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Buletin informativ nr.1/2017
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona
Metropolitană Baia Mare” implementează strategia
de dezvoltare asumată de către membrii Asociației și
promovează

proiecte

și

acțiuni

cu

caracter

intercomunitar.
Asociația are în componență Municipiul Baia Mare,
orașele Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare,
Tăuții Măgherăuş și comunele Cernești, Cicârlău,
Coaș, Coltău, Copalnic Mănăștur, Dumbrăvița,
Groși, Mireșu Mare, Recea, Remetea Chioarului,
Satulung, Săcălășeni, Valea Chioarului.

Buletinul informativ cuprinde informații cu privire la activitățile asociației desfășurate în
perioada ianuarie – iunie 2017.
1.

Implementarea proiectului OptiTrans [PGI01997]- Optimisation of Public
Transport Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public
local ecologic

2.

Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport public
local de persoane prin curse regulate

3.

Activitatea de guvernanță corporativă
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1.

Implementarea proiectului OptiTrans [PGI01997]- Optimisation of Public
Transport Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public
local ecologic

Programul de finanțare al proiectului OptiTrans [PGI01997] este Interreg Europe, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele, care promovează strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.
Proiectul OptiTrans vizează politicile ce promovează mobilitatea și transportul public cu emisii
scăzute de carbon, transportul curat și modalitățile alternative privind mobilitatea.
Reducerea emisiilor de carbon asociate activităților de transport se poate realiza prin creșterea
ponderii transportului public în comun în detrimentul transportului individual cu autoturismul
personal. Deși, în ceea ce privește strict zonele urbane, la nivel european, pot fi identificate
exemple de succes în acest sens, situația este diferită când ne referim la zonele suburbane sau
chiar rurale.
Obiectivul de bază al proiectului fiind creșterea utilizării transportului public în zonele periurbane și în cele rurale, rezultatul principal va fi un Plan Local de Acțiune cu rol în
îmbunătățirea politicilor existente în domeniul transportului public, în sensul creșterii
importanței acestuia în detrimentul utilizării autoturismului personal, rezultând scăderea
emisiilor de CO2.
Începând cu luna ianuarie 2017, Asociația a întreprins o serie de activități specifice în vederea
implementării proiectului OptiTrans.
Astfel, pentru asigurarea vizibilității proiectului, pe website-ul Asociației sunt afișate
informații generale despre proiect, programul de finanțare, partenerul lider și ceilalți parteneri
ai proiectului, durata de implementare, bugetul, obiectivul general al programului de finanțare
și obiectivul de bază al proiectului, precum și alte rezultate scontate.
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De asemenea, pentru o mai bună cunoaștere a modalității de implementare a proiectelor depuse
în cadrul programului Interreg Europe, doi membri ai echipei de proiect au participat la un
seminar organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, ce a avut loc în perioada 13 – 14 februarie 2017 în București.
În perioada 1 -2 martie 2017 a avut loc în Erfurt, Germania, conferința de lansare a proiectului.
Evenimentul a cuprins totodată și primul seminar tematic, cu participarea partenerilor europeni.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară < Zona Metropolitană Baia Mare > a fost reprezentată
de managerul de proiect, dl. Paul Pece, care a prezentat situația privind transportul public local.
În perioada 8 – 11 mai 2017 a avut loc în orașul Tartu din Estonia un atelier de lucru cu
tema:”Transportul public multimodal în Tartu”, la care au fost invitați toți partenerii
proiectului. În cadrul workshop-ului s-a discutat despre starea actuală și provocările
transportului public în comun, precum și sinergia dintre transportul public și transportul velo,
