MANUAL PENTRU
OPERATORI ȘI
UTILIZATORI AI
PARCĂRILOR SIGURE ȘI
SECURIZATE DESTINATE
CAMIOANELOR
Ediția scurtă

INTRODUCERE
Henrik Hololei
Director-General al Mobilității și Transportului
Comisia Europeană

Parcările securizate sunt esențiale pentru
îmbunătățirea condițiilor pentru șoferi pe perioada
în care aceștia se odihnesc. Dincolo de siguranță,
acestea trebuie să ofere și servicii tipice precum
toalete și dușuri, facilitate pentru spălat, acces la
internet cât și posibilitatea de cumpărare a unei
mese/băuturi, pentru a furniza un standard de
confort. Prin aceste beneficii pentru șoferi, parcările
de acest tip vor contribui la îmbunătățirea condițiilor
de muncă și siguranță pe șosea. Printr-o mai mare
securizare, acestea vor diminua furtul de marfă și
vor aborda problema din ce în ce mai frecventă a
îmbarcării ilegale în camioane. Comisia finanțează
parcările sigure și securizate prin programul
“Connecting Europe Facility” iar ambiția noastră este
aceea ca manualul prezentat să ofere promotorilor,
atât celor publici cât și celor privați informații și
ghidarea necesară pentru a realiza parcări sigure și
securizate, astfel cum au fost solicitate de șoferi și de
sector în ansamblu.
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CUM SĂ PARCURGI
ACEST MANUAL?
Acest manual te va îndruma printr-un concept despre siguranță și
securitate pentru parcările de camioane.
O variantă atât scurtă cât și lungă este disponibilă. Varianta scurtă
oferă o prezentare generală. Varianta lungă oferă informații pentru
profesioniștii care sunt interesați și se concentrează asupra desfășurării
și funcționării unei asemenea parcări sigure și securizate pentru
camioane.

DE CE ESTE NEVOIE CA
PARCĂRILE DESTINATE
CAMIOANELOR SĂ FIE
SIGURE ȘI SECURIZATE?
Siguranța activităților în domeniul transporturilor și siguranța rutieră
sunt esențiale pentru sectorul logistic și cel de transport ce angajează
10 milioane de oameni și reprezintă 5% din PIB-ul Europei. Locurile de
parcare sigure și securizate sunt necesare pentru a diminua problema
din ce în ce mai frecventă a furtului încărcăturii, pasagerilor clandestini
de la bordul camionului și atacurile asupra șoferilor. De asemenea,
acestea asigură șoferilor de camioane o odihnă mai bună, calitativă și
sigură. În concluzie, parcările sigure și securizate sunt un contribuitor
crucial pentru siguranță și securitate.
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CUI ÎI ESTE DESTINAT
ACEST MANUAL?
DEȚINĂTORILOR ȘI DEZVOLTATORILOR DE
PARCĂRI DESTINATE CAMIOANELOR
AUTORITĂȚILOR PUBLICE RESPONSABILE
PENTRU PARCĂRILE DESTINATE CAMIOANELOR
COMPANIILOR DE TRANSPORT,
CURIERAT ȘI ASIGURĂRI
ORGANIZAȚIILOR DE ȘOFERI DE CAMION

UNDE SUNT NECESARE
PARCĂRILE SIGURE ȘI
SECURIZATE PENTRU
CAMIOANE?
Rapoartele de cartografie afișate pe site-ul web al studiului arată
nevoie de parcări sigure și securizate în întreaga Uniune Europeană.
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Aceasta hartă ilustrează analiza în decalaj cu referire la parcările sigure și securizate din UE.

CUM SUNT CLASIFICATE
PARCĂRILE SIGURE ȘI
SECURIZATE PENTRU
CAMIOANE?
Nivel de securitate

Platină

Nivel de securitate

Aur

Nivel de securitate

Argint

Standardul European pentru parcările sigure și
securizate consistă în 4 nivele de securitate. Aceste
nivele se construiesc unul peste altul. Nivelul de
securitate se arată prin următoarele clasificări:
Bronz, Argint, Aur și Platină.

