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In ultimii 20 de ani, nicio 
administratie a celor mai 

mari 10 orase din Romania 
nu a reusit sa realizeze 

intr-un an locuri de parcare 
pentru toate autoturismele 
nou inregistrate in acel an

Iata de ce este nevoie de o 
politica de parcare care sa 
cuprinda masuri diferite de 
ce s-a facut in ultimii 20 de ani

Municipiul Constanta are o 
Politica de parcare din 2019



● Viziune pe termen lung

● Sistem durabil

● Empatie

● Echitate

● Comunicare onesta

● “Viziunea pe un mandat” e garantia 
esecului (vezi mandatele anterioare)

● Sistem care se auto-regleaza, fara 
interventia masiva a administratiei

● Pentru a rezolva problemele oamenilor 
trebuie sa le intelegi - asta nu inseamna 
sa ignori calculele economice

● Fara favoruri, fara gratuitati - cu exceptia 
celor acordate persoanelor cu dizabilitati

● Toate demersurile, de la idee pana la 
implementare, trebuie realizate 
transparent, prin informarea si 
consultarea cetatenilor



Viziune pe termen lung 

“Viziunea pe un mandat” e garantia esecului (vezi mandatele anterioare)



Parcul de autoturisme inregistrate in judetele Timis, 
Brasov, Constanta, Iasi, Cluj si in municipiul Bucuresti



Congestiile se formeaza inca din momentul in care 
locuitorii intentioneaza sa cumpere un autoturism
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Trebuie acordata 
prioritate masurilor care 
i-ar putea determina pe 
viitorii proprietari de 
autovehicule sa renunte 
la achizitie

Conditii minimale pentru o politica de 
parcare eficienta

● Sa existe alternative viabile de 
deplasare in interiorul localitatii si in 
zona de influenta a localitatii

● Sa fie clar ca nimeni nu poate fenta 
costurile de ocupare a spatiului public

● Sa fie evident ca incalcarea legii nu 
este tolerata

● Sa fie comunicate constant costurile 
care vin la pachet cu achizitia unui 
autovehicul 



Sistem durabil 

Sistem care se auto-regleaza, fara interventia masiva a administratiei



Bucuresti - doar 8% platesc locul de parcare (studiu PMUD)



Constanta - masini parcate pe trotuar,
cu toate ca au spatiu liber pe carosabil



Constanta - masinile sunt parcate pe trotuar
iar pietonii merg pe carosabil
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Politica de parcare a municipiului Constanta

Care este densitatea cererilor de parcare, pe zone?

In functie de rezultate, identifici solutia cea mai potrivita.



Politica de parcare a municipiului Constanta

Exista o informare publica care sa explice detaliat aceste costuri, in functie de zone?

Comunicarea onesta nu lasa loc de interpretari.



Politica de parcare a municipiului Constanta

Au fost expuse problemele pietonilor / persoanelor cu dizabilitati?
S-au oferit alternative de deplasare viabile?

Au fost lamurite costurile colaterale deplasarii motorizate (poluare, costurile cu sanatatea, 
costurile cu infrastrcutura, costul de calatorie etc)?

Comunicarea onesta nu lasa loc de interpretari.



Politica de parcare a municipiului Constanta

Exista resursele necesare aplicarii cu strictete a legislatiei rutiere pe toata raza municipiului?
Se estimeaza ca la fiecare loc de parcare exista 3 autovehicule inmatriculate.

Ce se intampla cu restul de autovehicule care nu au locuri de parcare? 

Cresterea capacitatii de control si sanctionare.



Politica de parcare a municipiului Constanta

Exista alternative viabile la deplasarea cu autoturismul?

Cresterea atractivitatii alternativelor de deplasare trebuie sa fie o prioritate.



Politica de parcare a municipiului Constanta

Desfiintarea transportului public pe sine si atribuirea spatiului catre traficul general au fost 
un puternic imbold pentru deplasarile motorizate individuale.

