
 

 

 

 

 

Compania Municipala Municipală Parking București 

anunță deschiderea de noi parcaje 
 

 
 

București, 15.05.2022 – Compania Municipală Parking București S.A. anunță 

deschiderea, în data de 01.06.2022, a unor noi parcaje amenajate cu plată, după cum 

urmează: 

 

1. În zona de tarifare 0 – tarif 10 lei/oră (pentru primele două ore, începând cu a 

treia oră se aplică suprataxarea 20 lei/oră), parcaje operabile de Luni până Vineri 

între orele 07:00 – 23:00, în zilele de sărbători legale - gratuit: 

 

• Parcajul JEAN LOUIS CALDERON 1 - indicativ parcare P2572 - este o 

parcare de utilitate publică generală cu plată avizat ca atare de către Comisia 

Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București cu avizul cu 

numărul 13922-24-1/06.08.2019 

 

 

2. În zona de tarifare 1 – tarif 5 lei/oră (pentru primele două ore, începând cu a 

treia oră se aplică suprataxarea 10 lei/oră), parcaje operabile de Luni până Vineri 

între orele 07:00 – 23:00, în zilele de sărbători legale - gratuit: 

 

• Parcajul ARTHUR VERONA 2 - indicativ parcare P5222 - este o parcare de 

utilitate publică generală cu plată avizat ca atare de către Comisia Tehnică de 

Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București cu avizul cu numărul 

1345-24/16.01.2020 

 

• Parcajul CLOPOTARII VECHI – indicativ parcare P1813 - este o parcare de 

utilitate publică generală cu plată avizat ca atare de către Comisia Tehnică de 

Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București cu avizul cu numărul 

1886-6/28.05.2010 

 



 
 

• Parcajul JEAN LOUIS CALDERON 2 – indicativ parcare P4805 - este o 

parcare de utilitate publică generală cu plată avizat ca atare de către Comisia 

Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București cu avizul cu 

numărul 13922-24-2/06.08.2019  

 

• Parcajul JEAN LOUIS CALDERON 3 – indicativ parcare P9991 - este o 

parcare de utilitate publică generală cu plată avizat ca atare de către Comisia 

Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București cu avizul cu 

numărul 13922-24-3/06.08.2019 

 

 

Modalități de plată a parcării - online prin aplicația Parking București – folosind 

cardul bancar sau prin SMS la numărul 7458. 

 

Abonamentele destinate persoanelor fizice și/sau persoanelor juridice pot fi 

achiziționate direct din aplicația Parking București. 

 

Pentru încheierea contractelor de folosință exclusivă destinate persoanelor juridice 

și/sau contractelor cu sau fără rezervarea locului de parcare destinate persoanelor 

fizice riverane, puteți contacta departamentul Comercial din cadrul CMPB S.A. la 

adresa comercial@cmpb.ro. 
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