Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Societatea Metropolitană de Transport Timişoara
300133 Timișoara | Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 Corp D-C4
t/f: +(40) 356 881 343 | e: office@smtt.ro | w: smtt.ro
RO25952775
6982/26.11.2021
Comp. Guv. Corporativă
Nr. 410/26.11.2021
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 igienizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport scoase în circulație, pentru
prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus – Sars-CoV-2.
În baza următoarelor prevederi legislative:
1. Art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unitățile administrativ teritoriale potrivit căruia: „În vederea realizării obiectivelor
și sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier și transportatorii autorizați trebuie să
asigure: c) menținerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalațiilor auxiliare și a
curățeniei”.
2. Art. 1 lit. c din ORDIN nr. 1.082/97/1.112/2020 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 şi a mijloacelor de transport în comun.”
Ținând seama de următoarele dispoziții ale Regulamentului serviciului de transport public
local de persoane efectuat în aria de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Societatea Metropolitană de Transport Timișoara:
1.

2.

Cap. III, art. 2 din Regulament conform căruia: „Construcțiile, instalațiile și echipamentele
specifice pentru întreținerea, repararea și parcarea mijloacelor de transport, precum depouri,
autobaze, garaje, ateliere, stații de spălare și igienizare, trebuie să dispună de toate dotările
necesare menținerii în exploatare a parcului de vehicule în condiții de siguranță și confort.”
Cap. VIII, art. 1 lit. q) din Regulament conform căruia: „ Pentru fiecare mijloc de transport
utilizat în prestarea serviciului de transport public să asigure, zilnic şi ori de câte ori este
nevoie, salubrizarea, spălarea şi, în condiţii speciale (cu respectarea prevederilor legale)
dezinfectarea interiorului mijloacelor de transport. Dezinfectarea generală a mijoacelor de
transport se realizează obligatoriu de minim 2 (două) ori pe an: trimestrul I, respectiv,
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trimestrul III cu substanțe de tip ecologic sau alte dispozitive UV care să respecte condițiile
de sănătate publică.”
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 iminența unui „val 5” al pandemei de Covid- 19 conform datelor
preconizate de către autoritățile competente.
Vă notificăm să efectuați, prin intermediul personalului din cadrul societății
dumneavoastră, igienizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, folosind soluții
dezinfectante avizate Biocid, după cum urmează:
− Curățarea cu soluție dezinfectantă avizată Biocid a butoanelor de închidere a ușilor
mijloacelor de transport;
− Curățarea cu soluție dezinfectantă avizată Biocid a barelor de susținere;
− Curățarea cu soluție dezinfectantă avizată Biocid a validatoarelor;
− Curățarea cu soluție dezinfectantă avizată Biocid a scaunelor ;
− Curățarea cu abur fierbinte a podelelor și panourilor laterale – prin utilizarea
echipamentelor pe care le aveți în dotare.
− Alimentarea periodică a dozatoarelor din mijloacele de transport cu soluție
dezinfectantă pentru mâini avizată Biocid.
Totodată, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza art. 22.3 lit.a și b) 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:
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;
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.

Șef Comp. Guv. Corporativă
jr. Andreea Rotaru

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Ioan GOIA
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