins în timp 
în toate cartierele rezidențiale de blocuri. Avem foarte multe situații în zonele de 
blocuri unde, de exemplu, sunt foarte multe mașini lăsate pe spațiul public. (…) 
Poliția Locală nu are pârghiile să intervină, pentru că mașinile stau într-o zonă în 
care parcarea este liberă. 
Nu poate să dovedească primăria că cineva are 10 mașini depozitate pe spațiul 
public (…) Acest sistem, prin regulile pe care le va institui, tocmai acest lucru va 
trebui să-l clarifice, să-l rezolve. Ca să existe echitate în zona rezidențială, între cei 
care vor parcheze. Vor fi niște criterii, vizavi de reședință, domiciliu sau flotant 
care vor condiționa”, a mai precizat edilul. 
„O să fie zone unde doar cei care pot să dovedească că au o locuință în zona 
respectivă pot să-și cumpere abonament” 
Nici viceprimarul Ruben Lațcău și nici primarul Dominic Fritz nu au vrut să ofere 
mai multe detalii, motivând că ar fi bine să așteptăm până când va fi făcut public 
noul regulament. Din declarațiile viceprimarului înțelegem însă că absolut toate 
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parcările din cartiere vor fi cu plată, la un moment dat în viitor. De ce? Pentru că 
nu s-a născut nimeni cu dreptul de a folosi gratuit spațiul public. 
„Nu există pentru nimeni un drept înnăscut să folosească spațiul public unde vrea 
el și pe gratis. Trebuie reglementat cum și cine folosește spațiul public, la ce preț. 
Asta încearcă această politică de parcare. Momentan, mult spațiu public este 
folosit în Timișoara ca parcare, fără ca acest lucru să fie reglementat. Cu această 
politică de parcare la care lucrăm vrem să ne asigurăm că putem controla cine are 
voie și la ce preț să-și pună mașina. O fie în continuare zone unde o să fie gratuit, 
o să fie alte zone de parcare unde trebuie să plătești, o să fie alte zone unde doar 
cei care pot să dovedească că au o locuință în zona respectivă pot să-și cumpere un 
abonament. Important este că spațiul public trebuie reglementat”, a explicat și 
primarul Dominic Fritz. 
Ideea cu parcarea pe baza domiciliului este una mai veche, despre care vorbea și 
fostul primar Nicolae Robu, care a făcut și sondaje pe Facebook prin care i-a 
întrebat pe timișoreni dacă ar fi de acord la locurile de parcare dintre blocuri să 
poată fi folosite doar de cei cu domiciliul în Timișoara. 
„Sunt foarte multe nemulțumiri care au ajuns la mine, că locurile de parcare dintre 
blocuri sunt în mare parte ocupate de mașini cu numere de înmatriculare din 
Mehedinți, Gorj, Dolj, Caraș-Severin și așa mai departe. Proprietarii lor sunt 
bineveniți, Timișoara are nevoie de ei, dar ei trebuie să accepte spiritul Timișoarei 
și să-l îmbogățească. (…) Cei care au optat să fie cetățeni ai Timișoarei și sunt 
bineveniți din partea primarului vor trebui, dacă doresc să beneficieze și ei, să-și 
facă mutațiile respective. Vom stabili cum vom împărți locurile dintr-o astfel de 
parcare către cei care locuiesc în acel perimetru și au mașini cu numere de Timiș. 
Toată lumea este binevenită în Timișoara, dar există și datorii”, explica Robu în 
mai 2018. 
Ideea fostului edil nu a mai ajuns să fie pusă în aplicare. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Park_and_ride 
Park and ride 

 
A road sign for park and ride in Oxford, United Kingdom 
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Standard park and ride sign in the United States 

A park and ride, also known as incentive parking or a commuter lot, is 
a parking lot with public transport connections that allows commuters and other 
people heading to city centres to leave their vehicles and transfer to 
a bus, rail system (rapid transit, light rail, or commuter rail), or carpool for the 
remainder of the journey. The vehicle is left in the parking lot during the day and 
retrieved when the owner returns. Park and rides are generally located in 
the suburbs of metropolitan areas or on the outer edges of large cities. A park and 
ride that only offers parking for meeting a carpool and not connections to public 
transport may be called a park and pool.  

Park and ride is abbreviated as "P+R" on road signs in the UK, and is often styled 
as "Park & Ride" in marketing.9References 

Adoption  

Park and ride bus in Carmarthen, Wales. 

In Sweden, a tax has been introduced on the benefit of free or cheap parking paid 
by an employer, if workers would otherwise have to pay. The tax has reduced the 
number of workers driving into the inner city, and increased the usage of park and 
ride areas, especially in Stockholm.] The introduction of a congestion tax in 
Stockholm has further increased the usage of park and ride. 

In Prague, park and ride parking lots are established near some metro and railway 
stations (about 17 parks near 12 metro stations and 3 train stations, in 2011).[3] These 
parking lots offer low prices and all-day and return (2× 75 min) tickets including 
the public transport fare.  

Benefits 
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Park and ride Parking lot in Prague-Opatov near the metro station, with a ticket 
machine offering integrated fare. 

Park and ride facilities allow commuters to avoid a stressful drive along congested 
roads and a search for scarce, expensive city-centre parking. They may well reduce 
congestion by assisting the use of public transport in congested urban areas. 

There is not much research on the pros and cons of park and ride schemes. It has 
been suggested that there is "a lack of clear-cut evidence for park and ride's widely 
assumed impact in reducing congestion". 

Park and ride facilities help commuters who live beyond practical walking distance 
from the railway station or bus stop. They may also suit commuters 
with alternative fuel vehicles, which often have reduced range, when the facility is 
closer to home than the ultimate destination. They also are useful as a fixed 
meeting place for those carsharing or carpooling or using "kiss and ride" (see 
below). Also, some transit operators use park and ride facilities to encourage more 
efficient driving practices by reserving parking spaces for low emission 
designs, high-occupancy vehicles, or carsharing  

Many park and rides have passenger waiting areas and/or toilets. Travel 
information, such as leaflets and posters, may be provided. At larger facilities, extra 
services such as a travel office, food shop, car wash, or cafeteria may be provided. 
These are often encouraged by municipal operators to encourage use of park and 
ride  

 
A park and ride express bus in New York City. Note the "X" destination sign, 
denoting that this bus goes to a Park and Ride. 

Bus park and rides 
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A park and ride bus in Exeter, England. 

Park and ride facilities, with dedicated parking lots and bus services, began in the 
1960s in the UK. Oxford operated the first such scheme, initially with an 
experimental service operating part-time from a motel on the A34 in the 1960s and 
then on a full-time basis from 1973. Better Choice Parking first offered an airport 
park and ride service at London Gatwick Airport in 1978. Oxford now operates 
park and ride from 5 dedicated parking lots around the city. As of 2015, Oxford has 
the biggest urban park & ride network in the UK with a combined capacity of 5,031 
car parking spaces.  

Railway park and rides 

Main article: Park-and-ride railway station 

 
Park and ride lot adjacent to the Dongan Hills station in Staten Island, New York 
City. 

Some railway stations are promoted as a park and ride facility for a town some 
distance away, for instance Liskeard for Looe and St Erth for St  Ives, both 
in Cornwall, England. Names of stations in the UK with large parking lots outside 
the main urban area are often suffixed with "Parkway", such as Bristol 
Parkway, Tiverton Parkway, and Oxford Parkway. At Luton Airport 
Parkway and Southampton Airport Parkway, the stations are there to serve air as 
well as road passengers. 

In the United States, it is common for outlying rail stations to include automobile 
parking, often with hundreds of spaces. 

Bike and ride 
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A busy bike-and-ride facility at a Miami Metrorail station. 

B & R (B + R) is a name for using cycle boxes or racks near public transport 
terminals, mostly together with P & R parking lots. This system can be promoted 
through integrated fare and tickets with public transport system  

Kiss and ride / kiss and fly 

 
Kiss-and-ride sign at a MARTA station. 

Many railway stations and airports feature a "kiss-and-ride" or "kiss-and-fly" area 
in which cars can stop briefly to discharge or, less commonly, pick up passengers. 
The term first appeared in a 20 January 1956 report in the Los Angeles Times. It 
refers to the nominal scenario whereby a passenger is driven to the station by 
spouse or partner; they kiss each other goodbye before the passenger catches the 
train.  

Deutsche Bahn has announced that it will be changing the English expressions for 
Kiss and Ride, Service Points and Counters to German ones. In Italy the 
new Bologna Centrale railway station uses the "kiss and ride" signs. Some high-
speed railway stations in Taiwan have signs outside stations reading "Kiss and 
Ride" in English, with Chinese characters above the words that read "temporary 
pick-up and drop-off zone". Kiss and Ride are getting popular in Poland. Cities 
with such areas include Wrocław (since October 2011), Kraków (since 15 November 
2013), Warsaw (since 2016), or Toruń (since 2016). Locally they are known by its 
English name, i.e. "Kiss and ride" and while the sign is non-standardized, all of 
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them contain the letters K+R. In the Netherlands, many English terms are lifted 
straight into the Dutch language, and 'Kiss & Ride' is one of them. 

Car-share park and rides 

Park and ride schemes do not necessarily involve public transport. They can be 
provided to reduce the number of cars on the road by 
promoting carpooling, vanpooling,[23] and carsharing. Partly because of the 
concentration of riders, and thus a reduced number of vehicles, these park and 
ride terminals often have express transit services into the urban area, such as 
a high-occupancy vehicle lane. The service may take passengers in only one 
direction in the morning (typically towards a central business district) and in the 
opposite direction in the evening, with no or a limited number of trips available in 
the middle of the day. It is often not allowed to park at these locations overnight. 
These attributes vary from region to region. 

 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/o-noua-parcare-de-tip-park-ride-a-
fost-inaugurata-in-bucuresti-cat-ii-va-costa-pe-soferi-1225995 
O nouă parcare de tip park & ride a fost inaugurată în București. Cât îi va 
costa pe șoferi 03.12.2019 10:41 

 
În București a fost inagurată o nouă parcare de tip park and ride. Este 
destinată celor care locuiesc în sudul orașului și nu vor să intre cu mașinile 
în blocajele din trafic. Își pot lăsa acolo vehiculele și să urce în metroul de 
la Piața Sudului. În primul an, parcarea va fi gratuită. În Capitală mai există 
un astfel de spațiu, la Străulești, care stă mai mult gol.  

Parcarea publică de lângă stația de metrou Piața Sudului are o capacitate de 305 de 
locuri. 

