CAPITOLUL V – MODUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI
A.) Generalități
Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toti utilizatorii parcărilor
publice ale AIT. În incinta parcărilor se aplică legislația română care reglementează circulația
autovehiculelor pe drumurile publice.
Organizarea și desfășurarea activității de parcare se realizează de către agenții de pază
din cadrul societății ”Triple Security”. Aceștia pot dirija, verifica și controla activitatea de
parcare pentru realizarea unei bune fluidizări și decongestionare a traficului rutier din incinta
parcărilor. În același context, agenții de pază, nu permit accesul în parcările AIT a
autovehiculelor care nu dețin avizul de acces, abonament plătit pentru o perioadă determinată
de timp sau tichet de parcare. Personalul societății de pază va ține evidența privind accesul în
parcări al autovehiculelor ce deservesc societățile comerciale colaboratoare cu activitate în
incinta AIT.
Situațiile de parcare ilegală/abuzivă, vor fi semnalate de urgență autorităților
competente BPTA și respectiv Poliția Locală Ghiroda, care vor dispune măsuri conform
prevederilor legale.
Sistemul de taxare aplicat în perimetrele AIT (parcarile aferente zonelor destinate
publicului si angajaților AIT) sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliul de Administrație.
Perimetrele în care se aplică sistemul de taxare sunt împarțite în două zone tarifare: P1 și P2.
Parcările AIT sunt împărțite în 3 zone conform anexei 1 după cum urmează:
• P1 - Parcarea publică principală - dispune de 490 de locuri și este strict destinată
conducătorilor auto pasageri sau însoțitori ai acestora, persoanelor fizice sau juridice care
închiriază Salonul Oficial, 6 locuri rezervate Instituțiilor Publice colaboratoare, Autorităților
Locale, delegațiilor oficiale, 8 locuri pentru persoane cu dizabilități, iar 30 de locuri pentru
societățile Rent-a-Car. În fața aerogării este amplasată stația pentru taxiurile avizate să
desfășoare activități de transport persoane, care are prevăzută zona de grupare-așteptare a
autoturismelor taxi cu 32 locuri, şi zona de îmbarcare a pasagerilor (plecare în ordinea sosirii)
cu un număr de 12 locuri.
În această parcare este amenajat spațiul de parcare pentru autobuze și
microbuze.Dirijarea acestora spre locul de parcare se realizează cu ajutorul indicatoarelor
rutiere și limitatoarelor de gabarit.
• P2 - Parcarea publică - dispune de 194 locuri și este destinată conducătorilor auto –
pasageri sau însoțitori ai acestora care datorită amplasamentului vor beneficia de o reducere a
abonamentelor.

• P3 Parcarea publică - dispune de 264 locuri și este destinată autovehiculelor aparținând
personalului angajat al AIT, autovehiculelor personalului societăților comerciale care desfășoară
activitati permanente sau temporare pe aeroport, autovehiculelor aparținând salariaţilor
instituțiilor statului cu activitate pe AIT incluzând 4 locuri de parcare pentru autobuze și
microbuze, precum si un numar de 50 de locuri pentru Rent-a-Car
• Parcarea din fața clădirii Administrative Corp A – dispune de 12 locuri de parcare
destinate Conducerii Administrative a Aeroportului.
• Peron taxi cu 8 locuri pentru debarcarea/îmbarcarea rapidă a pasagerilor, netaxabilă.
• Peron debarcare rapidă 4 locuri în zona sensului giratoriu din fața aeroportului pentru
toate categoriile de pasageri care ajung cu autovehiculul la AIT.
Stațiile de alimentare auto cu energie electrică:
• În zona salonului oficial este amplasată stația de alimentare auto cu energie electrică
pentru autovehiculele aparținând City Limo.
• În proximitatea sediului Administrației aeroportuare este amplasată stația de alimentare
auto cu energie electrică prevăzută cu 4 surse de încărcare, ce deservește proprietarii
autoturismelor aflați în parcările AIT.
Accesul autoturismelor care folosesc ca sursă de alimentare energia electrică este gratuit și
se realizează de către agenții societății de pază a aeroportului.
În acest sens, societatea de pază va ține evidența autovehiculelor care au acces în parcări
pentru alimentarea cu energie electrică.
Cele două stații de alimentare cu energie electrică, sunt semnalizate cu indicatoare
specifice.
Administrația aeroportuară stabilește fluxurile/traseele de deplasare a autovehiculelor și
procedurile specifice desfășurării activităților în perimetrul parcărilor proprii.

