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Buletin informativ nr.2/2016 

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 iulie – decembrie 2016.  

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

local de persoane prin curse regulate  

2. Schimb de experiență cu Zona Metropolitană Brașov  

3. Aprobarea proiectului OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for 

Green Mobility – crearea unui sistem de transport public local ecologic 
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1. Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport public 

local de persoane prin curse regulate  

În perioada iulie – decembrie 2016 au avut loc 3 ședințe ale Adunării Generale a membrilor 

implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate.  

Prima ședință a avut loc în data de 05.08.2016, în incinta Primăriei Municipiului Baia Mare, 

cu participarea reprezentanților membrilor implicați în serviciul de transport, ai 

reprezentanților S.C. URBIS S.A. și ai aparatului executiv și tehnic al Asociației.  

Pe ordinea de zi au fost modificarea programului de transport public local de călători din 

Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană Baia Mare, începând cu data de 15.08.2016 

(modificare ce a operat pe liniile 50, 54, 18 – biletul fiind valabil 60 de minute de la validare, 

precum și modificarea valabilității abonamentului de pe linia 14).  

A doua ședință a avut loc în data de 28.10.2016, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, 

unde s-a aprobat intrarea comunei Coaș în sistemul de transport public local de călători prin 

curse regulate. Totodată, s-a aprobat suplimentarea programului de transport pe linia 31 din 

Municipiul Baia Mare (Parcare Valea Roșie – Gara CFR) cu 3 curse pe zi, în zilele lucrătoare 

(luni - vineri).  

Ultima ședință a Adunării Generale a membrilor implicați în transportul public de călători a 

avut loc în data de 28.12.2016.  

S-au aprobat în cadrul ședinței modificarea graficului de circulație pentru două curse pe Liniile 

22/26, traseul Baia Mare – Dumbrăvița și modificarea graficului de circulație pentru cursa de 

la ora 13:30 de pe Linia 25, traseul Baia Mare – Coaș. De asemenea, au fost aprobate 

introducerea Liniei de transport nr. 10 în cadrul programului de transport, în perioada cursurilor 

școlare, aferentă Municipiului Baia Mare, utilizată preponderent de elevii care se deplasează 

spre Colegiul de Arte Baia Mare, cu o frecvență de o cursă pe zi, și introducerea Liniei de 

transport nr. 45 utilizată preponderent de persoanele care se deplasează spre zona industrială 

din localitatea Mocira.  
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S-au introdus biletele temporare în Municipiul Baia Mare și Orașul Baia Sprie, începând cu 

data de 1 ianuarie 2017, s-au stabilit biletele și abonamentele în interiorul Comunei Coaș și s-

a aprobat ajustarea tarifelor la transportul public local, începând de la aceeași dată.  

Membrii implicați în transportul public local de călători au fost informați cu privire la 

plafonarea tarifului la abonamentele pentru elevii navetiști, care nu pot fi școlarizați în 

localitatea de domiciliu la un maxim stabilit prin H.G. 863/16 noiembrie 2016, în funcție de 

distanța dintre localități. Astfel, art. 84 alin. 3 din Legea Eudcației Naționale nr. 1/2001 

stabilește faptul că elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează 

cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 

prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, 

sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 

semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.  

Totodată, a fost prezentat bilanțul financiar aferent perioadei ianuarie – noiembrie 2016 cu 

privire la prestarea serviciului de transport public local de călători în zona metropolitană, astfel 

cum a fost comunicat de către S.C. URBIS S.A.  

În cadrul ședinței s-a aprobat și participarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> ca partener în proiectul OptiTrans - Optimisation of Public 

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

2. Schimb de experiență cu Zona Metropolitană Brașov  

În perioada 20.10.2016 – 23.10.2016, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> a organizat un schimb de experiență cu Zona Metropolitană Brașov 

și un seminar privind modificările legislative în domeniul achizițiilor publice.  

La eveniment au participat 23 de persoane, fiind reprezentanți ai localităților membre ale 

Asociației, un reprezentant al operatorului metropolitan de transport public de călători, 

reprezentanți ai Agenției Metropolitane Brașov și aparatul executiv al Asociației <Zona 

Metropolitană Baia Mare>.  
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În data de 21.10.2016, participanții au fost invitați la sediul Agenției Metropolitane Brașov, în 

incinta Primăriei Municipiului Brașov. Au fost prezentate proiectele implementate de către 

Zona Metropolitană Brașov și s-a discutat despre diferențele și asemănările dintre cele două 

structuri asociative. În acest context s-a menționat faptul că, spre deosebire de zona 

metropolitană Baia Mare, zona metropolitană a Municipiului Brașov nu beneficiază în prezent 

de serviciile unui operator metropolitan de transport public de călători. 

