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Buletin informativ nr.1/2018 

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 2018.  

1. Implementarea proiectului OptiTrans [PGI01997]- Optimisation of Public Transport 

Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public local ecologic – 

deplasări la seminarii internaționale și întâlnirea Grupului Local de Sprijin 

2. Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport public 

local de persoane prin curse regulate  

3. Ședința Adunării Generale a Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare> 
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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 peri-

urbane 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. 

În perioada ianuarie – iunie 2018, Asociația a participat prin reprezentanți în calitate de partener 

în cadrul proiectului la două întâlniri internaționale, organizate în L’Aquila, Italia și Zadar, 

Croația.  

http://www.zmbm.ro/
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În 18 – 19 Aprilie 2018 a avut loc al treilea seminar tematic în cadrul proiectului, organizat în 

L'Aquila, Italia, cu tema: "Utilizarea ICT pentru a reacționa în timp real la cererea  fluctuantă: 

barierele existente și pașii următori".  

Abordarea provocării privind mobilitatea, necesită o schimbare de paradigmă în planificarea 

urbană, încurajând orașele compacte și folosirea mixtă a trenurilor ca o modalitate de a spori 

accesibilitatea și de a reduce nevoia de transport. Înțelegerea faptului că scopul mobilității este 

accesul la destinații, servicii și bunuri, planificarea urbană ar trebui așadar centrată pe rezidenți, 

astfel încât obiectivele funcționale să fie cât mai realiste, reducând astfel distanțele și nevoile de 

transport. Din partea Asociației a fost prezent la întâlnire un membru al echipei de implementare 

a proiectului, un membru al Primăriei Oraşului Baia Sprie, și un membru al Primăriei Orașului 

Tăuţii Măgherăuș, în calitate de stakeholderi. La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor 

partenerilor internaționali ai proiectului. 

În perioada 16 – 17 Mai 2018 a avut loc cel de-al patrulea atelier de lucru tematic, organizat în 

Zadar, Croația. Principala temă de discuție abordată a fost „Rețelele de transport public și 

îmbunătățirea flexibilității acestora”. Întâlnirea a avut loc în cadrul Universității din Zadar.  

În data de 16.05.2018, primul subiect pe ordinea de zi a fost poziția geografică a orașului Zadar 

în cadrul regiunii și situația actuală a transportului, atât privat cât și în comun, urmând o 

prezentare despre rolul orașului Zadar în proiectul OptiTrans, serviciile flexibile de transport și 

modele de bună practică din alte țări – modelul  italian, Allo Bus – Valle D’Aosta, oferă 

posibilitatea planificării călătoriilor în diferite intervale orare și rute în funcție de necesitățile 

utilizatorilor care locuiesc într-o zonă deluroasă adiacentă și care au nevoie de transport în comun 

pentru a ajunge în oraș și înapoi acasă. Al doilea model de bună practică prezentat  în cadrul 

atelierului tematic a fost modelul Tele – Bus din Krakow, Polonia, prin care utilizatorul îți poate 

rezerva biletul printr-un apel telefonic gratuit sau online, iar costul unei călătorii este același cu 

cel din sistemul public de transport.   

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro


        Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

Str. Gheorghe Şincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare 

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937 

www.zmbm.ro,  info@zmbm.ro 

 

 

 

 

4 
 

Un alt model de bună practică prezentat a fost Rural Wheels, UK, care oferă servicii door – to – 

door pentru persoanele care nu dispun sau nu au acces la sistemul public de transport. Serviciul 

le oferă posibilitatea de a călători până la o stație de transport în comun, sau până la o destinație 

aleasă de ei, de exemplu programări la doctor sau cumpărături.  

Slovenia are ca model de bună practică serviciul EURBAN din Ljubljana, un serviciu de transport 

public la cerere și care este oferit de operatorul de transport public în comun LPP. Singura 

diferență între acest serviciu și transportul în comun este că EURBAN oferă posibilitatea 

călătorilor de a își comanda călătoria. În Italia, un model de bună practică este Brindo Con 

Prudenza folosit în orașul Brescia, unde călătorii, în special studenții și tinerii, îți pot rezerva o 

călătorie în ziua de joi până în ora 14:00 pentru intervalul orar joi 22:00 – vineri 06:00.  

