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Card de parcare pentru
persoanele cu handicap
în Uniunea Europeană:
condiții în statele membre

Informații suplimentare:
http://parkingcard.europa.eu

Comisia Europeană

Cum vă puteți procura publicațiile
Uniunii Europene?
Publicații de vânzare:

A ș e z a ț i p l i a n t u l l a fe re a s t ră l â n g ă
c a r d u l d u m n e avo a s t ră d e p a r c a r e,
astfel încât limba (limbile) țării pe care
o vizitați să fie vizibilă (vizibile).

• prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• de la librăria pe care o frecventați, menționând titlul,
editura și/sau numărul ISBN;
• contactând direct unul dintre agenții noștri de
vânzări. Puteți obține datele de contact ale acestora
vizitând http://bookshop.europa.eu sau trimițând un
fax la +352 2929-42758.
Publicații gratuite:
• prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• la reprezentanțele sau delegațiile Comisiei Europene.
Puteți obține datele de contact ale acestora vizitând
http://bookshop.europa.eu sau trimițând un fax la
+352 2929-42758.

Folosiți-l ca o copertă pentru broșură.

Card de parcare pentru
persoanele cu handicap în
Uniunea Europeană:
condiții în statele membre

Comisia Europeană
Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă,
Afaceri Sociale și Egalitatea de Șanse
Unitatea G.3
Integrarea persoanelor cu handicap
Manuscris finalizat în februarie 2008

Document întocmit în temeiul Recomandării 2008/205/EC
a Consiliului. Comisia Europeană și orice persoană care
acționează în numele Comisiei nu sunt răspunzătoare pentru utilizarea care poate fi dată informațiilor conținute în
prezenta publicație.

Europe Direct este un serviciu destinat
să vă ajute să găsiți răspunsuri la întrebările pe care vi le puneți despre Uniunea
Europeană.
Un număr unic gratuit (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Unii operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la
numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri.

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt
disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).
© Comunitățile Europene, 2009
Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei
O fișă bibliografică figurează la sfârșitul prezentei publicații.
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații Oficiale ale
Comunităților Europene, 2009
ISBN 978-92-79-10564-7
doi: 10.2767/77152
Printed in Luxembourg
Tipărit pe hârtie înălbită fără clor

Asistență și informații
generale
Prezenta broșură reprezintă o fișă informativă care oferă o
prezentare generală privind condițiile de utilizare a unui
card de parcare pentru persoanele cu handicap în diferite
state membre ale Uniunii Europene.
Înainte de a călători într-un alt stat, citiți normele în vigoare în acel stat. În anumite cazuri va trebui să solicitați
informații suplimentare la fața locului.
Folosiți informațiile furnizate în interiorul pliantului în limba
statului pe care îl vizitați, afișându-l lângă cardul dumneavoastră de parcare. Aceste informații vor pune la dispoziția
autorităților locale justificarea conform căreia cardul dumneavoastră are la bază un model comunitar standardizat și
trebuie să beneficiați de toate facilitățile de parcare asociate
acordate persoanelor cu handicap în statul respectiv.
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BELGIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă.
În cele mai multe zone, puteți parca în mod gratuit și fără
limită de timp în locurile în care se solicită taxă.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca fără limită de timp în locurile în care parcarea
este gratuită, dar există restricții de timp.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să parcheze în mod gratuit, însă numai în zonele
rezervate persoanelor cu handicap.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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BULGARIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Pentru a parca în afara zonelor populate, vehiculele pot
staționa în afara părții carosabile a șoselei. Parcarea pe partea carosabilă a șoselei este interzisă.
În zonele populate, proprietarul sau administrația care gestionează strada are dreptul să desemneze sectoare, străzi
sau părți de stradă drept zone pentru parcare pe durata
scurtă între anumite ore. Durata de parcare nu va fi sub 30
de minute și nu va depăși 3 ore.

