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 Compartiment Guv. Corporativă 

Nr.   95 / 31 .03.2021                                                                                                              

                                                                                                                    

 
           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67 

                     300152, TIMIȘOARA 
 

 În atenția : Conducerii S.T.P.T  

 

Referitor la:  Salubrizarea mijloacelor de transport  

 

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 efectuarea curațeniei în mijloacele de transport la capetele de linie.  

 

În baza următoarelor prevederi legislative:  

Art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale potrivit căruia: „ În vederea realizării 

obiectivelor şi sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi 

trebuie să asigure:  

c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalaţiilor auxiliare şi a 

curăţeniei”.  

 Art. 1 lit. c) din Ordinul  nr. 97 din 18 iunie 2020 privind măsuri şi reguli în domeniul 

transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 potrivit 

căruia: „Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de 

transport au următoarele obligaţii: c) să efectueze dezinfecţia periodică a zonelor cu risc de 

aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale de aeroporturi 

şi staţii de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.”   

 Având în vedere prevederile art. 16.5.1 din Contractul de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020 potrivit cărora „Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și 

confortul călătorilor.” 

 Luând în considerare prevederile art. 8 lit. w) din Regulamentul de călătorie aprobat 

prin hotărârea A.G.A. nr. 32/03.12.2020 conform cărora: „Operatorul de transport/ 

transportatorul autorizat are următoarele obligații: să asigure curățenia și igienizarea 

mijloacelor de transport pe care le dețin sau folosesc, pe tot timpul în care acestea sunt în 

circulație. În acest sens, pentru fiecare mijloc de transport utilizat în prestarea serviciului de 

transport public să asigure zilnic și ori de câte ori este nevoie salubrizarea, spălarea și în 

condiții speciale  dezinfectarea interiorului mijloacelor de transport.” 

 Vă notificăm să efectuați, prin intermediul personalului din cadrul societății 

dumneavoastră, curățarea și dezinfecția periodică a mijloacelor de transport la capetele 
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de traseu și în stațiile de îmbarcare/debarcare, folosind solutii dezinfectante avizate 

Biocid, după cum urmează:  

- Curățarea cu solutie dezinfectantă avizată Biocid a butoanelor de închidere a usilor 

mijloacelor de transport; 

- Curățarea cu solutie dezinfectantă avizată Biocid a barelor de susținere; 

- Curățarea cu solutie dezinfectantă avizată Biocid a validatoarelor;  

- Curățarea cu solutie dezinfectantă avizată Biocid a scaunelor; 

- Curățarea folosind mopul și solutie dezinfectantă avizată Biocid a podelelor.  

Toate operațiunile de curățare vor fi efectuate la capete de linie pe perioada timpilor de 

reglare trafic.  

În vederea verificării modului de conformare față de dispozițiile prezentei notificări, 

vă solicităm transmiterea unui raport zilnic de informare care să cuprindă cel puțin 

următoarele informații : programul, echipa desemnată pentru efectuarea curățeniei și a 

dezinfecției, locațiile desfășurării acțiunii de curățare/dezinfecție.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în temeiul art. 22.3 din Contractul de servicii 

publice nr. 1812/22.07.2020 „Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea 

Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum 

urmează: 

b) 500 lei pentru nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijlocului de transport si a 

mediului (păstrarea curățeniei la capetele de traseu si in stațiile de îmbarcare/ debarcare).” 

            

 

           Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL                  Șef Comp.Guv.Corporativă            Consilier Tehnic    

    Dr.ing.Ioan GOIA                      jur.Rotaru Andreea                Ing. Nicola Marcel  
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