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REZUMAT. Lucrarea propune un nou concept, cel al sistemelor moderne de management al serviciilor de parcare 
urbane, ceea ce presupune găsirea spaţiilor de parcare dorite şi optimizarea folosirii lor, rezervare, informare şi 
supraveghere on-line, modalităţi moderne de plată, sistem PV de alimentare pentru toate echipamentele 
hardware inclusiv a alimentării autovehiculelor electrice etc., şi are valenţe multidisciplinare teoretice şi 
aplicative, sistemul propus conţinând soluţii software şi hardware originale şi eficiente. Partea teoretică a lucrării 
este absolut necesară pentru fundamentarea atât a tehnicilor de modelare şi simulare utilizate în 
managementul spaţiilor de parcare cât şi a principiilor de dimensionare şi proiectare ale sistemelor PV. Algoritmii 
software utilizaţi pentru managementul eficient al spaţiilor de parcare, vor avea la dispoziţie informaţiile on-line 
transmise de echipamentele hardware alimentate de un sistem PV dedicat, ce va răspunde şi unei provocări a 
tehnologiei viitorului, fiind utilizat şi pentru reîncărcarea autovehiculelor electrice. Tema a fost propusă datorită 
necesităţii acoperirii tuturor cerinţelor unui sistem de parcare modern şi uşor de folosit de către utilizator, prin 
negocierea timpului şi plăţii spaţiului de parcare, gestionarea on-line a spaţiilor de parcare, soluţii optimizate 
pentru comanda şi controlul elementelor de ghidare – bariere, senzori, sistem de alimentare cu energie electrică, 
sistem de monitorizare. O singură aplicaţie software de mare complexitate va duce la simplificarea sarcinilor 
operatorilor umani, minimizând posibilităţile de eroare şi contribuind la fluidizarea traficului. 

Cuvinte cheie: sistem evoluat de monitorizare, gestionare şi control al parcărilor urbane, sistem fotovoltaic 
(PV), staţie de încărcare pentru maşini hibride/electrice, sistem informatic complex, sistem de comunicare şi 
informare on-line, proceduri şi algoritmi de optimizare a procesului de parcare, bază de date. 

ABSTRACT. The paper proposes a new concept of modern systems of urban parking management services, 
which means finding required parking spaces and optimizing their use, booking information and on-line 
monitoring, modern ways of payment, PV power system for all hardware including charging station for electric 
vehicles etc., and has multidisciplinary theoretical and practical meanings, the proposed system software and 
hardware containing original and effective solutions. The theoretical part of the work is absolutely necessary to 
substantiate both the modeling and simulation techniques used in the management of parking spaces and the 
principles of sizing and design of PV systems. The efficient management of parking spaces software algorithms 
receives data provided by hardware equipments powered by a dedicated PV system that will also meet a future 
technology challenge being used to recharge electric vehicles. The theme was proposed due to the need to cover 
all the requirements of a modern parking system and easy to use by the user, through negotiation and payment 
of parking space time, online management of parking, optimized solutions for command and control of the 
guiding elements - barriers, sensors, electric power system monitoring system. One highly complex software will 
simplify the tasks of human operators, minimizing the possibility of human error and helping to ease traffic. 

Keywords: advanced monitoring, management and control system of urban parking, optimal electrical 
equipment location, photovoltaic (PV) panels, comprehensive informatics system, online  communication and 
information system, procedures and algorithms for optimization of parking services, database. 

1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT 
AVANSAT AL SERVICIILOR DE 
PARCARE 

În marile oraşe din România (Bucureşti, Iaşi, Cluj, 
Constanţa etc.) a apărut şi se acutizează problema găsi-
rii unui loc de parcare permanent / temporar necesar 

problemelor cotidiene. A crescut exponenţial timpul 
necesar găsirii unui loc de parcare, implicit a crescut 
poluarea mediului iar traficul a suferit o puternică con-
gestionare. A crescut îngrijorarea zilnică a şoferilor 
legată de locul de parcare, a dispărut  politeţea în trafic. 
Pentru eliminarea acestor inconveniente, lucrarea de 
faţă propune studiul, cercetarea şi dezvoltarea unui 
sistem avansat pentru managementul spaţiilor din par-
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cările urbane, concomitent cu furnizarea serviciilor de 
rezervare anticipată sau în timp real, precum şi cu pre-
zentarea detaliilor locului de parcare (taxă, interval, 
poziţie, suprataxă pentru depăşirea intervalului rezervat 
etc.). 

