
F-PS-30-11, Ed. I, Rev.0 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU      

 

Anexă  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor din parcarea 

R.A. Aeroportul Internațional George Enescu Bacău 

 

 

Tarife pentru utilizarea locurilor din parcarea  

R.A. Aeroportul Internațional George Enescu Bacău 

 

I. TARIFE 

 

Tarife parcare (P1) 

1 ora   5 lei 

2 ore 10 lei 

3 ore 15 lei 

4 ore 20 lei 

5 ore 25 lei 

În intervalul  5h – 12h 30 lei 

În intervalul 12h –24h 35 lei 

În intervalul 2 zile – 7 zile 35 lei + 15 lei/zi  

(o săptămână:35+6x15=125) 

Peste 7 zile 125 lei+10 lei/zi 

 

Note: 

 Fracțiunile de oră se consideră oră întreagă; 

 Fracțiunile de zi se consideră zi întreagă; 

 Tariful de 5 lei/oră în primele 5 ore are la bază monitorizarea fluxurilor de intrare/ieșire în 

parcare; 

 Prețurile pentru tichete includ TVA; 

 Pierderea tichetului pentru parcare se penalizează cu plata sumei de 300 lei, care se achită 

la casieria punctului de taxare, de la intrarea în parcare; 

 Timpul alocat gratuit pentru găsirea unui loc de parcare, cât și pentru manevrele de ieșire 

după achitarea tichetului, este de 15 minute. 

 

II. ABONAMENTE 

 

Tip abonament Parcarea Tarif/lună/auto 

Abonament pentru personal navigant/alte solicitări 

(societăți comerciale) 

 

P1 

 

     250 lei fără TVA 

Abonament pentru Rent-a-Car P1 250 lei fără TVA 

 Numărul de locuri pentru acest tip de abonament este limitat, strict delimitat în una din 

alveolele parcării; 

 

      Tip abonament Parcarea Tarif/an/auto 

Abonament parcare lungă durată P1 3.000 lei fără TVA 

 Tip de abonament pentru clienții care desfășoară activități aeroportuare cu caracter 

aproape permanent (Dedeman, UMB etc.).  

   

Pentru abonamentele achiziționate de către persoanele fizice sau juridice achitate integral, 

Regia Autonomă nu restituie sumele aferente perioadelor de timp pentru care nu s-a utilizat parcarea. 
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III. EXCEPȚII:  

 Pentru autovehiculele de serviciu aparținând instituțiilor statului (Vamă, Poliție de 

Frontieră, SRI, Poliție Transporturi, Jandarmerie), nu se percep tarife de parcare.Acestora li se va 

asigura locație de parcare diferită de Parcarea cu plată; 

 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, în locuri amenajate și semnalizate corespunzător. 

 

   

 

                     PREȘEDINTE,                                    Contrasemnează, 

      Valentin IVANCEA                  SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI      

          dr. Elena Cătălina ZARĂ 

 

 

 

 

 

 

 