Constanta poate realoca acel spatiu pentru realizarea unui sistem BRT (Bus Rapid Transit), 
cu extindere pana in Navodari.
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Politica de parcare a municipiului Constanta

Cum a fost “remodelat” comportamentul de mobilitate?

Comunicarea onesta si oferirea de alternative viabile de deplasare influenteaza si 
remodeleaza comportamentul de mobilitate.
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Pana cand vor exista 
locuri de parcare 
suficiente atentia trebuie 
sa se indrepte catre toate 
autovehiculele parcate in 
spatiul public

Facilitatile acordate posesorilor de masini 
prin gratuitatea acordata in folosirea 
spatiului public duce la situatii aberante: 
masini parcate in fata garajului - nu in garaj, 
masini parcate in fata curtii - nu in curte



Taxa de ocupare a spatiului public (nu este taxa de parcare)
Se aplica pentru toate vehiculele aflate in spatiul public si se verifica cu ajutorul sistemelor automate

Echitate - toate autovehiculele 
aflate in spatiul public trebuie 
sa plateasca taxa, indiferent 
de proprietar (persoane fizice, 
Guvern, presa, Primarie, etc)
 



Taxa de ocupare a spatiului public (nu este taxa de parcare)
Obiectiv - taxare progresiva (pe mai multi ani) pana cand taxa va ajunge la costul real al 
unui loc de parcare - (Atentie! Nu se vor acorda niciun fel de facilitati companiilor!)

Efecte 
- viitorii proprietari vor reanaliza intentia de achizitiona un
autovehicul si isi vor pune problema costurilor de parcare
- oferirea de alternative viabile de deplasare si taxarea
progresiva a ocuparii spatiului public poate determina unii
proprietari sa renunte la posesia autovehicului (sau, in cazul
unora, vor pastra doar un autovehicul in familie) 
- proprietarii de curti si garaje vor calcula daca e mai rentabil
sa le foloseasca pentru depozitarea muraturilor sau a masinii
- Proprietarii masinilor abandonate vor avea interesul sa
le elimine din spatiul public (pentru a nu plati taxa)

} Constientizarea faptului 
ca in costul de posesie 
a masinii intra si costul 

de parcare

Reducerea “nevoii” de 
locuri de parcare

Reducerea traficului



Stabilirea costului parcarii trebuie sa fie 
rezultatul unor calcule economice 

intr-un proces transparent de informare 
si consultare a cetatenilor

Daniel Baluta - Primar sectorul 4, 
18 ianuarie 2021

          Preturile
    pe care trebuie 

    sa le fixam trebuie sa fie
   unele pe care oamenii sa si le 
poata permite. Sa fie un ajutor
   si sa nu fie un obstacol
                pentru dansii.

Ciprian Ciucu - Primar sectorul 6, 
24 ianuarie 2021



Taxa de ocupare a spatiului 
public de catre un autovehicul 
trebuie sa ajunga (progresiv, in 
mai multi ani) la nivelul tuturor 
costurile necesare realizarii (si 

administrarii) unui loc de parcare

Plata corecta a utilizarii unui loc de 
parcare de catre toti posesorii de 
masini poate convinge companiile 
private sa investeasca in aceasta 
zona. In acest mod se pot reduce 
considerabil resursele alocate de 
primarii pentru administrarea 
parcarilor



Verificarea si sanctionarea 
soferilor care incalca politica de 
parcare trebuie sa fie o regula,

nu o exceptie 

Disciplinarea soferilor va avea efecte 
benefice in deblocarea fluxurilor de 
deplasare contribuind la cresterea 
mobilitatii



Strazile sunt mult mai importante pentru deplasare
decat pentru parcarea masinilor

OBIECTIV - realizarea de parcari etajate



Romanii au cel mai dezvoltat simt al proprietatii (din UE), deci...



