
 
 
  

                              REGULAMENT 
 
           de organizare şi funcţionare a parcărilor PARK and RIDE 
 

 
 
 
I. DISPOZIŢII  GENERALE 

 
Art.1 
 
(1) Prezentul regulament reglementează  modul de gestionare, organizare şi funcţionare a 

parcărilor special amenajate în terminalele RATBV S.A.  
     (2) În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:  
            Park and RIDE (parchează şi călătoreşte ) concept prin care utilizatorul poate folosi 
parcarea special amenajată, dacă deţine un abonament de călătorie valabil pentru mijloacele de 
transport ale RATBV SA, utilizate în desfăşurarea transportului public de călători, cu scopul evitării 
supraaglomerării căilor de circulaţie rutiere şi reducerii nivelului de poluare în Municipiul Braşov. 
            Utilizator - persoană terţă, fizică sau juridică, conducător de autovehicul, care utilizează 
parcarea de tip PARK and RIDE. 
    Parcare - reprezintă spaţiul destinat în mod special staţionării temporare a 
autovehiculelor aflate în proprietetea persoanelor terţe care utilizează transportul public de călători, 
semnalizat prin indicatoare şi marcaje rutiere. 

            Terminal - staţia de plecare sau staţia de destinaţie utilizată pentru urcarea/coborarea 
persoanelor transportate prin servicii regulate de transport contra cost de către RATBV SA.  

   
(3) Regulamentul reprezintă cadrul juridic ce defineşte raporturile dintre RATBV S.A şi 

conducătorul auto al autovehiculului care ocupă temporar un loc de parcare, şi se aplică pentru 
parcările amenajate în următoarele amplasamente denumite în continuare terminale: 
 - Terminal Poienelor; 
 - Terminal Saturn; 
 - Terminal Triaj; 
 - Terminal Rulmentul, regulament ce se va aplica şi în viitoarele parcări de tip PARK AND RIDE. 

  
    (4) Utilizatorii acestor parcări pot fi deţinătorii de autovehicule, persoane fizice sau juridice. 
 
    (5) Parcările amenajate în terminalele POIENELOR, SATURN, TRIAJ şi RULMENTUL vor 
funcţiona în baza conceptului PARK and RIDE (parchează şi călătorește). 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 



 
II.  PARCAREA AUTOVEHICULELOR PARK and RIDE 
 
 
 
   Art.2 
 

         (1) Un loc de parcare are o suprafaţă de 12,5 mp (2,5 x 5 m).  

      (2) Accesul în parcările din terminalele RATBV SA. se realizează pe baza abonamentului 
de călătorie valabil pentru autovehiculele utilizate în transportul public de persoane din 
Municipiul Braşov. Astfel, persoanele fizice sau juridice care îşi lasă autovehiculul în parcările 
amenajate vor continua călătoria, până la destinaţia finală, cu mijloacele de transport public de 
persoane ale RATBV SA.  
      (3) Abonamentul valabil pe autovehiculele utilizate în transportul public de persoane, 
conferă utilizatorului dreptul de a parca, fără rezervarea în exclusivitate a unui loc de parcare. 
      (4) Conducătorii auto au obligaţia de a expune la loc vizibil, în interiorul autovehiculului 
(pe bord sau pe parbriz) copie după unul din următoarele documente doveditoare ca deţin un 
abonament valabil: 
 
- bon fiscal eliberat la achiziţionarea abonamentului de călătorie de la punctele de vânzare 
- bon nefiscal eliberat la cererea clientului, la achiziţionarea abonamentului de călătorie de la 
automatele de vânzare 
- chitanţa eliberată la cererea clientului de la punctele de vânzare, pentru achiziţionarea 
abonamentului de călătorie de la automatele de vânzare 
 
      (5) Persoanele cu dizabilităţi pot ocupa în mod gratuit locurile de parcare special amenajate, 
marcate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap. 
      (6) Prin obţinerea abonamentului pentru circulaţia cu mijloacele de transport în comun ale 
RATBV S.A, conducătorii autovehiculelor acceptă prevederile prezentului Regulament.  
 
   Art.3  
   
(1) Accesul în parcare este permis doar pentru autovehiculele ce nu depăşesc lungimea de 5 m. 
 