Nivel de securitate

Bronz

Toate nivelele de securitate trebuie combinate cu un set comun,
uniform de cerințe de bază pentru servicii.

Cerințele privind securitatea și serviciile sunt verificate de un terț
acreditat. Acest lucru asigură fiabilitatea și încrederea în sectorul
transporturilor..
Securitatea este evaluată prin caracteristici de securitate și măsurători
ale perimetrului, zonei de parcare, intrării și ieșirii și prin procedurile
aplicate de către personal și a administrație.
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Oricare dispoziție juridică europeană sau națională prevalează asupra criteriilor în prezentul standard.
Dacă oricare dintre aceste criterii standard se consideră nevalide în acest context, se va aplica un criteriu
care va atinge obiectivul criteriului nevalidat în cea mai potrivită măsură.

NIVEL

INTRARE/IEșIRE

ZONA DE PARCARE

PERIMETRU

BRONZ

ARGINT

SUPLIMENTAT DE
BRONZ

AUR

SUPLIMENTAT DE
ARGINT

PLATINĂ

SUPLIMENTAT DE
AUR

■ Elemente vizuale pentru
a distinge faptul că parcarea
este securizată
■ Iluminat la 15 Lux
■ Vegetație tăiată, o
vizibilitate bună

■ Descurajarea fizică
pentru a preveni
accesul neautorizat (e.x.
șanțuri, pietre, gard)
sau monitorizarea și
înregistrarea video continuă
de către personalul instruit
■ Iluminat la 20 Lux

■ Barieră fizică > 1.8m
(înălțime)
■ Iluminat la 25 Lux
■ CCTV care să acopere
întreg perimetrul
■ Măsuri de prevenire a
deteriorării intenționate a
barierelor
■ Zona goală de 1m între
barieră și zona de parcare

■ Bariere cu protecție
pentru escaladare sau
traversare pe sub

■ Doar vehiculele de marfă
și vehiculele autorizate
sunt permise, indicate prin
marcaje
■ Controlul sau inspecția
fizică sau la distanță minim
o data la 24 de ore
■ Benzile trebuie iluminate
la 15 Lux
■ Vegetație tăiată, o
vizibilitate bună

■ Doar vehiculele de marfă
și vehiculele autorizate
sunt permise, indicate prin
marcaje
■ Control sau inspecția
fizică sau la distanță minim
o data la 24 de ore
■ Benzile trebuie iluminate
la 15 Lux
■ Vegetație tăiată, o
vizibilitate bună

■ Contact la fața locului cu
personal sau de la distanță
pentru 24/7
■ Benzi marcate pentru
pietoni și vehicule

■ Parcarea trebuie să fie
controlată video 24/7 sau să
fie prezent personal angajat

■ Iluminat la 25 Lux
■ Sistem de supraveghere
(calitate bună)

■ Bariere
■ Sistem de supraveghere
(evidența intrării vehiculelor)

■ Bariere cu protecție
pentru escaladare sau
traversare pe sub
■ Prevenirea / detectarea
intrușilor, e.x. turnicheți
pentru pietoni
■ Recunoașterea numărului
de înmatriculare

■ Porțile trebuie instalate
■ Numerele de
înmatriculare trebuie să se
potrivească cu bonul
■ Monitorizarea în timp
real a intrării / ieșirii, inclusiv
intrarea / ieșirea pentru
pietoni
■ Dacă există o poartă,
aceasta trebuie să reziste
unui atac extern (ușa
închisă)
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NIVEL

CONDUITA PERSONALULUI

BRONZ
■ Reținerea vehiculelor
neautorizate, astfel încât
acestea să nu poată părăsii
locația
■ Îndepărtarea vehiculelor
neautorizate dacă este
permis în mod legal
■ Planul de evaluare a
riscurilor

