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Comp. Guv. Corporativă 

Nr. 392/19.11.2021 
 
                                     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, Bulevardul Simion Bărnuțiu, nr.21, județ Timiș, având CUI 

RO25952775, reprezentată legal de dr.ing. Goia Ioan în calitate de Director General, vă transmitem 

următoarea  

 

NOTIFICARE 

 

Privind intensificarea controalelor în mijloacele de transport în scopul asigurării confortului 

călătorilor  

 

 

 În temeiul următoarelor dispoziții ale contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020:  

 

1. Art. 13.6 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Controlul 

călătorilor pe raza teritorială de competență a Entității Contractante este realizat de către 

Operator în mijloacele de transport prin personal propriu și de personalul autorizat al 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara respectiv personalul autorizat al unităților 

administrativ- teritoriale membre a entității contractante, în ținută corespunzătoare- 

uniforme. Operatorul se obligă să întreprindă toate acțiunile necesare pentru reducerea 

numărului de călători care circulă fără titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta 

operează asigurând necesarul de controlori titlu de călătorie începând cu data intrării în 

vigoare a prezentului contract.” 

2. Art 16.5.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Operatorul este 

singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.” 

3. Art. 8 (Cap. I) din Regulamentul serviciului de transport public local de persoane conform 

căruia: „Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, Societatea 

Metropolitană de Transport Timișoara va urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor 

și drepturilor ce îi revin, ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în 

condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al 

comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare. ” 

Având în vedere adresa nr. 24567/03.11.2021 din partea operatorului de transport S.T.P.T. – 

înregistrată la A.D.I. S.M.T.T. cu nr. 6387/04.11.2021 – prin care se înaintează entității 

contractante sesizările referitoare la utilizarea  mijloacelor de transport de către imigranți fără 

deținerea unui titlu de călătorie valabil.  

 

Vă notificăm ca, începând cu data prezentei să procedați la intensificarea controalelor 

pe mijloacele de transport public și să nu permiteți accesul niciunei persoane fără deținerea 

unui titlu de călătorie valabil.    
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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, pentru evitarea aplicării sancțiunilor prevăzute în contract. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare.  

    

  

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR GENERAL            Șef Comp. Guv. Corporativă   

  Dr. Ing. Ioan GOIA                                                                        jr. Andreea Rotaru 
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