
 
 

 

 

 

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE PARCARE 

TERMINAL MULTIMODAL STRĂULEŞTI 

 

         Cap. 1 Generalităţi 

 

Prezentul Regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți 

conducătorii auto care folosesc parcarea terminalului multimodal Străuleşti , nivelele de parcare (1, 

2, şi 3), în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și a fluidizării traficului. 

Spaţiile destinate parcării sunt proprietate publică, cu regim de circulaţie pe drum public iar 

accesul conducătorilor auto în interiorul parcării se face cu respectarea prezentului Regulament 

precum şi a legislaţiei privind circulaţia vehiculelor pe drumurile publice.  

Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcare, de la punctul de acces 

montat lângă barieră, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile 

prezentului Regulament. 

În sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spațiile special amenajate în 

nivelele de parcare, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice faţă de marginea părţii 

carosabile. 

Parcarea este destinată numai autovehiculelor înmatriculate (fără remorci), care au o 

înălţime maximă de 2,05 m. Autovehiculele care depășesc această înălțime, nu vor fi admise în 

parcare. De asemenea, este interzis accesul autovehiculelor de transport marfă; 

În interiorul parcării viteza maximă de deplasare este de 10 (zece) km/h;  

 Personalul de pază al Terminalului Străuleşti nu are atribuțiuni de pază a autovehiculelor 

parcate în incinta parcării. 

 

Cap. 2 Program de funcţionare şi plan tarifar 

 

Programul de funcţionare al parcării este de Luni ÷ Duminică 0:00-24:00 (24 h din 24h).  

Plata se poate face în sistem autotaxare, prin automatele de plată, program Luni ÷ Duminică 

în intervalul orar 0:00-24:00 sau la casieria din incinta terminalului,  conform programului de 

funcționare afişat. 

La automatele de plată se introduc monedele sau bancnotele necesare până la concurența 

sumei ce reprezintă tariful aplicabil. 

Tariful afișat este pe oră întreagă, include TVA  și nu este fracționabil. Orice diviziune a 

intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră întreagă. 

Părăsirea parcării se realizează exclusiv în urma validării și achitării tarifului de parcare, 

utilizând tichetul de acces. 

Ieșirea din parcare se va realiza în maximum 15 (cincisprezece) minute de la achitarea 

tarifului. În caz contrar se va datora tariful pentru încă o oră de parcare. 

Parcarea este permisă autovehiculelor pentru un interval de până la 72 ore consecutive. 

După expirarea acestui interval autovehiculul va fi:  

a) îndepărtat de către Administraţia parcării Metrorex sau reprezentanţii/împuterniciţii 

acesteia şi transportat în afara parcării, cu suportarea de către conducatorul auto a tuturor 

costurilor aferente;  

sau  

b) blocat de către Administraţia parcării Metrorex sau reprezentanţii/împuterniciţii acesteia, 

cu suportarea de către conducătorul auto a tuturor costurilor aferente. 
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  În funcție de gradul de ocupare al locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, 

Administrația parcării Metrorex poate restricționa accesul în incinta parcării, temporar sau pe 

anumite zone. 

 În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului de acces parcare, se poate solicita 

eliberarea unui nou tichet la automatul de plată sau punctul de plată mai sus menționat, contra 

sumei de 70 (şaptezeci) lei (TVA inclus), zilnic, în intervalul 6:00 – 21:00.  Dupa ora 21:00 

solicitarea şi obţinerea  tichetului pierdut se vor realiza prin  plata tarifului de 70 lei la automatele 

de plată localizate în zonă.  

 

Cap. 3 Obligaţiile conducătorilor auto (utilizatori) 

 

• Să respecte cu atenţie toate semnele de circulaţie interne din parcare; 

• Să parcheze autovehiculul numai în spaţiul delimitat pentru acesta și să nu 

îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere; 

• Să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare;  

• Să-şi asigure autovehiculele şi să nu lase la vedere, în autovehicule, obiecte de valoare şi  

bunuri. Administraţia parcării  Metrorex nu îşi asumă răspunderea pentru dispariţia acestora; 

• Să nu utilizeze abuziv locurile de parcare marcate ca fiind rezervate autovehiculelor 

persoanelor cu dizabilităţi. Locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilităţi vor 

putea fi utilizate doar de către autovehiculele ce au afișat cardul-legitimaţie eliberat de 

autoritățile competente, care conține semnul internațional reprezentativ; 

• Să parcheze vehiculele cu 2 roţi doar în spaţiile special amenajate la nivel parter; 

• În incinta parcării este interzisă orice fel de manifestare zgomotoasă, prin orice cale, cu 

excepția cazurilor în care există aprobarea prealabilă în scris a Administraţiei parcării 

Metrorex; 

• Să nu utilizeze parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea 

cerşetoriei; 

• Să nu utilizeze parcarea în vederea reparației autovehiculelor, activităţilor de mentenanţă 

auto sau altor activități de acest gen; 

• Să nu organizeze în parcare nici o reuniune politică sau publică, greve, spectacole sau 

activități comerciale; 

• Să nu campeze în parcare și să nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activități în aria 

acesteia; 

• Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Administrației 

parcării Metrorex; 