Daniel Băluță - primarul sectorului 4: Funcțiunea parcării este dublă: avem pe de-o 
parte conceptul de park&ride pe care îl aplicăm și pe de altă parte conceptul de 
parcare de reședință, astfel încât plafonul este dedicata acestui scop. 

Timp de 1 an de zile, parcarea este gratuită. Apoi, tariful va fi de 3 lei pe oră. 
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Chiar și cu aceste noi construcții, in sectorul 4 sunt de 3 ori mai puține locuri de 
parcare decât mașini înregistrate. 

În București mai există o parcare de acest tip, destinată în special șoferilor care vin 
în oraș din afara Bucureștiului și vor să se deplaseze cu tramvaiul, metroul sau 
autobuzul. 

Parcarea de tip park and ride de la Străulești este goală în acest moment, deși are 
o capacitate de 600 de locuri și a fost inaugurată în noiembrie anul trecut. Cei de 
la Metrorex au și înjumătățit tariful pentru o oră de parcare, sperând ca șoferii vor 
veni aici. 

O oră de parcare costă 50 de bani, dar șoferii au găsit alte soluții și le-au pus în 
practică chiar la câțiva metri de parcarea amenajată. 

Editor web: A.P. 

https://parkingexperts.ro/domenii-de-aplicare/park-and-ride/ 

Park & Ride 

PENTRU AFACERI SI RELAXARE, EXPERIENTA DE CALATORIE TREBUIE SA FIE 
CAT SE POATE DE SIMPLA SI LIPSITA DE EVENIMENTE. PRIN INCLUDEREA 
EXPERIENTEI DE PARCARE IN CEA DE TRANSPORT PUBLIC DEVINE POSIBIL A 
OFERI PASAGERULUI O EXPERIENTA UNICA DE TRANSPORT PUBLIC, PE 
SUPORT UNIC (TICHET, CARTELA RFID, TELEFON MOBIL). 

Solutiile SKIDATA distribuite de Parking Experts fac posibila integrarea solutiilor 
de acces cu cele de management centralizat coroborat cu integrarea vanzarii a unei 
game largi de produse si servicii conexe. 

 Solutiile Parking Experts pentru transport public si park & ride: 

 Vanzari online: achizitii si rezervari servicii parcare online; 
 Informatii in materie de disponibilitate parcare (sisteme ghidare inspre si 

in parcare) coroborate cu cele de transport public (orar tren, autobuz, 
posibile intarzieri, etc.); 

 Conectarea tichetului/cartelei de parcare cu cea de transport public sau 
acces unic pe baza aceluiasi suport (e.g. cartela RFID pentru acces si plata 
in parcare si la transport public); 

 Servicii validare (reduceri, bonus-uri) parcare pentru calatorii sezonieri; 
 Servicii prepay parcare, plata la automate complet independente prin 

folosirea unui suport unic (tichet, cartela RFID, telefon mobil); 
 Statii de incarcare pentru vehicule electrice si plug-in hybrid pentru a fi 

conectati la viitor cu acces, rezervare si plata cu tehnologii moderne 
(aplicatii mobil); 
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 Servicii profesioniste de gestiune parcare cu know-how si model de 
business deja pregatit. 

 

Implementarea unui sistem de control și tarifare a parcărilor stradale prin 
intermediul aparatelor de auto-taxare (parcometre “pay and display”) reprezintă o 
primă masură în administrarea eficientă a spațiilor de parcare, a traficului auto și 
a domeniului public per ansamblu. Utilizarea unor astfel de soluții nu este 
întotdeauna suficienta însă. Urmând principiul care spune că “ce se masoară, se 
îndeplinește” sau “what gets measured gets done” utilizarea acestor tehnologii 
poate fi eficientizată și completată cu soluții digitale și automatizate de verificare 
și sancționare pentru parcări stradale (parking enforcement), de incintă, sisteme 
taxă congestie și regularizare trafic rutier. 

Parking Experts vine în întâmpinarea acestor nevoi și oferă aceste soluții într-o 
manieră flexibilă sub formă de furnizare de produse hardware, software cât și sub 
forma de prestare servicii. 

On-street enforcement 

Soluția pentru scanarea, verificarea și sancționarea fenomenului de parcare 
stradală, în manieră complet automatizată comportă următoarele avantaje: 

 Eficiență în verificare de la 2 la 4 ori mai mare; 
 Rata de colectare a tarifelor de parcare creste de la 30% la minim 70-80%; 
 Planificare și management facil a activităților de verificare; 
 Flexibilitate în metodele de plată pentru client; 
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 Informații relevante referitor la gradul de ocupare, rotație a parcărilor și date 
trafic. 

De-a lungul a peste patru decenii, bebarmatic a proiectat o gamă modulară de 
produse 
pentru soluții de parcare și acces. Aceasta include sisteme de parcare și acces, bariere 
și borne. Mai mult, oferim 
o gamă largă de accesorii și opțiuni pentru a implementa soluții individuale 
personalizate. 

Terminal intrare Platinum Modular 

Terminalul de intrare Platinum Modular are o carcasă exclusiv din oțel inoxidabil 
combinată cu placă frontală AISI 304. 
 Display de 7“ PCAP IPS pentru ghidare 

 Parte frontală multifuncțională, incluzând display de 7“ PCAP IPS pentru 
ghidare operator sau client în funcție de status, protejată de ecran policarbonat 
rezistent la impact 

 Tichete împachetate fan-fold 

 Procesare tichete: separație tichete fără instrument tăiere (separație cu șoc) din 
casetă tichete împachetate fan-fold 

 Stoc tichete 

Stoc tichete de 5.000 (per caseta), opțional extensibil la 2 casete x 5.000 tichete 

 Cap termic de înaltă performanță 

 Cap termic de înaltă performanță pentru imprimare tichete cu cod bare și 
chitanțe cu mesaj individual informare clienți 
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 Emitere tichet ultra rapid 

 Procesare tichete/cartele cu cod bare abonați via scanner laser 
 Emitere tichet în mai putin de 3 secunde 
 Mufa de service 

 Emitere tichet ultra rapid 

 Alimentare secundară cu tichete până la 10.000 buc. incl. comutare automată la 
a 2a casetă. 

 Cititor pentru cartele proximitate EM4102, Mifare sau Legic 
 Scanner secundar cod bare pentru citire tichete independent de direcție inserție 
 Scanner pentru coduri bare 2D/QR 
 Sisteme interfonie 

 Descarcă fișa tehnică 

Terminal ieșire Platinum Modular 

Terminalul de ieșire Platinum Modular are carcasă exclusiv din oțel inoxidabil 
combinate cu o placă frontală AISI 304. 
 Display 7“ PCAP IPS 
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 Parte frontală multifuncțională incluzând display 7“ PCAP IPS pentru ghidare 
operator în funcție de status, protejat prin ecran policarbonat rezistent la 
impact 

 Procesare tichete pe termen scurt 

 Date tehnice 

 Alimentare 230V / 50Hz 
 Putere 50 Watt / max. 300 Watt incl. încălzire 
 Greutate aprox. 45 kg incl. soclu 
 Clasă protecție IP54 
 Temperatură lucru -25° to +55° C 
 Umiditate până la 90% (fără condens) 

 

 Procesare pe termen scurt si lung 

 Procesare tichete pe termen scurt și cartele (hârtie sau plastic) pe termen lung 
cu cod bare via scanner laser fără contact 

 Optiuni si accesorii 

 Scanner laser adițional pentru citire tichete/cartele cod bare în orice direcție 
 Cititor RFID fără contact cartele proximitate EM4102, Mifare și Legic 
 Scanner pentru coduri bare 2D și coduri QR 
 Interfonie   
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be.access 

Terminal pentru abonați/ieșire 

Terminalul pentru abonați/ieșire ticketing be.access are carcasă exclusiv din oțel 
inoxidabil (inox) combinat cu placă frontală AISI 304. 
 Display 4,3“ TFT pentru ghidare 

 Parte frontală multifuncțională incluzând display 4,3“ TFT pentru ghidare 
operator în funcție de status, protejat de ecran policarbonat rezistent la impact 

 RFID EM4102 fără contact 

 Procesare cartele abonați via cititor RFID EM4102 fără contact 

 Terminal simplificat de ieșire 

 Poate fi folosit ca terminal simplificat de ieșire, fără procesare motorizată tichet, 
în parcări cu plată, cu opțiunea cititor 2D/QR menționată la accesorii (cu roșu) 

 Releu liber de potential 

Releu liber de potential pentru contact in bariere, porți, uși etc. 

 

 Date tehnice 

 Alimentare 230V / 50Hz 
 Putere 50 Watt / max. 300 Watt incl. încălzire 
 Greutate aprox. 25 kg incl. soclu 
 Clasă protecție IP54 
 Temperatură lucru -25° până la +55° C 
 Umiditate până la 90% (fără condens) 

 Optiuni si accesorii 



Raport de evaluare  Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

42                                          27 decembrie 2021 
 

 Cititor fără contact pentru cartele proximitate Mifare sau Legic 
 Scanner pentru coduri bare 2D sau coduri QR 
 Interfonie 

be.access 
Cititor ușă abonați/ticketing 
Cititorul de ușă abonați be.access Gate dispune de o carcasă construită exclusiv 
dinoțel inoxidabil (inox) combinat cu o placă frontală AISI 304. 
 Display 4,3“ TFT 

 Parte frontală multifuncțională cu display 4,3“ TFT pentru ghidare client sau 
operator, protejat de ecran policarbonat rezistent la impact 

 Procesare ichete, coduri bare, QR 
 Procesare tichete coduri bare sau coduri QR via scanner coduri bare 2D. 

Opțional, extensie cu cititor pentru cartele proximitate abonați 
 Cititor RFID 

 RFID: procesare cartele proximitate abonați via cititor RFID EM4102. 
 Opțional, procesare tichete coduri bare sau coduri QR via scanner coduri bare 

2D 

 Conector RJ 45 

 Conector RJ 45 pentru conectare la rețeaua serverului parcării 

 

 Cititor RFID 

 RFID: procesare cartele proximitate abonați via cititor RFID EM4102. 
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 Opțional, procesare tichete coduri bare sau coduri QR via scanner coduri bare 
2D 

 Posibilitate montaj perete 

 Posibil montaj pe perete, intrare cablare prin spate sau parte inferioară, în 
funcție de opțiuni 

 Releu liber de potenția pentru contact acționare bariere, porți, uși etc. 

