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 Compartiment Guv. Corporativă 

Nr. 390/10.11.2021 

                                                                                                                    

 
           Către, 

                     SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA 

                     BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67                  

                     300473, TIMIȘOARA 

 

 În atenția : Conducerii operatorului de transport S.T.P.T.  

 

Referitor la: Cheltuieli cu personalul catalogate ca fiind cheltuieli eligibile conform 

contractului 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, revenim la 

notificarea nr. 6364/02.11.2021 și vă transmitem următoarea 

 

    NOTIFICARE 

 

Privind transmiterea informațiilor legate de cheltuielile cu personalul efectuate de către 

operatorul de transport pe anul 2021 astfel: cumulat până în luna august 2021 și separat pe luna 

septembrie 2021.  

 

În baza prevederilor art. 18.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform 

cărora: „Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării serviciului public de 

transport călători și va realiza protecția socială a angajaților potrivit anexei nr. 15.” 

Luând în considerare faptul că în funcție de exactitatea, corectitudinea și legalitatea 

informațiilor transmise cu privire la cheltuielile cu personalul efectuate de către operatorul de 

transport entitatea contractantă facturează compensație de transport către U.A.T.- urile membre.  

 
Vă  notificăm să transmiteți entității contractante informațiile solicitate conform anexei 

prezentei notificări până la data 15.11.2021 pentru verificarea realității, legalității și exactității 

modalității de întocmire a raportului de constatare lunar și a facturării compensației de 

transport.  

Vă reamintim faptul că aceste cheltuieli cu personalul sunt cheltuieli eligibile în sensul 

prevederilor contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 și, în lipsa unor date exacte, entitatea 

contractantă se află în imposibilitatea de a verifica exactitatea și corectitudinea sumelor facturate de 

către operatorul de transport cu titlu de compensație de transport.  

Vă rugăm să tratați cu seriozitate dispozițiile contractului de servicii publice nr. 

1812/22.07.2020 și să ne transmiteți anexa prezentei notificări completă.  

Vă mulțumim pentru colaborare.  

 

 

DIRECTOR GENERAL     Director Economic      Șef Comp.Guv.Corporativă                                                  

Dr.ing.Ioan GOIA                                Simuț Alexandra                           jr.Rotaru Andreea 
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Anexa nr. 1 la notificarea nr. 6557/10.11.2021 

  

Conform punctului A. Personal tehnic, economic, socio-administrativ și de conducere, din 

Anexa 15 la contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020.  
Nr. 

Crt. 

Categorie 

Personal / 

Direcție 

Tip 

program 

de lucru 

Nr. 

persoane  

Cheltuială cu salariile  

Salariu 

de 

baza 

Sporuri Zile nelucrătoare 

(S, D, sărbători 

legale)  

Ore 

suplimentare 

Total cheltuială 

1

   1. 

Directori 8 ore       

12/24        

2.  Șefi serv., 

comp.,  

birouri,  

8 ore       

12/24       

3. TESA  8 ore       

12/24       

4.  Personal 

operativ 

8 ore       

12/24       

5. Personal 

Muncitor  

8 ore       

12/24       

 

 

 

Conform punctului B. Personal direct implicat în activitatea de transport public din Anexa 15 

la contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 – pe fiecare mod de transport. 
Nr. 

Crt. 

Categorie 

Personal / 

Direcție 

Tip 

program 

de lucru 

Nr. 

persoane  

Cheltuială cu salariile  

Salariu 

de baza 

Sporuri Zile 

nelucrătoare (S, 

D, sărbători 

legale)  

Ore 

suplimentare 

Total cheltuială 

1. Șefi serv., 

comp., 

birouri,  

8 ore       

12/24       

2. TESA  8 ore       

12/24       

3. Personal 

operativ 

8 ore       

12/24       

    4. Personal 

Muncitor  

8 ore       

12/24       

       5. Personal 

de bord 

8 ore       

12/24       

 

 

 

Conform punctului C. Personal pentru alte activități din Anexa 15 la contractul de servicii 

publice nr. 1812/22.07.2020. 
Nr. 

Crt. 

Categorie 

Personal  

Tip 

program 

de lucru 

Nr. 

persoane  

Cheltuială cu salariile  

Salariu 

de baza 

Sporuri Zile 

nelucrătoare (S, 

D, sărbători 

legale)  

Ore 

suplimentare 

Total cheltuială 

1. Agenți 

intervenție 

pază și 

ordine  

8 ore       

12/24       

2.  

Vânzătoare 

de bilete 

8 ore       

12/24       
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