(2) Se interzice parcarea maşinilor şi utilajelor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor, 
rulotelor, autorulotelor, remorcilor, semiremorcilor, autovehiculelor de transport marfă, 
autoutilitarelor şi a autovehiculelor cu lungime mai mare de 5 m. 
 
 
 
III. CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR 

 
 
Art. 4  
 

    Accesul auto se face numai pe fluxurile de intrare evidenţiate prin marcaje şi indicatoare                 
  rutiere.  

 
 
Art. 5  



 
    În zonele de parcare se va circula cu viteza de 5 km/h, cu respectarea semnificaţiei   
  indicatoarelor şi marcajelor rutiere. 

 
Art. 6 
 
(1) În zonele de parcare se aplică legislaţia care reglementează circulaţia autovehiculelor pe 

drumurile publice şi se interzic următoarele: 
  
- ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate în afara spaţiilor special destinate pentru parcare cum 
sunt benzile de circulaţie pentru acces în spaţiul de parcare;  
- ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule defecte;  
- ocuparea locurilor de parcare cu autovehicule care au expuse afişe pentru vânzare;  
- parcarea necorespunzătoare care are ca efect blocarea utilizării parcării de alte autovehicule;  
- staţionarea pe 2 locuri de parcare respectarea marcajului de delimitare a locurilor de parcare; 
- staţionarea în zona clădirilor RATBV S.A, chiar şi cu scopul achiziţionării abonamentului de 
călătorie pe mijloacele de transport în comun;  
- efectuarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere la autovehicule;  
- parcarea în afara zonelor marcate;  
- circulaţia cu viteză mai mare de 5 km/h;  
- accesul autovehiculelor cu remorcă;  
- lăsarea copiilor nesupravegheaţi în zonele de parcare;  
- lăsarea în vehicule a animalelor de companie nesupravegheate;  
- poluarea cu substanţe inflamabile sau periculoase;  
- accesul autovehiculelor fără plăcuţe cu numere de înmatriculare.  

 
 
   (2) Urmărirea respectării de către conducătorii autovehiculelor a regulilor de circulaţie şi de 

parcare se face de către personalul din cadrul Poliţiei Locale Braşov. 
 
 
IV. ELIBERAREA  ABONAMENTELOR  RATBV S.A 
 
Art. 7 
 

      (1) Abonamentele se eliberează la punctele de vânzare a titlurilor de călătorie, de către 
personalul RATBV S.A, după următorul program de funcţionare: 

 
 

Nr. 
crt. 

AMPLASAMENTUL PROGRAM CASIERIE 
LUNI - VINERI SAMBATA/DUMINICA 

1. Terminal POIENELOR 
 

06 - 21 08 - 16 

2. Terminal SATURN 
 

06 - 21 08 - 16 

3. Terminal TRIAJ 
 

06 - 21 08 - 16 

4. Terminal RULMENTUL 
 

07 - 15 INCHIS 



       ( 2) Abonamentele de călătorie pentru mijloacele de transport RATBV S.A se pot achiziţiona 
şi de la automatele de bilete amplasate în terminale sau online. 
 
       (3)  Planul tarifar la transportul public local de călători este afişat la toate punctele de vânzare 
ale RATBV S.A. 
 

(4)  Planul tarifar poate fi modificat/actualizat prin hotărâri ale consiliului local. 
 

   (5) Operatorii privaţi de transport pot utiliza anumite spaţii (ex. alveole, spaţii de circulaţie, 
etc) în baza unor contracte de închiriere încheiate între părţi. 
 
 
 

V. REGULI APLICATE ÎN PARCAJELE AMENAJATE IN TERMINALELE 
RATBV S.A – CONCEPT PARK and RIDE 

 
 

Art. 8 
 
 
 Prin obţinerea abonamentului pentru circulaţia cu mijloacele de transport public ale RATBV 

S.A, conducătorii autovehiculelor pot parca în zonele special amenajate, acest lucru implicând 
acceptarea şi respectarea în totalitate a prevederilor prezentului Regulament.  

 
 
Art. 9  
 
(1) Conducătorii auto au obligaţia de a citi şi de a respecta în totalitate prevederile 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor amenajate în terminalele RATBV S.A. 
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către conducatorii auto, atrage 

sancţiuni ce pot fi aplicate de către Poliţia Locală Braşov. 
 