Lucrarea propune un nou concept, cel al sisteme-
lor moderne de management al serviciilor de parcare 
urbane, ceea ce presupune găsirea spaţiilor de parcare 
dorite şi optimizarea folosirii lor, rezervare, informare 
şi supraveghere on-line, modalităţi moderne de plată, 
sistem PV de alimentare pentru toate echipamentele 
hardware inclusiv a alimentării autovehiculelor electri-
ce etc., şi are valenţe multidisciplinare teoretice şi 
aplicative, sistemul propus conţinând soluţii software 
şi hardware originale şi eficiente. Partea teoretică a 
lucrării este absolut necesară pentru fundamentarea 
atât a tehnicilor de modelare şi simulare utilizate în 
managementul spaţiilor de parcare cât şi a principiilor 
de dimensionare şi proiectare ale sistemelor PV. 
Algoritmii software utilizaţi pentru managementul efi-
cient al spaţiilor de parcare, vor avea la dispoziţie 
informaţiile on-line transmise de echipamentele hard-
ware alimentate de un sistem PV dedicat, ce va 
răspunde şi unei provocări a tehnologiei viitorului, 
fiind utilizat şi pentru reîncărcarea autovehiculelor 
electrice. 

Tema a fost propusă datorită necesităţii acoperirii 
tuturor cerinţelor unui sistem de parcare modern şi 
uşor de folosit de către utilizator, prin negocierea 
timpului şi plăţii spaţiului de parcare, gestionarea 
on-line a spaţiilor de parcare, soluţii optimizate pentru 
comanda şi controlul elementelor de ghidare – 
bariere, senzori, sistem de alimentare cu energie 
electrică, sistem de monitorizare. O singură aplicaţie 
software de mare complexitate va duce la simpli-
ficarea sarcinilor operatorilor umani, minimizând 
posibilităţile de eroare şi contribuind la fluidizarea 
traficului. 

Problematica menţionată este în conformitate cu 
politicile europene în domeniul transporturilor şi 
siguranţei circulaţiei, în acest context, putându-se 
menţiona cele mai noi prevederi lansate în martie 
2007 de către Comisia Europeană, cu privire la Carta 
Verde a Transportului Urban, aceasta examinând 
modalităţile de eficientizare a traficului rutier şi a 
decongestionării aglomeraţiilor urbane europene. 
Deşi documentul analizează aspecte ale transportului 
urban, problemele semnalate în Carta Verde se referă şi 
la utilizarea autovehiculelor personale. La momentul 
actual, aproape jumătate dintre cetăţenii Uniunii 
Europene deţin o maşină şi, în viitorul apropiat, se 
preconizează că, din motive de confort, statut social şi 
convenienţă, aceştia să deţină încă cel puţin o maşină. 
Acest comportament este încurajat de faptul că, în 
general, consumatorii nu plătesc preţul total al utilizării 
automobilelor (atunci când se realizează costurile 

pentru menţinerea infrastructurii rutiere şi a celei 
urbane, precum şi costurile impactului avut asupra 
mediului de către automobilele personale). De 
asemenea, politica administraţiei publice este, din mai 
multe considerente, axată pe construirea de drumuri şi 
de facilităţi de parcare, ceea ce generează o creştere a 
numărului de vehicule. 

Desfăşurarea cercetării se va face cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 206/2004 [1] privind buna 
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehno-
logică şi inovarea, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii 64/1991 [2] privind brevetele de 
invenţie, republicată, cu modificările ulterioare, ale 
Legii 129/1992 [3] privind protecţia desenelor şi 
modelelor industriale, republicată şi a Legii 8/1996 
[4] privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu 
modificările şi completările ulterioare.  Rezultatele 
ştiinţifice rezultate în urma procesului de cercetare, 
relevanţa lor în raport cu cercetările anterioare şi cu 
realitatea economică, tehnică, socială şi culturală se 
vor concluziona în: 
 integrarea într-o singură aplicaţie a întregului 

sistem de monitorizare, gestiune şi control al unei 
parcări urbane; 
 alinierea la standardele şi proiectele europene 

în domeniul parcărilor inteligente; 
 dimensionarea unui sistem de alimentare verde 

prin utilizarea de sisteme pv; 
 implementarea unei staţii de încărcare a 

autovehiculelor complet electrice;  
 eficientizarea traficului în zona parcărilor;  
 diminuarea congestiei în aglomeraţiile urbane 

prin reducerea substanţială a timpului necesar pentru 
găsirea unui loc de parcare;  
 creşterea calităţii vieţii.  

