
ANUNŢ 

IMPLEMENTARE 

SISTEM PLATĂ PARCARE PRIN SMS 

 

Începând cu data de luni 02 octombrie 2017, Municipiul Mediaş beneficiază de cel mai inteligent sistem de plată a parcării. 

Primăria Municipiului Mediaş prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, a decis implementarea serviciului TPARK® de plată a parcării prin SMS. 

Plata taxei de parcare pentru parcările amenajate din Municipiul Mediaş se va putea achita rapid și simplu, direct cu telefonul mobil. 

Autotaxarea prin intermediul parcometrelor amplasate în parcările publice amenajate va funcţiona concomitent cu noua facilitate acordată şofer ilor prin 

noul sistem de plată prin SMS. 

Informaţii suplimentare vor fi postate pe site-ului oficial al Primăriei Mediaş şi vor fi făcute publice prin intermediul canalelor mass-media autohtone (radio, 

TV). 

Concomitent vor fi amplasate panouri informative în toate parcările amenajate cu plată din Municipiul Mediaş. 

Cum puteți plăti parcarea în doar câteva secunde? 

Șoferii din Mediaș au la dispoziție 3 opțiuni de plată a parcării cu telefonul mobil. Plata parcării se realizează rapid trimițând un SMS la numărul scurt 

7420 în care menționati codul aferent opțiunii de plată și numărul de înmatriculare al mașinii: 

 Zona 1: 171 NRMAȘINĂ (ex: 171 SB00ABC) – pentru 1 ORĂ de parcare – cost 1.30 € + TVA 

 Zona 2: 172 NRMASINĂ (ex: 172 SB00ABC) – pentru 1 ORĂ de parcare – cost 0.80 € + TVA 

 Zona 4: 174 NRMASINĂ (ex: 174 SB00ABC) – pentru 2 ORE de parcare – cost 0.30 € + TVA 

 

 După expedierea SMS-ului, veți primi un mesaj care confirmă că parcarea a fost activată. 

Ex: Ati parcat SB00ABC pt. 2h în Medias Zona 4. Plata expira la 27/09/2017 11:48. Cost 0.30EUR+TVA/SMS 

 

Zona  Parcari cu plata  Program 
MESAJ SMS 

LA NR. 
MESAJ TEXT Valoare Durata 

Zona 1 Piaţa Regele Ferdinand I 
Luni- Vineri  8.00 -20.00 

7420 171 SB00ABC 1,30 € +TVA 1 ora 
Sambata 8.00-14.00 

Zona 2 Str. St. L. Roth II 
Luni- Vineri  8.00 -20.00 

7420 172 SB00ABC 0,80 € +TVA 1 ora 
Sambata 8.00-14.00 

Zona 4 

Str. St. L. Roth IV 

Luni- Vineri  8.00 -17.00 7420 174 SB00ABC 0,30 € +TVA 2 ore 

Str. Eminescu 

Str.I.C.Brătianu 

Str. Unirii 

Str.Pompierilor 

Str.C.Brâncoveanu 

 P-ţa Corneliu Coposu  

Parcare Hotel Central 

Str.Cloşca (Parcare Spital) 
 

Panouri informative vor fi amplasate în parcările amenajate cu plată din Municipiul Mediaş conform machetelor: 

http://www.tpark.ro/


   

 IMPORTANT 

 Lipsa SMS-ului de răspuns indică faptul că parcarea nu a fost plătită. 

 Două sau mai multe SMS-uri consecutive însumează timpul de parcare. 

 Sistemul TPARK® de plată a parcării cu telefonul mobil este disponibil pentru utilizatorii rețelelor de telefonie DIGI, Orange, Telekom și Vodafone. SMS-

ul este taxat suplimentar în rețeaua Orange cu 0,05€+TVA. 

 

În plus, aveți la dispoziție aplicația gratuită TPARK, pentru Android, iOS și Windows Phone, prin intermediul căreia puteți realiza plata parcării prin SMS 

simplu și comod, fără a mai memora numerele scurte sau codurile aferente duratelor de parcare, în 32 de orașe din România. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.innovaapps.tpark.ro&referrer=utm_source%3Dwebsite%26utm_medium%3Dslider
https://itunes.apple.com/ro/app/sms-parking-romania/id852625352?mt=8&utm_source=website&utm_medium=buton&utm_campaign=header
https://www.microsoft.com/ro-ro/store/p/tpark/9nblggh1npl0

