EXTRAS DIN REGULAMENTUL PARCĂRII CU PLATĂ
1. Dispoziții generale
Parcarea Centrului Comercial Sun Plaza este proprietate privată, unde se aplică legislația în
vigoare cu privire la circulația pe drumurile publice, respectiv Ordonanța de Urgență nr.
195/2002 și Regulamentul pentru Aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 195/2002, precum și
regulile ce urmează a fi menționate.
Accesul în parcarea SUN PLAZA se realizează în urma solicitării și obținerii tichetului de
acces. Părăsirea parcării se realizează în urma validării și achitării tarifului de parcare, utilizând
tichetul de acces.
Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces în parcarea Sun Plaza, conducătorul
autovehiculului acceptă și se obligă să respecte condițiile Regulamentului Parcării cu plată.
Persoanele cu handicap deținătoare ale cardului-legitimație au dreptul de a parca gratuit
pe locurile special amenajate. Posesorul va prezenta cardul-legitimație la biroul de informații
în vederea validării tichetului de acces și oferirii gratuității.
În acest sens, posesorul va prezenta cardul-legitimație la biroul de informații în vederea validării
tichetului de acces și oferirii gratuității.
2. Obligațiile conducătorilor de vehicule care intră în parcare
Conducătorul vehiculului trebuie să respecte pe deplin Regulamentul Parcării cu plată, așa cum
va fi modificat sau revizuit periodic.
2.1 Parcarea vehiculelor
Vehiculele se vor parca numai în locurile indicate și marcate în acest scop.
Pentru buna desfășurare a circulației în interiorul parcării, vizitatorii sunt rugați să respecte
indicatoarele și marcajele rutiere.
Conducătorii vehiculelor nu vor opri sau nu își vor lăsa vehiculele parcate sau nesupravegheate:
• în apropierea căilor de acces, intrărilor către scări și ieșirilor în caz de urgență, indiferent
dacă acestea sunt accesibile pietonal sau cu vehicul;
• în afara programului de funcționare a Centrului Comercial Sun Plaza;
• pe un loc de parcare obișnuit, în cazul în care ocuparea locului de parcare se face cu
orice alt scop decât pe perioada de timp necesară pentru achiziționarea produselor și
beneficierea de serviciile puse la dispoziție de către Centrul Comercial Sun Plaza.
2.2 Condusul în parcare
•
•
•

Viteza maximă de circulație este de 15 km pe oră.
Înălțimea maximă admisă a vehiculelor sub pasaje este de 1,95 metri.
Lungimea maximă admisă a vehiculelor este de 5,5 metri.

Vehiculele care depășesc limitele expuse mai sus nu vor fi admise în parcarea subterană.
Accesul acestor vehicule fără a se ține cont de condițiile menționate, va atrage răspunderea
conducătorilor acestora.

2.3 Conduita pe durata staționării vehiculelor în parcare
Conducătorii vehiculelor motorizate sau nemotorizate cu două roți au obligația să le parcheze
și să le asigure în locurile special amenajate. În plus, fiecare conducător de vehicul va menține
curățenia locului de parcare, nu va arunca articole pe suprafața locului de parcare, nici nu va
depozita orice fel de materiale pe aceasta.
2.4 Interdicții
• Este interzisă folosirea parcării de către vehiculele cu instalație GPL (gaz petrol
lichefiat) și a vehiculelor cu tracțiune animală;
•

Este interzisă staționarea vehiculului cu motorul pornit;

•

Este interzisă lăsarea în interiorul mașinii a animalelor nesupravegheate, a
substanțelor inflamabile sau a obiectelor periculoase;

•

Este interzisă intrarea în parcare a vehiculelor pentru efectuarea cursurilor de
condus asociate cu școlile de șoferi;

•

Este interzisă intrarea în parcare a vehiculelor motorizate cu gabarit depășit (cum
ar fi, dar fără a se limita la: tractoare, camioane sau alte vehicule de mare tonaj), a
autovehiculelor cu remorci sau care depășesc o lungime de 5,5 m și a vehiculelor ce
prezintă defecțiuni vizibile sau care prezintă scurgeri;