În ziua de 17.05.2018 a avut loc a treia întâlnire a grupului de lucru constituit în cadrul 

proiectului, coordonată de consultantul partenerului lider. S-a discutat despre faptul că, în prima 

și a doua perioadă de implementare a proiectului, au avut loc sesiuni de lucru cu actorii interesați 

identificați și au fost elaborate primele versiuni ale analizelor situației existente de către fiecare 

partener, urmând ca în a treia perioadă de implementare să se elaboreze varianta finală a 

analizelor, care să fie prezentate în cadrul următoarelor sesiuni de lucru și diseminate.  

În data de 29.06.2018, a avut loc în Baia Mare a doua întâlnire a Grupului de Sprijin local 

constituit în cadrul proiectului OptiTrans, compus din reprezentanți ai unităților administrativ 

teritoriale membre ale Asociației în care operatorul public de transport în comun își desfășoară 

activitatea, reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș și ai Primăriei Municipiului Baia 

Mare, precum și al operatorului S.C. URBIS S.A. 

Întâlnirea a fost deschisă de către Managerul de Proiect, domnul Paul PECE, care a urat bun venit 

invitaților, după care a prezentat activitățile desfășurate în cadrul proiectului de către echipa de 

implementare de la ultima întâlnire a Grupului Local de Sprijin, care a avut loc în data de 

26.05.2017, până în prezent. 

http://www.zmbm.ro/
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Totodată, a fost prezentată analiza situației existente a transportului public metropolitan de 

călători pe raza Zonei Metropolitane Baia Mare, unde serviciul de transport public este prestat 

de operatorul public de transport S.C. URBIS S.A. în baza unui contract de delegare a gestiunii 

semnat în data de 23.12.2013 între acesta și Asociația <Zona Metropolitană Baia Mare>.  

În continuare au fost prezentate proiectele privind mobilitatea ce se intenționează a fi depuse sau 

care deja au fost depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.  

Astfel, Municipiul Baia Mare intenționează să depună pentru finanțare, pe axa 4.1 din POR 2014-

2020 (fonduri predeterminate pentru municipiile reședință de județ), un proiect cu tema 

“Creșterea mobilității urbane durabile în municipiul Baia Mare prin modernizarea parcului auto 

de transport public”. Valoarea totală a proiectului este de 17.458.169 euro, iar durata estimată 

pentru implementare este până în anul 2023. Scopul principal al proiectului este achiziționarea a 

14 bucăți autobuze solo 12 m hibrid, 7 bucăți autobuze articulate 18 m hibrid, 6 troleibuze 

articulate de 18 m și 6 autobuze electrice. 

Orașul Baia Sprie a depus pentru finanțare, pe axa 3.2 din POR 2014-2020 (axă competițională), 

proiectul cu tema “Asigurarea Mobilității în Orașul Baia Sprie prin Modernizarea Sistemului de 

Transport Public în comun și pietonizarea zonei centrale a Orașului”. Valoare totală a proiectului 

este de 4.303.883,354 euro, iar  durata estimată pentru implementare este de 48 luni. Scopul 

principal urmărit prin realizarea investiției publice este: achiziționarea unui număr de 9 autobuze 

solo 12 m Hibrid pentru transportul urban, cu podea complet coborâtă pe toata suprafața 

disponibilă pentru pasagerii, cu motor  Euro 6 și reabilitarea a 2 stații de  autobuz integrate în 

arhitectura istorică a orașului. 