 Posibilitate montaj perete 

 Opțiuni și accesorii 
 Cititor pentru cartele proximitate Mifare și Legic 
 Scanner pentru tichete coduri bare și QR 
 Picior pentru montaj la înălțime 
 Interfornie 
 Termostatare pentru funcționare în exterior (mărește plaja funcționare la -25°C) 

 Descarcă fișa tehnică 

Barieră parcare PS Platinum 

Bariera parcare PS Platinum furnizează protecția limitării accesului de până la 4.0 m 
fără furcă de impact 
interferentă sau suport articulat. 
 Șasiu din oțel galvanizat/zincat 

 Șasiu din oțel galvanizat/zincat cu placare din aluminiu acoperit cu pulbere 
 Acționare electromecanică cu mișcare fără trepidații la capăt de cursă 
 Viteză deschidere de la 1.5 s la 3.0 s, în funcție de lungimea brațului 
 Încuiere mecanică internă a brațului în pozițiile de capăt cursă (închis/deschis) 

 Securizează spațiul chiar în caz de pană curent. 

 În caz de urgență, deschidere facilă prin eliberarea ambreajului glisant integrat 
 Control convertor frecvență pentru sursă alimentare 230 V AC 
 Slot pentru detector/controller buclă 
 Culoare standard carcasă: părți laterale RAL 9003 (signalwhite), capac RAL 7042 

(traffic grey A) 
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https://www.a2t.ro/sisteme-parcare-cu-
plata?gclid=EAIaIQobChMIjobAxJKA9QIVygWiAx0oBwT4EAAYASAAEgI-
vPD_BwE 
Acasa / Automatizari porti / Sisteme parcare / Sisteme parcare cu plata 

Sisteme parcare cu plata  

Card pentru sisteme de parcare SEKA P-I-CARD 16.99 RON 
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Lampa de semnalizare LOC LIBER - PL-PL20 109.99 RON 

 

Detectorul cu ultrasunete pentru verificare loc de parcare gol PL-
PJ30D 

109.99 RON 

Afisajul de orientare cu o 1 directie - RF-
PD13C-1 1099.99 RON 

Controller de zona RF-PAZ12E 1510.99 
RON 

Afisajul de orientare cu 2 directii - RF-PD13C-2 
2699.99 RON 

-9% 
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Camera ip LPR (ANPR) 512 GB FullHD Releu 
integrat BL-852Q38A-LP  3299.99 RON2999.99 RON 

 

 

Camera IP Hikvision 2MP, LPR, lentila varifocala 2.8 -12 mm, 
Darkfighter, DS-2CD4A26FWD-IZS/P2.812 2999.99 RON 

Camera IP LPR Full HD exterior IR 50m 
Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZHS/P 2999.99 RON 

Afisajul de orientare cu 3 directii - RF-PD13C-3 

3799.99 RON 
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Statie de plata cu operator 5999.99 RON 

 

Terminal casier cu operator SEKA P-CA 6799.99 
RON 

Terminal iesire cu cartele SEKA P-IE-R 8314.99 RON 

Terminal intrare eliberare cartele SEKA P-
IN 

9999.99 RON 
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Sistem de afisare general pentru sisteme de parcare cu 
plata D-PG40D 10900.00 RON 

Server cu sofware de gestionare Parking 
Management 20000.00 RON 

https://ro.gigapromo.com/ws?q=parcare%20automata&asid=giga_ro_gc3_04&mt
=b&nw=s&de=c&ap=&ac=5885&cid=11727260336&aid=114817812638&locale=ro_R
O&gclid=EAIaIQobChMIhqimvpaA9QIVgUeRBR3sVQvvEAAYAyAAEgKq3fD_B
wE 
 

 
 
Statie de incarcare a autovehiculelor electrice I-CON – Proidea 
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https://atlaselevators.ro/sisteme-de-parcare-livrare-din-stoc-instalare-in-24-de-
ore/ 

 
https://www.klaus.ro/ro/sisteme-hidraulice.html 

 
Produse 

 SISTEME HIDRAULICE 
o MultiBase 2072i 
o MultiBase 2078i 
o MultiBase 2042 
o MultiVario 2082 
o MultiBase G63 
o SingleVario 2061 
o SingleUp 2015 
o SingleUp 3015 
o Exterior 
o MultiBase U10 
o MultiBase U20 
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o MultiBase U3 
 SISTEME SEMI-AUTOMATE 
 SISTEME COMPLET AUTOMATE 
 SISTEME PALETI 

 
MultiBase 2072i 
 
Un sistem special, care, in comparatie cu alte tipuri de sistem, creaza 5 cm in plus 
spatiului de parcare. 320cm este inaltimea minima necesara pentru acest tip de 
sistem. 
 

 
MultiBase 2078i 
 
In comparatie cu alte sisteme, MultiBase 2078i se distinge printr-o inaltime de 
instalare mai mica. 
 

 
MultiBase 2042 
 
Un sistem de parcare supraetajata cu un pret foarte competitiv care foloseste 
eficient spatiile inguste disponibile pentru parcare. Ambele platforme sunt 
accesat intr-un plan usor inclinat. 
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MultiVario 2082 
 
Un sistem - mii de variante. Toate avantejele versiunilor anterioare ca economia 
de spatiu si comfortul la parcare poate fi gasit in Multivario 
 

 
MultiBase G63 
 
Parcare orizontala pentru 3 sau 6  vehicule unul deasupra celuilalt. 
 

 
SingleVario 2061 
 
Nu necesita sapatura. Combinatia ideala pentru parcarea de lunga sau scurta 
durata. 
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SingleUp 2015 
 
Optiune pentru modelul 2061. Potrivita pentru zone cu o inaltime redusa. 
Combinatia ideala pentru parcarea de lunga sau scurta durata. 
 

 
SingleUp 3015 
 
Varianta a sistemului  2061. Asigura parcarea pentru trei vehicole unul deasupra 
celuilalt. 
 

 
Exterior 
 
Spatii de parcare suprapuse pentru 3 (varianta EB) sau 6(varianta DB) masini una 
deasupra celeilalte. 

 

 
MultiBase U10 
 
Spatii de parcare ascunse in subteran ( pana la 1 masina) indicate pentru zone de 
tranzit. 
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MultiBase U20 
 
Spatii de parcare ascunse in subteran, complet retractabil pana la 2 spatii de 
parcare, indicate pentru zone de tranzit. 
 

 
MultiBase U3 
 
Spatii de parcare ascunse in subteran ( pana la 6 masini) indicate pentru zone de 
tranzit. 
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https://www.klaus.ro/ro/sisteme-raft.html 
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Pasul 6. Previziunea absorbției proprietății subiect în piață 
Prin compararea caracteristicilor proprietății subiect cu cele ale proprietăților 
competitive, putem determina absorbția proprietății subiect, în condițiile de piață, 
cerere și ofertă competitivă cunoscute. 
Nivelul cererii solvabile a crescut în ultima perioadă, cresterea fiind incurajata de 
evolutia pozitiva a economiei, cresterea increderii mediului de afaceri si existenta 
programelor de finantare bancara. O traiectorie ascendentă se profilează la orizont 
și pentru viitor, evidențiind astfel încrederea în incredere tot mai mare in 
economia nationala. 
Ținând cont de condițiile existente pe piață la momentul actual, putem afirma că 
cererea pentru acest tip de proprietate se va menține într-o ușoară creștere pe 
termen scurt și mediu.  
 
Conform analizei realizate timpul mediu de expunere a unei proprietati substitut 
este de 6-9 luni atunci cand vorbim despre vanzare, in timp ce pentru inchiriere 
nu au fost identificate informatii relevante in piata specifica proprietatii subiect. 

4. Analiza datelor și concluziilor 
  
Cea mai bună 
utilizare 
 

Cea mai bună utilizare este definită ca fiind utilizarea probabilă rezonabilă 
şi legală a unui teren liber sau a unei proprietăţi construite, care este fizic 
posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi care conduce la  o 
valoare maximă. 
 
Cea mai bună utilizare este analizată în următoarele situaţii: 

o Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind liber; 

o Cea mai bună utilizare a proprietăţii ca fiind construită. 
 
În plus faţă de a fi probabil rezonabilă, CMBU atât a terenului ca fiind liber, 
cât şi a proprietăţii ca fiind construită, trebuie să îndeplinească patru criterii 
implicite. Astfel, CMBU trebuie să fie: 

o fizic posibilă 
o permisă legal 
o fezabilă financiar 
o maxim productivă (să conducă la cea mai mare valoare a terenului 

(considerat) liber sau a proprietății construite) 
 
Cea mai bună utilizare a unei proprietăţi este determinată după aplicarea 
celor patru criterii şi după eliminarea diferitelor utilizări alternative. 
Utilizarea rămasă, care îndeplineşte toate cele patru criterii, este cea mai 
bună utilizare. 
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Cea mai bună utilizare a terenului sau amplasamentului ca fiind 
liber:  
Analizând trendul pieții am constatat că pe terenurile vecine au fost 
edificate sau sunt în curs de edificare preponderent construcții cu destinație 
rezidentiala – această utilizare este fizic posibilă, este permisă legal și 
prezintă fezabilitatea maximă, în concluzie cea mai bună utilizare a 
terenului presupus liber este cea de parcare. 
 
Cea mai bună utilizare a proprietăţii ca fiind construită: 
Pentru determinarea CMBU a proprietății construite am analizat 
următoarele posibilități: 

1) demolarea construcției existente și redezvoltarea terenului 
2) schimbarea utilizării actuale 
3) păstrarea utilizării actuale 

 
Varianta 1 - demolarea construcției existente și redezvoltarea terenului: 

 Nu se poate lua în considerare, nu este cazul; 
 
Varianta 2 - schimbarea utilizării actuale: 

 Utilizarea alternativa permisa legal nu este fezabilă deoarece pentru 
suprafata de 15 mp in zonă nu există cerere pentru alta utilizare. 

 
Varianta 3 - păstrarea utilizării actuale 

 Cererea actuală precum si preţurile practicate pentru acest tip de  
proprietate parcare -rezidentiala/publica din această zonă susţin 
păstrarea utilizării actuale 

 
Având în vedere cele de mai sus, consider că terenul este conform celei mai 
bune utilizări a acestuia. Ca urmare, cea mai bună utilizare a terenului 
considerat liber este cea actuală, de teren cu destinație – parcare  iar cea 
mai bună utilizare a proprietăţii considerată construită este cea actuală, de 
proprietate imobiliară cu destinație - parcare. Această utilizare 
îndeplineşte criteriile care definesc CMBU, şi anume: 

o este fizic posibilă 

o este permisă legal 
o este fezabilă financiar 

o este maxim productivă (conduce la cea mai mare valoare a terenului 
(considerat) liber și a proprietății construite) 
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Metode de 
evaluare 

Valoarea terenului trebuie estimată având în vedere cea mai bună utilizare 
a acestuia. Chiar dacă terenul are amenajări, valoarea acestuia este estimată 
prin luarea în considerare a celei mai bune utilizari a lui, și anume, prin 
considerarea lui ca fiind liber şi disponibil pentru dezvoltare ulterioară, 
respectiv pentru utilizarea cea mai eficientă.  
Avand in vedere informatiile disponibile, s-a optat pentru una dintre cele 6 
metode de evaluare ale terenurilor, prevazute in GEV 630 – Evaluarea 
bunurilor imobile, respectiv metoda comparatiei. 

