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Buletin informativ nr.2/2017
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 iulie – decembrie 2017.
1.

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

2.

Depunerea proiectului CRES – Carpathian Regional Ecosystem Services în cadrul
Programului HU-SK-RO-UA 2014 – 2020

3.

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

4.

Ședințele grupului de lucru constituit în vederea asigurării complementarității
proiectelor de investiții din fonduri europene (axa 3.2 și 4.1 din POR 2014 - 2020)
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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, Asociația a întreprins o serie de activități specifice în vederea
implementării proiectului OptiTrans, care s-au continuat pe întreg parcursul anului 2017.
În perioada 19 – 20 Septembrie 2017, a avut loc al doilea seminar tematic în cadrul proiectului,
organizat în Granada, Spania, cu tema: “Bilete de transport integrate/ metode îmbunătățite de
tarifare (door to door)” și “Orar integrat de transport (legătură între marile orașe și zonele
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suburbane)”, tematica fiind legată de Săptămâna Europeană a Mobilității, cu motto-ul “Ajungi
mai departe dacă împarți”.
Din partea Asociației a fost prezent la întâlnire un membru al echipei de implementare a
proiectului - expert comunicare, și doi membri ai Primăriei Municipiului Baia Mare, în calitate
de stakeholderi. La întâlnire au participat reprezentanți ai tuturor partenerilor internaționali ai
proiectului. Dacă în prima zi, la eveniment au participat și reprezentanți ai stakeholderilor
partenerului din Spania, a doua zi a avut loc o întâlnire cu participarea exclusivă a echipelor de
implementare a proiectului. Întâlnirea a avut drept subiect stadiul curent de implementare al
proiectului, partenerii care au îndeplinit cerințele solicitate în prima etapă de implementare a
proiectului și discuții referitoare la stadiul în care se află partenerii care încă nu și-au îndeplinit
obligațiile asumate prin proiect. De asemenea, s-a discutat despre următoarele întâlniri ce sunt
programate a avea loc în cadrul proiectului.
În vederea asigurării vizibilității proiectului, pe website-ul Asociației au fost 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.
De asemenea, Asociația a inițiat procedura de modificare/ actualizare a actelor statutare, ca
urmare a modificărilor Legii 51/2006 a serviciilor comunicate de utilități publice, republicată.
Aceste modificări au fost totodată necesare în contextul în care s-au observat o serie de
necorelări în actul constitutiv – cadru și statutul – cadru, cum ar fi scopul și obiectivele
Asociației, mandatarea Asociației pentru realizarea obiectivelor legate de furnizarea în comun
a serviciului de transport public local, atribuțiile Adunării Generale, componența și atribuțiile
Consiliului Director, modalitatea de convocare și cvorumul necesar adoptării hotărârilor. În
plus, în contextul în care Municipiul Baia Mare și Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș au
intenția de a depune proiecte de Programul Operațional Regional 2014 – 2020, vor trebui
depuse și documentele statutare ale Asociației.
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2.

Depunerea proiectului CRES – Carpathian Regional Ecosystem Services în

cadrul Programului HU-SK-RO-UA 2014 – 2020
În luna noiembrie 2017, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia
Mare> a depus cererea de finanțare a proiectului CRES - Carpathian Regional Ecosystem
Services în cadrul Programului HU-SK-RO-UA 2014 – 2020 împreună cu Centrul Municipal
de Resurse Ivano Frankivsk, Ucraina.
Proiectul a fost depus în cadrul Programul ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-RomâniaUcraina - Obiectivul Tematic 6 – Protecția Mediului, atenuarea schimbărilor climatice și
adaptarea la acestea.
Obiectivul general al proiectului este implicarea

activă a cetățenilor în prezervarea

ecosistemului din zona graniței dintre România și Ucraina, pentru a asigura accesul tuturor la
spații verzi.
Obiectiv specific al proiectului constă în promovarea unui stil de viață ecologic în vederea
prezervării resurselor naturale, prin conștientizarea populației și încurajarea utilizării
mijloacelor de transport alternativ și mijloacelor de transport public comun de călători.
Activitățile propuse a fi implementate de către Asociație sunt:
- un eveniment pentru promovarea mobilității, organizat în aceeași perioadă în care se
organizează pe plan european Săptămâna Mobilității, un eveniment internațional la care în anul
2016 au participat 29 de orașe din România, dintre care din Zona Metropolitană Baia Mare a
participat orașul Seini. (http://www.mobilityweek.eu/)
- o platformă online, atât în limba Română cât și în Limba Ucraineană, conținând informații
despre mijloacele de transport existente în aria de implementare a proiectului, planificator de
rute, chestionare/sugestii/reclamații
- dotarea unor autobuze cu WiFi
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- promovarea transportului public în comun prin campanii de conștientizare (pliante, broșuri,
radio, TV, presă scrisă și online).

3.

Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport

public local de persoane prin curse regulate
În perioada iulie – decembrie 2017 au avut loc două ședințe ale Adunării Generale a membrilor
implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate.
În data de 12.09.2017 a avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale a Asociației, în
cadrul Millennium Business Centre – clădirea M1, cu participarea celor 7 membri implicați în
serviciul de transport public local.
Primul punct pe ordinea de zi a fost o informare cu privire la situațiile financiare aferente
prestării serviciului de transport public din Zona Metropolitană Baia Mare în perioada ianuarie
– iulie 2017. În urma discuțiilor s-a constatat necesitatea ca operatorul de transport să
întreprindă demersuri pentru a crește numărul de călători în zona metropolitană, în special
muncitorii din zonele industriale din orașul Tăuții Măgherăuș și comuna Recea. S-a propus în
această privință replicarea aceluiași principiu ca și cel aplicat în relația cu S.C. ARAMIS S.A
Baia Mare, respectiv prin achiziționarea de către operatorul economic de abonamente de
călătorie pentru proprii angajați, folosind serviciul de transport în comun existent.
De asemenea s-a adus în discuție Programul Operațional Regional 2014 – 2020, care finanțează
proiecte de mobilitate pe axa 4.1 pentru municipiile reședință de județ și pe axa 3.2 pentru
orașe, prin care pot fi achiziționate mijloace de transport public electric și/sau hibrid, și care
pot fi date în administrarea operatorului public de transport, pentru prestarea serviciului în
UAT-ul respectiv.
Al doilea punct pe ordinea de zi a fost identificarea de soluții pentru acoperirea deficitului din
transport acumulat în Zona Metropolitană Baia Mare în perioada ianuarie – august 2017,
considerându-se că operatorul de transport este cel ce trebuie să vină cu propuneri.
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Al treilea punct pe ordinea de zi a fost un proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii
Adunării Generale a Asociației nr. 2/05.02.2015, modificarea contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 704/2013 și modificarea Hotărârii
Adunării Generale a Asociației nr. 3/09.09.2014 începând cu data de 1 octombrie 2017. În urma
supunerii la vor a proiectului de hotărâre, acesta a fost respins cu unanimitate de voturi.
La al patrulea și ultim punct de pe ordinea de zi, “Diverse”, s-au propus următoarele:
- achiziționarea de către UAT-urile eligibile prin POR 2014 – 2020 (axele 4.1 și 3.2) a unor
mijloace de transport electrice și/sau hibride, care să fie date în administrarea operatorului de
transport;
- operatorul să facă demersurile necesare pentru a transporta muncitorii din zonele industriale
din cadrul UAT-urilor din Zona Metropolitană Baia Mare, cum ar fi zonele industriale din
orașul Tăuții Măgherăuș și comuna Recea, având în vedere principiul aplicat în relația cu S.C.
ARAMIS S.A. din Baia Mare;
- operatorul să se încadreze cu cheltuielile de operare în veniturile încasate din tarifele de
călătorie în Zona Metropolitană Baia Mare, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, să
prezinte clar situații justificative fiecărui Primar al UAT-urilor din zona metropolitană.
Adunarea Generală a Asociației a membrilor implicați în serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate s-a întrunit pe data de 22 noiembrie 2017 într-o ședință ordinară
în cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala Europa.
Primul punct pe ordinea de zi a fost un proiect de hotărâre privind publicarea în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene a anunțului de intenție cu privire la atribuirea directă a serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia Mare, fiind
adoptat cu unanimitate de voturi.
Al doilea punct pe ordinea de zi a fost un proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii în
parteneriat a proiectului ”CRES - Carpathian Region Ecosystem Services” (Promovarea
mobilității alternative și a transportului public la nivel transfrontalier româno-ucrainean) în
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cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al Programului HUSKROUA 2014-2020 și
cofinanțarea acestuia, motiv pentru care s-au prezentat activitățile propuse în cadrul proiectului,
iar în urma votului, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Al treilea punct pe ordinea de zi a fost o informare cu privire la necesitatea
modificării/actualizării actelor constitutive ale A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> având
ca scop serviciul de transport public local în conformitate cu prevederile H.G. 855/2008 privind
actul constitutiv și statutul cadru. Membrii ședinței au fost informați despre faptul că, în urma
modificării Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice la data de 26.11.2016,
a modificării H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului constitutiv–cadru și a statutului–
cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de servicii publice la data de 01.09.2014,
vor trebui actualizate/corelate actele constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
<Zona Metropolitană Baia Mare> cu prevederile legale în vigoare.
La ultimul punct de pe ordinea de zi, “Diverse”, au avut loc discuții privitor la modul de
organizare a sistemului de transport public metropolitan din prezent, precum și cu privire la
necesitatea existenței unui management performant la S.C. URBIS S.A. În acest context, s-a
propus ca operatorul de transport să vină cu programe de îmbunătățire a managementului și
apoi să ceară subvenție de exploatare.

4.