Primariile trebuie sa incurajeze 
simtul dezvoltat al proprietatii si 

sa incurajeze si sa sprijine 
locuitorii sa devina proprietari de 

locuri de parcare  
● Oferirea de terenuri (in conditii avantajoase) catre 

dezvoltatorii imobiliari cu scopul realizarii de parcari auto 
de resedinta

● Negocierea cu bancile pentru obtinerea de imprumuturi 
avantajoase pentru cei care doresc sa devina proprietari ai 
unui loc de parcare (intr-o parcare etajata)

● Primaria va garanta imprumuturile celor care doresc sa 
devina proprietari ai unui loc de parcare (daca nu-si platesc 
ratele, Primaria devine proprietar al locului de parcare si-l 
poate vinde sau inchiria)

Parteneriatul dintre adminsitratie - dezvoltatori imobiliari - 
banci - persoane fizice pentru construirea de parcari poate 
reprezenta un puternic imbold de dezvoltare, mai ales in 
conditiile crizei prin care trecem

Realizarea de cladiri de parcari private reduce semnificativ 
presiunea asupra spatiului public contribuind la 
imbunatatirea conditiilor de viata (reducerea costurilor cu 
deplasarea si transportul, reducerea sau eliminarea timpului 
pierdut in trafic, apare posibilitatea amenajarii de spatii de 
joaca, prelungeste durata de viata a autovehiculelor - 
ferindu-le de intemperii etc)

Reduce semnificativ resursele umane si materiale alocate de 
primarii pentru administrarea de parcari, resurse ce pot fi 
utilizate in alte domenii: sanatate, transport public, 
invatamant, recreere etc



Taxarea “parcarii la strada” 
trebuie sa fie mai mare decat 
taxarea unui loc de parcare 

intr-o parcare etajata

Oricate parcari etajate construiesti, 
oamenii nu le vor utiliza daca 
parcarea la strada este gratuita sau 
mai ieftina decat in parcarea etajata.

(vezi cazurile parcarilor etajate contruite in Bucuresti)



MASURA URGENTA!
Eliminarea tuturor blocatoarelor si permiterea utilizarii 

parcarilor de resedinta de catre oricine intre orele 8 - 17!

● Campanie de comunicare: “TOATA LUMEA poate sa 
foloseasca locurile de parcare de resedinta intre orele 
8-17! Vor fi sanctionati cei care parcheaza pe bulevardele 
X, Y si Z”

● Adoptarea regulii in Consiliul Local (CGMB)

● Incurajarea utilizarii parcarilor de resedinta libere (se vor 
aplica sanctiuni celor care insista sa parcheze “la bulevard” 
- sau se instituie o taxa de parcare “la bulevard”)

Primarul Daniel Baluta (S4) inaugurand “blocatoarele” 
care nu permit utilizarea locurilor de parcare libere



Trebuie oprita practica 
de “subventionare” a 
costurilor de parcare 

pentru firme sau 
familiile care au mai 

mult de un autovehicul 

● E mai usor sa transporti 10000 de oameni 
catre locul de munca, decat sa permiti (in 
fiecare zi) ca la orele de varf sa circule (in 
plus fata de traficul obisnuit) 10000 de 
masini care sunt parcate la resedinta 
soferilor, nu in parcarea firmei

● Firmele nu trebuie “subventionate” atunci 
cand ofera masini ca beneficii catre 
angajati. Daca au gasit bani sa ofere o 
masina, atunci sa gaseasca bani si pentru 
costul real al parcarii

● Familiile care au mai mult de o masina in 
proprietate nu au cum sa fie “cazuri 
sociale”. Acestea trebuie sa suporte 
imediat costul real al parcarii



Crearea de zone rezidentiale unde traficul 
de tranzit este exclus (prin blocarea unor 
capete de strazi sau prin blocarea “pe 
diagonala”) poate crea modelul de labirint 
care incurajeaza deplasarile nemotorizate 
si le descurajeaza pe cele motorizate 
individuale



