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Șoferii din Huedin beneficiază acum de cel mai modern, simplu de utilizat și 
comod sistem de plată a parcării.  
 
Primăria Huedin a decis să implementeze sistemul TPARK® pentru plata parcării 
cu telefonul mobil.  
 
Cum puteți plăti parcarea în doar câteva secunde? 
 
Simplu. Trimiteți un SMS la numărul scurt 7420 în care menționați codul aferent 
duratei de parcare și numărul de înmatriculare al mașinii: 
 
 

o 161 NRMAȘINĂ (ex: 161 CJ01ABC) pentru 1 ORĂ de parcare – cost 
0.25€+TVA 

 
o 162 NRMAȘINĂ (ex: 162 CJ01ABC) pentru 2 ORE de parcare – cost 

0.50€+TVA 
 

o 160 NRMAȘINĂ (ex: 160 CJ01ABC) pentru 1 ZI de parcare – cost 
1.20€+TVA 

 
 
După expedierea SMS-ului veți primi un mesaj care confirmă că plata parcării a 
fost înregistrată. 

 
Ex: CJ01ABC a parcat 60min in Huedin. Plata expira la 5/03/2021 14:15. Cost 
0.25EUR+TVA/SMS. 
 

Important:  
 

● Lipsa SMS-ului de răspuns indică faptul că plata parcării nu a fost 
înregistrată. 

● Două sau mai multe SMS-uri consecutive însumează timpul de parcare. 
  
În plus, aveți la dispoziție aplicația mobilă TPARK, pentru Android, iOS și Windows 
Phone, prin intermediul căreia puteți opera plata parcării prin SMS, fără a mai 
memora numerele scurte sau codurile aferente duratelor de parcare, în Huedin și  
alte 51 orașe din România.  

 

 



 

 

Orarul parcărilor publice cu plată din orașul Huedin, aprobat de Consiliul Local, 
este de luni până vineri, între orele 08:00-20:00. În afara acestui interval parcarea 
este gratuită. 

Sistemul TPARK® de plată a parcării cu telefonul mobil este disponibil pentru 
utilizatorii rețelelor de telefonie DIGI, Orange, Telekom și Vodafone. SMS-ul este 
taxat suplimentar în rețelele Orange și Telekom cu 0,05€+TVA. 

Sistemul TPARK® funcționează deja cu succes în peste 50 orașe din România. 

 

Conținut site Primăria Huedin. 

Șoferii au patru opțiuni pentru plata parcării cu telefonul mobil. 

 

● Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ORĂ trebuie să trimită un 
SMS la numărul 7420 cu textul: 161 NRMAȘINĂ. Rețele de telefonie 
disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone. Tariful pentru această 
opțiune este de 0.25€ + TVA. SMS-ul de comandă este taxat suplimentar 
cu 0,05€ în rețeaua Orange. Exemplu mesaj: ”161 CJ01ABC”.  

 
● Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 2 ORE trebuie să trimită un 

SMS la numărul 7420 cu textul: 162 NRMAȘINĂ. Rețele de telefonie 
disponibile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone. Tariful pentru această 
opțiune este de 0.50€ + TVA. SMS-ul de comandă este taxat suplimentar 
cu 0,05€ în rețeaua Orange. Exemplu mesaj: ”162 CJ01ABC”.  

 
● Șoferii care doresc să plătească parcarea pentru 1 ZI trebuie să trimită un 

SMS la numărul 7420 cu textul 160 NRMAȘINĂ. Rețelele de telefonie mobilă 
disponile sunt Digi, Orange, Telekom și Vodafone. Tariful pentru această 
opțiune este de 1.20€ + TVA. SMS-ul de comandă este taxat suplimentar cu 
0,05€ în rețeaua Orange. Exemplu mesaj: ”160 CJ01ABC”. 



 

 

După expedierea mesajului, veți primi un SMS care confirmă că plata parcării a fost 
înregistrată. Lipsa mesajului de răspuns indică neplata parcării. Două sau mai 
multe SMS-uri consecutive însumează timpul de parcare. 

În plus, șoferii au la dispoziție aplicația gratuită pentru smartphone TPARK 
(Android, iOS și Windows Phone), prin intermediul căreia pot achita contravaloarea 
parcării fără să memoreze numere și coduri. 

 

Șoferii care sunt sancționați pentru neplata parcării pot achita amenda direct din 
aplicație. Plata este realizată securizat, cu orice card bancar. După procesarea 
tranzacției, factura și dovada plății vor fi livrate la adresa de e-mail indicată de 
utilizator. 

 

Descărcați gratuit aplicația 

   

 

Orarul parcărilor publice cu taxă din orașul Huedin este de luni până vineri, în 
intervalul orar 08:00-20:00 

 

 

Detalii găsiți și pe site-ul TPARK. 

 

X HUED     
0760239979                                    contact@tpark.ro 