Art. 10  
 
Conducătorilor auto le este interzisă utilizarea locului de parcare fără a putea face dovada 

achiziţionării abonamentului de circulaţie pe mijloacele de transport în comun ale RATBV S.A. 
Dovada trebuie expusă de către conducatorii auto, la loc vizibil, în interiorul autovehiculului (pe 
bordul acestuia sau pe parbriz), astfel încât să permită maximă vizibilitate asupra înscrisurilor.  

 
      Art. 11 
 
     La părăsirea autovehiculului staţionat în locul de parcare conducătorul auto se va asigura că 
portierele autovehiculului au fost închise şi că nu există bunuri de valoare.   

 
 
 
 
 
Art. 12 
 



 Pentru eventualele daune, furturi, incendii sau orice alte pagube cauzate de terţe persoane 
vehiculelor aflate pe locurile de parcare, RATBV S.A nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate 
civilă sau penală şi nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate autovehiculelor aflate în parcare 
ca urmare a unor acţiuni sau inacţiuni imputabile terţilor. 

 
VI.  CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI  

 
Art.13 
 
(1) Constituie contravenţii la prezentul Regulament şi se sancţionează cu amendă 

contravenţională cuprinsă între 290-435 lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii să fie considerate infracţiuni:  
  a) ocuparea locurilor de parcare fără plata abonamentului de călătorie RATBV S.A;  
  b) ocuparea cu autovehicule a locurilor aflate în afara spaţiilor special destinate pentru parcare, cum 
sunt  trotuarele, zonele verzi şi benzile de circulaţie din parcare; 
  c) parcarea necorespunzătoare care are ca efect blocarea utilizării parcării de alte autovehicule;  
  d) parcarea autovehiculului fără respectarea marcajului de delimitare a locului de parcare;   
  e) staţionarea autovehiculelor pe fluxuri, chiar şi în scopul achiziţionării abonamentului RATBV 
S.A;  
  f) efectuarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere la autovehicule;   
  g) circulaţia auto pe contrasens;  
  h) circulaţia cu viteza mai mare de de 5 km/h;  
  i) accesul autovehiculelor cu remorcă;  
  j) deteriorarea dotărilor parcării;   
  k) poluarea cu substanţe inflamabile sau periculoase;  
  l) nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor.  

 
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzii se face pe bază de proces - verbal de 

contravenţie, de către agenţii din cadrul Poliţiei Locale Braşov.  
 

(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în prezentul Regulament. 
 

(4) Cuantumul amenzilor se actualizează odată cu modificarea valorii punctului amendă 
conform prevederilor OUG nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice. 
 
 

VII. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.14 
 
 RATBV S.A nu răspunde de securitatea autovehiculelor, a bunurilor aflate în acestea, de 

eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea, respectiv 
rularea în zona parcării, sau datorită producerii unor calamităţi naturale sau de nepăstrarea distanţei 
dintre autovehicule, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.  
 
 
 

 
Art.15 



 
(1) În cazul coliziunilor şi accidentelor produse în zonele destinate parcării şi pe drumurile de 

acces se aplică prevederile OUG nr.195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice. 
 
(2) Eventualele avarii cauzate autovehiculelor proprii sau altor autovehicule de către 

conducătorii auto în timpul deplasării ori staţionării, vor fi suportate în exclusivitate de persoanele 
vinovate cu exonerarea răspunderii de către RATBV S.A. 

 
 
Art.16 
 
În zonele de parcare se interzice, afişarea oricărui fel de anunţ, distribuirea materialelor 

publicitare şi manifestările publice. 
 
Art.17 
  
Vehiculelor şi autovehiculelor abandonate în parcare li se vor aplica prevederile prezentului 

Regulament, coroborat cu alte reglementări şi acte normative referitoare la vehiculele abandonate. 
 
 
Art.18 
 
La solicitarea RATBV S.A, Poliţia Locală Braşov va acorda sprijinul pentru aplicarea 

prevederilor prezentului regulament. 
 
 
Art.19 
 
Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile O.G. nr.2/2001, actualizată 

privind regimul juridic al contravenţiilor, OUG nr.195/2002, republicată, privind circulaţia pe 
drumurile publice precum şi cu alte reglementari în vigoare cu privire la administrarea parcărilor din 
Municipiul Braşov. 
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