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ORDIN

,,01" septembrie 2020 nr. 19

Privind aprobarea Regulamentului
cu privire Ia organizarea qi
func{ionarea parcdrii speciale a
Societlfii cu Rispundere Limitatl
,,Magda-Tur"

in conformitate cu prevederile er:1.71alin.(1) lit.a) din Legea privind societSlile
cu rdspundere limitatd nr.13512007, pct.7 din Hotdrdrea Guvernului cu privire Ia
parc[rile auto cu platd pe teritoriul Republicii Moldova nr.672198, Statutului Societdlii
cu Rispundere Limitat6,,Magda-Tur", -

ORDON:

1. Se aprobd Regulamentul cu privire la organizarea qi funclionarea parcdrii
speciale a Societdlii cu Rispundere Limitatd,,,Magda-Tur" (se anexeazd).

2. Se atribuie qefului parcdrii speciale (Dobzeu Iurie) sarcina:
1) publicIrii prezentului ordin pe pagina web: www.parcarespeciala.md;
2) afiqdrii prezentului ordin la receplie;
3) aducerii la cunoqtinla angajalilor parcdrii speciale a Societilii cu Rdspundere

Limitati ,,Magda-Tur", contra semndturd, a prevederilor prezentului ordin.
3. Prezentul ordin intrd in vigoare la data

*

,ol

,OA
s.B,L.Administrator Vladimir I\EMTANU



Anexa
la Ordinul administratorului
Societdlii cu Rdspundere Limitatd
,,Magda-Tgr"
nr.19 din,,01" septembrie 2020
APROBAT:

Administrator
al Societdlii cu Rdspundere Limitatd
,,Magda-Tur"
Vladimir

0 septem)a
),

REGULAMBNT
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA

PARCARII SPECIALE
A SOCIETAPT CU RASPUNDERE LIMITATA,,MAGDA.TUR"

Capitolul I
DISPOZITII GEI{ERALE

1. Regulamentul cu privire la organizarea qi furrclionarea parcdrii speciale a
Societdlii cu RSspundere Limitatd,,Magda-Tur" (in continuate -Regulament) stabileqte
condiliile qi modul de exploatare aparcdrii speciale amplasate pe adresa mun. Chiqindu,
com. Tru;eni, extravilan, str. Calea Truqenilor nr.46.

2. Prczentul Regulament reglementeazd" rela{iile ce apar in procesul ridicbrii,
exploatdrii, folosirii qi pSstrdrii mijloacelor de transport ridicate in cadrul procesului
contravenlional qi depozitate la paraarea speciald, precum qi in procesul de ridicare qi
depozitare, in alte condilii decAt cele ce cad sub incidenla procesului contravenlional.

3. Activitateaparcdrii speciale a SocietSlii cu Rdspundere Limitatd,,,Magda-Tur"
(in continu are - parcarc special6) se desfrqoard in confoimitate cu prevederile Hotdrdrii
Guvernului nr.672l98 cu privire la parcdrile auto cu platd pe teritoriul Republicii
Moldova, Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare qi
restituire a mijloacelor de transport in cadrul procesului contravenfional, aprobat prin
Hot6r6rea Guvernului nr.55712018, clauzele Contractului de prestdri servicii nr.10 din
17 august 2020, incheiat intre Societatea cu Rdspundere Limitatd ,,Magda-Tur" si
Inspectoratul General al Poliliei, precum qi Capitolele XI (Secfiunea a 3-a) qi XVII
(Secliunea 1) din Cartea alreia a Codului civil al Republicii Moldovanr.llT7l2OO2.

4. Pe teritoriul parcdrii speciale pot fi depozitate doar mijloacele de transport
ridicate de agenlii constatatori ai Poliliei in cadrul procesului contravenfional, in temeiul
Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare qi restituire a
mijloacelor de transpotl in cadrul procesului contravenfional, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernuluinr.557l20l8 si in corespundere cu clauzele Contractului de prestdri servicii



nr.10 din 17 august 2020, încheiat între Societatea cu Răspundere Limitată „Magda-
Tur” și Inspectoratul General al Poliției. 

