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Buletin informativ nr. 3/2014 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 

Metropolitană Baia Mare” implementează strategia de 

dezvoltare asumată de către membrii asociaţiei şi 

promovează proiecte şi acţiuni cu caracter 

intercomunitar. 

Asociaţia Z.M. Baia Mare are în componenţă 

Municipiul Baia Mare, oraşele Baia Sprie, Cavnic, 

Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuş şi comunele 

Cerneşti, Cicârlău, Coaş, Coltău, Copalnic Mănăştur, 

Dumbrăviţa, Groşi, Mireşu Mare, Recea, Remetea 

Chioarului, Satulung, Săcălăşeni, Valea Chioarului. 

Buletinul informativ cuprinde informaţii cu privire la activităţile şi proiectele asociaţiei 

desfăşurate pe parcursul lunilor iulie - septembrie  2014. 

1. Ședința Adunării Generale a Asociației – august 

2. Ședința Adunării Generale a Asociației – septembrie 

3. Ședințe tehnice în cadrul proiectului USE_Act - “Politici de Dezvoltare Urbană 

Sustenabilă”  

4. Workshop în cadrul proiectului STATUS – “Strategii Teritoriale Integrate 

pentru Zonele Metropolitane” 

5. Curs de instruire și conferința finală a proiectului Inter_Urban - “Bază de date 

transfrontalieră cu indicatori de monitorizare a  procesului de dezvoltare 

durabilă în zonele Baia Mare şi Ivano Frankivsk” 
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1. Ședința Adunării Generale a Asociației – august 

În data de 19 august 2014 a avut loc Adunarea Generală a membrilor implicaţi în serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare”, la sediul Primăriei Municipiului Baia 

Mare, Sala Europa. Discuțiile de pe ordinea de zi au vizat modificarea programului de 

transport metropolitan. Este  prezentat programul de transport public local modificat pentru 

localitățile din zona metropolitană a Municipiului Baia Mare, exclusiv programul pentru 

Mun. Baia Mare și Orașul Baia Sprie, ce nu a fost propus pentru modificare, cu precizarea 

faptului că au fost întocmite două variante ale programului, pentru perioada de vară și 

respectiv pentru restul perioadelor de toamnă, iarnă și primăvară. 

Se fac precizări cu privire la nivelul tarifelor pentru bilete și abonamente, în vederea 

micșorării acestora, cel puțin din anul 2015.  

Al doilea subiect de pe ordinea de zi a vizat conținutul minimal pe care ar trebui să-l aibă un 

Plan de Mobilitate Urbană, plan a cărui realizare, în contextul Programului Operațional 

regional, va fi o condiție pentru accesarea de fonduri europene în vederea dezvoltării 

sistemului de transport public local. 

2. Ședința Adunării Generale a Asociației – septembrie 

A doua adunare generală din perioada iulie – septembrie 2014 a avut loc în data de 9 

septembrie 2014, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala Europa. Principalul 

subiect abordat a fost modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate.  

Se prezintă situația cu privire la compensarea rezultatelor pozitive înregistrate pe traseele 

aferente orașului Baia Sprie cu rezultatele negative înregistrate în restul unităților 

administrativ teritoriale din Zona Metropolitană, cu situația pe fiecare unitate administrativ 

teritorială. 
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Administratorul delegat al A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare menționează faptul că, în 

contextul în care transportul în zona metropolitană este potrivit legii transport local, acesta 

trebuie privit ca un sistem unitar, integrat, iar rezultatele pozitive înregistrate pe trasee 

profitabile se pot compensa cu rezultate negative înregistrate pe trasee neprofitabile, în 

condițiile în care operatorul nu înregistrează pierderi din activitatea de transport.  

De asemenea, se evidențiază faptul că începând cu noua perioadă de programare2014 – 2020, 

vor putea fi atrase fonduri europene pentru dezvoltarea sistemului de transport public local, 

conform propunerii Programului Operațional Regional, astfel cum a fost înaintat de către 

România,  Comisiei Europene spre aprobare. 

Directorul general al S.C. URBIS S.A. prezintă faptul că pentru eficientizarea operatorului au 

fost vacantate 20 de posturi începând cu data de 01 septembrie 2014, iar în continuare vor fi 

vacantate încă 20 de funcții, fapt ce va avea impact direct asupra reducerii costului pe 

kilometru. Mai mult, s-au luat măsuri de reducere a pirateriei în transportul local, prin 

colaborare cu poliția locală și cu poliția rutieră. 

3. Ședințe tehnice în cadrul proiectului USE_Act - “Politici de Dezvoltare Urbană 

Sustenabilă”  

În perioada iulie – septembrie 2014 au avut loc 4 ședințe tehnice în cadrul proiectului 

USE_Act la sediul Asociației “Zona Metropolitană Baia Mare”, cu participarea 

reprezentanților unităților administrativ teritoriale membre ale Zonei Metropolitane Baia 

Mare, a reprezentantului Arhitech Creative Solutions SRL-D și a membrilor asociației.  