2. DESCRIEREA STRUCTURII 
SISTEMULUI 

Sistemul propus este structurat pe 2 părţi impor-
tante, interconectate şi integrate într-o concepţie 
unitară.  

 

Sistemul informatic are ca element esenţial 
calculatorul de mare capacitate (HCC), ce conţine 
două module software interconectate (fig. 1). 

Modulul (sistemul) bidirecţional de comunicaţie 
dintre conducător auto şi server (MA)poate fi realizat 
fie printr-un calculator conectat la Internet, fie prin 
telefon. Serverul (ca o partiţie a HCC) administrează o 
pagină web ce conţine o bază de date dinamică pentru 
una sau mai multe parcări ce poate fi accesată de către 
client pentru aflarea datelor iniţiale (termene şi condiţii, 
taxă, durată, suprataxă, locaţia parcării, posibilitatea 
încărcării bateriilor maşinilor electrice sau hibride) ce 
sunt necesare efectuării cererilor. Serverul actualizează 



SISTEM AVANSAT DE MANAGEMENT AL PARCĂRILOR URBANE 

 
Buletinul AGIR nr. 2/2014 ● aprilie-iunie 55

în permanenţă datele pe adresa de web a parcării sau 
parcărilor şi poate trimite informaţii la panourile de 
afişaj amplasate în puncte-cheie ale oraşului pe care 
sunt prezentate informaţii legate de disponibilitatea 
locurilor în parcările administrate. La aceeaşi adresă 
web pot fi accesate inclusiv imagini on-line furnizate 
de sistemul de supraveghere video din parcare.  

Clientul îşi introduce datele de identificare, tipul de 
vehicul şi criteriile dorite pentru alegerea parcării: ziua, 
ora, durata, taxa de parcare maximă, zona destinaţiei 
finale. În pasul următor calculatorul îi oferă opţiunea 
optimă pentru parcare, care ţine cont şi de „experienţa 
anterioară” stocată în baza de date despre  vehicul 
(rezervări eşuate, client permanent sau cu o periodi-

citate ridicată, depăşiri ale duratei de rezervare etc.). 
Apoi, dacă utilizatorul acceptă, se poate trece la etapa 
de rezervare propriu-zisă.  

Modulul Parking (MP) conţine algoritmul de 
achiziţii şi prelucrare a datelor, algoritmii de mode-
lare şi simulare în scopul utilizării optime a spaţiilor 
de parcare, algoritmul pentru alegerea optimă a par-
cării după criteriile impuse de client şi un program 
de gestiune financiară on-line a parcării. MP reali-
zează rezervarea propriu-zisă în parcarea aleasă. În 
acelaşi timp, monitorizează, comandă şi controlează în 
timp real sistemul hardware al parcării, achiziţionează 
şi trimite informaţii on-line despre situaţia reală a 
locurilor de parcare. 

 
Fig. 1. Sistemul de management al serviciilor de parcare. 

 
Fig. 2. Sistemul hardware. 
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Legendă: 
1. Panou fotovoltaic 
2. Staţie de încărcare auto. electrice 
3. Camere de supraveghere video 
4. Senzori de prezenţă 
5. Centru de comandă 
6. Cameră LPR 
7. Barieră acces 
8. Automat plată 
9. Barieră ieşire 
10. Iluminat public 
11. Afişaj LED 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Imagine de ansamblu a parcării. 
 

Sistemul hardware (fig. 3.) conţine mai multe 
subsisteme. 

Subsistemul de senzori de poziţie (SP) identifică 
intrarea şi plecarea  vehiculelor din fiecare loc al 
parcării şi trimite informaţiile către plăcile dedicate de 
achiziţii de date şi MP.  

Barierele de acces şi sistemul de recunoaştere al 
numărului de înmatriculare (SB & LPR) identifică 
numărul de înmatriculare al vehiculului şi permit 
intrarea acestuia, respectiv permit ieşirea vehiculelor 
după ce operaţiunea de plată a parcării a fost 
efectuată;primeşte şi trimite informaţii către MP. 

