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Nr. 7114 / 10.03.2020
Către,
..................................................
În contextul riscului de răspândire a infecției cu coronavirus (COVID 19), în data de
09.03.2020, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Departamentului pentru Situații de
Urgență, a avut loc ședința Grupului de suport tehnico-stiințific privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României, ședință în cadrul căreia, prin Hotărârea nr.8/09.03.2020 s-a
propus CNSSU, „obligarea furnizorilor publici si privati de transport de persoane la
dezinfectarea frecventa a spatiului (ex. bare de sustinere, usi, scaune etc) de preferat dupa
fiecare ciclu de transport.”
Astfel, având în vedere contextul epidemiologic actual și al faptului că România poate fi
expusă la apariția de noi cazuri de infecție, Consiliul Județean Consțanta impune ca obligație a
tuturor operatorilor de transport publici și privați, în vederea prevenirii și limitării
îmbolnăvirilor cu noul virus, dezinfectarea autovehiculelor cu care se efectuează transport contra
cost de persoane în trafic județean, după fiecare cursă efectuată precum și afișarea la loc
vizibil, în fiecare autovehicul, a broșurilor informative atașate prezentei.
Tinând cont de faptul că taxatorii/conducătorii auto intră în contact des cu călătorii, prin
înmânarea tichetelor de călătorie și încasarea tarifului aferent acestora, recomandăm punerea la
dispoziția acestora a unor soluții/geluri de dezinfectare a mâinilor.
De asemenea, vă reamintim obligația de a respecta capacitatea de transport a autovehiculelor
folosite, conform licențelor de traseu și a caietelor de sarcini aferente acestora, aglomerarea
trebuind a fi minimalizată pe cât posibil, densitatea mulțimii fiind una dintre caracteristicile
specifice cele mai importante ce trebuie luată în considerare pentru prevenirea și limitarea
transmiterii virusului.
Nu în ultimul rând, vă solicităm să vă asigurați de promovarea acțiunilor preventive zilnice
printre beneficiarii transportului pentru a preîntâmpina răspandirea COVID 19.
Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.69/2012 și a Regulamentului
pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, executat în
județul Constanța, aprobat prin HCJC nr.106/18.02.2020, inspectorii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Constanța vor efectua verificări frecvente în capetele de
traseu, a respectării obligațiilor impuse prin prezenta.

Preşedinte,
Marius Horia Țuțuianu
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