•

Sunt interzise fumatul sau aruncarea țigărilor în parcare;

•

Sunt interzise fotografierea, filmarea profesională sau activitățile publicitare în
parcare fără aprobarea prealabilă în scris din partea Administrației Centrului
Comercial Sun Plaza;

•

Este interzisă accesarea parcării pe timp de iarnă, cu zăpadă oriunde pe mașină,
care se va topi ulterior în parcare;

•

Este interzisă parcarea vehiculelor pe locurile rezervate persoanelor cu handicap și
care sunt marcate corespunzător de către Centrul Comercial Sun Plaza în cazul în
care vehiculul nu afișează la vedere cardul-legitimație pentru persoane cu handicap,
conform Art. 65 din Legea nr. 448/2006.

•

Este interzisă parcarea pe termen lung (aceasta fiind definită ca o perioadă mai
mare de 5 zile calendaristice consecutive) pe locurile de parcare, iar conducerea
Sun Plaza poate înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto,
orice autovehicul ce depășește acest termen.

•

Este interzisă executarea lucrărilor de întreținere sau de reparații pentru vehicule
în timp ce se află în interiorul parcării

3. Programul de funcționare al parcării
3.1 Interval orar

Intervalul orar în care este permis accesul în parcare este 00:00 – 24:00. Tichetul de acces în
parcare reprezintă instrumentul care confirmă data, ora și minutul accesului în parcare, precum
și data, ora și minutul părăsirii acesteia.
Sistemul de citire a plăcuțelor de înmatriculare reprezintă acreditarea timpilor de intrare și ieșire
ale unui anumit vehicul aflat în parcare în cazul pierderii sau deteriorării tichetului de acces în
parcare. Cititorul de plăcuțe de înmatriculare va face dovada intrării și ieșirii oricărui vehicul
care încalcă Regulamentul Parcării cu plată accesând parcarea fără a avea la dispoziție tichetul
de parcare, neprezentându-l, sau prezentând un tichet deteriorat.
În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale,
Administrația Centrului Comercial Sun Plaza poate restricționa temporar accesul în incinta
parcării.
3.2 Supravegherea parcării și mijloace de evidență a respectării orelor de intrare și ieșire
Intrarea și ieșirea din parcarea Centrului Comercial Sun Plaza sunt atent monitorizate prin
intermediul unui sistem de citire a plăcuțelor de înmatriculare.
4. Sistem de plată. Tarife și reguli de aplicare
4.1 Parcarea cu plată în spațiile special amenajate se bazează pe principiul tarifului orar.
4.2 Tariful pentru parcare este de 3 lei/oră (TVA inclus) și nu poate fi fracționat. Primele
3 ore sunt gratuite. După efectuarea plății există o perioadă de grație de 15 minute pentru
părăsirea parcării. În cazul depășirii acestui interval se va datora tariful pentru încă o
oră de parcare.
4.3 Tariful de parcare se achită pe baza tichetului de acces în parcare, astfel:
a) utilizând automatele amplasate în apropierea locurilor de parcare la intrările/ieșirile Centrului
Comercial Sun Plaza, prin intermediul bancnotelor cu valoare nominală de maxim 50 de lei.
Bancnotele cu valoarea nominală de 50 de lei vor putea fi utilizate doar pentru plăți în valoare
minimă de 40 de lei. Nu sunt acceptate monede ca mijloc de plată.
b) la punctele de plată cu operator uman, amplasate la biroul de informații situat la etajul 1,
intrarea principală (interval orar 09:00 – 22:00) și Casieria de la ieșirea din parcarea subterană,
nivel minus 2 (interval orar 22:00 – 09:00).
4.4 În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării tichetului de acces în parcare,
conducătorul trebuie să se prezinte la biroul de informații pentru emiterea unui duplicat
de tichet de parcare. În urma identificării după sistemul de citire automată a plăcuțelor
de înmatriculare, se va calcula durata utilizării parcării și se va emite un tichet de parcare
conform duratei de utilizare a parcării.
4.5. În cazul în care autovehiculul nu poate fi identificat de sistemul de citire automată a
plăcuțelor de înmatriculare, se poate emite un tichet unic de ieșire din parcare – TICKET
EXIT – care se tarifează cu suma de 400 de lei (TVA inclus).
4.6 După părăsirea parcării Sun Plaza se mai beneficiază de gratuitate la reîntoarcerea în
aceeași zi doar dacă reîntoarcerea în parcare se realizează după un interval de 30 de
minute de la momentul ieșirii din parcare.
4.7 Ruperea prin dislocare a brațului barierei prin impactul cu autovehiculul se tarifează
cu 100 de lei (TVA inclus), la care se adaugă cuantumul tarifului de parcare.
4.8 Pentru autovehiculele care erau parcate deja în interiorul parcării Centrului
Comercial Sun Plaza la data intrării în vigoare a Parcării cu plată, se va emite un tichet
de acces în parcare corespunzător zilei de 23/07/2018.