5. Prin derogare de la prevederile punctului 4 al prezentului Regulament, 
Societatea cu Răspundere Limitată „Magda-Tur” poate presta servicii de ridicare, 
transportare și depozitare la parcarea specială și în alte condiții decât cele reglementate 
de Hotărârea Guvernului nr.557/2018 și clauzele Contractului de prestări servicii nr.10 
din 17 august 2020, încheiat între Societatea cu Răspundere Limitată „Magda-Tur” și 
Inspectoratul General al Poliției, conform tarifelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul 
Regulament, cu condiția că, aceasta nu va afecta calitatea serviciilor prestate în 
corespundere cu condițiile prestabilite în contractul menționat supra. 

6. Depozitarea altor mijloace de transport la parcarea specială decât cele ridicate 
și depozitate în condițiile Hotărârii Guvernului nr.557/2018 și în corespundere  cu 
clauzele Contractului de prestări servicii nr.10 din 17 august 2020, se va face într-un 
spațiu delimitat, fără a afecta numărul locurilor de parcare stabilite în corespundere cu 
prevederile contractului menționat. 

7. Subiecții care se înscriu sub incidența prezentului Regulament sunt salariații 
Societății cu Răspundere Limitată „Magda-Tur” care activează la parcarea specială, 
proprietarii și posesorii mijloacelor de transport ridicate în cadrul procesului 
contravențional și depozitate la parcarea specială sau reprezentanții acestora. 
 

Capitolul II 
PROGRAMUL DE LUCRU 

8. Parcarea specială activează în regim non-stop. 
 

Capitolul III 
MODALITATEA DE EVIDENŢĂ ŞI RESTITUIRE  

A MIJLOACELOR DE TRANSPORT  
9. Parcarea specială ține evidența mijloacelor de transport ridicate, depozitate și 

restituite proprietarului, posesorului sau reprezentantului acestora, prin intermediul 
registratorului desemnat, conform Registrului stabilit în anexa nr.3 la Regulamentul 
privind modul de ridicare, transportare, depozitare și restituire a mijloacelor de transport 
în cadrul procesului contravențional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.557/2018 (se 
anexează). 

10. Accesul proprietarului, posesorului sau al reprezentantului acestora la 
mijlocul de transport depozitat la parcarea specială se efectuează în prezența persoanei 
responsabile de păstrarea acestuia (angajatul serviciului de dispecerat și pază). 

11. Perioada de depozitare a mijlocului de transport ridicat se estimează în ore și 
jumătăți de oră de la plasarea acestuia la parcarea specială pentru primele 6 zile, ulterior 
perioada de depozitare se calculează în zile. 

12. Plata pentru depozitarea mijlocului de transport ridicat se încasează pentru 
fiecare oră și jumătate de oră împlinită de aflare a acestuia în parcarea specială valabil 
pentru primele 6 zile de depozitare, ulterior plata pentru depozitarea mijlocului de 
transport se calculează în zile. 

13. Achitarea cheltuielilor pentru serviciile de ridicare, transportare și depozitare 
a mijlocului de transport la parcarea specială se efectuează în baza devizului de cheltuieli 



eliberat de parcarea specială, în baza tarifelor stabilite în anexa nr.2 la prezentul 
Regulament, care se afișează pe panoul informativ la intrarea de acces pe teritoriul 
parcării speciale. 

14. Restituirea mijlocului de transport de la parcarea specială se efectuează în 
baza cererii scrise a proprietarului, posesorului sau a reprezentantului acestora.  

15. La cererea privind restituirea mijlocului de transport, proprietarul, posesorul 
sau reprezentantul acestora va anexa următoarele înscrisuri confirmative: 

1) copia actului de proprietate/identificare sau a altui înscris din care rezultă 
dreptul de posesiune și/sau folosință asupra mijlocului de transport; 

2) certificatul de restituire a mijlocului de transport eliberat de către agentul 
constatator în conformitate cu Regulamentul privind modul de ridicare, transportare, 
depozitare și restituire a mijloacelor de transport în cadrul procesului contravențional, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.557/2018, cu excepția cazurilor în care mijlocul 
de transport a fost ridicat, transportat și depozitat la parcarea specială în condițiile 
punctelor 5 și 6 din prezentul Regulament; 

3) actele confirmative ce atestă faptul achitării de către proprietar, posesor sau 
reprezentantul acestora a tuturor cheltuielilor de ridicare, transportare și depozitare a 
mijlocului de transport la parcarea specială. 