și s-au propus idei, soluții și recomandări pentru provocările identificate. La eveniment au
participat din partea partenerului român doi membri ai echipei de proiect și un membru al
operatorului public de transport în comun S.C. URBIS S.A..
În vederea atingerii rezultatului principal al proiectului, respectiv elaborarea unui Plan Local
de Acțiune, s-au identificat instituții și organizații direct sau indirect implicate în transportul
public care să își aducă aportul prin furnizarea de informații necesare pentru identificarea
problemelor existente și celor mai viabile soluții, și prin participarea la diferite activități
(întâlniri ale Grupului Local de Sprijin, schimburi de experiență, ateliere tematice
internaționale). Entitățile astfel identificate au fost invitate să desemneze reprezentanți care să
facă parte din Grupul Local de Sprijin. În urma acestor demersuri, în luna aprilie 2017 a fost
finalizată constituirea Grupului Local de Sprijin în cadrul Asociației, format din reprezentanți
ai operatorului public de transport în comun metropolitan S.C. URBIS S.A., Consiliului
Județean Maramureș, Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România
și UAT-urilor membre ale Zonei Metropolitane Baia Mare pe raza cărora operează S.C. URBIS
S.A., respectiv Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, și
comunele Groși, Recea, Dumbrăvița și Săcălășeni.
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Prima întâlnire a Grupului Local de Sprijin a avut loc în data de 26 mai 2017, în sala de ședințe
a clădirii M2 din incinta Millennium Business Centre din Baia Mare. Întâlnirea a fost deschisă
de către Managerul de Proiect, domnul Paul Pece, care a urat bun venit invitaților, după care sa trecut la prezentarea proiectului OptiTrans, în vederea familiarizării participanților cu
obiectivele și rezultatele preconizate ale acestuia.
Aceștia au fost informați despre faptul că proiectul va fi implementat în perioada Ianuarie 2017
– Decembrie 2021. De asemenea s-a discutat depre rezultatul final al proiectului, respectiv
elaborarea unui Plan Local de Acțiune, care să centralizeze problemele semnalate de Grupul
Local de Sprijin și să propună soluții viabile pe termen lung în vederea creșterii folosinței
transportului public de călători în detrimentul autoturismului personal, rezultând în final o
reducere a poluării cu noxe.
După prezentarea proiectului, managerul de proiect a prezentat invitații, instituțiile și
organizațiile din partea cărora au fost desemnați și rolul pe care ei, în calitate de persoane
desemnate de a face parte din Grupul Local de Sprijin, îl au în implementarea proiectului.
Au urmat discuții interactive despre situația existentă a transportului public de călători și s-au
identificat anumite probleme atât la nivel metropolitan, cât și privitor la cursele speciale de pe
raza UAT-urilor membre ale Asociației și cele intrajudețene, în vederea găsirii unor soluții
viabile și de durată, care să ducă la decongestionarea traficului și în final la reducerea emisiilor
de noxe.
În urma întâlnirii s-a concluzionat faptul că transportul public de călători are în prezent anumite
domenii în care poate fi îmbunătățit și anumite probleme cu care se confruntă, dar că pot fi
găsite soluții viabile, cât timp există implicare din partea instituțiilor cu atribuții în domeniu,
urmând ca Grupul Local de Sprijin să colaboreze în viitor în vederea identificării acestor soluții
și punerii lor în aplicare.
Ulterior întâlnirii, a fost întocmit un raport de eveniment, atât în Limba Română cât și în Limba
Engleză, care a fost afișat pe website-ul Asociației și de asemenea a fost transmis tuturor
membrilor Grupului Local de Sprijin prin e-mail, împreună cu tabelul de prezență de la
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eveniment. Raportul de eveniment în Limba Engleză împreună cu pozele întâlnirii au fost
transmise către Liderul de Proiect.
2.

Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport public
local de persoane prin curse regulate