  
Metoda 
comparatiei 
directe 

In aplicarea acestei metode sunt analizate, comparate si ajustate vanzarile 
si alte date despre loturi similare, in scopul identificarii unui nivel de valoare 
pentru terenul de evaluat. In procesul de comparatie, sunt luate in 
considerare asemanarile si deosebirile intre loturi. 
Această metodă este recomandată pentru evaluarea terenurilor libere, sau 
considerate libere pentru scopul evaluării, fiind preferată atunci când există 
date comparabile suficiente si sigure. Prin această metodă, preţurile şi acele 
informaţii referitoare la loturi similare, sunt analizate, comparate şi 
corectate în funcţie de asemănări sau diferenţieri. 
La data evaluării, evaluatorul  a dispus de informaţii privind terenuri 
similare ce au fost tranzacţionate recent (mai aproape de data evaluării), 
informaţiile fiind culese din publicaţiile de specialitate, în care sunt 
prezentate diverse oferte (vânzări – cumpărări de terenuri, cu şi fără 
construcţii). Ofertele de inchiriere ale terenurilor din zona unde se situeaza 
proprietatea imobiliara evaluata sunt cuprinse intre 0.5-5 lei/ora. 
In metoda comparatiei directe valoarea este estimata prin analiza activitatii 
pietei pentru tranzactii cu proprietati similare. Elementele de comparatie 
includ drepturi de proprietate, restrictii legale, conditii de finantare, 
conditii de vanzare (motivatia), conditii de piata (data vanzarii), localizarea, 
caracteristici fizice, utilitati disponibile, accesul, deschiderea, etc. 
În anexe sunt prezentate datele despre vânzări sau cotaţii ale unor 
proprietăți similare sau asemănătoare cu cea evaluată. Aceste date au fost 
verificate pentru valabilitate și corectitudine prin contactarea vânzătorului. 
În anexa nr. 2 este prezentată procedura de aplicare a metodei și Grila 
comparațiilor de piață – pentru tarif orar parcare. În urma aplicării metodei 
selectate, a rezultat valoarea proprietății analizate. Aceasta a fost estimată 
la parcarile publice de: 
 

3 lei/parcare/ora 
 

Metoda 
capitalizării 
rentei 

Capitalizarea directă a rentei/arendei funciare (chiriei) se aplică în 
cazul în care venitul se obţine din cedarea dreptului de folosinţă a terenului, 
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în schimbul unei rente/arende sau chirii, deci a unui venit independent de 
veniturile generabile de construcţiile de pe terenul agricol (dacă există).  
Această metodă se aplică pentru evaluarea terenurilor cu folosinţă agricolă, 
precum şi pentru evaluarea terenurilor închiriate.  
Metoda constă în convertirea rentei funciare/arendei (sau chiriei pentru 
teren) în valoarea terenului, prin aplicarea unei rate de capitalizare obţinută 
de pe piaţă. Metoda poate fi aplicată pentru determinarea valorii de piaţă a 
terenului liber, în condiţiile în care există informaţii de piaţă suficiente 
asupra nivelurilor de piaţă ale rentelor/arendelor funciare şi chiriilor, 
precum şi ale ratelor de capitalizare.  
Pentru aplicarea acestei metode trebuie să se analizeze clauzele 
contractului de închiriere/ arendare/închiriere, referitoare la escaladarea 
chiriei/rentei, reînnoirea contractului, precum şi valoarea terminală şi 
selectarea unei rate de capitalizare de piaţă adecvate. 
 
Capitalizarea directă: capitalizarea rentei funciare  
Procedura  Rata de capitalizare derivată din piaţă se aplică rentei funciare 
a proprietăţii respective.  
Aplicabilitate  Această metodă este folositoare atunci când: Rentele, 
ratele şi factorii comparabili pot fi determinaţi din analiza vânzărilor de 
terenuri închiriate/arendate.  
Restricţii  Poate fi necesară o corecţie a valorii pentru a reflecta 
drepturile de proprietate atunci când renta/chiria specificată în contract 
este diferită de renta/chiria de piaţă.  
 
Cea mai bună utilizare a proprietăţii 
Atunci când ia o decizie de concesionare a unui teren, concedentul nu ţine 
întotdeauna cont de principiile eficienţei economice, putând avea ca 
prioritate interesul public. 
Spre exemplu, Consiliul Local al unui municipiu reşedinţă de judeţ ia 
decizia concesionării unui teren într-o zonă centrală în scopul construirii 
unei parcări, în ciuda faptului că cea mai eficientă utilizare a terenului poate 
fi construcţia unui un complex comercial. 
În cazul concesiunilor se remarcă faptul că hotărârea concedentului de a 
concesiona un teren nu este doar o simplă decizie comercială, ci are caracter 
normativ, aşa cum se prevede la art. 8 din Legea nr. 219/1998 
“Concesionarea unor bunuri proprietate publică ori privată a statului, a 
unor activităţi sau a unor servicii publice se aprobă pe baza caietului de 
sarcini al stabilirea tarifelor pentru parcari publice, rezidentiale si 
Park&Ride in Mun. Tulcea pentru anul 2022, prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului judeţean, orăşenesc sau comunal, după caz.” 
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Ca urmare, singura abordare credibilă în evaluarea drepturilor cedate sau 
primite este abordarea pe bază de venit. 
 
Renta funciară/chiria pentru teren poate fi capitalizată cu o rată adecvată 
pentru a estima valoarea de piață a terenului. Renta funciară/chiria este 
suma plătită pentru dreptul de utilizare şi ocupare a terenului, în 
conformitate cu regulile de arendare/închiriere a terenului. 
Aceasta corespunde valorii câștigului proprietarului terenului și dreptului 
de folosință. 
 
Această metodă este utilă când există informaţii de pe piaţa închirierilor 
imobiliare. Dacă renta (chiria) curentă corespunde cu cea de piaţă, atunci 
valoarea obţinută prin capitalizarea cu o rată  de capitalizare de piaţă este 
valoarea de piaţă a terenului. 
Estimarea rentei, a gradului de ocupare, a cheltuielilor de exploatare 
 
Rata de capitalizare 
Rata de capitalizare folosită în acest raport de evaluare este o rată curentă 
adaptată pentru municipiul Tulcea, pentru utilizare depozitare (asimilat 
industrial) 
Ratele de capitalizare au valori definite de venitul imobiliar şi de preţurile 
medii şi sunt în relaţie di- rectă cu randamentele imobiliare. 
Operatori imobiliari de renume (Colliers International, Darian DRS, 
Cushman&Wakefield Echinox, Jones Lang LaSalle, Knight Frank), au 
publicat o analiză trimestrială (revista „Valoarea” nr. 32/2021) și sunt rate 
valabile la data evaluării. Sursa de informații o constituie furnizorul 
informați- ei, respectiv operatorii Colliers International, Darian DRS, 
Cushman&Wakefield Echinox, Jones Lang LaSalle, Knight Frank. 
În orașe tertiare, unde se încadrează și Tulcea, rata de capitalizare estimată 
pentru produse secundare la spații industriale (spațiile de parcare sunt 
asimilate unor spații pentru depozitare- industriale) situate pe străzi 
secundare este de 10,0% - 11,0% (aferent VNE). 
 
Pentru terenul analizat a fost selectată o rată de capitalizare 
corespunzătoare VNE de 10,0%. Valoarea de piaţă a proprietăţii prin 
capitalizarea venitului a fost estimată astfel: 
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Chiria anuala (parcare rezidentiala) = 150 lei/lot parcare 

 
Analiza 
rezultatelor şi 
concluzia 
asupra valorii 

Valorile rezultate în urma aplicării metodelor de evaluare selectate sunt 
urmatoarele: 
Parcare rezidentiala: 

Metoda comparatiei directe = 150 lei/an/lot parcare; 
Metoda rentei funciare (capitalizare inversa) = 150 lei/an/lot parcare; 
 
Criteriile care au stat la baza estimarii finale a valorii, fundamentată şi 
semnificativă, sunt: adecvarea, precizia şi cantitatea de informaţii. 
Adecvarea: 

Prin acest criteriu, evaluatorul judecă cât de pertinentă este fiecare 
metodă, scopului şi utilizării evaluării. Adecvarea unei metode, de regulă, 
se referă direct la tipul proprietăţii imobiliare şi viabilitatea pieţei. 

Precizia: 
Precizia unei evaluări este măsurată de încrederea evaluatorului in 
corectitudinea datelor, de calculele efectuate şi de corecţiile aduse 
preţurilor de vânzare a proprietăţilor comparabile. 

Cantitatea informatiilor: 
Adecvarea şi precizia influenţează calitatea şi relevanţa rezultatelor unei 
metode. Ambele criterii trebuie studiate în raport cu cantitatea 
informaţiilor evidenţiate de o anumită tranzacţie comparabilă sau de o 
anumită metodă. Chiar şi datele care îndeplinesc criteriile de adecvare şi 
precizie pot fi contestate dacă nu se fundamentează pe suficiente 
informaţii. În termeni statistici, intervalul de încredere în care va fi 
valoarea reală, va fi îngustat de informaţiile suplimentare disponibile. 

Luând în calcul criteriul adecvării am constat că preponderent acest tip de 
proprietate se tranzacționează în detrimentul închirierii, fiind achizitionat   
preponderent în scopul dezvoltarii imobiliare din punct de vedere 
industrial de către proprietari. Dpdv al criteriului adecvării abordarea 
selectată este metoda comparatiei directe. 
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Luând în calcul criteriul preciziei şi al cantităţii de informaţii am 
concluzionat că informaţiile utilizate în cadrul metodei comparatiei directe 
conduc la o încredere ridicată asupra datelor utilizate, cantitatea 
informatiilor de piaţă disponibile fiind mare. 

În aceste condiţii cea mai potrivită metodă este analiza pe perechi de date 
din cadrul metodei comparatiei directe. Această metodă îndeplinește 
criteriul preciziei și criteriul cantității și calității informatiilor. 
 