B.) Abonamente și tarife

Durată
1 săptămână
1 lună
2 luni
3 luni
4 luni
5 luni
6 luni
12 luni

Tarif abonamente
P1
350 lei
500 lei
620 lei
750 lei
820 lei
900 lei
1000 lei
1500 lei

P2
250 lei
300 lei
350 lei
400 lei
480 lei
520 lei
600 lei
1100 lei
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Tip abonament
Abonamente pentru angajații AIT
Abonamente pentru angajații
Instituțiilor colaboratoare
Abonamente pentru angajații
societăților comerciale colaboratoare
Abonamente pentru Rent-a-car
Abonamente Taxiuri avizate

Parcarea

Tarif / lună/auto

P3

10 lei

P3

15 lei

P3

50 lei

P1

400 lei + TVA

P3

200 lei + TVA

P1

400 lei

*Excepții: pentru autovehiculele de serviciu aparținând instituțiilor (Vama, Poliție de Frotieră,
SRI, Poliție Transporturi și Jandarmerie) nu se percep tarife de parcare.
Tarife pentru parcările auto în P1, P2.
Tarif P1, P2
Primele 10 min
În intervavul 10 min - 24 h
(la fiecare 30 min)
1 oră
1 oră și 30 min
2 ore
2 ore și 30 min
3 ore
3 ore și 30 min
4 ore
4 ore și 30 min
5 ore
5 ore și 30 min
6 ore
6 ore și 30 min
7 ore
7 ore și 30 min
8 ore
24 ore
În intervavul 24 h - 48 h
(la fiecare 30 min)

2 lei
2,5 lei
5 lei
7,5 lei
10 lei
12,50 lei
15 lei
17,50 lei
20 lei
22,50 lei
25 lei
27,50 lei
30 lei
32,50 lei
35 lei
37,50 lei
40 lei
120 lei
2 lei
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Tarif P1, P2
25 ore
26 ore
36 ore
48 ore
Peste 48 ore
(la fiecare 30 min)
49 ore
50 ore
100 ore
168 ore

124 lei
128 lei
168 lei
216 lei
1,50 lei
219 lei
222 lei
372 lei
576 lei

* Contravaloarea timpului staționat în parcarea P1 și P2 se efectuează în intervalul de la
10 minute la 168 ore pe bază de tichet care se achită la stațiile de taxare sau la casieria
punctului de taxare. Peste durata de 168 ore până la 12 luni, parcarea se poate face pe bază de
abonament, ceea ce implică reducerea tarifelor.
* Prețurile pentru tichete și abonamente includ TVA, cu excepţia abonamentelor pentru
Rent-a-car, la care se adaugă TVA.
* Pentru abonamentelele achiziționate de către persoanele fizice sau juridice achitate integral,
AIT nu restituie sumele aferente perioadelor de timp pentru care nu s-a utilizat parcarea.
* Pierderea tichetului pentru parcare se penalizează cu plata sumei de 300 lei, care se achită la
casieria punctului de taxare. Lucrătorii casieri vor încasa suma după ce în prelabil vor informa
societatea de pază în vederea efectuării de verificări privind veridicitatea datelor prezentate de
către pasagerii în cauză. Achitarea abonamentelor și plata tichetelor de parcare se realizează
conform Procedurii standard a AIT nr. 1647 / 28.02.2018.

C.) Gratuități
Persoanele cu handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu dizabilități, beneficiază de gratuitate la parcare în baza
documentelor doveditoare.

CAPITOLUL VI – REGULI PRIVIND UTILIZAREA PARCĂRILOR AIT
A.) Obligațiile conducătorilor auto în cazul staționării și parcării autovehiculelor:
•
•
•