În data de 27 martie 2017 a avut loc o ședință ordinară a Adunării Generale a membrilor
implicaţi în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, în cadrul
Primăriei Municipiului Baia Mare, sala Europa.
Pe ordinea de zi au fost următoarele proiecte de hotărâri:
- modificarea programului de transport public local de călători din Municipiul Baia Mare pe
liniile 4, 50 și 54
- modificarea graficului de circulație pe linia 25, traseul Baia Mare – Coaș
- aprobarea Scrisorii de așteptări, avizarea Profilului Consiliului de Administrație și al
candidaților și avizarea Matricei Consiliului de Administrație pentru S.C. URBIS S.A.
- aprobarea biletelor de călătorie cu tarif redus cu privire la facilitățile acordate de către Orașul
Baia Sprie la transportul public local de călători prin curse regulate efectuat cu mijloacele de
transport aparținând S.C. URBIS S.A. Baia Mare, anumitor categorii de persoane domiciliate
în Orașul Baia Sprie, precum și a modalității de decontare a acestora
- prelungirea/ încetarea actului adițional nr. 7/2016 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de călători nr. 704/2013, cu privire la serviciul de transport
public local de călători prestat de către S.C. URBIS S.A. în Comuna Coaș
De asemenea, membrii au fost informați cu privire la situația veniturilor și cheltuielilor aferente
serviciului de transport public local de călători din Zona Metropolitană Baia Mare, în perioada
ianuarie – februarie 2017, și cu privire la situația prestării serviciului de transport public local de
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călători din Comuna Coaș (venituri, cheltuieli, subvenția de exploatare, facturi restante ș.a.), pe perioada
noiembrie 2016 - februarie 2017.

În data de 19.04.2017 a avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale a A.D.I. <Zona
Metropolitană Baia Mare> a membrilor implicați în serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate, convocată pentru ora 10:00 în Sala Europa din incinta Primăriei
Municipiului Baia Mare.
Ședința a fost convocată în vederea mandatării reprezentanților acționarilor SC URBIS SA să
voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017 pentru SC URBIS SA Baia Mare și mandatării reprezentanților
acționarilor SC URBIS SA să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC URBIS
SA pentru numirea unui auditor financiar și fixarea duratei minime de trei ani a contractului de
audit financiar.
În data de 03.05.2017 membrii Adunării Generale a Asociației s-au întrunit într-o ședință
ordinară, ce a avut loc în Sala Europa a Primăriei Municipiului Baia Mare începând cu ora
12:00.
În cadrul ședinței a fost prezentat ”Raportul Comisiei de Cenzori privind execuția Bugetului
de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016”, prin care comisia de cenzori propune Adunării
Generale a Asociației descărcarea de gestiune a administratorului Asociației pentru exercițiul
financiar încheiat la 31.12.2016, și raportul auditorului financiar privind situațiile financiare
aferente anului 2016.
În continuarea ședinței s-au prezentat următoarele proiecte de hotărâri:
-

proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a
situațiilor financiare aferente anului 2016;

-

proiect de hotărâre privind suplimentarea programului de transport pentru linia 31 din
Municipiul Baia Mare, pe traseul Valea Roșie – Gara CFR – Adunarea Generală
transport;
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-

proiect de hotărâre privind introducerea în programul de transport public local de
persoane prin curse regulate aferent Municipiului Baia Mare a liniei de transport
numărul 15, pe traseul Autogară – Aramis – Adunarea Generală transport;

-

proiect de hotărâre privind prelungirea cu două luni a duratei maxime a mandatului
celor doi administratori provizorii ai SC URBIS SA Baia Mare, propuși prin Hotărârea
Adunării Generale a Asociației nr. 14/28.12.2016 privind formularea a două propuneri
de administratori provizorii ai SC URBIS SA Baia Mare – Adunarea Generală
transport;

Membrii au fost de asemenea informați de către un reprezentat S.C. URBIS S.A. cu privire la
cauzele care au generat creșterea cheltuielilor privind transportul public de călători din
Municipiul Baia Mare și UAT-urile din Zona Metropolitană Baia Mare în anul 2016 față de
2015, și le-au fost prezentate propuneri pentru optimizarea programului de transport public
local de călători din Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană Baia Mare pe perioada
vacanței de vară a elevilor.
Pe ordinea de zi suplimentară a fost un proiect de hotărâre privind modificarea graficului de
circulație pe Linia 25, traseul Baia Mare – Coaș.
În data de 12.06.2017 a avut loc o ședință ordinară a Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor implicați în
serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, convocată pentru ora 14:00
în Sala Europa din incinta Primăriei Municipiului Baia Mare.
Ordinea de zi a cuprins următoarele proiecte de hotărâri:
-

proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților unităților administrativ
teritoriale acționare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C.
URBIS S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al
consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2016 –
Adunarea Generală transport;
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-

proiect de hotărâre privind modificarea programului de transport public de vară din
Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană Baia Mare, începând cu data de 1 iulie
2017 – Adunarea Generală transport;