Luând în considerare cele de mai sus, opinia evaluatorului este că abordarea  
cea mai adecvată în cazul de față este metoda comparatiei directe, în urma 
aplicării căreia valoarea de piață a proprietății a fost estimată la (rotund):  
Pret minim de stabilire tarif 
 

Chiria anuala (parcare rezidentiala) = 150 lei/an /lot parcare 
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la cursul valutar de 4.9491 lei/EUR, valabil pentru data de referinta a 
evaluarii. 
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Anexe 
 

Anexa 1. - Prezentarea evaluatorului 
S.C. PRESTIM IMPEX S.R.L. este o companie de evaluare înființată în 1996, care oferă 
următoarele servicii: 

- Evaluare de: 
 Proprietăți imobiliare, mașini și echipamente, active intangibile, pentru garantare 

credite, tranzacții (vânzare-cumparare), înscriere în contabilitate, impozitare, 
stabilire aport în natură, asigurări, cofinanțări, lichidări etc.; 

 Întreprinderi, pentru tranzacții, divizări, fuziuni sau lichidări 
- Asistență și training în evaluare 

- Consultanţă financiară (proiecte de finanţare, planuri de afaceri, studii de 
fezabilitate, studii de fuziune şi divizare, analiză diagnostic); 

 
Până în prezent, evaluatorii Prestim-Impex au evaluat peste 20.000  de proprietăți imobiliare şi 
au întocmit peste 5.000 de rapoarte de evaluare pentru mașini, echipamente şi bunuri mobile.  
S.C. PRESTIM IMPEX S.R.L. este agreată ca evaluator extern, la nivel național sau local, de către 
următoarele instituții financiar-bancare: BANCA ROMANEASCĂ, BCR, BRD-GROUPE 
SOCIETE GENERALE, ALPHA BANK, PATRIA BANK, FIRST BANK, CEC BANK si prin 
colaboratori cu BANCA TRANSILVANIA, VISTA BANK ETC. De asemenea, am întocmit 
numeroase rapoarte de evaluare având ca scop estimarea valorii juste în vederea raportării 
financiare, impozitare, precum și în vederea listării/delistării la Bursă sau pentru 
fuziuni/divizări. 
ECHIPA 
Echipa Prestim - Impex  este formată din profesioniști cu experiență în domeniul evaluării, 
evaluatori autorizați membri ai ANEVAR. Prestim - Impex  a dezvoltat o vastă rețea de 
colaboratori în majoritatea județelor țării si mai ales in cele 4 judete Constanta, Tulcea, Galati, 
Braila, pentru a raspunde cu maxim de promptitudine solicitărilor clienților, indiferent de zona 
din care provin. 
Prestim - Impex  are 5 angajați permanenți, un punct de lucru în Tulcea și un număr de peste 12 
de colaboratori, reușind astfel să acoperim toate zonele mentionate.  
CERTIFICARE  
Evaluările sunt întocmite în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor 2017,  
societatea noastră este  Membru Corporativ ANEVAR.  În urma monitorizării activității de 
evaluare de către ANEVAR, compania noastră a obținut calificativul maxim (A).  
In 2012 societatea a devenit Membru Corporativ al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor 
Autorizati din Romania ANEVAR, Certificat nr. 0047 si are Polita de asigurare de raspundere 
profesionala la Aliantz Tiriac cu nr. 35095/29.12.2020 la limita de 500.000 Eur pentru anul 2021. 
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PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, 
PRESTIM-IMPEX în activitatea de evaluare tratând cu seriozitate protecția informațiilor care îi sunt 
încredințate, securitatea acestora, precum și conformarea cu prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679. În acest sens, politica noastră de confidențialitate reflectă preocuparea de a prelucra doar 
datele strict necesare pentru realizarea scopului activității de intocmire a rapoartelor de evaluare. 

Concepte importante: 
 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi 
nume, prenume, un număr de identificare etc. 

Temeiul legal în baza căruia colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter 
personal: 

 pentru îndeplinirea activităților în conformitate cu obiectul nostru de activitate 

Ce date cu caracter personal colectăm despre dumneavoastră? 

 date necesare pentru administrarea conturilor de utilizator: numele, prenumele, numărul 
legitimației, adresa de e-mail,  

 informațiile de care avem nevoie pentru a vă oferi produsele/serviciile pe care le solicitați (de 
exemplu– adresa poștală, număr de telefon de contact etc.) 

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal? 
 dreptul de acces la datele cu caracter personal - aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu 

caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. 
 dreptul la rectificare - aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă 

acestea nu sunt corecte sau complete. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie 
actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte ne puteți contacta la adresa 
de e-mail prestim.impex@gmail.com 

 dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveți dreptul de a solicita ștergerea 
datelor cu caracter personal în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare 
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate 

 dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal - se aplică în anumite 
situații, de exemplu, în cazul în care contestați exactitatea datelor și poate fi exercitat pentru o 
perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea acestora 

 dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a obține datele cu caracter personal pe 
care ni le-ați furnizat  

 dreptul la opoziţie – aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, din 
motive legate de situația particulară în care vă aflați, dacă nu există motive legitime care să 
prevaleze în ceea ce privește prelucrarea 

Dacă aveți întrebări despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă 
rugăm să ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului cu protecția 
datelor, după cum urmează: 

 prin fax: +40 340.811.571 

 prin e-mail: prestim.impex@gmail.com 

 prin telefon, la numărul 0745.15.24.23 
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Anexa nr. 2 - Metoda comparatiei directe 
 
Comparația directă este metoda recomandată în primul rând pentru evaluarea chiriei 
de piata. 
 
Comparația directă poate fi utilizată pentru evaluarea terenului liber sau considerat 
liber pentru scopul evaluării. Comparația directă este cea mai utilizată metodă pentru 
evaluarea terenului și cea mai preferată metodă atunci când sunt disponibile vânzări de 
terenuri comparabile. 
 
În aplicarea acestei metode sunt colectate, analizate, comparate și ajustate vânzările de 
loturi și alte date privind parcele similare, în scopul estimării valorii terenului subiect. 
În procesul de comparație sunt luate în considerare asemănările și deosebirile dintre 
loturile similare și terenul subiect. 
 
Variabilele luate cel mai des în considerare ca elemente de comparație sunt 
caracteristicile fizice ale terenului, care se referă la mărimea și forma acestuia, 
deschiderea la drumul de acces, topografia, localizarea și priveliștea. 
 
Etapele sunt urmatoarele: 

1. Sunt colectate date despre vânzările și închirierile finalizate și ofertele active;  
2. Identificarea asemănările și diferențierile dintre aceste date;  
3. Sortarea informațiilor în funcție de relevanța lor;  
4. Ajustarea prețurile comparabilelor pentru a justifica diferențele față de 

caracteristicile terenului subiect; 
 
Formarea concluziei asupra chiriei de piață a parcarilor publice. 
https://www.olx.ro/d/oferta/proprietar-vand-loturi-de-teren-ideal-pentru-garaj-magazie-
parcare-IDdWyxM.html?isPreviewActive=1&sliderIndex=0 



Raport de evaluare  Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

66                                          27 decembrie 2021 
 

 

 



Raport de evaluare  Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

67                                          27 decembrie 2021 
 

 

 



Raport de evaluare  Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

68                                          27 decembrie 2021 
 

https://www.olx.ro/imobiliare/terenuri/tulcea-judet/q-teren-parcare/ 
 

 
Parcare Tulcea | Parcare Autoturisme, barci, rulote in localitatea Tulcea, zona Delta Dunarii 
(parcare-tulcea.ro) 
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Birou Parcari (diaptulcea.ro) 
 

h B I R OU L P A R CA R I  DE  RE SE D I N T A SI  RI D IC A R I  V E H I C ULE  

ST A TI ON A T E N E RE G U LA M E NT A R  
PA R C A RI  

Informații utile 

     Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Municipiul Tulcea este reglementată 
de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 344 din 19.12.2007 privind 
exploatarea parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea,luand in discutie raportul 
nr. G 5330/11.12.2007, prezentat de Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu 
Tulcea. 

         Direcția Intretinere si Administrare Patrimoniu se ocupă de atribuirea 
locurilor de parcare din Municipiul Tulcea. 

TELEFON: 

                          0240/516250 interior 107 

      Adresa de e-mail: parcari@diaptulcea.ro 

     Actele se depun la Registratura Direcției Intretinere si Administrare 
Patrimoniu din strada Plugarilor, nr.2,Complex Plugari. 

                        

      Exista 2 situații specifice: 

● Situația 1 – Cereri pentru prelungirea contractului locului de parcare: 

   (condiții obligatorii) 

1.Deținătorul trebuie să aibă domiciliul / reședința pe raza Municipiului Tulcea 
dovedite cu documente de identitate(BI/CI); 

2.Să nu dețină mai mult de un loc de parcare pe apartament; 

3.Sa nu fi dobandit in cursul anului in proprietate/chirie garaj amplasat pe domeniul 
public sau privat, sau nu este detinator de curte cu alte posibilitati de parcare; 

4.Sa nu fi dobandit in cursul anului autovehiculele a caror masa maxima autorizata 
depaseste 3,5 tone; 



Raport de evaluare  Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

70                                          27 decembrie 2021 
 

      Daca in cursul anului detinatorul/utilizatorul locului de parcare isi schimba actul 
de identitate,din diferite motive(preschimbare,schimbare de 
domiciliu,pierdere,furt),dobandeste in proprietate sau in folosinta un alt 
autovehicul,acesta are obligatia ca in momentul in care se prezinta la sediul Directiei 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea pentru completarea cererii de 
prelungire loc de parcare sa prezinte in copie actul de identitate nou/certificatul de 
inmatriculare al autovehicului cu modificarile survenite. 

● Situația 2 – Cereri pentru atribuirea unui contract nou de loc de parcare(in 
limita locurilor libere): 

     (condiții obligatorii) 
1.Să aibă domiciliul / reședința dovedite cu documente de identitate (BI/CI), în 
imobilele care au arondate locurile de parcare care sunt solicitate(copie); 
2.Să fie proprietar / utilizator (contract vanzare-cumparare, contract leasing financiar) 
al unui autoturism cu sarcina maxima autorizata de max.3,5 tone in baza certificatului 
de inmatriculare al autovehiculu(copie)i; 
3.Locul de parcare pentru care s-a depus cererea să nu fie într-o baterie de parcări 
situată la mai mult de 30 m de limita blocului în care are domiciliul / reședința; 
5.Să nu dețină un alt loc de parcare în Municipiul Tulcea; 
6.Pentru apartamentul unde domiciliază să nu fie atribuit un alt loc de parcare; 
7.Solicitantul nu detine garaj amplasat pe domeniul public sau privat, sau nu este 
detinator de curte cu alte posibilitati de parcare; 

8.Adeverinta de la Asociatia de proprietari ca este locatar la adresa de domiciliu din 
documentul de identitate,in zona arondata parcarii respective(in original). 