ÎN PARCĂRI
Zonele de parcare sunt marcate prin semne de circulație,
marcaje rutiere și instrucțiuni privind condițiile de parcare. Consiliului municipal corespunzător i se permite stabilirea unei taxe de parcare.
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REPUBLICA CEHĂ
ÎN GENERAL
Numai titularii insignei O1 își pot parca vehiculele în parcări
rezervate persoanelor cu handicap marcate cu simbolul O1.

PE STRĂZI
În anumite cazuri și numai dacă este absolut necesar, șoferii
cu insigna O1 pot ignora semnele de „parcare interzisă” pentru perioada respectivă (siguranța și fluiditatea traficului
rutier nu trebuie perturbate).
În anumite cazuri și numai dacă este absolut necesar,
mașinile care afișează insigna O1 pot ignora următoarele semne:
„Zákaz vjezdu” (Intrarea interzisă)
„Průjezd zakázán” (Numai pentru acces)
„Zásobování vjezd povolen” (Numai pentru aprovizionare)
„Vjezd povolen pouze pro” (Numai cu excepția)
„Dopravní obsluze vjezd povolen ” (Riverani)
„Mimo dopravní obsluhu” (Cu excepția riveranilor).
În anumite cazuri și numai dacă este absolut necesar,
mașinile marcate cu insigna O1 pot merge în spații semnalizate ca „zone pietonale”.

ÎN PARCĂRI
Verificați la fața locului dacă parcările private aplică un regim special persoanelor cu handicap.
O persoană care deține o insigna O1 poate solicita autorității
administrative stabilirea unui loc de parcare rezervat la
domiciliul său.
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DANEMARCA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Următoarele limite de timp se aplică în cele mai multe zone
vehiculelor care afișează cardul de parcare:
• unde parcarea este interzisă puteți parca cel mult 15 minute, numai dacă nu obstrucționați traficul;
• unde parcarea este limitată la 15-30 minute, puteți parca cel mult o oră;
• unde parcarea este gratuită, însă limitată la una, două
sau trei ore, puteți parca pe durată nelimitată.
În anumite zone trebuie să plătiți pentru a parca. În cazul în
care plătiți la sosire pentru durata maximă permisă, există
posibilitatea să parcați fără limită de timp.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale, cu excepția
cazurilor în care concesiile locale permit acest lucru în mod
specific.
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
Parcările nu oferă niciun fel de concesii vehiculelor care
afișează cardul de parcare.
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GERMANIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile. Nu parcați în cazul în care
spațiul este marcat cu numele unei persoane sau cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
• Puteți parca cel mult trei ore în locurile de parcare situate pe străzi sau în zone unde parcarea este altfel interzisă.
• Puteți depăși durata de parcare în locurile de parcare situate pe străzi sau în zone unde parcarea este
restricționată.
• Puteți parca în mod gratuit în locuri de parcare unde se
solicită o taxă prin intermediul aparatelor automate de
plată sau al parcometrelor.
• Puteți parca în locurile de parcare rezervate riveranilor
cel mult trei ore.
• Puteți parca în zonele cu trafic restricționat și în afara locurilor de parcare amenajate cu condiția să nu
împiedicați traficul.
• Parcați în zonele pietonale numai în cazul în care concesiile locale permit acest lucru în mod explicit. Verificați
la fața locului. Chiar dacă acest lucru este permis, puteți
intra și parca numai la anumite ore.
Notă: Aceste concesii privind parcarea se aplică numai în
cazul în care nu există o opțiune de parcare alternativă disponibilă în zonă. Limita maximă de timp pentru parcare nu
poate depăși 24 de ore.