ARGINT

AUR

SUPLIMENTAT DE
BRONZ

SUPLIMENTAT DE
ARGINT

■ Personal instruit de
un furnizor de formare
acreditat, care să fie
disponibil 24/7 la fața
locului sau în centrul de
control
■ Numirea personalului
responsabil în mod
oficial pentru conduita
personalului, în cazul
incidentelor
■ Documentarea instruirii
personalului o dată pe
an în vederea prevenirii
incidentelor
■ Raportarea incidentelor
către personal și poliție
trebuie sa fie activat

■ Toți membrii personalului
de securitate trebuie să
fie atestați în conformitate
cu legislația națională /
europeană
■ Persoana responsabilă în
mod oficial pentru conduita
personalului, va programa
verificările de conformitate,
comunicare și recertificare
■ Trebuie sa fie utilizat un
manual tehnic
■ Proceduri de răspuns la
alarme
■ Sistemul de management
al zonei de parcare trebuie
sa fie pregătită pentru
transferul de date de tip
DATEX II
■ Planul de continuitate al
activității

PLATINĂ

SUPLIMENTAT DE
AUR

■ Orice fel de personal de
la distanță trebuie instruit /
acreditat
■ Personalul are un sistem
de comunicare intern
■ Instruirea în domeniul
de securitate a
administratorului site-ului
■ Măsuri împotriva penei
de curent
■ Evaluarea locală a
riscurilor o dată pe an
■ Posibilitatea de rezervare.
Dacă rezervarea este oferită
prin intermediul unei
aplicații sau al unor sisteme
similare, transmiterea
datelor trebuie sa fie în
timp real.

NIVEL DE SERVICII (OBLIGATORIU)
Pentru a fi acordat un certificate de audit pentru oricare din cele
patru nivele de securitate menționate mai sus, nivelul de servicii
obligatorii trebuie îndeplinite.
• Toalete pentru bărbați și femei
disponibile și funcționale.
• Dușuri pentru bărbați și femei
disponibile și funcționale.
• Toaletele curățate și verificate
la interval regulat (cu program de
curățenie).
• Spațiile de spălate, curățate și
verificate la interval regulat (cu program
de curățenie).
• Robinete de apă disponibile și
funcționale.

• Containere de gunoi disponibile la fața
locului.
• Semne clare care să promoveze
siguranța în trafic în interiorul parcării.
• Contactele de urgență afișate în
interiorul parcării.
• Gustări și băuturi disponibile de
cumpărat 24/7.
• Posibilitatea conexiunii la internet.
• Conexiune electrică pentru uz personal.
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NIVEL DE SERVICII (OPȚIONAL)
Următoarele servicii opționale pot fi auditate pentru a asigura
informații fiabile, dar nu vor determina nivelul zonei de parcare.
• Restaurant 24/7 în sau în apropiere de
zona de parcare.
• Substanțe periculoase acceptate sau nu.
• Locuri separate de parcare pentru
substanțele periculoase.
• Electricitate prezentă pentru camioane:
răcire, etc.
• Pentru țările cu condiții meteorologice
relevante: echipamente pentru
îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe
camion.
• Articole de igienă pentru cumpărare.
• Articole de bază pentru cumpărare din
sau în apropiere de zona de parcare.
• Proceduri tehnice de urgență
disponibile (de exemplu, serviciul de
reparații).
• Spălătorie de haine în sau în apropiere
de zona de parcare
• Adăpost împotriva ploii și a soarelui
pentru persoane
• Facilități de agrement pentru șoferi

• Spălătorie de camioane în sau în
apropiere de zona de parcare
• Mese de picnic
• Magazin în apropiere
• Bar pentru gustări simple în apropiere
• Benzinărie în sau în apropiere de zona
de parcare
• Tonomate vending
• Magazin pentru piese în sau în
apropiere de zona de parcare
• Alimente dietetice specifice
disponibile.
• Capacitatea zonei de parcare a
camioanelor (număr de locuri)
• Asistență medicală în apropiere
• Hotel în sau în apropiere de zona de
parcare
• Farmacie în apropiere.
• Secție de poliție în apropiere
• Sistem de colectare automată de tip
vending disponibil.
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Specificații tehnice detaliate ale standardului și orientările de audit
sunt disponibile pe site-ul web al studiului.
Sfera auditului acoperă următoarele elemente.

