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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300152, TIMIȘOARA
În atenția : D-lui director general ing. BITEA FLORIN NICOLAE
Referitor la: Respectarea programului de transport, anexa la Contractul de Servicii
Publice nr. 1812/22.07.2020
Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport
Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 corp D-C4, județ Timiș, având CUI
RO25952775, reprezentată legal de dr.ing. GOIA IOAN în calitate de Director General, vă transmitem
următoarea
NOTIFICARE

Cu privire la respectarea programului de transport stabilit în anexele Contractului de
Servicii Publice nr. 1812/22.07.2020.
Având în vedere următoarele:
Prin intermediul adresei primite din partea U.A.T. Orțișoara, înregistrată la SMTT cu
nr. 1066/17.02.2021, s-a comunicat faptul că, pe rețelele de socializare există anumite
plângeri în ceea ce privește transportul de persoane pentru linia M48.
După efectuarea de verificări de către organele de control ale SMTT, prin intermediul
adresei cu nr. 1170/23.02.2021 transmisă de către Compartimentul Monitorizare Transport
conducerii SMTT, s-au semnalat neregularități referitoare la respectarea programului de
transport pe linia M48, înregistrându-se plecări în avans cuprinse între 2-8 minute, atât la
plecarea din Timișoara cât și din Săceni.
Potrivit dispozițiilor art.16.10.6 „Operatorul va presta Serviciul public de transport călători
cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa nr.2.1”
Luând în considerare faptul că nerespectarea programului de transport poate duce la
neîndeplinirea indicatorilor de performanță
Vă notificăm să respectați întocmai programul de circulație și să evitați abaterile
nejustificate.
Vă prezentăm mai jos neregularitățile semnalate de către organele de control din cadrul SMTT
în perioada 18.02.2021 – 25.01.2021 pe traseul liniei M48, cu privire la respectarea programului de
transport:
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18.02.2021
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7:40
17:00
17:00
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7:40
5:24
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5:24
16:00

7:32
16:57
16:55
5:20
7:38
5:22
5:22
5:21
15:55

În plus, vă atragem atenția că, în temeiul art. 15.6.3 din Contractul de Servicii Publice nr.
1812/22.07.2020 „nerespectarea indicatorilor de calitate și performanță de către Operator duce la
aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa nr. 10 la prezentul Contract”.
Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza art. 22.3 lit. a) „Operatorul este

obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor
asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:
a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către Entitatea
Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind
modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării.”
Având în vedere cele expuse anterior, vă solicităm imperativ să vă conformați față de
dispozițiile prezentei notificări.
Vă transmitem atașat sesizarea primită din partea U.A.T. Orțișoara, în copie xerox.
Vă mulțumim pentru colaborare.
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