Să respecte indicatoarele, marcajele și normele de utilizare specific spațiului de parcare.
Să ridice tichetul ce se eliberează automat în momentul intrării în parcare.
Să se deplaseze în locul de parcare corespunzător.
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• Să achite tariful afișat corespunzător timpului de staționare.
• Să expună în parbrizul autovehiculului sau pe bord la loc vizibil pe toată durata de
parcare autorizația/documentul de plată.
• Să asigure securitatea interioară a autovehiculului parcat prin închiderea geamurilor,
încuierea ușilor, a portbagajului precum și punerea în funcționare a sistemului antifurt.
• Să păstreze curățenia, ordinea și liniștea în spațiul de parcare.
• Să nu blocheze căile de acces, trotuarele și culoarele destinate pietonilor.
• Să raspundă pentru toate pagubele cauzate echipamentelor și instalațiilor ce aparțin
parcărilor AIT, ca urmare a nerespecțării regulilor de parcare, a indicatoarelor, a marcajelor sau
a unor manevre greșite.
• Să nu dețină/depoziteze în autovehiculele parcate/staționate substanțe inflamabile,
toxice, deșeuri de orice tip sau alte materiale/substanțe periculoase.
• Să nu efectueze lucrări de reparații și întreținere a autovehulului în perimetrul parcării.
• Să nu amplaseze indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze
rezervarea locurilor de parcare fară avizul Administrației Aeroportului.
• Să asigure eliberarea necondiționată a locului de parcare în situația necesității efectuării
unor lucrări edilitare sau în cazul în care locului de parcare respectiv i s-a atribuit altă destinație.
• Este interzisă introducerea sau intenția de a introduce în perimetrul aeroportuar de
arme, muniții, explozivi, bunuri periculoase, elemente incendiare sau alte dispositive de această
natura, reale sau disimulate precum și elemente de inițiere ale acestora.
• Este interzisă abandonarea sau lăsarea nesupravegheată în incinta parcărilor a
diferitelor obiecte precum genți, bagaje sau colete.
• Monitorizarea parcărilor, accesului și ieșirii autovehiculelor din incinta aeroportului sunt
gestionate de către Societatea de Pază Aeroportuară - S.C. Triple Security.
• În cazul abandonării în parcare a unor autovehicule, se vor dispune măsuri de
identificare şi se solicită proprietarilor sau persoanelor care le-au folosit să le ridice, pentru
degajarea spaţiilor ocupate nejustificat.
• În termen de 10 zile de la data notificării proprietarului/deţinătorului cu privire la auto
abandonat, AIT va dispune predarea acestor bunuri către Primăria Comunei Ghiroda, respectiv
Poliţiei Locale, care în baza art. 942-943 Cod Civil va aplica măsuri de luare în custodie si în
termen de 6 luni, de valorificare a autovehiculelor nerevendicate.
• Aplicabilitatea prezentului Regulament revine Direcției Administrative și SC TRIPLE
SECURITY SRL.
• Administrația AIT își rezervă dreptul de a aplica măsuri în conformitate cu prevederile
legale în cazul constatării încălcării prezentului regulament.
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B.) Obligațiile salariaților și societăților cu activitate permanentă la AIT:
• Salariații și angajații societăților cu activitate permanentă la AIT au obligația să parcheze
autovehiculele personale sau cele aparținând societăților comerciale în locurile special
destinate acestora – P3, în urma achitării permisului de acces și parcare.
• Să respecte normele de siguranță și securitate ale AIT precum și Regulamentul de acces
în parcările amenajate.
• Să respecte indicatoarele, marcajele și semnele rutiere din incinta parcărilor.
• Să se conformeze solicitărilor și indicațiilor transmise de către agenții societății de pază,
precum și instrucțiunilor privind situațile de criză sau de urgență.
• Pentru persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati permanente sau
temporare in perimetrul parcarilor aeroportului este obligatorie obtinerea avizului SPFA, care
se va elibera cu conditia existentei unui punct de lucru sau contract cu AIT.

C.) Instituții publice și demnitari de stat:
• În conformitate cu Planul de Management al situațiilor de criză și de urgență precum și
prevederile Regulamentului de Acces al AIT, instituțiile publice vor beneficia de prioritate
pentru acces și parcare în incinta AIT.
• Autovehiculele și reprezentanții instituțiilor publice cu competențe teritoriale:
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul de Poliție Județeană, Inspectoratul
Județean de Jandarmi, Ambulanța, Parchetul, Serviciul Pirotehnic SRI, Direcția de Protecție a
Mediului, Consiliul Județean Timiș, Prefectura Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Poliția
Locală Ghiroda, vor avea accesul liber în parcarea și incinta AIT pentru rezolvarea sarcinilor care
le revin sau la solicitarea Administrației aeroportuare.
• În cazul situaților de criză și urgență, autovehiculele aparținând sus numitelor instituții
vor avea acces și vor pătrunde în incinta AIT prin zona barierei nr. 1 de ieșire din P1 cu sprijinul
agenților societății de pază Triple Security și a inspectorilor DSS.
• Deplasarea acestora se va face dirijat spre locul/locația unde s-a produs evenimentul la
care prezența acestor instituții este obligatorie.
• În toate cazurile de intervenție ale instituților publice competente, se vor respecta
normele de siguranță și securitate AIT.
• Personalul AIT cu atribuții în cazul gestionării situaților de criză și urgență vor sprijinii
instituțile publice aflate în misiune și care intervin la evenimente.
Demnitari de stat
Demnitarii de stat și reprezentanții autorităților centrale și județene au acces prioritar în
parcările și facilitățile AIT. Însoțirea demnitarilor și înalților fucționari ai statului se va efectua de
către conducerea AIT sau personalul desemnat.
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Autovehiculele folosite de către aceștia vor fi parcate în locuri special amenajate, iar paza
va fi asigurată de către personalul propriu cu sprijinul agenților de pază din AIT.
Parcarea autovehiculelor demnitarilor și reprezentanților Administrației centrale și
județene este gratuită.

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE
AIT este exonerat de orice răspundere pentru:
• Daunele provocate de nerespectarea semnificației indicatoarelor și a marcajelor rutiere
din perimetrul parcărilor proprii;
• Orice consecință imediată sau ulterioară nerespectării prezentului regulament sau a
refuzului achitării tarifului de parcare ori a penalităților afișate;
• Accidente rutiere, deteriorări sau avarii ale autovehiculelor;
• Daunele provocate de mișcările barierelor în situația nepăstrării distanței dintre
autovehicule, reglementată prin indicatoare rutiere.
• Furtul din autovehicule. Pe durata utilizării parcărilor, conducătorii auto au obligația de
a asigura autovehiculele și bunurile aflate în acestea.
• Prelungirea timpului de așteptare la punctele de plată ale parcării, în perioadele de vârf
de trafic.
• Camerele TVCI instalate în parcări sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor,
înregistrările video nefiind disponibile publicului.
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