Identificarea
deficiențelor de
securitate și detectarea vulnerabilitățiilor

Explicarea
cerințelor de
certificare

Auditul de la
fața locului

Evaluarea
documentelor de
planificare

Interviuri
cu persoane
responsabile, cum
ar fi managerul de
site și personalul
de securitate

Descrierea
măsurilor posibile
pentru atingerea
unui nivel de
securitate cât mai
ridicat

Evaluarea
întregului
echipament de
securitate

Evaluarea modului
planificat în
ceea ce privește
categoriile de
securitate și
servicii

Raport
de audit
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PLANIFICAREA
AFACERILOR PENTRU
ZONELE DE PARCARE
SIGURE ȘI SECURIZATE
Operatorii de parcări sigure și securizate trebuie să urmeze acești pași
unul cate unul.

2

1
ANALIZA
PĂRȚILOR
INTERESATE

PLANIFICAREA
FINANCIARĂ

4

3
PLANIFICAREA
AFACERII

PLANIFICAREA
CONSTRUCȚIEI

Părțile interesate ar trebui sa fie implicate in:
ORGANIZARE
ȘI CONSTRUCȚE
Arhitecți
Ingineri de drum
Planificatori de rețele
Companii de construcții
Furnizori de tehnologie
Consilieri juridici
Autorități municipale
Autorități regionale
Autorități naționale

DEZVOLTAREA
AFACERII

FINANȚARE
Finanțare privată
Investitori de capital
Autorități publice
Public privat
Parteneriate
Afaceri auxiliare
Concesionari

Experți în planificarea
afacerilor
Experți financiari
Cercetători ai pieței
Asociații sectoriale
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Următoarele analize ar trebui efectuate înainte de începerea planificării
construcției.

ANALIZA
CLIENTULUI

ANALIZA
FINANCIARĂ

ANALIZA
ECONOMICĂ

Site-ul web al studiului conține un instrument de planificare financiară
și de afacere, care vă va ajuta sa găsiți informații utile pentru procesul
dvs. de afacere și planificare financiară.

CUM SĂ CONSTRUIEȘTI
O PARCARE SIGURĂ ȘI
SECURIZATĂ?
Următorii pași sunt necesari în faza de planificare.

SELECȚIA
DE FURNIZOR

PLANIFICAREA
CONSENTULUI

Pre-audit

MANAGEMENTUL
CONSTRUCȚIILOR
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Pentru a asigura o supraveghere eficientă a tuturor lucrărilor de
construcție, operatorul ar trebui să se bazeze pe o echipa formată din
arhitecți, ingineri de infrastructură, dezvoltatori de afaceri și un singur
lider de proiect care să supravegheze întreaga operațiune.
Experiența practică demonstrează că este esențial să se garanteze
prioritatea ca componentele hardware și software să poată comunica
într-un mod eficient unul cu celalalt. Acest lucru are o importanță
deosebită pentru controlul de intrare/ieșire, camerele de luat vederi,
sistemul de iluminare și sistemul de back-end. De aceea operatorul
parcării trebuie să impună furnizorilor specificații pentru a asigura
integrarea adecvată a componentelor.
Modernizarea zonelor de parcare existente diferă de construcțiile
noi. În timp ce costul unui upgrade poate fi, de obicei, mai mic
decât costul de instalare a unei zone de parcare pe un teren verde,
procesul de proiectare este mult mai dificil datorită necesității de a
face față configurației deja existentă, adeseori neconformă cu cerințele
aplicabile de securitate.
Este posibil ca faza de construcție să includă cel puțin următoarele
elemente:
Nivelarea
cu pietriș pe
platformele de
parcare

Instalarea unui
sistem de plata
(într-un final,
cu bariere)