Ședințele grupului de lucru constituit în vederea asigurării complementarității

proiectelor de investiții din fonduri europene (axa 3.2 și 4.1 din POR 2014 - 2020)
În urma ședinței extraordinare a Adunării Generale a Asociației a membrilor implicați în
serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, care a avut loc în data de
12.09.2017, s-a constituit un grup de lucru în vederea asigurării complementarității proiectelor
de investiții din fonduri europene privind achiziția de mijloace de transport în comun ecologice,
modernizarea stațiilor de transport în comun și implementarea sistemului de e-ticketing,
finanțabile în cadrul obiectivelor de investiții 3.2 și 4.1 din cadrul Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, în Municipiul Baia Mare și Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș.
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Astfel, o primă ședință a grupului de lucru a avut loc în data de 28.09.2017, la inițiativa A.D.I.
<Zona Metropolitană Baia Mare> și a Municipiului Baia Mare – Direcția Programe. Ședința sa desfășurat la sediul operatorului de transport public, S.C. URBIS S.A., cu participarea
reprezentanților Municipiului Baia Mare, Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>,
Primăriei Orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș și a GAL Maramureș Vest.
În cadrul ședinței s-a discutat despre modificările aduse Ghidului solicitantului - Condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI. O modificare esențială este faptul că se permite ca autobuzele
achiziționate prin intermediul unui proiect finanțat prin Obiectivul specific 3.2 să intre pe
teritoriul municipiului reședință de județ eligibil în cadrul Obiectivului specific 4.1, în
condițiile apartenenței solicitantului eligibil al proiectului depus prin O.S. 3.2 și a respectivului
municipiu reședință de județ la o Asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciul de transport public de călători (această apartenență se va dovedi în etapa precontractuală).
Ca acțiuni ulterioare s-au stabilit actualizarea și conformarea Planurilor de Mobilitate Urbană
Durabilă ale Orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș, potrivit cerințelor specifice Ghidului
solicitantului. De asemenea, S.C. URBIS S.A. s-a angajat să furnizeze Municipiului Baia Mare,
Orașului Baia Sprie și Orașului Tăuții Măgherăuș (reprezentanților acestora din grupul de
lucru) informațiile tehnice, financiare și de exploatare necesare pentru întocmirea Studiului de
oportunitate ce trebuie depus o dată cu cererile de finanțare. Totodată, s-a stabilit că Orașele
Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș vor demara achiziționarea de consultanță în vederea realizării
Studiilor de trafic, necesare pentru a fi depuse o dată cu cererea de finanțare.
Următoarea ședință a grupului de lucru a avut loc la sediul S.C. URBIS S.A. în data de
01.11.2017, cu participarea reprezentanților operatorului de transport, a Primăriei Orașelor
Tăuții Măgherăuș și Baia Sprie precum și a Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>.
În cadrul ședinței s-a discutat despre stadiul în care s-a ajuns cu proiectele ce se vor depune pe
axele 3.2 și 4.1 din POR 2014 – 2020, cu progresele înregistrate în acest sens de la ultima
ședință precum și problemele întâmpinate.
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În cadrul celei de a treia ședință a grupului de lucru, ce a avut loc în data de 29.11.2017, cu
participanți din partea Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>, a operatorului public de
transport, a Primăriei Orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș și a GAL Maramureș Vest s-au
discutat problemele cu actualizarea și depunerea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă a
Orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș, iar S.C. URBIS S.A. a furnizat informațiile tehnice,
financiare și de exploatare necesare realizării Studiului de Oportunitate. De asemenea, s-a
stabilit o întâlnire cu membrii participanți care vor depune proiecte pe axele 3.2. și 4.1. din
POR 2014-2020 la ADR NV în data de 07.12.2017.
În data de 05.12.2017 a avut loc ce-a de-a patra ședință a grupului de lucru, la sediul Primăriei
Municipiului Baia Mare, în Sala Europa, cu participarea reprezentanților Primăriei
Municipiului Baia Mare, S.C. URBIS S.A., Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>,
Primăriei Orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș. Directorul DGDP Baia Mare a informat
participanții la ședință cu privire la stadiul în care s-a ajuns cu partea de proiect pe care o
realizează Municipiul Baia Mare, respectiv o documentație tehnico – economică similară
studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor unor expertize tehnice aferente stațiilor
smart de transport public, validatoarelor, automatelor de încărcare carduri și SF-urile, care vor
fi puse la dispoziția orașelor Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș de către Municipiul Baia Mare.
În data de 13.12.2017 avut loc la sediul ADR Nord Vest Cluj Napoca o întâlnire cu participarea
reprezentanților ADR Nord Vest, Primăriei Orașului Baia Sprie, Primăriei Orașului Tăuții
Măgherăuș și Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>.
Ședința a fost deschisă de Directorul General al ADR Nord Vest, care a prezentat axa 13 din
POR – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Ulterior, s-a discutat despre progresele
făcute de către membrii grupului de lucru referitor la axa 3.2, respectiv stadiul Planurilor de
Mobilitate Urbană Durabilă, achiziția Studiului de Trafic, ofertele de autobuze hibrid, datele
tehnice în vederea întocmirii Studiului de Oportunitate.
Ultima întâlnire din anul 2017 a grupului de lucru a avut loc în data de 28.12.2017, la sediul
Primăriei Orașului Baia Sprie, unde s-a discutat despre progresele înregistrate de către grup și
acțiunile ce trebuie întreprinse în anul 2018.
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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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