 
Capitolul IV 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARCĂRII SPECIALE 
16. Parcarea specială (Societatea cu Răspundere Limitată „Magda-Tur”) este în 

drept: 
1) să refuze restituirea mijlocului de transport de la parcarea specială în cazul în 

care proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora nu a prezentat cumulativ toate 
înscrisurile indicate la pct.16 din prezentul Regulament; 

2) să verifice legalitatea înscrisurilor anexate la cererea de restituire a mijlocului 
de transport de la parcarea specială; 

3) să presteze și alte servicii contra plată, decât cele de ridicare, transportare și 
depozitare a mijloacelor de transport, care sunt tangențiale procesului respectiv, cum 
ar fi curățarea, dezinfectarea, asistență tehnică, etc. 

17. Parcarea specială (Societatea cu Răspundere Limitată „Magda-Tur”) este 
obligată: 

1) să asigure paza și integritatea mijloacelor de transport depozitate; 
2) să încaseze cheltuielile doar pentru serviciile prestate; 
3) să asigure depozitarea și restituirea mijloacelor de transport în condiții de 

siguranță, în conformitate cu normele procesului tehnologic corespunzător 
caracteristicilor tehnice ale mijloacelor de transport supuse depozitării și restituirii, 
astfel încât acestea să nu sufere deteriorări; 

4) să asigure păstrarea sigiliului aplicat de către agentul constatator din momentul 
depozitării mijlocului de transport la parcarea specială și până în momentul restituirii 
conducătorului, proprietarului sau posesorului legal al acestora; 

5) să asigure accesul proprietarului, posesorului sau al reprezentantului acestora 
la mijlocul de transport depozitat doar în prezența angajatului parcării speciale; 



6) să interzică intervenția proprietarului, posesorului sau reprezentantului acestora 
asupra mijlocului de depozitat în cazul în care acțiunea acestora ar aduce atingere 
integrității mijlocului de transport și/sau sigiliului aplicat de către agentul constatator; 

7) să ofere posibilitatea de achitare a serviciilor în numerar și cu cardul bancar; 
8) să administreze și să actualizeze în permanență pagina web 

www.parcarespeciala.md; 
9) să restituie imediat mijlocul de transport proprietarului, posesorului sau 

reprezentantului acestora în cazul îndeplinirii condițiilor stabilite la pct.16 din 
prezentul Regulament; 

10) să nu permită accesul neautorizat al persoanelor străine pe teritoriul parcării 
speciale; 

11) să asigure respectarea regulilor de securitate antiincendiară; 
12) să asigure respectarea tuturor obligațiilor, de orice natură, care derivă din alte 

acte normative. 
 

Capitolul V 
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI, POSESORULUI ȘI 

CONDUCĂTORULUI MIJLOCULUI DE TRANSPORT DEPOZITAT 
18. Proprietarul, posesorul și conducătorul mijlocului de transport depozitat este 

în drept:  
1) să solicite restituirea mijlocului de transport de la parcarea specială conform 

cerințelor și ordinii stabilite de prezentul Regulament; 
2) să solicite accesul la mijlocul de transport depozitat; 
3) să înainteze reclamații împotriva acțiunilor ilegale ale angajaților parcării 

speciale. 
20. Proprietarul, posesorul și conducătorul mijlocului de transport depozitat este 

obligat:  
1) să respecte cerințele angajaților parcării speciale; 
2) să se conformeze tuturor indicatoarelor și semnelor de 

informare/avertizare/obligare amplasate pe teritoriul parcării speciale; 
3) să achite toate cheltuielile pentru serviciile de ridicare, transportare, depozitare 

a mijlocului de transport la parcarea specială, precum și alte cheltuieli suportate de 
parcarea specială în condițiile pct.17 subpct.3) din prezentul Regulament; 