5. Răspundere limitată
Centrul Comercial Sun Plaza nu își asumă nicio răspundere pentru orice fel de pagubă sau
prejudiciu aduse mașinilor, vehiculelor motorizate sau nemotorizate, pentru bunurile lăsate în
interiorul acestora sau pentru pagubele cauzate din pricina blocării/ridicării lor din motiv că
sunt parcate în mod inadecvat sau că sunt abandonate pe proprietatea Sun Plaza.
6. Asumarea răspunderii și sancționarea
Despăgubire pecuniară
Intrarea în parcare presupune acordul conducătorului privind posibilitatea de a i se putea
bloca vehiculul în cazurile prevăzute în Regulamentul Parcării cu plată și de a fi dator să achite
taxa de deblocare în valoare de 200 de lei (TVA inclus).
Blocare, ridicare și depozitare
Conducătorul vehiculului acceptă blocarea, ridicarea și depozitarea în locuri special destinate,
in interiorul și exteriorul Centrului Comercial, de către companii externalizate, în caz de parcare
inadecvată și/sau abandonul vehiculului pentru o perioadă de timp ce depășește 12 ore. În acest
caz, conducătorul vehiculului va plăti costurile de blocare, ridicare și depozitare la nivelul
costurilor furnizorului extern de servicii, care va fi stabilit la un standard de piață, plus taxa de
deblocare menționată mai sus.
Plata taxei de deblocare va trebui efectuată înainte ca respectivul(ele) vehicul(e) să poată fi
luat(e) de la fața locului sau de la amplasamentul companiei externalizate care se ocupă de
depozitare, Centrul Comercial Sun Plaza având drept de reținere asupra vehiculului respectiv
până când taxa de deblocare și costurile de ridicare și depozitare sunt plătite către o terță parte
indicată de către Administrația Centrului Comercial Sun Plaza.
Anterior blocării roților sau ridicării vehiculelor, acestea vor fi fotografiate în scopul dovedirii
încălcării prevederilor prezentului Regulament de către conducătorii auto. De asemenea, după
blocarea roților vor fi realizate fotografii ale vehiculului având roata blocată.
Pe parbrizul vehiculelor blocate va fi aplicată o notă informativă care va cuprinde informații
cu privire la abaterea săvârșită precum și pașii pe care conducătorul auto trebuie să îi urmeze
pentru deblocarea autovehiculului.
7. Colectarea, procesarea și stocarea datelor cu caracter personal
Societate Dezvoltare Comercial Sudului (SDCS) S.R.L., în calitate de proprietar al Centrului
Comercial Sun Plaza, este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 23400 la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru detalii privind condițiile colectării, stocării și prelucrării datelor cu caracter personal, vă
rugăm să consultați Regulamentul Parcării cu plată, disponibil la biroul Info situat la etajul 1 al
Centrului Comercial.
8. Modificări
Regulamentul de parcare poate fi modificat sau revizuit fără o notificare prealabilă sau
justificare din partea Centrului Comercial Sun Plaza. Noul ansamblu de reglementări va fi
publicat în locul acestuia la biroul Info, situat la etajul 1 al Centrului Comercial Sun Plaza.