Exemplu de “blocare pe diagonala” 

HAMBURG



Exemple de blocare a strazii

BUDAPESTABUDAPESTA



Exemple de blocare a strazii

COPENHAGA COPENHAGA



Exemple de blocare a strazii

MADRID LIVERPOOL



Problema de siguranta 
generata de blocarea 
trotuarelor cu masini 

parcate ilegal

● Prin blocarea trotuarelor, persoanele cu dizabilități, în 
special cele fără vedere sau cele în scaun rulant, sunt 
expuse riscului de accidente. Imposibilitatea accesări 
spațiului public de către persoanelor cu dizabilități 
reprezintă o încălcare a dispozițiilor legale

● Pietonii surprinși și accidentați că urmare a (...) 
nerespectării obligațiilor stabilite de normele rutiere 
poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile 
în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat 
prevederile legale privind circulația prin acel sector.

Art 72 (4) din OUG 195/2002

● Pe o stradă cu trotuarele blocate de mașini, încalcă 
regulile atât șoferii care parchează pe trotuare, cât și 
pietonii care sunt obligați să circule pe partea carosabilă. 
Deoarece au trecut ani de când această stare de fapt 
persistă, a devenit deja o obișnuință ca aceste reguli să fie 
încălcate.



SOLUTIA

- nu presupune aplicarea de sancțiuni și nici investiții costisitoare.

- aduce într-o stare de legalitate atât șoferii, cât și pietonii.

Acolo unde trotuarele sunt blocate (de masini), poliția (sau administratorul de 
drum) trebuie să dispună montarea indicatoarelor “Zonă pietonală”. 

“în zona pietonală, semnalizată ca atare, conducătorul de vehicul poate intra 
numai dacă locuiește în această zonă sau prestează servicii publice din poartă 
în poartă și nu are altă posibilitate de acces. Acesta este obligat să circule cu 
viteză maximă de 5 km/h, să nu stânjenească ori să împiedice circulația 
pietonilor și, dacă este necesar, să oprească pentru a permite circulația 
acestora”

  
In plus, este necesar să fie blocat un capăt al străzii, pentru a fi eliminat traficul 
motorizat de tranzit

Pietonii vor putea folosi toată lățimea străzii, legal. Locurile de parcare se pot 
amenaja inclusiv peste zona care era trotuar

In cazul unui accident cu un pieton întreaga răspundere va fi a soferului

Pietonii vor avea apartenență la stradă. Se va crea un climat diferit de cel de pe 
marile bulevarde. Această diferențiere poate determina o schimbare de 
percepție a pietonilor asupra pericolelor la care se expun atunci când se vor 
află pe străzi / bulevarde intens circulate



Comunicare onesta 

Toate demersurile, de la idee pana la implementare,
trebuie realizate transparent, prin informarea si consultarea cetatenilor



AVANTAJE

Cetatenii trebuie sa fie parte din proiect, nu doar spectatori 
carora li se anunta solutiile. Odata ce se vor simti parteneri ai 
proiectului ei il vor sustine chiar daca in urmatorul mandat va 
veni un primar populist

Cei care se opun sunt participanti valorosi la consultari (si apoi la 
dezbatere). Ei pot identifica punctele slabe. Fiecare opinie 
“contra” trebuie combatuta cu argumente/explicatii clare, bine 
documentate 

Argumentele bine documentate nu vor intelese/acceptate de toti 
cei care se opun, dar cei care le inteleg/accepta (din toate 
taberele!) vor deveni sustinatori si vor amplifica argumentele/ 
mesajul

Cand TOATE argumentele celor care participa la consultare au 
fost clarificate (fie au fost acceptate pentru ca au fost corecte, fie 
au fost respinse in baza unor date de necontestat) inseamna ca 
ideea conturata este corecta si se poate trece la pasii urmatori
 



Care sunt urmatorii pasi?