    ●Acte necesare pentru intocmirea dosarelor prezentate la Situatia 1 si 
Situatia 2: 

- Cerere locuri de parcare (tipizat); 

- Documente privind domiciliul/rezidența (buletin de identitate / carte de identitate - 
copie); 

- Copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului aflat în proprietate sau în 
folosință; 

- Copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz, care să ateste dreptul 
de -folosință asupra autoturismului în cauză; 

- Certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, în conformitate cu 
prevederile legale. 
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Parcare auto | Transport Public S.A. Tulcea - Site Oficial (stp-tulcea.ro) 

Parcare auto 
Societatea noastra ofera servicii de parcare auto pentru toate categoriile de 

autovehicule , cu plata directa sau pe baza de contract , punand la dispozitie o parcare 

betonata si ingradita , dotata cu iluminat nocturn si bariera acces , pazita 24/24 de 

firma de paza specializata. 

Tarif liber  

 TIR, Autocamioane , Autocare – 15 lei/zi 

Parcare pe baza de contract 

 Autocare, Autobuze, Autotiruri – 150 lei/luna 

 Autofurgoane sub 3,5t , autospeciale sub 3,5t si Autoturisme – 70 lei/luna 

* preturile includ TVA 

Coordonate GPS locatie parcare : 45.175151, 28.774540 
Tarife 2020 Port Aval – Port Turistic Tulcea Aval 
 

Tarife actualizat din 1 august  2021 
  Tarife pentru ambarcatiuni,peridocuri si autovehicule incepand cu data 01 
august 2021 in incinta :str.INTRAREA MARMUREI  NR .3 (fosta str. 

Portului  44),MM 38, 

C.Tarife contracte parcare auto curte: 

Tarif contract parcare autoturism..=.300 lei/luna.Contractele se incheie pentru 
minim 3 luni cu plata in avans a primei si ultimei luni de contract..Sub limita de 3 luni 
parcarea se plateste la zi,conform tarifarului portului.Tarifele se aplica pentru lungimi 
si multiplu de lungimi de 6 ml.Depasirea unei lungimi de 6 ml atrage taxarea si pentru 
urmatoarea lungime. 

-Tarif parcare auto mai mari decat autoturism.=se aplica coeficientul de la 
lungimea de tarifare parcare. TARIFELE  NU contin  T.V.A 

NOTA 2 In perioada contractuala-contractele de cel putin 12 luni- accesul unui 
autoturism /contract se poate face cu plata unui abonament lunar de 100 lei plus 
tva.In lipsa unui abonament parcarea auto se plateste conform tarifelor de 
parcare. 

NOTA 3: Este interzisa manipularea de marfa la debarcaderele din Portul situat in 
Tulcea,Intrarea Marmurei nr 3. Marfa este considerata orice 
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incarcatura  vrac,coletizata,pachetizata,individuala,imbuteliata etc., care nu se 
incadreaza in limita bagajului de uz si transport personal cum ar 
fi:geamantane,rucsacuri,genti,sacose ,posete ,scule de pescuit ,aparatura electronica de 
uz individual si alte asemenea care pot fi carate de catre o persoana la un singur 
transport. 

Manipularea de marfa se poate face la Dana 1 Mai contra plata, conform tarifelor 
portului. 

Exceptional  accesul la debarcadere pentru incarcare/ descarcare marfa se 
face  contra unui tarif de 70 lei /ora /nava cu precizarea ca fractiunea minima de 
taxare este 1 ora.si NUMAI  CU ACCEPTUL portului. 

Nota 1. 

 In acest servicu este cuprinsa deplasarea ambarcatiunii pe peridoc de pe uscat in 
apa si /sau din apa pe uscat,mai putin manevrele de cuplare /decuplare peridoc la 
autovehicul ori de legare si pozitionare a ambarcatiunii pe peridoc. 

Nota 2. 

Operatiunile  se asigura facultativ de catre port si numai in timpul programului 
normal de lucru al portului,respectiv de luni pana vineri de  la ora 08,00 pana la 
ora 16,30.Pentru operatiunile solicitate in afara acestui program, daca Portul se 
angajeaza sa le execute, tariful se majoreaza cu 50% /operatiune. 

                                       Tarifele nu  contin tva. 

Servicii /facilitati in incinta portuara: 

 1-Statie de alimentare autoturisme electrice 

2-Alimentare nave cu apa potabila,energie electrica, 

(conform tarifarului cuprins la sectiunea 5 din tarifele Portului. 

3-Inchiriere depozite temporare pentru inventarul navelor. 

4-Automate : apa, bauturi ,cafea 

5-Toalete publice (cu tarif de acces=1 leu/persoana). 
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6-Firma specializata de interventie, reparatii motoare si mentenanta ambarcatiuni, 
in incinta portului, SC FUN BUNLOC SRL email: parcare@marina-tulcea.ro 
/tel:0728976898 si 0721087327. 

7-Parcare auto pentru clienti.Tariful de parcare auto al Portului se gaseste  la 
sectiunea B ,tarife. 

3.Tarife servicii  

TARIFELE SE APLICA SERVICIILOR OCAZIONALE PRESTATE FARA INCHEIEREA 
PREALABILA A UNUI CONTRACT.(venit-platit-plecat) 

 4.PARCARE AUTO: 

 Fractiunile de timp de parcare sunt: 

 Punctul 1. 
-intre 0 minute si 1 ora………………..5 lei 
-intre 0 minute si 8 ore………………..20 lei(se absoarbe si intervalul 0 min-3 ore) 
-intre 0 minute si 24 ore………………30 lei(se absoarbe si intervalul 0 min-8 ore) 
Alin. 2.Fractiunile de timp care depasesc suma de 24 ore se iau in calcul conform 
punctului 1.(EXEMPLU:24 ore + 3 ore= 30 lei +20 lei) 

Alin . 3. Tarifele de mai sus se aplica pentru fractiunile de lungime 1x 6 m.l. 

Fractiunile taxabile de lungime autovehicul sunt de 6 metri 
liniari(1×6;2×6;3×6,etc.).Depasirea unei lungimi de 6 ml genereaza automat 
incadrarea la treapta urmatoare de taxare. Tarifele contin TVA  

 5.FURNIZARE  utilitati 

-Furnizare energie electrica(tariful cuprinde contravaloarea  kw.energie la care se 
adauga taxa pentru folosirea retelelor si instalatiilor proprii ale portului) =1,30 lei/kw 

-furnizare apa potabila=12 lei m.c. 

                              Tarifele nu contin TVA 

A d m i n i s t r a t i a P o r t  T u l c e a  A v a l  
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A p l i c a n d  i n v e r s u l  c a p i t a l i z a r i i  v e n i t u r i l o r  
o b t i n e m  c h i r i a  a n u a l a ,  a s t f e l :  

 
 
 

Chiria anuala (parcare rezidentiala) = 150 lei/lot parcare 

 

Abordarea prin comparatile de piata pentru diverse tipuri de 
inchirieri parcari la nivel national  
In vederea obținerii de informații relevante din piata specifica proprietății imobiliare 
subiect, au fost parcurse urmatoarele patru etape principale: 
1. Planificarea – În aceasta etapa au fost evidențiate caracteristicile proprietatii subiect, 
determinate în baza informațiilor furnizate de client, informațiilor culese din surse 
publice de informații și informațiilor culese în timpul inspecției în teren.  
Caracteristicile considerate relevante includ tipul imobilului, dreptul de proprietate 
transmis, condițiile de finanțare și vânzare, adresa, amplasarea, suprafața, utilitățile 
disponibile, accesul, vecinătățile, punctele de interes, principalele artere din zonă etc. 
2. Colectarea – Aceasta etapa presupune culegerea informațiilor din diverse surse de 
informații și validarea acestora ori de câte ori este posibil prin verificări încrucișate.  
3. Analiza –  Procesul de analiză are ca scop filtrarea informațiilor, în vederea 
restrângerii intervalului și identificării de oferte ale unor proprietăți imobiliare similare 
imobilului evaluat. 
4. Diseminarea – Presupune finalizarea procesului de obținere a informațiilor relevante 
și are la bază sinteza etapelor anterioare, prin raportarea într-un format clar și concis a 
informațiilor relevante identificate. 

 In cazul prezentei evaluari, procesul de obținere a informațiilor relevante s-a 
concretizat prin completarea "fișei de colectare a informațiilor de piață", cu date 
si informatii verificate și documentate, privind proprietăți imobiliare similare - 
oferite spre vânzare ,valabile la data evaluarii. 

 Proprietatile imobiliare prezentate in fisa de colectare au caracteristici fizice, 
juridice și economice similare cu cele ale proprietății subiect (caracteristici care 
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pot fi în mod credibil și rezonabil ajustate pentru ca proprietatea comparabilă să 
reprezinte un substitut al proprietății subiect). 
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Verificare abordare prin cost 
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tarife din fise de fundamentare 
anexe la HCL 197/27.11.2020 
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 Anexa nr. 3- Fotografii: 
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Anexa nr. 4 - Pozitia proprietatii in cadrul localitatii 
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Oferte parcari – orase similar 
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Analiza de piata chirii parcari de resedinta orase similare  
Nr. 
Crt.  Localizare Tip Suprafata 

Chirie/an 
(lei) 

Chirie 
lei/mp Sursa 

1 Calarasi parcari           -        180   Hotararea 79/2021 
2 Slobozia parcari           -        120   Hotararea 255/19.12.2017 
3 Mangalia parcari           -        150   Persoane fizice 
4 Mangalia parcari           -        300   Persoane juridice 
5 Constanta parcari           -        1,260   Zona 0 de la 8-17 L-S 
6 Constanta parcari           -        1,344   Zona 0 de la 8-18 L-S 
7 Constanta parcari           -        1,512   Zona 0 de la 8-20 L-S 
8 Constanta parcari           -        1,848   Toate zonele de la 8-20 L-S 
9 Constanta parcari           -        1,512   P1 si P2 de la 8-20 L-S 