• Să nu întreprindă acte de natură a genera perturbarea ordinii publice sau manifestări 

zgomotoase, pagube sau inconveniente, atât parcării cât și utilizatorilor acestora; 

• Să nu lase în autovehicule animale nesupravegheate, substanțe periculoase, inflamabile ori 

alte obiecte periculoase; 

• Să nu lase minorii nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate; 

• Să nu desfăşoare sesiuni foto şi/sau video profesionale fără acordul scris al Administrației 

parcării Metrorex; 

• Să nu utilizeze claxoanele autovehiculelor; 

• Să nu staţioneze voluntar autovehiculele cu motorul aflat în funcţiune; 
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• Să nu polueze cu substanţe inflamabile, periculoase ori de natură organică; 

• Să nu iniţieze sau să participe la întreceri în cadrul parcării; 

• Să păstreze curăţenia în cadrul parcării şi să arunce resturile în coşurile de gunoi sau în 

containerele  speciale; 

• Să nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalţi participanţi la trafic; 

• Sa nu-şi testeze maşina în cadrul parcării; 

• Să nu deterioreze parcarea sau orice elemente ale acesteia; 

• În timpul sezonului rece să nu îşi deszăpezească autovehiculele în incinta parcării. 

• În situaţia defectării autovehiculului în rampă sau în interiorul parcării, conducătorul 

autovehiculului va informa imediat personalul parcării. Costurile pentru remediere şi 

evacuarea autovehiculului cad în sarcina conducătorului auto. 

 

Cap. 4 Obligaţii Metrorex S.A.  

 

 Administrația parcării Metrorex va asigura utilizatorilor parcării condiții civilizate de 

parcare, respectiv curățarea și iluminarea corespunzătoare a locurilor de parcare. Camerele video 

instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic; inregistrările video nu 

vor fi disponibile publicului, dar vor putea fi puse la dispoziţia autoritatilor. 

 

 Cap. 5 Interdicţii: 

 

 Sunt interzise următoarele: 

• Accesul autovehiculelor cu remorcă, pentru transport marfă sau aprovizionare; 

• Introducerea în spaţiul de parcare a substanţelor explozive sau a materialelor combustibile 

sau inflamabile; 

• Fumatul sau declanşarea incendiului la nivelul oricăruia dintre nivele; 

• Utilizarea prizelor şi, ca regulă generală, a facilităţilor electrice existente în parcare. 

 

Cap. 6 Limitări de responsabilităţi 

 

Administraţia parcării Metrorex își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul 

Regulament  şi tarifele de parcare, fără o notificare în prealabil, însă cu aducerea la cunoştinţa 

clienţiilor a noilor tarife. 

Administraţia parcării Metrorex nu este responsabilă pentru orice consecinţă imediată sau 

ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului regulament sau a refuzului achitării 

tarifelor de parcare ori a penalităţilor  afişate. 

Administraţia parcării Metrorex nu este responsabilă pentru daunele provocate de 

nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi a marcajelor rutiere din perimetrul terminalului 

Străuleşti ori a indicaţiilor agenţilor de securitate. 

Administraţia parcării Metrorex nu este responsabilă pentru daunele provocate de mişcările 

barierelor în situaţia nemenţinerii distanţei de siguranţă dintre autovehicule. 

Administraţia parcării Metrorex nu răspunde de eventualele daune, prejudicii ori furturi ce 

se pot întâmpla în parcare. 

Administraţia parcării Metrorex nu este responsabilă pentru prelungirea timpului de 

aşteptare la casa de plată a parcării în perioadele de vârf de trafic. 

Administraţia parcării Metrorex nu își asumă în niciun fel responsabilitatea civilă sau penală 

pentru orice pagubă sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocării și/sau 

ridicării, transportării și depozitării lor, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru 

eventualele daune, furturi, incendii, precum și pentru orice fel de daune cauzate de clienții parcării 

sau de terțe persoane, autovehiculelor aflate în parcare.  Administrația parcării Metrorex nu are 

nicio responsabilitate după recuperarea tichetului de la conducătorul auto și ieșirea autovehiculului 

din parcare. 
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Cap. 7 Sancţiuni aplicate 

 

În cazul autovehiculelor abandonate în interiorul parcării se vor aplica prevederile 

prezentului Regulament referitoare la ridicare/blocare. Se consideră abandonat orice autovehicul 

parcat pe o durata care depăşește 72 de ore consecutive. 

Utilizatorii parcării care prin faptele lor au adus prejudicii de orice fel  Metrorex S.A. sau 

celorlalţi utilizatori, sunt obligaţi la plata despăgubirilor corespunzătoare. 

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament dă dreptul Administraţiei parcării 

Metrorex să blocheze autovehiculul în incinta parcării, cu suportarea de către conducătorul auto a 

tuturor costurilor aferente, respectiv taxa de deblocare la care se va adăuga şi taxa de staţionare, 

aceasta va fi colectată de către personalul autorizat al administraţiei parcării. 

 

Cap. 8 Alte aspecte 

 

 Pentru evitarea unor situaţii neplăcute, trebuie să se acorde atenţie semnificaţiei 

indicatoarelor instalate în perimetrul terminalului Străuleşti,  tuturor informaţiilor afişate, precum şi 

indicaţiilor agenţilor de pază şi ordine. 