4) în momentul restituirii mijlocului de transport să-l examineze, inclusiv 
integritatea sigiliului aplicat de agentul constatator, în vederea depistării eventualelor 
deteriorări în procesul ridicării, transportării sau depozitării acestuia la parcarea 
specială; 

5) în cazul constatării deteriorării integrității mijlocului de transport sau a 
sigiliului aplicat de către agentul constatator, să informeze imediat subdiviziunea Poliției 
din care face parte agentul constatator și administrația parcării speciale. Deteriorările 
constatate se consemnează într-un proces-verbal de examinare tehnică a mijlocului de 
transport, semnat de către proprietarul, posesorul sau reprezentantul acestora și 
reprezentantul subdiviziunii Poliției, care servește drept temei pentru înaintarea 
ulterioară a reclamațiilor. Pretențiile proprietarului, posesorului sau conducătorului 



mijlocului de transport depozitat, nu pot fi considerate temeinice, dacă au fost înaintate 
după părăsirea teritoriului parcării speciale de către mijlocul de transport. 

 
Capitolul VI 

RĂSPUNDEREA  
21. Pentru deteriorările cauzate mijlocului de transport în timpul aflării acestora 

pe teritoriul parcării speciale poartă răspundere materială, în modul stabilit de lege, 
corespunzător gradului de vinovăție, parcarea specială (Societatea cu Răspundere 
Limitată „Magda-Tur”). 

22. Parcarea specială (Societatea cu Răspundere Limitată „Magda-Tur”) nu poartă 
răspundere pentru prejudiciile aduse mijloacelor de transport în circumstanțe de forță 
majoră, precum și din cauza altor situații cauzate de condițiile climaterice. 
 

Capitolul VII 
DISPOZIȚII FINALE 

23. Prevederile prezentului Regulament poartă un caracter obligatoriu pentru toți 
angajații parcării speciale (Societății cu Răspundere Limitată „Magda-Tur”), 
proprietarii, posesorii a căror mijloace de transport au fost depozitate la parcarea 
specială și reprezentanții acestora. 

24. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament poate servi temei de tragere 
la răspundere contractuală, disciplinară, contravențională, civilă sau penală. 

25. În caz de necesitate, administratorul Societății cu Răspundere Limitată 
„Magda-Tur” poate modifica prezentul Regulament. 

 
 

 Prezentul Regulament a fost modificat conform Acordului de modificare a 
Contractului de prestări servicii Nr. 10 din 17 August 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

Anexa nr.3 
la Regulamentul privind modul de ridicare, 

transportare, depozitare și restituire a mijloacelor 
  de transport în cadrul procesului contravențional  

VEH 01 000003 

  
REGISTRU  

de evidență a mijloacelor de transport ridicate, 
depozitate și restituite 

  

Nr. 
crt. 

Numele, prenumele, 
patronimicul/datele 

de contact ale 
conducătorului/ 
proprietarului/ 

posesorului 
mijlocului de 

transport ridicat 

Temeiul 
ridicării, datele 

agentului 
constatator/ 

agentului 
economic care a 

asigurat 
ridicarea și 

transportarea 
mijlocului de 

transport pentru 
depozitare la 

parcarea 
specială/ 

subdiviziunea 
Poliției 

Data și ora 
depozitării, 

numele, 
prenumele, 

patronimicul 
/semnătura 

registratorului, 
numele, 

prenumele, 
patronimicul 

/datele de contact 
și datele de 

identificare ale 
persoanei care a 
adus mijlocul de 
transport spre 

depozitare 

Data și ora, 
temeiul 

restituirii 
mijlocului de 

transport, 
numele, 

prenumele, 
patronimicul 
/semnătura 

registratorului 

Data și ora, numele, 
prenumele, 

patronimicul/ datele 
de contact, datele de 

identificare și 
semnătura persoanei 

căreia i-a fost restituit 
mijlocul de transport 

1. 
     

2. 
     

3. 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 