ÎN PARCĂRI
Reglementările privind parcările variază. Verificați indicațiile
din parcare sau întrebați un supraveghetor.
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ESTONIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare pentru persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând
un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Există posibilitatea să parcați în locurile în care parcarea
este interzisă numai în cazul în care mașina este în întregime parcată pe trotuar și nu obstrucționați traficul.
ÂÂ Se recomandă să verificați la fața locului.
Puteți parca în mod gratuit și fără limită de timp în locurile
în care se solicită taxă.
Puteți parca fără limită de timp pe străzile unde parcarea
este gratuită, dar există restricții de timp.
Un șofer cu handicap nu trebuie să aibă limită de timp pentru parcare.
Un șofer care conduce o persoană cu handicap poate opri
pentru ca aceasta să poată urca sau coborî.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să fie parcate în mod gratuit. Verificați indicațiile
din parcare sau întrebați un supraveghetor.
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IRLANDA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă.
Taxele de parcare și concesiunile privind durata de parcare
pentru vehiculele care afișează cardul de parcare variază.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
În anumite parcări sunt oferite concesii privind plata vehiculelor care afișează cardul de parcare.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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GRECIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile. Nu parcați în cazul în care
spațiul este marcat cu numele unei persoane sau cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
Utilizarea cardului de parcare permite parcarea pe străzile
publice sau în locurile destinate traficului rutier, pietonilor
sau animalelor în funcție de prioritate.
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă.
În cele mai multe zone, trebuie să achitați taxa de parcare
oriunde se solicită această taxă.
ÂÂ Verificați la fața locului.
În cele mai multe zone, puteți parca fără limită de timp în
locurile în care parcarea este gratuită, dar există restricții
de timp.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să fie parcate în mod gratuit. Verificați indicațiile
din parcare sau întrebați un supraveghetor.
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SPANIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă, cu excepția
cazurilor în care concesiile locale permit acest lucru în mod
specific.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Taxele de parcare și concesiunile privind durata de parcare
pentru vehiculele care afișează cardul de parcare variază.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale, cu excepția
cazurilor în care concesiile locale permit acest lucru în mod
specific.
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
În cele mai multe locuri, parcările oferă concesii vehiculelor care afișează cardul de parcare.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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FRANȚA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.
Deși există un sistem național de concesii privind parcarea,
pot exista variații locale.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Legislația insistă asupra accesului gratuit la locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap și interzice orice fel
de dispoziții care să limiteze accesul acestora.

PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă.
Trebuie să achitați taxa de parcare în locurile în care se solicită această taxă. În Paris și în alte orașe, vehiculele care
afișează cardul de parcare pot fi parcate în mod gratuit.
ÂÂ Verificați la fața locului.
În multe zone, puteți parca fără limită de timp în locurile în
care parcarea este gratuită, dar există restricții de timp.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
Parcările oferă concesii vehiculelor care afișează cardul de
parcare.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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ITALIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu o linie galbenă și
cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile. Nu parcați în
cazul în care spațiul este marcat cu numele unei persoane
sau cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
Puteți parca pe străzile unde parcarea este interzisă numai
în caz de urgență și numai dacă nu obstrucționați traficul.
În cele mai multe zone, trebuie să achitați taxa de parcare
oriunde se solicită această taxă.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca fără limită de timp în locurile în care parcarea
este gratuită, dar există restricții de timp.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale sau ZTL (zone
cu trafic limitat), cu excepția cazurilor în care concesiile locale permit acest lucru în mod specific.
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
1 din 50 de locuri în cadrul parcărilor publice este marcat
pentru utilizarea de către vehiculele care afișează cardul de
parcare. Vehiculele care afișează cardul de parcare pot parca în acele spații în mod gratuit.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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CIPRU
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă.
Puteți parca în mod gratuit și fără limită de timp pe străzile
unde se solicită taxă.
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări publice permit vehiculelor care afișează
cardul de parcare să fie parcate în mod gratuit.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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LETONIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Puteți parca mașina în mod gratuit pe locurile de parcare
special amenajate destinate persoanelor cu handicap.
Persoanele care dețin un card de parcare pentru persoane
cu handicap pot ignora următoarele semne:
„Stāvēt aizliegts” (Parcarea interzisă)
„Apstāties aizliegts” (Staționarea interzisă).

ÎN PARCĂRI
Nu se oferă niciun fel de concesii vehiculelor care afișează
cardul de parcare.
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LITUANIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Puteți parca în locurile în care parcarea este interzisă numai
dacă nu obstrucționați traficul.
Puteți parca în mod gratuit și fără limită de timp în locurile în care se solicită taxă, însă numai în spațiile marcate cu
un simbol reprezentând un scaun cu rotile.
Puteți parca fără limită de timp în locurile în care parcarea
este gratuită, dar există restricții de timp.
Puteți conduce într-o zonă în care traficul este interzis.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să parcheze în mod gratuit, însă numai în zonele
rezervate persoanelor cu handicap. Verificați indicațiile din
parcare sau întrebați un supraveghetor.
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LUXEMBURG
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Nu se oferă niciun fel de concesii vehiculelor care afișează
cardul de parcare.

