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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, 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 comportamentul neadecvat al unui vatman față de dl. Petrovici Laurențiu – în
calitate de utilizator al serviciului public de transport local de persoane în aria teritorială de
competență a A.D.I. S.M.T.T.
Având în vedere următoarele prevederi legislative în vigoare în materia transportului public
local de persoane:
1.
Art. 16 alin. (7) din legea nr. 92/2007 conform căruia: „Asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale sunt
obligate să înfiinţeze, în baza mandatului primit, servicii, compartimente cu rol de autorităţi
locale de transport prin care să autorizeze, să organizeze, să coordoneze şi să controleze
prestarea serviciului public de transport local de persoane prin servicii regulate desfăşurat pe
raza teritorială de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre” ,
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”,
În temeiul următoarelor dispoziții ale contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020:
1. Art. 15.5.1 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi.”
2.
Art. 16.10.22 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„În vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilități,
Operatorul are obligația ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, să adapteze atunci când este posibil din punct
de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în
prestarea Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit
al persoanelor cu dizabilități locomotorii la transport si călătorie.”
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3.
Cap. VIII, art. 1 lit. h din Regulamentul serviciului de transport public local de
persoane în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, anexa 14 la contractul de servicii
publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „Operatorul de transport rutier/
transportatorul autorizat va efectua serviciul de transport public de călători prin
curse regulate în aria de competență a Societății Metropolitane de Transport
Timișoara, cu respectarea cumulativă a următoarelor obligații: h) Să asigure în
vehiculele operate locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei
însărcinate, persoane cu copii în braţe.”
4.
Cap. X, art. 1 din Regulamentul serviciului de transport public local de persoane în
aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea
Metropolitană de Transport Timișoara, anexa 14 la contractul de servicii publice nr.
1812/22.07.2020 conform căruia: „Operatorul de transport/ transportatorul autorizat
are următoarele obligaţii: c. Să permită accesul utilizatorilor la serviciul de transport
public local.”
Ținând seama de sesizarea dlui Petrovici Laurențiu – în calitate de utilizator al serviciului
public de transport local de persoane în aria teritorială de competență a A.D.I. S.M.T.T. prin care se
reclamă faptul că acesta a fost agresat fizic și verbal de către vatmanul care efectua serviciul de
transport pe linia tramvaiului 4 în data de 16.12.2021 orele 05:45 – 06-45, nerespectându-i-se astfel
drepturile pe care acesta le are în calitate de beneficiar al Legii nr. 488/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Vă notificăm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări
să procedați la identificarea și cercetarea disciplinară a vatmanului respectiv. De asemenea,
în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării cercetării disciplinare a respectivului
angajat, vă solicităm să transmiteți entității contractante măsurile pe care le-ați dispus față de
acesta.
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.
Anexat prezentei notificări vă transmitem sesizarea dlui Petrovizi Laurențiu, înregistrată la
A.D.I. S.M.T.T. cu nr. 7439/16.12.2021.
Vă mulțumim pentru colaborare.

Șef Comp. Guv. Corporativă
jr. Andreea Rotaru

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Ioan GOIA
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