Sistemul video de supraveghere (SV)este conceput 
astfel încât să poată fi urmărite toate locurile de parcare 
şi să trimită imaginile pe site-ul web al parcării.  

Sistemul de iluminat şi afişaj este prevăzut cu 
senzori de lumină naturală astfel încât acesta va 
funcţiona doar pe perioada în care fluxul luminos este 
scăzut.  

Staţia de încărcare a bateriilor maşinilor electrice 
sau hibride (SI) va fi alimentată de la sistemul PV şi 
va fi proiectată pentru un număr de vehicule determinat 
de capacitatea de livrare a energiei de către sistemul 
PV. Va transmite informaţii on-line despre starea de 
încărcare a bateriei vehiculului către MP. 

Sistemul PV (PV) va fi proiectat pentru a alimenta 
toate echipamentele hardware, va primi şi transmite 
informaţii despre starea sa către MP printr-un sistem de 
achiziţii de date. 

 

Poziţionarea echipamentelor hardware ale 
sistemului de parcare. Pentru ilustrarea parcării şi a 
componentelor constitutive am creat o perspectivă, 
despre cum ar arăta întreaga parcare în urma finali-
zării construcţiei. Figura 3 prezintă o imagine de 
ansamblu a parcării împreună echipamentele din care 
se constituie. 

3. CE REPREZINTĂ eParking? 

eParking este definită ca fiind aplicaţia software a 
sistemului de management avansat al serviciilor de 
parcare. Este o aplicaţie software complexă şi 
dinamică, ce foloseşte interactiv baza de date creată 
alături de algoritmi  specifici de prelucrare şi analiză 
a datelor preluate de la sistemul hardware. Aplicaţia  
eParking are ca ţinte principale optimizarea căutării 
şi găsirii unui loc de parcare, după criterii impuse de 
utilizator şi eficientizarea  serviciilor de parcare din 
punctul de vedere al administratorului parcării.  

Serviciile pe care eParking le oferă conducătoru-
lui auto sunt menite a elimina timpul pierdut pentru 
căutarea unui loc de parcare şi implicit a frustrării 
apărute în timpul acestui proces. Practic, şoferului îi 
este oferită posibilitatea de a rezerva din timp un loc 
de parcare, on-line sau dacă se află deja la volan, 
telefonic, prin comunicarea câtorva date de identifi-
care: nume, prenume şi numărul de înmatriculare al 
autovehiculului cu care urmează să vină în parcare, 
date referitoare la momentul şi locul optim de par-
care. Astfel îi vor fi comunicate în avans următoarele 
date: 
 dacă în intervalul orar pentru care se face 

solicitarea de rezervare există locuri de parcare 
disponibile; 
 tariful pe oră practicat de parcarea respectivă; 
 suma totală pe care o va avea de plată la finalul 

intervalului rezervat; 
 procentul cu care va fi suprataxat pentru 

fiecare oră cu care va depăşi intervalul rezervat; 
 confirmarea rezervării locului de parcare. 
În final, la sosirea în parcare, conducătorul auto 

va găsi locul de parcare rezervat, nefiind nevoie să 
aştepte până la eliberarea unuia sau să blocheze alte 
autovehicule parcate. 
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Având în vedere că procesul de parcare este unul 
client-furnizor de servicii la capătul celălalt se află 
administratorul parcării - fie el persoana fizică privată, 
societate comercială, instituţie publică sau organizaţie 
non-guvernamentală – care oferă spre închiriere 
locuri de parcare. Pentru acesta eParking îi oferă 
următoarele facilităţi: 
 evidenţa precisă a numărului de autovehicule 

intrate şi ieşite din parcare; 
 eliminarea posibilelor fraude produse de către 

încasarea taxei de către un operator uman; 
 utilizarea eficientă a fiecărui loc de parcare; 
 oferirea de date în timp real privind starea de 

încărcare a parcării; 
 posibilitatea suprataxării şoferilor care îşi depă-

şesc perioada rezervată, iar în acest caz procentul de 
suprataxare este stabilit de fiecare administrator în 
parte; 
 grafice privind evoluţia rezervărilor înregistrate; 
 grafice privind procentul de rezervări nerespecta-

te; 
Toate aceste date conduc la un control deplin al 

parcării precum şi la posibilitatea de a face predicţii 
financiare privind dezvoltarea (redimensionarea) 
parcării, funcţie de cerinţa de pe piaţă. Evident, un 
control precis al parcării conduce şi la maximizarea 
profitului înregistrat de către administrator, eParking 
oferind astfel şi avantaje financiare. 