ÎN PARCĂRI
Nu se oferă niciun fel de concesii vehiculelor care afișează
cardul de parcare.
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UNGARIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Puteți parca în mod gratuit în locurile în care se solicită
taxă.
Puteți depăși limita de timp în locurile în care parcarea este
gratuită, dar există restricții de timp.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să parcheze în mod gratuit.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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MALTA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.
Detalii privind concesiile de parcare disponibile persoanelor cu handicap pot fi obținute din partea autorităților malteze la următoarea adresă:
Director
Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita'
Centru Hidma Socjali
Santa Venera
Malta
e-mail: helpdesk@knpd.org
www.knpd.org

PE STRĂZI
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
ÂÂ Verificați la fața locului.
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ȚĂRILE DE JOS
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile. Nu parcați în cazul în care
spațiul este marcat cu numele unei persoane sau cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
Puteți parca cel mult trei ore în locurile în care parcarea este
interzisă, numai dacă nu obstrucționați traficul.
Trebuie să achitați taxa de parcare oriunde se solicită această taxă și trebuie să respectați limita de timp. Pot exista
variații locale.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca fără limită de timp în locurile în care parcarea
este gratuită, dar există restricții de timp (zona albastră).
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
Nu se oferă niciun fel de concesii vehiculelor care afișează
cardul de parcare.
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AUSTRIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile. Nu parcați în cazul în care
spațiul este marcat cu numele unei persoane sau cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde staționarea și parcarea sunt interzise.
În cele mai multe zone, puteți parca în mod gratuit și fără
limită de timp unde se solicită taxă.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca fără limită de timp în locurile în care parcarea
este gratuită, dar există restricții de timp.
Puteți conduce și parca în zonele pietonale, însă numai în
perioadele în care au acces vehiculele de aprovizionare.
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
Parcările publice nu oferă niciun fel de concesii vehiculelor
care afișează cardul de parcare.
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POLONIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.
Persoanele care dețin un card de parcare pentru persoanele cu handicap pot ignora următoarele semne de circulație,
cu condiția unor precauții speciale:
„Zakaz ruchu w obu kierunkach” (Accesul interzis în ambele sensuri)
„Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych” (Accesul interzis vehiculelor cu motor,
cu excepția motoretelor și a bicicletelor cu motor)
„Zakaz wjazdu autobusów” (Accesul interzis autobuzelor)
„Zakaz wjazdu motocykli” (Accesul interzis motocicletelor)
„Zakaz wjazdu motorowerów” (Accesul interzis bicicletelor cu motor)
„Zakaz postoju” (Parcarea interzisă)
„Zakaz postoju w dni nieparzyste” (Parcarea interzisă în zilele impare)
„Zakaz postoju w dni parzyste” (Parcarea interzisă în zilele pare)
„Strefa ograniczonego postoju” (Zonă cu parcare
restricționată).
Dispozițiile menționate anterior se aplică de asemenea:
• unui șofer care transportă o persoană cu mobilitate
redusă;
• membrilor sau personalului instituțiilor care se ocupă de
îngrijirea, reabilitarea sau educarea persoanelor cu handicap care se află sub îngrijirea acestora;
• șoferilor vehiculelor care afișează un card de parcare
emis în străinătate.
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PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă. Puteți parca în mod gratuit și fără limită de timp în locurile în care se
solicită taxă, însă numai în spațiile marcate cu un simbol
reprezentând un scaun cu rotile.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca pe oricare parte a străzii unde parcarea este interzisă în zilele pare și impare, numai dacă nu obstrucționați
traficul.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale, cu excepția
cazurilor în care concesiile locale permit acest lucru în mod
specific.
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
Nu se oferă niciun fel de concesii vehiculelor care afișează cardul de parcare. Cu toate acestea pot exista variații locale.
ÂÂ Verificați la fața locului.
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PORTUGALIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile sau cu un simbol reprezentând
o femeie însărcinată sau o femeie cu un copil în brațe. Nu
parcați în cazul în care spațiul este marcat cu un nume sau
cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
Nu parcați pe străzi unde parcarea este interzisă, cu excepția
cazului în care este absolut necesar și pe o durată scurtă și
nu obstrucționați traficul rutier sau pietonal.
Trebuie să achitați taxa de parcare în locurile în care se solicită această taxă și nu trebuie să depășiți limita de timp.
Nu trebuie să depășiți limitele de timp în locurile în care se
aplică restricții de timp.
Locurile de parcare din apropierea domiciliilor persoanelor
cu handicap pot fi rezervate.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
În general, parcările nu oferă concesii vehiculelor care afișează
un card de parcare pentru persoanele cu handicap.
Anumite autorități locale stabilesc un loc de parcare rezervat la domiciliul unei persoane cu handicap.
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ROMÂNIA
ÎN GENERAL
În cadrul spațiilor de parcare din apropierea clădirilor de
utilitate publică, precum și în parcările amenajate, cel puțin
4% din totalul numărului de locuri, însă nu mai puțin de 2
locuri, sunt adaptate, rezervate și semnalizate prin simboluri internaționale pentru a fi folosite în mod gratuit de către persoanele cu handicap.
Administratorul locurilor de parcare din domeniul public
distribuie locuri de parcare în mod gratuit persoanelor cu
handicap care au solicitat și au nevoie de un loc de parcare
cât mai aproape posibil de domiciliu acestora.
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SLOVENIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.