Ulterior, la invitatia Agenției Metropolitane Brașov, participanții au luat parte la lucrările 

forumului privind dezvoltarea economică locală a Zonei Metropolitane Brașov.  Organizatorul 

forumului a fost Clusterul pentru Inovare și Tehnologie “ALT Brașov”, care dorește să 

consolideze sistemul inovațiilor pe plan local astfel încât Municipiul Brașov să fie noua 

destinație principală pentru investiții în infrastructură, tehnologie și noi afaceri în zonă. S-au 

menționat ca exemple de success Parcul Industrial privat “IPB – Industrial Park Brașov, 

precum și Școala Profesională Germană “Kronstadt”, care pregătește forța de muncă în 

corelație cu necesitățile mediului de afaceri local.  

În cea de a doua zi a evenimentului a avut loc seminarul privind modificările legislative în 

domeniul achizițiilor publice. Un formator acreditat a prezentat Legea 98/2016 privind 

achizițiile publice, punând accent pe elementele nou reglementate în raport cu legea anterioară, 

de asemenea comparând cele două acte normative în vederea identificării elementelor comune. 

3. Aprobarea proiectului OptiTrans - Optimisation of Public Transport Policies for 

Green Mobility – crearea unui sistem de transport public local ecologic 

Asociația <Zona Metropolitană Baia Mare> a fost informată de către Ministerul Infrastructurii 

și Agriculturii din regiunea Thuringen din Germania, printr-o adresă comunicată pe adresa 

oficială de email, de faptul că a fost aprobat proiectul OptiTrans– Optimisation of Public 

Transport Policies for Green Mobility, depus în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte 

INTERREG EUROPE, la care Partenerul Lider este Ministerul Infrastructurii și Agriculturii 

din regiunea Thuringen din Germania, în cadrul căruia Asociația <Zona Metropolitană Baia 

Mare> și-a manifestat intenția de a participa, în calitate de partener. 
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Programul de finanțare al proiectului OptiTrans 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 este depus în parteneriat, Partenerul Lider fiind Ministerul Infrastructurii și 

Agriculturii din Regiunea Turingia, Germania, iar parteneri alături de Asociație sunt 

municipalitățile Zadar din Croația, Tartu din Estonia, Regiunea Tesalia din Grecia, Regiunea 

Abruzzo din Italia și Agenția Regională pentru Energie din Granada, Spania. 

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. 

Alte rezultate importante: 

• Creșterea capacității de planificare și coordonare pentru autoritățile publice cu atribuții 

în domeniul transportului public – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare va contribui la 

îmbunătățirea serviciului pe raza localităților care au delegat acest serviciu asociației; 
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• Adoptarea unor propuneri ce vor promova abordări noi referitoare la politicile publice 

locale, cu impact asupra priorităților de investiții la nivel local (din fondurile FEDR) - Asociația 

Zona Metropolitană Baia Mare – în baza strategiei asumate și a conceptului de dezvoltare 

promovat, consideră serviciul de transport public ca fiind o prioritate pentru comunitate, iar în 

urma implementării proiectului OptiTrans- va fi în măsură să ofere Autorităților competente 

(Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Primăria Baia Mare, CJ 

Maramureș, UAT-urile membre în Asociație) un punct de vedere în legătură cu modul în care 

serviciul de transport public ar putea fi îmbunătățit prin finanțarea unor componente ale 

sistemului de transport din fonduri FEDR; 

• Promovarea conceptului de transport ecologic și a mobilității alternative care conduce 

la scăderea emisiilor de CO2 – Asociația Zona Metropolitană Baia Mare va lua în considerare 

în cadrul Planului Local de Acțiune modalități alternative privind mobilitatea. 

Planul Local de Acțiune va reprezenta o resursă în vederea îmbunătățirii Politicilor în domeniul 

transportului public și al modului de finanțare al acestuia prin intermediul Programului 

Operațional Regional.  

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  
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