-

proiect de hotărâre privind modificarea programului de transport public de călători din
timpul anului, exclusiv perioada de vară, pe linia 8 (traseul Baia Mare – Baia Sprie) și
linia 12 (traseul Baia Mare – Recea – Lăpușel), în zilele nelucrătoare, începând cu data
de 11 septembrie 2017– Adunarea Generală transport;

Un reprezentant al S.C. URBIS S.A. a prezentat un program de eficientizare propus de
operatorul de transport în vederea reducerii cheltuielilor și creșterii bazei veniturilor din
activitatea de transport, precum și a propunerii de majorare a tarifelor la transportul în comun.
Administratorul delegat al A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> a informat membrii
prezenți în legătură cu propunerile de indicatori de performanță financiari și nefinanciari, care
vor fi anexați la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.C.
URBIS S.A. și propunerea de contract de mandat ce va fi încheiat cu aceștia, și cu privire la
stadiul procedurii de selecție a doi membri în cadrul Consiliului de Administrație al S.C.
URBIS S.A.
Ultima Adunare Adunarea Generală a membrilor implicați în serviciul de transport public local
de persoane prin curse regulate a semestrului ianuarie – iunie 2017 a avut loc în data de
29.06.2017, când membrii s-au întrunit în cadrul unei ședințe extraordinare începând cu ora
15:00 în incinta Sălii Europa a Primăriei Municipiului Baia Mare.
Ordinea de zi a vizat un proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru
serviciul de transport public local de călători de pe raza Zonei Metropolitane Baia Mare
începând cu data de 1 iulie 2017.
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3.

Activitatea de guvernanță corporativă

În perioada ianuarie – iunie 2017 au fost întreprinse următoarele activități:
- stabilirea unui calendar pe 6 luni (perioada ianuarie – iunie 2017) privind implementarea
guvernanței corporative și selectare 2 membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS
S.A.;
- întocmirea unui calendar privind obligațiile autorității tutelare de îndeplinit de la
declanșarea procedurii de selecție;
- declanșarea procedurii de selecție a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. URBIS
.S.A., având ca rezultat elaborarea componentei inițiale a planului de selecție, și
transmiterea acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social al societății proiectul
profilului personalizat al consiliului pentru formularea de propuneri în vederea definitivării
acestora;
- au fost elaborate:
- Scrisoarea de așteptări. Scrisoarea de așteptări se aprobă prin Dispoziția Președintelui
(sau Hotărârea Adunării Generale a ADI ZMBM transport)
- Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului (este elaborat de comitetul
de nominalizare și remunerare al consiliului în consultare cu structura de guvernanță
corporativă din cadrul Autorității Publice Tutelare). Profilul Consiliului de
Administrație și profilul candidatului se avizează de Autoritatea Publică Tutelară și se
aprobă de AGA operator.
- Matricea Consiliului de Administrație (prin comisia de selecție) este elaborată de
comitetul de nominalizare și remunerare al consiliului în consultare cu structura de
guvernanță corporativă din cadrul Autorității Publice Tutelare. Matricea Consiliului de
Administrație se avizează de Autoritatea Publică Tutelară și se aprobă de AGA
operator.
- realizarea procedurilor administrative specifice pentru publicarea anunțului de selecție
pentru 2 membri în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A..
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- a fost pregătit un proiect de contract de mandat, care urmează să fie supus aprobării și
încheierii de către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBIS S.A. cu administratorii din
cadrul Consiliului de Administrație, având în vedere modelul postat pe site-ul
www.zmbm.ro.;”
Informații suplimentare despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Baia Mare” sunt
disponibile pe pagina de internet a asociației (www.zmbm.ro) și pe portalul Wikipedia, la adresele de internet:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitană_Baia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zone_metropolitane_în_România

Echipa A.D.I. ZM Baia Mare
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