PE STRĂZI
Puteți parca cel mult două ore în locurile în care parcarea
este interzisă, numai dacă nu obstrucționați traficul.
Trebuie să achitați taxa de parcare în locurile în care se solicită această taxă și trebuie să respectați limita de timp.
În cazurile în care vi se permite să parcați pe trotuar, trebuie să vă asigurați că cel puțin 1,6 m rămân disponibili pentru pietoni.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să fie parcate în mod gratuit.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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SLOVACIA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile. Vehiculele marcate cu simbolul O1 au dreptul să utilizeze zonele în care parcarea este
interzisă. Nu parcați în cazul în care spațiul este marcat cu
numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
Șoferul unui vehicul care transportă o persoană cu handicap grav, dar care trebuie să folosească transportul individual, vehicul marcat cu simbolul O1, nu este obligat
să respecte interdicțiile privind parcarea, cu condiția să nu
obstrucționeze traficul.
Un vehicul marcat cu simbolul O1 poate ignora următoarele semne:
„Neplatí pre zásobovanie” (Cu excepția vehiculelor de aprovizionare)
„Iba zásobovanie” (Numai vehiculele de aprovizionare)
„Neplatí pre Prepravné služby” (Cu excepția serviciilor de
transport)
„Prepravné služby” (Servicii de transport).

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să parcheze în mod gratuit sau să beneficieze de
reducere.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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FINLANDA
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile. Nu parcați în cazul în care
spațiul este marcat cu numele unei persoane sau cu numărul de înmatriculare al vehiculului.

PE STRĂZI
În anumite zone, puteți parca pe străzile unde parcarea este
interzisă, numai dacă nu obstrucționați traficul.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca în mod gratuit și puteți depăși limita de timp
în zonele în care se solicită taxă.
Puteți depăși limita de timp în zonele în care parcarea este
gratuită, dar există limite de timp.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale.

ÎN PARCĂRI
Reglementările privind parcările variază. Verificați indicațiile
din parcare sau întrebați un supraveghetor.
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SUEDIA
ÎN GENERAL
Cardurile de parcare îi scutesc pe posesorii acestora de la
normele locale privind traficul rutier care guvernează parcările. Normele locale privind traficul sunt de obicei determinate de autoritatea districtuală și sunt marcate prin semne de circulație.
Spațiile de parcare rezervate special persoanelor cu handicap fizic care dețin carduri de parcare și în interiorul parcărilor sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun
cu rotile.
În anumite districte, parcarea este gratuită pentru persoanele care afișează un card de parcare.

