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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300473, TIMIȘOARA

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
Privind nefuncționalitatea P.O.S -urilor – constatată ca urmare a analizei centralizatorului
fișelor de activitate zilnică a activității agenților de intervenție, pază și ordine cu atribuțiuni de control
titluri de călătorie pe mijloacele de transport în comun aferent lunii Septembrie 2021.
În baza următoarelor prevederi legislative:
1. Art. 1. alin (7) din legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ-teritoriale conform căruia: „Serviciile publice de transport local
şi judeţean se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea
transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a
infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulației. ”
2. Art. 18 alin (1) lit. c) din legea nr. 92/2007 conform căruia: „Autorităţile
administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte
forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, în raporturile cu operatorii
de transport rutier ori transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile publice de
transport local şi judeţean, au următoarele drepturi: c) să verifice şi să controleze
periodic modul de realizare a serviciului public de transport local şi judeţean”,
3. Art. 34 alin. (1) din legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unităţile administrativ-teritoriale conform căruia: „În vederea realizării obiectivelor şi
sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi trebuie
să asigure: a) dotarea şi asigurarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii necesare
parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii; (...)
c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalaţiilor auxiliare şi a
curăţeniei.”
Având în vedere următoarele prevederi ale Contractului de Servicii Publice nr.
1812/22.07.2020:
1. Art. 15.8.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Gestiunea sistemului de taxare electronică și a sistemului de numărare a călătorilor
revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.”
2. Art. 15.8.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru
realizarea Serviciului public de transport persoane, validatoare pentru Titlurile de
călătorie, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord cu casă de marcat
fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de transport, potrivit
specificațiilor din Anexa nr. 5.1 și de a le menține în stare de funcționare pe toată
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durata efectuării curselor. Operatorul de transport poate pune la dispoziție și alte
metode de achiziție a titlurilor de călătorie în mijlocul de transport, cu aprobarea
conducerii SMTT.”
3. Art. 16.4.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare
parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor
legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.”
4. Art. 17.2.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Entitatea Contractantă prin echipele de control, are obligația să verifice și să
controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători
efectuat în baza prezentului Contract de către Operator”
5. Art. 17.2.7 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Entitatea Contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea
oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract,
instrucțiuni obligatoriu a fi aplicate de la data înregistrării acestora la sediul social al
Operatorului.”
Analizând centralizatorul fișelor de activitate zilnică a activității agenților de intervenție,
pază și ordine cu atribuțiuni de control titluri de călătorie pe mijloacele de transport în comun aferent
lunii Septembrie 2021 din care reiese faptul că în luna septembrie 2021 au fost identificate 131 POSuri defecte, din care au fost repuse în funcțiune doar 57 de P.O.S.-uri, conducând astfel la pierderi
financiare prin imposibilitatea validării titlurilor de călătorie de către utilizatorii serviciului public de
transport local de persoane.
Vă notificăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări
să procedați la remedierea tuturor neregulilor constatate în sensul reparării în sistem de urgență al
tuturor P.O.S.-urilor defecte.
Totodată, vă atragem atenția asupra faptului că, entitatea contractantă va solicita despăgubiri
operatorului de transport în conformitate cu prevederile art. 22.3 din contractul de servicii publice”,
dacă la expirarea termenului prevăzut în prezenta notificare nu vor fi remediate toate neregulile
constatate. Potrivit articolului menționat anterior „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..

Vă mulțumim pentru colaborare.

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing.Ioan GOIA

Șef Comp.Guv.Corporativă
jr.Rotaru Andreea

