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Comp. Guv. Corporativă 

Nr. 396/19.11.2021 
 
 
                                     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 respectarea programului de transport și a graficelor de circulație de către personalul 

de bord.  

 

 

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

 

1.  Art. 4.1.lit.b) din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„În conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă 

să îndeplinească Serviciul public de transport cu respectarea Obligațiilor de serviciu 

public stabilite mai jos: b. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători 

în conformitate cu principiile continuității, regularității și capacității prevăzute în 

Programul de transport.” 

2. Art. 15.2.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:  

„Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute 

în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin 

prezentul Contract.” 

3. Art. 16.10.6 din Contractul de servicii publice nr. 1812/202.07.2020 conform căruia: 

„Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu respectarea 

Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa nr.2.1  (2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3a, 2.1.3b, 2.1.3c, 2.1.3d, 2.1.4)”.  

4. Art. 16.10.8 din Contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: 

„Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport 

călători prin curse regulate conform caietului de sarcini și a programului de 

transport.” 

 

 Având în vedere dispozițiile art. 3 lit. g (Cap. VIII) din Regulamentul serviciului publiblic 

de transport local de persoane conform cărora: „Operatorii de transport vor efectua serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea următoarelor condiţii: 

g) g. să oprească în toate staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu, fără a 

opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri decât cele prevăzute în  
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traficul de circulaţie.” 

 Luând în considerare faptul că nerespectarea programului de transport poate duce la 

neîndeplinirea indicatorilor de performanță. 

Tinând cont de sesizarea doamnei Racoceanu Rebecca – înregistrată la A.D.I. S.M.T.T. cu 

nr. 6519/10.11.2021 prin intermediul căreia se reclamă faptul că, pe traseul liniei M37 (Timișoara – 

Parța și retur) nu se respectă graficul de circulație și autobuzul nu oprește în toate stațiile.  

 

Vă notificăm să respectați întocmai programul de transport și graficele de circulație și 

să evitați abaterile nejustificate.  

 

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.  

            

         

   

Vă mulțumim pentru colaborare.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR GENERAL                 Șef Comp. Guv. Corporativă          

  Dr. Ing. Ioan GOIA                                                                       jr. Andreea Rotaru 
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