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
Nr. 1138/23.02.2022
Comp. Guv. Corporativă
Nr. 155/23.02.2022
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
prezenta
NOTIFICARE
Privind obligația de respectare a graficelor de circulație de către personalul de bord și
transmiterea documentelor justificative în acest sens.
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 următoarele dispoziții ale Cap. V art. 1. lit. b) 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 – parte integrantă a acestuia) conform cărora: „Societatea
Metropolitană de Transport Timișoara are responsabilitatea să monitorizeze prestarea serviciului de
transport public de călători efectuat în aria sa de competență și să controleze modul de respectare a
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obligațiilor stabilite în sarcina operatorului de transport prin Contractul de Servicii Publice încheiat
prin: b. Respectarea programului de transport și optimizarea lui în funcție de cerere (...).”
Ținând seama de dispozițiile art. 18 alin (1) lit. c) din legea nr. 92/2007 conform cărora:
„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”;
Având în vedere verificările efectuate în secțiunea Istoric viteze din programul Rad Fleet
STPT de către Serviciul Monitorizarea și Siguranța Circulației din cadrul Direcției Tehnice a A.D.I.
S.M.T.T. privind programul microbuzului cu numărul de înmatriculare TM 20 ZLX ce a circulat în
Ciarda Roșie pe linia 1B în data de 12.02.2022 în urma cărora s-au constatat următoarele:
microbuzul a întors în sensul giratoriu situat pe calea Buziașului las intersecția cu strada Magnoliei
de 6 ori (5:36, 9:26, 13:57, 14:57, 18:32, 23:07).
Având în vedere solicitarea transmisă de către Serviciul Monitorizarea și Siguranța
Circulației nr. 919/14.02.2022.
Luând în considerare faptul că nerespectarea programului de transport poate duce la
neîndeplinirea indicatorilor de performanță.
Vă notificăm ca, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei notificări să procedați
la transmiterea către entitatea contractantă a următoarelor documente:
1. Foile de parcurs ale unităților planificate în data de 12.02.2022 pe linia 1B;
2. Nota explicativă a șoferului;
3. Nota explicativă a șefului de coloană/dispeceratului.
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.”
Vă mulțumim pentru colaborare.

Șef Comp. Guv. Corporativă
jr. Andreea Rotaru

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Ioan GOIA
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