Orașul Tăuții Măgherăuș a depus pentru finanțare, pe axa 3.2 din POR 2014-2020 (axă 

competițională),un proiect de finanțare cu tema “Reducerea emisiilor de dioxid de carbon în 

orașul Tăuții Măgherăuș bazată pe Planul de Mobilitate Urbană”. Valoare totală a proiectului 

este de 1.441.457,23 euro, iar durata estimată pentru implementare este de 24 luni. Ținta  

http://www.zmbm.ro/
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principală urmărită prin realizarea investiției publice este:  achiziționarea a 4 autobuze hibrid 

pentru rutele de transport urban ce deservesc orașul Tăuții Măgherăuș,  amenajarea a 4 stații de 

autobuz de pe traseele rutelor de transport urban ce deservesc Orașul Tăuții Măgherăuș, 

promovarea egalității de șanse, de gen și nediscriminarea, prin crearea de facilități pentru 

persoane cu mobilitate redusă, prin asigurarea accesului la transportul public în comun 

(autobuzele vor dispune de facilități pentru persoane cu dizabilități). 

Ultimul subiect abordat a fost prezentarea unei analize tehnico – financiare cu privire la intrarea 

în sistemul de transport public a Comunei Cicîrlău, susținută de reprezentantul S.C. URBIS S.A. 

 

2. Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport public 

local de persoane prin curse regulate  

În data de 13.03.2018 a avut loc prima ședință A.G.A. a membrilor implicați în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate, în Sala Europa din incinta Primăriei 

Municipiului Baia Mare, la care au participat reprezentanți ai 6 din cele 7 UAT-uri în care 

operatorul de transport public în comun îți desfășoară activitatea, precum și reprezentanți ai 

operatorului.  

Ședința a început cu o informare din partea operatorului cu privire la situația rezultatelor la 

transport pe raza Zonei Metropolitane Baia Mare pentru anul 2017, luna ianuarie 2018 și 

estimativ februarie 2018, și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public de călători prin act adițional. Situațiile financiare pentru anul 2017, atât pentru 

Zona Metropolitană Baia Mare, cât și pentru Municipiul Baia Mare au fost comunicate tuturor 

membrilor, prin adrese de informare trimise de către A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare.  

  

http://www.zmbm.ro/
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Având în vedere cele prezentate în cadrul ședinței, operatorul S.C. URBIS S.A. a solicitat 

convocarea Adunării Generale a Asociației în vederea anulării Actului adițional nr. 3/11.02.2015 

la contractul de delegare, pentru ca operatorul să poată factura subvenție de exploatare pentru 

UAT-urile în care înregistrează pierderi, altfel activitatea operatorului se va bloca. 

Ședința a continuat cu supunerea la vot a proiectului de hotărâre privind modificarea Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători prin act adițional, abrogarea 

Hotărârii Adunării Generale a Asociației nr. 2/05.02.2015 și modificarea Hotărârii Adunării 

Generale a Asociației nr. 3/09.09.2014, proiect care a fost respins de Adunare.  

A doua ședință a membrilor implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse 

regulate a avut loc în data de 04.04.2018.  

Pe ordinea de zi au fost două proiecte de hotărâre, respectiv proiect de hotărâre privind 

mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale acționare să voteze în cadrul 

Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. pentru reducerea mandatului Directorului 

General al S.C. URBIS S.A., de la 4 ani la 2 ani de la data numirii, și proiect de hotărâre privind 

mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale acționare să voteze în cadrul 

Adunării Generale a Acționarilor S.C. URBIS S.A. pentru aprobarea majorării capitalului social 

al S.C. URBIS S.A. Ambele proiecte au fost adoptate. A urmat o prezentare a S.C. URBIS S.A. 

în cadrul căreia reprezentanții S.C. URBIS S.A. au propus reducerea programului de transport 

public în Zona Metropolitană pentru a se încadra cu cheltuielile de exploatare în veniturile 

încasate. Operatorului i s-a solicitat să efectueze  o analiză a numărului de kilometri, a veniturilor 

încasate și să se determine câți călători din Baia Mare urcă pe autobuzele de pe liniile 

metropolitane care circulă în Baia Mare. S-a propus reorganizarea programului de transport astfel 

încât liniile metropolitane să intre pe linii municipale de la intrarea în oraș, schimbându-și astfel 

indicativul, deoarece opresc în stațiile de transport public municipal și preiau călători din 

Municipiul Baia Mare, iar aceste curse să fie introduse în programul de transport municipal de la 

intrarea în oraș, urmând ca operatorul să facă un calcul cu privire la această propunere.  

http://www.zmbm.ro/
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A treia ședință a avut loc în data de 21.05.2018, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare. Pe 

ordinea de zi a fost un 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 2017, care a fost aprobat de membri.  