10 Constanta parcari           -        300   
Riverani suprateran si subteran de 
la 16-8 L-S 

11 Cluj parcari           -        76   
Anexa la Hotararea 984/2017- 
persoane fizice-zona centrala 

12 Cluj parcari           -        525   
Anexa la Hotararea 984/2017- 
persoane juridice-zona centrala 

13 Cluj parcari           -        110   
Anexa la Hotararea 984/2017- 
riverani-persoane fizice  

14 Cluj parcari           -        840   
Anexa la Hotararea 984/2017- 
riverani-persoane juridice 

15 Cluj parcari           -        65   
Anexa la Hotararea 984/2017- 
riverani-persoane fizice-terasa 

16 Cluj parcari           -        225   
Anexa la Hotararea 984/2017- 
riverani-persoane juridice-terasa 

17 Galati parcari        12.5      1,613.07 129.05 
HCL 595/12.12.2019 Galati persoane 
juridice anual 

18 Galati parcari        12.5      1,102.27 88.18 
HCL 595/12.12.2019 Galati persoane 
fizice anual 

19 Galati parcari        12.5      547 43.76 
HCL 595/12.12.2019 Galati persoane 
fizice pe locatie anual 

20 Buzau parcari           -        120   
Buzau feb. 2019 riverani persoane 
fizice de la 16.30-07.00 

21 Onesti parcari           -        200   
Onesti/2018-abonament loc 
parcare resedinta/ anual 

22 Focsani parcari           -        120   
HCL 594/18.12.2019 Focsani 
persoane fizice 1 masina 

23 Focsani parcari           -        200   
HCL 594/18.12.2019 Focsani 
persoane fizice 2 masini 

24 Focsani parcari           -        300   
HCL 594/18.12.2019 Focsani 
persoane fizice 3 masini 

25 Focsani parcari           -        400   
HCL 594/18.12.2019 Focsani 
persoane juridice 1 masina 
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26 Focsani parcari           -        500   
HCL 594/18.12.2019 Focsani 
persoane juridice 2 masini 

27 Focsani parcari           -        600   
HCL 594/18.12.2019 Focsani 
persoane juridice 3 sau mai multe 
masini 

28 Bacau parcari           -        300   

Bacau hotararea nr. 
126795/09.04.2021 L-V 17-08; 
sambata, duminica si sarbatori 
legale in exclusivitate 

29 Bacau parcari           -        1,800   
Bacau hotararea nr. 
126795/09.04.2021 persoane fizice 
Zona I 

30 Bacau parcari           -        1,200   
Bacau hotararea nr. 
126795/09.04.2021 persoane fizice 
Zona II 

31 Bacau parcari           -        800   
Bacau hotararea nr. 
126795/09.04.2021 persoane fizice 
Zona III 

32 Bacau parcari           -        3,000   
Bacau hotararea nr. 
126795/09.04.2021 persoane juridice 
Zona I 

33 Bacau parcari           -        2,000   
Bacau hotararea nr. 
126795/09.04.2021 persoane juridice 
Zona II 

34 Bacau parcari           -        1,200   
Bacau hotararea nr. 
126795/09.04.2021 persoane juridice 
Zona III 

35 Suceava parcari           -        1,260   
HCL 114/27.05.2021 Suceava Zona 0 
de la 8-18 L-S 

36 Suceava parcari           -        1,344   
HCL 114/27.05.2021 Suceava Zona 0 
de la 8-18 L-S 

37 Suceava parcari           -        1,512   
HCL 114/27.05.2021 Suceava Zona 0 
de la 8-20 L-S 

38 Suceava parcari           -        1,848   
HCL 114/27.05.2021 Suceava toate 
zonele de la 8-20 L-S 

39 Suceava parcari           -        1,512   
HCL 114/27.05.2021 Suceava P1 si P2 
de la 8-20 L-S 

40 Suceava parcari           -        300   
HCL 114/27.05.2021 Suceava riverani 
suprateran si subteran de la 16-8 L-
S 

41 Pitesti parcari           -        800   
HCL 138/31.03.2009-abonament 
anual 

42 Braila parcari           10      192 19.20 
HCL 649/21.12.2017 abonament 
anual 

 Analiza de piata chirii parcari publice cu taxa zona similara  
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Nr. 
Crt.  

Localizare Tip Suprafata Chirie (lei) Sursa 

1 Tecuci parcari           -        2 
Hotararea 274/27.12.2017- Zona 
A/ora 

2 Tecuci parcari           -        1.5 
Hotararea 274/27.12.2017- Zona 
B/ora 

3 Tecuci parcari           -        1 
Hotararea 274/27.12.2017- Zona 
C/ora 

4 Tecuci parcari           -        0.5 
Hotararea 274/27.12.2017- Zona 
D/ora 

5 Tecuci parcari           -        14 
Hotararea 274/27.12.2017- zi 
lucratoare 

6 Oltenita parcari           -        25 Loc de resedinta/luna 
7 Mangalia parcari           -        2 Mangalia/ora 
8 Mangalia parcari           -        3 Statiuni/ora 

9 Mangalia parcari           -        5 
Microbuze si autovehicule 
transport marfa sub 3.5 t/ora 

10 Mangalia parcari           -        10 Mangalia/zi 
11 Mangalia parcari           -        15 Statiuni/zi 
12 Mangalia parcari           -        2.5 Statiuni/ora in intervalul 8-16 
13 Mangalia parcari           -        12.5 Statiuni/zi in intervalul 8-16 

14 Constanta parcari           -        2.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 0-1 ora cu primele 30 min 
gratuite incluse 

15 Constanta parcari           -        6.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 0-2 ore cu primele 30 min 
gratuite incluse 

16 Constanta parcari           -        10.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 0-3 ore cu primele 30 min 
gratuite incluse 

17 Constanta parcari           -        4.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 0-tarif + 1 ora 

18 Constanta parcari           -        1.5 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 1-1 ora primele 30 min 
gratuite incluse 

19 Constanta parcari           -        4.5 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 1-2 ore primele 30 min 
gratuite incluse 

20 Constanta parcari           -        7.5 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 1-3 ore primele 30 min 
gratuite incluse 

21 Constanta parcari           -        3.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 1-tarif + 1 ora 
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22 Constanta parcari           -        0.5 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 2-1 ora primele 30 min 
gratuite incluse 

23 Constanta parcari           -        1.5 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 2-2 ore primele 30 min 
gratuite incluse 

24 Constanta parcari           -        2.5 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 2-3 ore primele 30 min 
gratuite incluse 

25 Constanta parcari           -        1.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 2-tarif + 1 ora 

26 Constanta parcari           -        20.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 2-abonament 1 zi 

27 Constanta parcari           -        100.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 2-abonament 7 zile 

28 Constanta parcari           -        150.0 
Constanta Hotararea 123/2021 
Zona 2-abonament 30 zile 

29 Constanta parcari           -        150.0 Zona 0/ luna de la 8-17 L-S 
30 Constanta parcari           -        160.0 Zona 0/ luna de la 8-18 L-S 
31 Constanta parcari           -        180.0 Zona 0/ luna de la 8-20 L-S 
32 Constanta parcari           -        220.0 Toate zonele/ luna de la 8-20 L-S 
33 Constanta parcari           -        180.0 P1 si P2/ luna de la 8-20 L-S 

34 Constanta parcari           -        12.0 
Suprateran toate zonele de la 8-
20/zi  

35 Constanta parcari           -        405.0 Zona 0/3 luni de la 8-17 L-S 
36 Constanta parcari           -        432.0 Zona 0/3 luni de la 8-18 L-S 
37 Constanta parcari           -        486.0 Zona 0/3 luni de la 8-20 L-S 
38 Constanta parcari           -        594.0 Toate zonele/3 luni de la 8-20 L-S 
39 Constanta parcari           -        486.0 P1 si P2/ 3 luni de la 8-20 L-S 

40 Constanta parcari           -        100.0 
Riverani suprateran si subteran 
de la 16-8 L-S/3 luni 

41 Constanta parcari           -        720.0 Zona 0/6 luni de la 8-17 L-S 
42 Constanta parcari           -        768.0 Zona 0/6 luni de la 8-18 L-S 
43 Constanta parcari           -        864.0 Zona 0/6 luni de la 8-20 L-S 
44 Constanta parcari           -        1,056.0 Toate zonele/6 luni de la 8-20 L-S 
45 Constanta parcari           -        864.0 P1 si P2/6 luni de la 8-20 L-S 

46 Constanta parcari           -        150.0 
Riverani suprateran si subteran 
de la 16-8 L-S/6 luni 

47 Constanta parcari           -        4.83 Zona 0 de la 8-20 L-S/zi 
48 Constanta parcari           -        5.9 Toate zonele de la 8-20 L-S/zi 
49 Constanta parcari           -        4.83 P1 si P2 de la 8-20 L-S/zi 

50 Constanta parcari           -        0.96 
Riverani suprateran si subteran 
de la 16-8 L-S/zi 
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51 Cluj parcari           -        25.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
riverani persoane fizice/luna 

52 Cluj parcari           -        300.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
institutii/luna 

53 Cluj parcari           -        50.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
persoane fizice/luna 

54 Cluj parcari           -        70.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
persoane juridice si fizice/luna 

55 Cluj parcari           -        120.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
transmisibile/luna 

56 Cluj parcari           -        300.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
persoane juridice zona 2/luna 

57 Cluj parcari           -        2.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
30 min zona I/1 ora zona II 

58 Cluj parcari           -        4.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-1 
ora zona I/2 ore zona II 

59 Cluj parcari           -        8.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
2 ore zona I/4 ore zona II 

60 Cluj parcari           -        12.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
3 ore zona I/6 ore zona II 

61 Cluj parcari           -        2.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
30 min zona I  

62 Cluj parcari           -        4.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-1 
ora zona I  

63 Cluj parcari           -        8.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
2 ore zona I  

64 Cluj parcari           -        12.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
3 ore zona I  

65 Cluj parcari           -        1.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
30 min zona II 

66 Cluj parcari           -        2.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-1 
ora zona II 

67 Cluj parcari           -        1.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
30 min parking 

68 Cluj parcari           -        2.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
31-60 min parking 

69 Cluj parcari           -        3.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
1.01-1.3 ore parking 

70 Cluj parcari           -        3.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
1.31-2 ore parking 

71 Cluj parcari           -        4.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
2.01-2.30 ore parking 
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72 Cluj parcari           -        4.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
2.31-3 ore parking 

73 Cluj parcari           -        5.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
3.01-3.30 ore parking 

74 Cluj parcari           -        5.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
3.31-4 ore parking 

75 Cluj parcari           -        6.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
4.01-4.30 ore parking 

76 Cluj parcari           -        6.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
4.31-5 ore parking 

77 Cluj parcari           -        7.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
5.01-5.30 ore parking 

78 Cluj parcari           -        7.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
5.31-6 ore parking 

79 Cluj parcari           -        8.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
6.01-7 ore parking 

80 Cluj parcari           -        8.50 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
7.01-8 ore parking 

81 Cluj parcari           -        12.00 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
8.01-24 ore parking 

82 Cluj parcari           -        210.0 
Anexa la Hotararea nr. 984/2017-
abonament lunar parking 

83 Galati parcari           -        2.0 HCL 595/12.12.2019-Galati/ora 
84 Galati parcari           -        12.0 HCL 595/12.12.2019-Galati/zi 

