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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300152, TIMIȘOARA
În atenția : D-lui director general BITEA NICOLAE FLORIN
Referitor la: serviciul public de transport local efectuat cu vaporetto
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 accesibilizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare de călători aferente
serviciului de transport public local efectuat cu vaporetto.
Având în vedere următoarele:
1. Petiția înregistrată la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sub
nr. 4585/29.07.2020, petentă fiind Asociația Ceva de Spus și reclamată –
U.A.T. Timișoara – prin care se reclamă îngrădirea accesului persoanelor cu
handicap la serviciul de transport public local efectuat cu vaporetto. În speță se
remarcă faptul că utilizatorii de scaun rulant nu se pot îmbarca la niciuna din
stații iar coborârea pe ponton se face pe scări sau pe o rampă inaccesibilă, prin
urmare vaporetto poate fi folosit doar în scopul unei călătorii de agrement și nu
ca mijloc de transport în comun.
2. Hotărârea nr. 252/24.02.2021 emisă de Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării.
3. Solicitarea U.A.T. Timișoara - Direcția Generală D.P.P.R.U. – Biroul
Transport și Siguranța Circulației nr. 8070/06.04.2021
În baza următoarelor prevederi legislative:
1. Art. 9 alin. (1) lit. a) din Convenția privind drepturile persoanelor cu
dizabilități- ratificată de România la data de 26 septembrie 2007 conform
căruia:„ Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea să trăiască
independent şi să participe pe deplin la toate aspectele vieţii, statele părţi vor
lua măsurile adecvate pentru a asigura acestor persoane accesul, în condiţii de
egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, la transport, informaţie şi mijloace de
comunicare, inclusiv la tehnologiile și sistemele informatice și de comunicaţii
și la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele
urbane, cât și rurale. Aceste măsuri, care includ identificarea și eliminarea
obstacolelor și barierelor față de accesul deplin, trebuie aplicate, printre altele,
la:
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a) clădiri, drumuri, mijloace de transport şi alte facilităţi interioare sau
exterioare, inclusiv şcoli, locuinţe, unităţi medicale și locuri de muncă;”
2. Art. 19 lit. c) din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
conform căruia: „Statele părţi la prezenta convenţie recunosc dreptul egal al
tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale
celorlalţi, şi vor lua măsuri eficiente şi adecvate pentru a se asigura că
persoanele cu dizabilităţi se bucură pe deplin de acest drept şi de deplina
integrare în comunitate şi participare la viaţa acesteia, inclusiv asigurându-se
că: c) serviciile şi facilităţile comunitare pentru populaţie în general sunt
disponibile în aceeaşi măsură persoanelor cu dizabilităţi şi răspund nevoilor
acestora.”
3. Art. 10 lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare conform căruia: „Constituie
contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intră sub incidenţa
legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din
cauza apartenenţei acestora ori a persoanelor care administrează persoana
juridică la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o
categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau
orientării sexuale a persoanelor în cauză prin:
g) refuzul accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile
oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou,
autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;
4. Art. 62 alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap conform căruia: „ Clădirile de utilitate
publică, căile de acces, clădirile de locuit construite din fonduri publice,
mijloacele de transport în comun şi staţiile acestora, taxiurile, vagoanele de
transport feroviar pentru călători şi peroanele principalelor staţii, spaţiile de
parcare, străzile şi drumurile publice, telefoanele publice, mediul informaţional
şi comunicaţional vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu,
astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.”
Vă notificăm ca, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii prezentei
notificări să procedați la remedierea situației și să demarați de urgență procedurile de
accesibilizare a tuturor stațiilor de îmbarcare/debarcare aferente serviciului de
transport public local efectuat cu vaporetto.
Vă mulțumim pentru colaborare.
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