A patra ședință a membrilor implicați în serviciul de transport public metropolitan a avut loc în 

data de 05.06.2018, în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare.  

În cadrul ședinței, s-au aprobat proiectele de hotărâre privind privind propunerea a doi membri 

pentru Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. și privind aprobarea formei Contractului 

de mandat, indicatorilor de performanță și a indemnizației brute fixe lunare a membrilor 

Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. 

În aceeași lună, în data de 26.06.2018 a avut loc a cincea ședință, la care s-au prezentat 6 membri 

implicați în serviciul de transport public metropolitan. De asemenea, la ședință au participat și 

reprezentanți din partea operatorului public de transport. Pe ordinea de zi au fost două proiecte 

de hotărâre, respectiv proiect de hotărâre privind modificarea programului de transport public 

local de călători din Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, Comuna Groși, Comuna 

Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni, în relația cu Municipiul Baia Mare, conform propunerii 

operatorului S.C. URBIS S.A., începând cu data de 1 iulie 2018 și proiect de hotărâre privind 

modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 

704/2013, prin act adițional, abrogarea Hotărârii Adunării Generale a Asociației nr. 2/05.02.2015 

și modificarea Hotărârii Adunării Generale a Asociației nr. 3/09.09.2014, la solicitarea 

operatorului S.C. URBIS S.A., începând cu data de 1 iulie 2018. Ambele proiecte au fost retrase 

de pe ordinea de zi.  
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În cadrul ședinței, reprezentanții operatorului au informat membrii prezenți cu privire la 

posibilitatea suspendării serviciului de transport public local de călători pe raza UAT-urilor din 

Zona Metropolitană Baia Mare în care înregistrează pierderi, începând cu data de 1 iulie 2018, 

în situația în care nu se va aproba nici una din cele două proiecte de pe ordinea de zi. 

A șasea și ultima ședință a primului semestru al anului 2018 a avut loc în data de 03.07.2018, în 

cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, cu participarea a 6 membri din totalul de 7 membri. Pe 

ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului de transport 

public local de călători din Municipiul Baia Mare și Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, 

Comuna Groși, Comuna Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni, în relația cu Municipiul Baia Mare, 

precum și aprobarea încheierii în acest sens a unui act adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

3. Ședința Adunării Generale a Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare> 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

a fost convocată în ședință ordinară pentru data de 25 aprilie 2018, ora 12,00, în cadrul Primăriei 

Municipiului Baia Mare, Sala Europa, și a avut loc în prezența a 13 membri. Pe ordinea de zi au 

fost 4 proiecte de hotărâre, respectiv: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actelor 

statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, proiect 

de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, proiect de hotărâre privind 

aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare aferente anului 

2017 și proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației membrilor și aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare>. Toate cele 4 proiecte au fost adoptate cu unanimitate de voturi.  

http://www.zmbm.ro/
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Membrilor li s-au prezentat de asemenea în cadrul ședinței Raportul Comisiei de Cenzori privind 

execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente anului 2017 și Raportul Auditorului 

financiar privind situațiile financiare aferente anului 2017. 

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 

Piața Libertății nr. 17, 

Baia Mare 

Tel. 0362 421 936, Fax. 

0362 421 937 

E-mail: info@zmbm.ro  

Website: www.zmbm.ro  

 

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro
http://www.zmbm.ro/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitană_Baia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zone_metropolitane_în_România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zone_metropolitane_în_România
mailto:info@zmbm.ro
http://www.zmbm.ro/