85 Galati parcari           -        150.8 
HCL 595/12.12.2019-
Galati/persoane juridice lunar 

86 Galati parcari           -        849.56 
HCL 595/12.12.2019-
Galati/persoane juridice 
semestrial 

87 Galati parcari           -        102.16 
HCL 595/12.12.2019-
Galati/persoane fizice lunar 

88 Galati parcari           -        580.71 
HCL 595/12.12.2019-
Galati/persoane fizice semestrial 

89 Galati parcari           -        50.0 
HCL 595/12.12.2019-
Galati/persoane fizice pe locatie 
lunar 

90 Galati parcari           -        288.71 
HCL 595/12.12.2019-
Galati/persoane fizice pe locatie 
semestrial 

91 Galati parcari           -        223.42 
HCL 595/12.12.2019-
Galati/persoane juridice lunar in 
baza contractului de rezervare 

92 Buzau parcari           -        2.00 Buzau feb 2019-30 min 
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93 Buzau parcari           -        5.00 Buzau feb 2019-1 ora 

94 Buzau parcari           -        12.00 
Buzau feb 2019-2 ore sau 
fractiune de ora 

95 Buzau parcari           -        3.00 Buzau feb 2019-16.30-21.00 

96 Buzau parcari           -        500.00 
Buzau feb 2019-abonament pt. 
institutie/companie 

97 Buzau parcari           -        200.00 
Buzau feb 2019-abonament pt. 
institutie/companie in intervalul 
07.00-16.30 

98 Onesti parcari           -        2.00 Onesti/2018/ora 

99 Focsani parcari           -        2.00 
HCL 594/18.12.2019 Focsani Zona 
A autovehicule mai mici de 3.5 t 
si lungime pana la 5 m/ora 

100 Focsani parcari           -        16.00 
HCL 594/18.12.2019 Focsani Zona 
A autovehicule mai mici de 3.5 t 
si lungime pana la 5 m/zi 

101 Focsani parcari           -        1.50 
HCL 594/18.12.2019 Focsani Zona 
B autovehicule mai mici de 3.5 t 
si lungime pana la 5 m/ora 

102 Focsani parcari           -        12.00 
HCL 594/18.12.2019 Focsani Zona 
B autovehicule mai mici de 3.5 t 
si lungime pana la 5 m/zi 

103 Focsani parcari           -        300.00 
HCL 594/18.12.2019 Focsani 
abonament persoane juridice L-S 
08-21 si Duminica 08-14/luna 

104 Focsani parcari           -        5.00 
HCL 594/18.12.2019 Focsani tarif 
autocar, trafic greu/ora 

105 Focsani parcari           -        50.00 
HCL 594/18.12.2019 Focsani tarif 
autocar, trafic greu/zi 

106 Bacau parcari           -        0.05 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/min Bacovia Parking Zona 
I 

107 Bacau parcari           -        0.03 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/min Bacovia Parking Zona 
II 

108 Bacau parcari           -        0.015 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/min Bacovia Parking Zona 
III 

109 Bacau parcari           -        3.00 
Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 ora parcometru Zona I 
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110 Bacau parcari           -        2.00 
Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 ora parcometru Zona II 

111 Bacau parcari           -        1.00 
Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 ora parcometru Zona III 

112 Bacau parcari           -        30.00 
Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 zi Bacovia Parking Zona I 

113 Bacau parcari           -        20.00 
Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 zi Bacovia Parking Zona II 

114 Bacau parcari           -        10.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 zi Bacovia Parking Zona 
III 

115 Bacau parcari           -        200.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 luna Bacovia Parking 
Zona I 

116 Bacau parcari           -        150.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 luna Bacovia Parking 
Zona II 

117 Bacau parcari           -        100.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/1 luna Bacovia Parking 
Zona III 

118 Bacau parcari           -        1,000.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/6 luni Bacovia Parking 
Zona I 

119 Bacau parcari           -        700.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/6 luni Bacovia Parking 
Zona II 

120 Bacau parcari           -        450.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
fizice/6 luni Bacovia Parking 
Zona III 

121 Bacau parcari           -        300.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice/1 luna cu rezervare Zona 
I 

122 Bacau parcari           -        200.00 
Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 



Raport de evaluare  Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

203                                          27 decembrie 2021 
 

juridice/1 luna cu rezervare Zona 
II 

123 Bacau parcari           -        120.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice/1 luna cu rezervare Zona 
III 

124 Bacau parcari           -        800.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice/trimestru cu rezervare 
Zona I 

125 Bacau parcari           -        500.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice/trimestru cu rezervare 
Zona II 

126 Bacau parcari           -        350.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice/trimestru cu rezervare 
Zona III 

127 Bacau parcari           -        3.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice+fizice/6-120 minute (cu 
bariera) Zona I 

128 Bacau parcari           -        3.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice+fizice/6-120 minute (cu 
bariera) Zona II 

129 Bacau parcari           -        2.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice+fizice/6-120 minute (cu 
bariera) Zona III 

130 Bacau parcari           -        15.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice+fizice/>120 minute (cu 
bariera) Zona I 

131 Bacau parcari           -        15.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice+fizice/>120 minute (cu 
bariera) Zona II 

132 Bacau parcari           -        10.00 

Bacau hotararea 
126795/09.04.2021 persoane 
juridice+fizice/>120 minute (cu 
bariera) Zona III 

133 Suceava parcari           -        2.5 
HCL 114/27.05.2021 parcari 
supraterane si subterane/ora 

134 Suceava parcari           -        150.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0 de la 
8-17 L-S/ luna 
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135 Suceava parcari           -        160.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0 de la 
8-18 L-S/ luna 

136 Suceava parcari           -        180.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0 de la 
8-20 L-S/ luna 

137 Suceava parcari           -        220.0 
HCL 114/27.05.2021 toate zonele 
de la 8-20 L-S/ luna 

138 Suceava parcari           -        180.0 
HCL 114/27.05.2021 P1 si P2 de la 
8-20 L-S/ luna 

139 Suceava parcari           -        12.0 
HCL 114/27.05.2021 suprateran 
toate zonele/zi de la 8-20 

140 Suceava parcari           -        405.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0  de la 
8-17/3 luni L-S 

141 Suceava parcari           -        432.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0  de la 
8-18/3 luni L-S 

142 Suceava parcari           -        486.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0  de la 
8-20/3 luni L-S 

143 Suceava parcari           -        594.0 
HCL 114/27.05.2021 toate zonele 
de la 8-20/3 luni L-S 

144 Suceava parcari           -        486.0 
HCL 114/27.05.2021 P1 si P2 de la 
8-20/3 luni L-S 

145 Suceava parcari           -        100.0 
HCL 114/27.05.2021 riverani 
suprateran si subteran de la 16-
8/3 luni L-S 

146 Suceava parcari           -        720.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0 de la 
8-17/6 luni L-S 

147 Suceava parcari           -        768.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0 de la 
8-18/6 luni L-S 

148 Suceava parcari           -        864.0 
HCL 114/27.05.2021 Zona 0 de la 
8-20/6 luni L-S 

149 Suceava parcari           -        1,056.0 
HCL 114/27.05.2021 toate zonele 
de la 8-20/6 luni L-S 

150 Suceava parcari           -        864.0 
HCL 114/27.05.2021 P1 si P2 de la 
8-20/6 luni L-S 

151 Suceava parcari           -        150.0 
HCL 114/27.05.2021 riverani 
suprateran si subteran de la 16-
8/6 luni L-S 

152 Suceava parcari           -        4.83 
HCL 114/27.05.2021  Zona 0 de la 
8-20 L-S/zi 

153 Suceava parcari           -        5.9 
HCL 114/27.05.2021  toate zonele 
de la 8-20 L-S/zi 

154 Suceava parcari           -        4.83 
HCL 114/27.05.2021 P1 si P2 de la 
8-20 L-S/zi 

155 Suceava parcari           -        0.96 
HCL 114/27.05.2021 riverani 
suprateran si subteran de la 16-8 
L-S/zi 
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156 Vaslui  parcari           -        3.40 
Vaslui hotararea 
3365/05.03.2021/mp/luna/minim 
sau stabilit prin licitatie 

157 Vaslui  parcari           -        3.72 
Vaslui hotararea 
3365/05.03.2021/mp/luna 

158 Pitesti parcari           -        1.0 
Anexa la HCL 138/31.03.2009 
Pitesti/ ora 

159 Pitesti parcari           -        4.0 
Anexa la HCL 138/31.03.2009 
Pitesti/ zi 

160 Pitesti parcari           -        200.0 
Anexa la HCL 138/31.03.2009 
Pitesti/ abonament trimestrial 

161 Pitesti parcari           -        400.0 
Anexa la HCL 138/31.03.2009 
Pitesti/abonament  semestrial 

162 Pitesti parcari           -        8.0 
Anexa la HCL 138/31.03.2009 
Pitesti/ zi/persoane juridice 
rezervare 

163 Braila parcari           -        16.0 
HCL 649/21.12.2017 Braila 
abonament persoana fizica/luna 

164 Braila parcari           -        40.0 
HCL 649/21.12.2017 Braila 
abonament persoana 
juridica/luna 

165 Braila parcari           -        1.0 
HCL 649/21.12.2017 Braila 
tarif/ora 

166 Braila parcari           -        0.5 
HCL 649/21.12.2017 Braila tarif/1/2 
ora 

 

Tecuci hotararea 274/27.12.2017 

 
Calarasi hotararea 79/2021 



Raport de evaluare  Tarife parcari Mun. Tulcea 

 

 

206                                          27 decembrie 2021 
 

 
Constanta hotararea 123/2021 

Zona 0 

 
Zona 1 
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Zona 2 

 
Oltenita 

 
Slobozia hotarare 255/19.12.2017 
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Mangalia  
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Galati HCL 595/12.12.2019 
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Buzau feb 2019 
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Onesti 2018 

 
Focsani HCL 594/18.12.2019 
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Bacau 126795/09.04.2021 
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Suceava HCL 114/27.05.2021 
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Vaslui 3365/05.03.2021 

 
Pitesti anexa la HCL 138/31.03.2009 

 
Braila HCL 649/21.12.2017 
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Oferte teren concesionat 

 
Pentru protectia datelor cu caracter personal aceste contracte nu au fost atasate la 
prezentul raport (la solicitare expresa se pot viziona dupa depersonalizarea acestora). 
 
Acte – cele mentionate in cuprinsul raportului – vor fi puse la dispozitie pe CD 












































































































