Tarifele de parcare pe raza Municipiului București

Tarifele practicate de Compania Municipala Parking București S.A. sunt prevăzute în
HCGMB 517/17.09.2019 și sunt destinate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

ZONA DE TARIFARE
0
1
2
INTERVAL ORAR DE APLICARE(LUNI-VINERI)
TARIFE
07:00-23:00
07:00-23:00
07:00-19:00
ORARE
10 lei/oră
5 lei/oră
2,5 lei/oră
*Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia;
**Tariful pentru zona 0 și pentru zona 1 se aplică pentru primele 2 ore de utilizare a locului de
parcare, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxarii, cu un cuantum echivalent
cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire;
Pe lângă aceste tarife orare, am creat mai multe tipuri de abonamente pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor fiecărei categorii în parte și anume:

-

Riveranii pot beneficia de abonamente cu sau fără rezervarea locului de parcare, 24/7, în
fiecare din zonele de tarifare 0, 1 sau 2 din București.

Interval orar de aplicare
00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
ZONA 0
ZONA 1
ZONA 2
900 lei/lună
700 lei/lună
400 lei/lună
RIVERANI CU
4.860 lei/semestru
3.780 lei/semestru
2.160 lei/semestru
REZERVARE
8.640 lei/an
6.720 lei/an
3.840 lei/an
*Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare, cu rezervarea acestuia.

Interval orar de aplicare
00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
ZONA 0
ZONA 1
ZONA 2
200 lei/lună
100 lei/lună
80 lei/lună
RIVERANI
FARA
1.100 lei/semestru
550 lei/semestru
440 lei/semestru
REZERVARE
2.000 lei/an
1.000 lei/an
800 lei/an
*Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia.

Pentru eliberarea abonamentului, riveranii (persoane fizice care posedă autoturisme și au
domiciliul pe strada unde este amenajat parcajul public) trebuie să prezinte buletinul de identitate
care să demonstreze faptul că domiciliază pe strada pentru care doresc să li se elibereze abonamentul
și certificatul de înmatriculare al autovehiculului care să demonstreze că respectivul autoturism este
proprietatea sa ori copia după contractul de leasing pentru persoana fizică pentru dovedirea faptului
că solicitantul deține în folosință autovehiculul respectiv. Pentru a se putea acorda acest tip de
abonament, adresa din certificatul de înmatriculare trebuie să fie aceeași cu cea din buletin.

-

Persoanele fizice pot alege abonamente de o zi, o săptămâna, o lună, un semestru sau un an
pentru fiecare dintre zonele 0, 1 sau 2 ale Capitalei.

Interval orar de aplicare
07:00 - 23:00
07:00 - 23:00
07:00 - 19:00
ZONA 0
ZONA 1
ZONA 2
75 lei/zi
38 lei/zi
15 lei/zi
300 lei/săptămână
150 lei/săptămână
60 lei/săptămână
ABONAMENTE
PERSOANE
1.050 lei/lună
525 lei/lună
210 lei/lună
FIZICE
5.250 lei/semestru
2.625 lei/semestru
1.050 lei/semestru
9.450 lei/an
4.725 lei/an
1.890 lei/an
*Plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea
acestuia;
** Abonamentele pot fi achiziționate și prin intermediul aplicației pentru telefon mobil Parking
București, disponibilă gratuit în Google Play și AppStore;
-

Persoanele juridice au, la rândul lor, posibilitatea de a opta pentru abonamente fără
rezervarea locului de parcare de o zi, o săptămână, o lună, un semestru sau un an pentru fiecare
din zonele 0, 1 sau 2, în intervalul orar 07:00-23:00 sau pentru abonamente cu rezervarea
locului de parcare, pe o durată de o lună, un semestru sau un an, 24/7.
07:00 - 23:00
ZONA 0

ABONAMENTE
PERSOANE
JURIDICE

Interval orar de aplicare
07:00 - 23:00
ZONA 1

07:00 - 19:00
ZONA 2

100 lei/zi

50 lei/zi

20 lei/zi

400 lei/săptămână

200 lei/săptămână

80 lei/săptămână

1.400 lei/lună

700 lei/lună

280 lei/lună

7.000 lei/semestru

3.500 lei/semestru

1.400 lei/semestru

12.600 lei/an

6.300 lei/an

2.520 lei/an

*Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia;
**Posesorii de abonamente pentru zona 0 pot utiliza și locurile de parcare din zonele 1 si 2, iar cei care au
abonamente în zona 1 pot utiliza și locurile de parcare din zona 2, pe perioada de valabilitate a
abonamentului;
** Abonamentele pot fi achiziționate și prin intermediul aplicației pentru telefon mobil Parking București,
disponibilă gratuit în Google Play și AppStore;

Interval orar de aplicare
00:00 - 24:00
ZONA 1

00:00 - 24:00
ZONA 0
TARIFE PE BAZA
DE CONTRACT
DE FOLOSINȚĂ

00:00 - 24:00
ZONA 2

1.800 lei/lună

1.800 lei/lună

900 lei/lună

9.720 lei/semestru

9.720 lei/semestru

4.860 lei/semestru

17.280 lei/an

17.280 lei/an

8.640 lei/an

*Contractele de folosință se pot încheia cu agenți economici;
**Contractul beneficiază de rezervarea locului de parcare în intervalul orar specificat.

-

Operatorii economici care dețin autocare sau autoturisme în sistem car sharing au la
dispoziție tarife unice pe oră, respectiv lunare, menționate mai jos:
TARIF UNIC
00:00 - 24:00

AUTOCARE:

Luni-Duminică – 20 lei/h

AUTOTURISME
UTILIZARE ÎN
SISTEM CAR
SHARING:

Luni-Duminică - 1000 lei/lună

Zonele de tarifare pot fi vizualizate la adresa www.cmpb.ro, secțiunea PARCAJE, subsecțiunea
ZONE DE TARIFARE.