Deşi serviciile eParking sunt îndreptate în mod 
direct către cele două categorii: cea a conducătorilor 
auto şi cea a administratorilor de parcări, în mod 
indirect acestea au un impact semnificativ şi asupra 
altor domenii cum ar fi: 

Reducerea poluării mediului înconjurător. O 
statistică realizată anul trecut cu privire la poluarea 
din mediul urban ne arată că 40% din cantitatea 
anuală de CO2 aruncată în atmosferă şi 70% din ceilalţi 
poluanţi regăsiţi în atmosfera unui oraş provin de la 
transportul rutier urban. Reducerea timpului de 
parcare conduce implicit şi la o reducere a cantităţii 
de poluanţi aruncaţi în atmosferă de fiecare autovehicul 
[5]. 

Fluidizarea traficului. Studii recente arată că în 
marile oraşe timpul de căutare a unui loc de parcare 
ajunge la 30-40 minute. În toată această perioadă 
conducătorul auto rulează cu viteză mică şi atenţie 
redusă la trafic, concentrarea sa fiind îndreptată către 
identificarea unui loc de parcare. Existenţa unui loc 
de parcare deja rezervat conduce la reducerea drastică 
a timpului pierdut cu parcarea precum şi la o mai 
bună fluidizare a traficului, consecinţă foarte benefică 
pentru circulaţia rutieră urbană, mai ales în orele de 
vârf [5].  

Economisirea carburantului. Nu în ultimul 
rând, parcarea imediată a autovehiculului, fără a mai 
fi nevoie de căutarea unui loc de parcare, conduce la 
o economie de combustibil care pe termen lung – 
30 zile – poate fi uşor sesizabilă. Aceasta consecinţă 
se încadrează în Planul Naţional de Eficienţă a 
Energiei adoptat de România în care se doreşte o 
reducere a consumului de carburant cu 2800 kt până 
în anul 2016. 

Un proces optim de structurare şi utilizare a 
spaţiilor. Sistemul propus are drept consecinţe 
directe o optimă folosire a oricărui spaţiu liber de 
parcare, o cunoaştere centralizată şi de aici o corectă 
predicţie a necesităţilor de dezvoltare şi de structurare a 
tipurilor de spaţii de parcare, mai ales în marile 
aglomeraţii urbane. 

Dinamica aplicaţiei eParking permite adaptarea ei 
la orice tip de parcare, fie ea subterană, convenţională 
sau supraetajată. Numărul de locuri de parcare care 
pot fi declarate în aplicaţie este practic nelimitat şi la 
fel este şi numărul de utilizatori. Acest lucru permite 
unui administrator să poată controla mai multe 
parcări aflate în zone diferite ale oraşului, regiunii, 
ţării şi/sau chiar a lumii. În acest fel, daca un utilizator 
a efectuat în trecut una sau mai multe rezervări false, 
administratorul va şti indiferent de parcarea la care 
conducătorul auto va dori să efectueze o rezervare, 
evident parcare controlată de eParking. Astfel 
administratorul poate suprataxa conducătorul auto 
sau poate merge până la ridicarea dreptului de a mai 
efectua rezervări în parcările controlate de el. 
Această posibilitate care i se oferă administratorului 
va conduce la eliminarea cu timpul a tuturor con-
ducătorilor auto „neserioşi”, astfel fiind posibilă 
realizarea de rapoarte precise privind gradul de evoluţie 
al parcării cu sistemul eParking implementat. 

Algoritmul aplicaţiei complexe eParking este 
descris în schema logică din figura 4. 

4. INTERFAŢA GRAFICĂ A eParking 

Aceasta este prima fereastră pe care utilizatorul o 
vede la accesarea adresei web a parcării unde do-
reşte să facă o rezervare. Accesul fiecărui utilizator 
se va face prin intermediul unui nume de utilizator şi 
o parolă. Atunci când rezervarea se face prin 
intermediul operatorului telefonic, conducătorul auto 
trebuie să-i comunice acestuia numele de utilizator şi 
parola [6].  