PE STRĂZI
Parcarea cu durată de cel mult trei ore este permisă în zonele în care parcarea este interzisă sau permisă pentru o
durată mai mică de trei ore în temeiul normelor locale privind traficul rutier.
• Parcarea cu durată de cel mult 24 de ore este permisă
în zonele în care parcarea este permisă pentru o durată
între trei ore și 24 de ore în temeiul normelor locale privind traficul rutier.
• Parcarea în zonele pietonale este permisă pentru cel
mult trei ore.
• Parcarea este permisă în spațiile de parcare rezervate
persoanelor cu handicap fizic care dețin un card de parcare în temeiul normelor locale privind traficul rutier.
Trebuie respectată durata maximă de parcare pentru
spațiile de parcare în cauză.
• Nu este permis să parcați în spațiile de parcare destinate
unor scopuri specifice sau unor tipuri de vehicule.

ÎN PARCĂRI
Reglementările menționate anterior se aplică și în cazul parcărilor. Proprietarii pot interzice parcarea sau staționarea.
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REGATUL UNIT
ÎN GENERAL
Pe străzi și în parcări, locurile de parcare rezervate pentru
persoanele cu handicap sunt marcate cu un simbol reprezentând un scaun cu rotile.
Cardul de parcare este utilizat împreună cu o cartelă de
parcare. Cu toate acestea, persoanele din alte state care
afișează cardul de parcare fără cartela de parcare vor beneficia de aceleași concesii.

PE STRĂZI
Nu se oferă niciun fel de concesii vehiculelor care afișează
cardul de parcare în zona centrală a Londrei.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca în locurile de parcare situate pe străzi unde
parcarea este interzisă, cu excepția existenței semnului
„încărcarea sau descărcarea interzise” și numai dacă nu
obstrucționați traficul pe o durată de:
• maxim trei ore în Anglia și Țara Galilor;
• fără limită de timp în Scoția și Irlanda de Nord, cu
excepția aplicării restricțiilor locale.
ÂÂ Verificați la fața locului.
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Puteți parca în mod gratuit și fără limită de timp în locurile
în care se solicită taxă, cu excepția unor indicații diferite.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Puteți parca fără limită de timp în locurile în care parcarea
este gratuită, dar există restricții de timp, cu excepția unor
indicații diferite.
ÂÂ Verificați la fața locului.
Nu conduceți și nu parcați în zonele pietonale, cu excepția
cazurilor în care concesiile locale permit acest lucru în mod
specific.
ÂÂ Verificați la fața locului.

ÎN PARCĂRI
Anumite parcări permit vehiculelor care afișează cardul de
parcare să fie parcate în mod gratuit.
ÂÂ V
 erificați indicațiile din parcare sau întrebați un
supraveghetor.
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Card de parcare pentru persoanele cu handicap în
Uniunea Europeană: condiții în statele membre
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații Oficiale ale
Comunităților Europene
2009 — 34 p. — 9,9 × 21 cm
ISBN 978-92-79-10564-7
doi: 10.2767/77152

Cum vă puteți procura publicațiile
Uniunii Europene?
Publicații de vânzare:

A ș e z a ț i p l i a n t u l l a fe re a s t ră l â n g ă
c a r d u l d u m n e avo a s t ră d e p a r c a r e,
astfel încât limba (limbile) țării pe care
o vizitați să fie vizibilă (vizibile).

• prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• de la librăria pe care o frecventați, menționând titlul,
editura și/sau numărul ISBN;
• contactând direct unul dintre agenții noștri de
vânzări. Puteți obține datele de contact ale acestora
vizitând http://bookshop.europa.eu sau trimițând un
fax la +352 2929-42758.
Publicații gratuite:
• prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• la reprezentanțele sau delegațiile Comisiei Europene.
Puteți obține datele de contact ale acestora vizitând
http://bookshop.europa.eu sau trimițând un fax la
+352 2929-42758.
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