Instalarea
unui sistem de
supraveghere
video

Turnarea
platformei de
beton deasupra
suprafeței
parcării

Instalarea
unui sistem de
scurgere al apei

Instalarea
infrastructurii
de internet

Instalarea
bordurii de
beton

Instalarea
unui sistem de
iluminare

Certificat
de terți

Site-ul web al studiului conține un plan standard și exemplifică
procesul de planificare a construcției unei zone de parcare sigură și
securizată.
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CUM SĂ CONECTĂM
O ZONA DE PARCARE
SIGURĂ ȘI SECURIZATĂ
LA UN LANȚ LOGISTIC?
Infrastructura IT joaca un rol din ce în ce mai important în gestionarea
zonelor de parcare a camioanelor și comunicarea bidirecțională a
datelor între zona de parcare, utilizatori și autoritățile acesteia, inclusive:

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE
AUTORITĂȚILE PUBLICE
Comunicarea datelor pe platformele
de rezervare și de plată
SCHIMBUL INTEGRAT AL DATELOR CU STRUCTURI
ȘI SISTEME DE INFORMAȚII ELECTRONICE
PRECUM TACOGRAFII INTELIGENTE
Operatorii zonelor de parcare sigure și securizate ar trebui să asigure
afișarea informațiilor privind zona de parcare este uniformă și durabilă
în întreaga Uniune Europeană cu un semn de identificare și o identitate
vizuală.
Recomandările cu privire la API pentru parcările sigure și securizate
sunt disponibile pe site-ul web al studiului. Acestea pot servi ca o
bază valoroasă pentru dezvoltarea de platforme informatice care
conectează diferite aplicații IT și aplicații pe mobil în zonele de parcare
sigure și securizate.
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REZERVĂRI
Opțiunile de rezervare includ următoarele posibilități:

REZERVARE PRIN TELEFON
REZERVARE PRIN FORMULAR
DE CONTACT ONLINE
REZERVARE PRIN SISTEME INTEGRATE LA
BORD SAU SISTEME DE TIP DISPECERAT
(ÎN TIMP REAL)
REZERVARE PRIN PLATFORME DE
REZERVARE (ÎN TIMP REAL)
REZERVARE BAZATĂ PE CONTRACTE
CU ZONA DE PARCARE
REZERVARE PRIN APLICAȚII MOBILE
(ÎN TIMP REAL)
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Opțiunile de plată includ următoarele posibilități:
Online prin plata cu cardul de credit sau
prin transfer bancar online (pe utilizare)
Prin aplicații mobile prin plata cu
cardul de credit sau prin transfer
bancar online (pe utilizare)
Prin sisteme integrate precum
sistemul “toll” (pe utilizare)
Folosind un model de abonament. (pe
utilizare, preț global sau combinat)
Opțiunea Cross-selling (prețul redus
în funcție de combustibilul cumpărat)
Plata numerar la fata locului

Aplicații pe telefon ce permit utilizatorilor să rezerve locuri de parcare
încep sa fie disponibile pe piață. In 2018 cele mai relevante aplicații
de acest tip sunt “Snap Account”, “Truck Parking Europe”, "Reststop",
"Kopilot" și “Secure Truck Parking”.
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UNDE POT GĂSI
PREZENTAREA
ACTUALELOR PARCĂRILOR
SIGURE ȘI SECURIZATE DIN
UNIUNEA EUROPEANĂ?
Pe site-ul web al studiului puteți vedea bunele practici ale operatorilor
din diferite regiuni ale Uniunii Europene care funcționează cu succes în
zonele de parcare sigure și securizate.
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CITIȚI MAI
DEPARTE
Pe site-ul web al studiului puteți găsi informații utile în ceea ce
privește parcările sigure și securizate destinate camioanelor, incluzând
următoarele raporturi:

VERSIUNEA
DETALIATĂ
A
MANUALULUI

UN RAPORT DE
BILANȚ AL
SITUAȚIEI

SECTORUL
VIZAT AL
STUDIULUI

O ANALIZĂ A
PROBLEMEI

UN MANUAL
API

PREZENTAREA
PARCĂRILOR DE
ACEST TIP DIN
UE
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