Aplicaţia eParkig este furnizată cu un singur cont 
de administrator, cel creat de dezvoltator. Fereastra 
de înregistrare poate fi accesată numai de pe acest 
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cont de administrator, iar ulterior de pe orice cont de 
administrator, în scopul de a crea alte conturi de ad-
ministrator sau de utilizator. Evident, necesară este 

crearea a cel puţin unui nou cont de administrator 
pentru utilizatorul care se va ocupa de managemen-
tul parcării. 

 

 
 

Fig. 4. Schema logică a aplicaţiei eParking. 

ÎNCASARE 

RIDICĂ BARIERA 

DA 

LI=0 
 

NU 

 

PROCEDURĂ CRONOMETRU 

TPJ<=TP 

TPJ=TPJ+1  

VERIFICĂ SENZOR 

DA 

NU 

J:=0,1 
BD 

STOP 
C=5 

SUPRATAXĂ 
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DA 
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EXISTĂ LOC 

REZERVARE J 

D,TI,TP 

DATE INTRARE 
TM, NP, NI 

MESAJ 

NU 
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Fig. 5. Fereastra de login 
 

 
 

Fig. 6. Fereastra de înregistrare. 
 

 
 

Fig. 7. Fereastra Home user a aplicaţiei eParking. 
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Fig. 8. Introducerea datelor necesare efectuării unei rezervări. 
 

Butonul 1, conduce la fereastra unde se vor intro-
duce datele de rezervare (data, ora, interval orar, 
nume şi prenume, număr de înmatriculare al auto-
vehiculului).  

Datele de rezervare trebuie introduse corect, apli-
caţia recunoscând un anumit format de introducere a 
datelor pentru fiecare câmp (de exemplu pentru 
numărul de înmatriculare: XX-11-XXX). Dacă nu 
sunt introduse corect, utilizatorul va fi avertizat prin 
mesaje de eroare însoţite de formatul corect de 
introducere (de exemplu în figura 4.4 utilizatorul a 
uitat să accepte termenii şi condiţiile).  În această 
etapă, în momentul apăsării butonului „Crează rezer-
vare”, presupunând că utilizatorul a completat toate 
câmpurile corect, va porni algoritmul de căutarea a 

unui loc de parcare liber la data şi în intervalul orar 
selectat de acesta.  

În final, algoritmul va returna utilizatorului, prin 
intermediul interfeţei grafice a programului, o 
confirmare a rezervării ce va conţine zona parcării şi 
numărul locului de parcare sau  mesajul „Nu este nici 
un loc de parcare disponibil pentru tipul dumnea-
voastră de autovehicul şi pentru perioada selectată!”. 
Au fost introduse ambele mesaje pe care le va afişa  
aplicaţia deoarece, în final, aceasta va avea şi o opţiune 
de selecţie a limbii de utilizare. La început vor exista 
doar limba română şi engleză, dar evident, funcţie de 
necesităţile fiecărui administrator de parcare şi de ţara 
în care se doreşte implementarea acestui sistem 
programul poate fi instalat în orice altă limbă. 

 

 
 

Fig. 9. Termeni şi condiţii. 
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Fig. 10. Confirmarea rezervării. 
 

Pentru plata rezervării sau rezervărilor făcute, 
utilizatorul are la dispoziţie două posibilităţi: fie să 
plătească în avans cu cardul din aplicaţia eParking 
sau să plătească la părăsirea parcării. Pentru prima 
varianta trebuie să acceseze butonul „Plătiţi o rezer-
vare” din pagina de pornire a aplicaţiei. Identificarea 
rezervării pe care doreşte să o plătească se face 
introducând numărul de înmatriculare pe care s-a 
făcut rezervarea; aplicaţia va afişa toate rezervările 
aflate în curs pentru autoturismul cu numărul de 
înmatriculare corespunzător.  

