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INSTRUCȚIUNI
privind parcarea autovehiculelor în cadrul complexului
Colina Universității
(valabile începând cu 1 octombrie 2018)

Parcarea autovehiculelor în cadrul complexului Colina universității se realizează în limita locurilor disponibile marcate, în cadrul a trei zone A, B, C și a unei sub-zone de vizitatori (ZV) aflată în incinta zonei B.
Locurile de parcare pot fi repartizate, în limita acestora, numai personalului angajat al universității și studenților
cazați în cadrul Complexului Colină.
Conducerea universității prin Direcția General-administrativă alocă fiecărei facultăți un număr de locuri, pentru
personalul angajat (zonele B si C) și pentru studenți (zona A).
Locurile de parcare, pentru autovehiculele personalului, sunt alocate pe zone de parcare, direct proportional cu
numărul angajaților posesori de autovehicul, care au sedii de lucru și desfășoară activități în cadrul Complexului
Colina universității. Facultățile care nu au sedii de lucru în cadrul Complexului Colină dar desfășoară ore aici, prin
cadrele didactice proprii, (ex. Matematică – Informatică, Litere etc …) vor primi permise de parcare pentru cadrele
didactice în cauză, fără precizarea zonei. Cei care au acces în parcare pe baza unor permise de intrare fără
precizare de zonă, vor parca, de preferință, în zona de vizitatori (ZV), sau, pentru perioade scurte, în alte locuri
libere.
Autovehiculele din parcul auto al Universității dar și cele aparținând membrilor Biroului Consiliului de
Administrație, Biroului de conducere al Senatului și coordonatorilor altor structuri din universitate (Directia
general-administrativă, IDFR, Libraria Transilvania, Institut de cercetare, Centrul multicultural, Serviciul camine,
Serviciul cantine, Of. juridic etc.) au acces liber în parcare, cu recomandare de parcare în zona de vizitare. De
asemenea, pentru staționări de scurtă durată, autovehicule proprietate a angajatilor mentionati anterior pot
parca în orice loc găsit liber.
Toți administratorii căminelor din Complexul Colina Universității au locuri de parcare rezervate în zona A.
Clubul Sportiv Universitatea (CSU) are alocate 3 locuri de parcare în zona aferentă sediului de lucru.
Autovehiculele pentru aprovizionare și taxiurile au acces în parcare cu justificarea staționării. Justificarea se va
face la portar. În aceste situații portarul va ridica bariera.
Autovehiculele de intervenție (salvare, poliție, pompieri, jandarmerie) dar și cele ce oferă suport unor servicii
(utilități, reparații, remedieri avarii etc.) pot intra în parcare ori de câte ori este nevoie, accesul acestora fiind
facilitat de către portar.
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Orice altă persoană care dorește să parcheze în zonele de parcare ale Colinei universității, va avea acces dacă a
fost anunțată anticipat (nume, prenume şi număr autovehicul) la portar de către angajati din Direcția General
administrativă.
Este interzisă staționarea autovehiculelor în zona limitrofă din fața căminelor 12, 15 și 16.
La nivelul fiecărei facultăți locurile de parcare sunt alocate angajaților și studenților de către o comisie formată din
decanul faculății, prodecanul cu studenții și un student senator din facultate. Comisia este nominalizată prin
decizia decanului, comunicată Directorului General administrative și Prorectorului cu studenții.
Aspectele prioritare recomandate (nu obligatorii) pentru alocarea locurilor sunt legate de sediul de lucru,
frecvența activităților pe Colina universității, grad didactic în cazul angajaților, distanța dintre domiciliu și Brașov
și situația școlară a anului anterior/media de admitere, anul de studiu, în cazul studenților.
Accesul în parcare este acordat pentru o perioadă de 10 luni (1 octombrie – 31 iulie).
Persoanele angajate care vor primi acces în zona parcării Colină vor putea înregistra maxim o mașină (un singur
număr de inmatriculare) proprietate personală (sau a familiei în cazul studenților). Nu este permisă parcarea unor
mașini de serviciu, aparținând unor societăți comerciale.
În cadrul tuturor zonelor de parcare (incluzând și căile de acces) ale parcării Colină se aplică legislația specifică
circulației vehiculelor pe drumurile publice, inclusiv sancțiunile aferente. În acest sens, în situațiile nerespectării
regulilor Universitătii privind parcarea dar și la săvârșirea altor nereguli de circulație, Universitatea Transilvania își
rezervă dreptul de a colabora cu Poliția Municipiului Brașov (Biroul Poliției universitare) și Poliția locală Brașov, în
vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de legislație.
Persoanele care nu vor respecta regulile de parcare (parchează în zone nemarcate, blochează traficul în zona
parcării etc.) sau vor fi sancționate pentru alte abateri de la regulile de circulație în zonă își vor pierde dreptul de
parcare pentru o perioadă de 1 an.
În perioada 1 august – 30 septembrie a fiecărui an, parcarea în zona Complexului Colină este liberă, în limita
locurilor de parcare existente. Persoanele care vor parca în afara acestor locuri vor fi sancționate pe Poliție
conform legislației în vigoare, specifice circulației pe drumurile publice. În funcție de necesități, Direcția Generaladministrativă a universității poate limita accesul mașinilor în parcare și în această perioadă.
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