În momentul în care toate datele referitoare la 
plată sunt introduse în mod corect aplicaţia va 
afişa un mesaj de confirmare a plăţii împreună cu 
înştiinţarea că depăşirea perioadei rezervate va 

atrage o scumpire a tarifului cu un anumit procent 
(implicită este valoarea de 50% – fig. 13). Dacă 
datele nu sunt completate corespunzător, aplicaţia 
va marca acele câmpuri care trebuie recompletate 
(fig. 14). 

eParking propune şi o soluţie de monitorizare a 
autovehiculului în timp real prin intermediul unui 
sistem de televiziune cu circuit închis (TVCI). Moni-
torizarea se realizează conectând aplicaţia eParking la 
dispozitivul de stocare a imaginilor (DVR) culese de 
camerele de supraveghere. DVR-ul poate fi accesat 
de către orice utilizator al aplicaţiei eParking prin 
link-ul „Monitorizeaza-ti masina”, introducând numele 
de utilizator şi parola DVR-ului furnizate de către 
administratorul parcării. 

 

 
 

Fig. 11. Identificarea rezervărilor efectuate. 
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Fig. 12. Efectuarea plăţii. 
 

 
 

Fig. 13. Confirmarea plăţii. 
 

 
 

Fig. 14. Eroare în introducerea datelor de plată. 
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Fig. 15. Interfaţa DVR-ului accesată prin eParking. 
 
Practic conducătorul auto îşi va putea monitoriza 

autovehiculul pe toata durata staţionării în parcare. 
De asemenea, eParking propune şi o soluţie de 

monitorizare în timp real a parcării pentru admi-
nistrator. Aceasta presupune, pe lângă monitorizarea 
video, monitorizarea fiecărui loc de parcare în parte, 
gradul de încărcare a parcării, grafice cu rezervările 
efectuate pe diferite perioade de timp (ore, zile, 
săptămâni, luni) şi cu rezervările nerespectate. Toate 
acestea sunt disponibile numai dacă utilizatorul se 
înregistrează cu contul şi parola de administrator. 

Butonul „Monitorizare parcare” oferă administra-
torului o imagine de ansamblu a întregii parcări 
(vezi figura 17), câte locuri sunt ocupate (culoare 
roşie), câte sunt libere (culoare verde) şi câte 
autovehicule şi-au depăşit perioada rezervată şi vor 
fi suprataxate (culoare galbenă). 

Aplicaţia eParking oferă şi posibilitatea efectuării 
de statistici de către administratorul parcării, ce pot 
fi folosite apoi ca date iniţiale pentru modele de 
predicţie,  programul generând grafice ale numărului 

de rezervări recepţionate de către aplicaţie (fig. 18) 
dar şi al numărului de rezervări false (efectuate dar 
nerespectate, şi pentru care nu s-a plătit în avans – 
fig. 19). O rezervare pentru care s-a plătit în avans 
nu mai este socotită nerespectată de către utilizator. 
Cu aceste rapoarte oferite de eParking, admi-
nistratorul poate lua în calcul extinderea parcării, 
deschiderea de noi parcări în alte zone urbane funcţie 
de cererile existente pe piaţă sau poate să-şi dezvolte 
aplicaţii financiare. Graficele pot fi generate pe orice 
tip de perioadă. 

Butonul „Detalii financiare” din fereastra principală 
a administratorului oferă informaţii despre toţi clienţii 
care au achitat în avans rezervările efectuate. Mai mult, 
aceste informaţii pot fi afişate în ordine descrescătoare 
a sumelor plătite, astfel administratorul putând 
vizualiza care sunt clienţii săi cei mai fideli. Pentru 
clienţii constanţi, aplicaţia permite modificarea tarifelor 
funcţie de numerele de înmatriculare astfel încât să 
plătească un preţ preferenţial pentru că utilizează 
constant serviciile eParking. 

 

 
 

Fig. 16. Fereastra de pornire pentru contul(urile) de administrator 
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Fig. 17. Monitorizarea în timp real  

a parcării. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fig. 18. Raportul numărului 
de rezervări efectuate pe zile 
şi pe tipuri de autovehicule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 19. Raportul numărului de rezervări false efectuate pe zile.  
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Fig. 20. Raportul financiar generat de eParking. 
 

În concluzie, eParking este un instrument soft-
ware de control precis al unei parcări, atât din punct 
de vedere al accesului autovehiculelor în parcare cât 
şi din punct de vedere financiar. 

Din punctul de vedere al utilizatorului aplicaţia 
reduce semnificativ timpul de căutare al unui loc de 
parcare. Acest lucru conduce la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii, la decongestionarea  traficului urban şi nu în 
ultimul rând la reducerea emisiilor poluante în 
atmosferă.   
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