Tema principală a primei ședințe a fost prezentarea obiectivelor proiectului USE_Act, iar ca 

teme secundare, s-au abordat discuţii privind impactul proiectului Drumului Expres Baia 

Mare – Satu Mare – Vaja asupra terenurilor din Mun. Baia Mare şi Oraşul Baia Sprie.  

Potrivit Studiului de Fezabilitate realizat în anul 2006, traseul actual al Drumului expres, 

zona dinspre str. Europa Baia Mare, intrare Satu Nou de Sus – Baia Sprie nu avantajează nici 

Mun. Baia Mare şi nici Oraşul Baia Sprie, întrucât menţinerea acestui drum în cadrul PUG – 

urilor acestor UAT, care nu se ştie concret dacă şi când se va realiza,  indisponibilizează o 

parte importantă de teren din zonele Baia Mare şi Baia Sprie. Oportună ar fi realizarea unei 

variante de ocolire a Mun. Baia Mare şi a Oraşului Baia Sprie.  
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Alte discuții au vizat dezvoltare de parcuri industriale, analiza situaţiei existente a ZMBM, 

Planul de Acţiune Locală – propuneri. 

 

În cadrul celei de a doua ședințe s-a făcut recepția finală a „Analizei situaţiei existente şi 

identificarea părţilor interesate”.Reprezentantul Arhitech Creative Solutions SRL-D, a 

prezentat varianta finală a „Analizei situaţiei existente şi identificarea părţilor interesate”: 

conţinutul pe capitole (partea introductivă, analiza legislaţiei din domeniul amenajării 

teritoriului, PATZ ZMBM, PUG ale UAT din Zona de Dezvoltare 1), prezentarea cadrului 

general şi instituţional al zonelor metropolitane din România, PATZ ZMBM (precizând 

obligaţia întocmirii PATZ metropolitan potrivit prev. Legii nr. 350/2001, la iniţiativa 

oraşului/municipiului polarizator). 

 

Au fost prezentate: UAT membre ale Asociaţiei, încadrarea spaţială a zonei metropolitane, 

conceptul de dezvoltare a ZMBM, analiza SWOT a ZMBM, o analiză a terenurilor, a 

infrastructurii rutiere şi a infrastructurii industriale din ZD1. 

S-a efectuat o analiză a terenurilor din ZD1 (a intravilanului din aceste UAT) şi o analiză a 

PUG, iar la finalul lucrării au fost prezentate concluziile privind „Analiza situaţiei existente şi 

identificarea părţilor interesate”. 

 

Subiectul principal al celei de a treia ședințe din perioada iulie – septembrie 2014 a fost 

analiza situaţiei terenurilor din Zona de Dezvoltare 1. În cadrul ședinței a fost analizată 

situația juridică a terenurilor din Zona Industrială Sud a Municipiului Baia Mare. De 

asemenea, a  fost analizată și situația terenurilor situate în zona industrială a comunei Recea 

și a orașului Tăuții Măgherăuș, în baza PUG aprobate. 

 

La ultima ședință s-a prezentat analiza detaliată premergătoare draftului Planului Local de 

Acțiune.Reprezentantul ADI ZMBM, Domnul Paul Adrian Pece, a prezentat cerințele 

minimale ale unui Plan Local de Acțiune, astfel cum au fost trimise de către Partenerul Lider 

din cadrul proiectului USE Act, astfel: 

- descrierea conținutului general 

- analiza detaliată SWOT, raportat la situația terenurilor din ZMBM 
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- corelarea Panului Local de Acțiune cu strategiile locale , cu proiectele STATUS, 

Trans_Urban și posibil Inter_Urban. 

- propunerea de principii, obiective și acțiuni pentru o mai bună utilizare a terenurilor din 

ZMBM 

- identificarea de surse de finanțare a acțiunilor propuse prin Planul Local de Acțiune 

- indicatori – de ex. creșterea densității intravilanului / cap de locuitor, gradul de reducere a 

utilizării terenului de tip greenfield pt. investiții în domeniul industrial 

- inovații – de ex. planificarea teritorială la nivel metropolitan și armonizarea intereselor 

localităților învecinate, armonizarea PUG-urilor, preluarea în PUG-uri a soluțiilor propuse 

prin Planul Local de Acțiune 

- stakeholderii principali și rolul acestora, elemente de identitate vizuală (foto și/sau logo) 

- sustenabilitatea proiectului 

- scop – utilizarea eficientă a terenurilor din ZMBM 

- obiective – concentrarea investițiilor într-o zonă industrială identificată cu acest scop 

- acțiuni – identificarea unei arii/zone. 

 

4. Workshop în cadrul proiectului STATUS – “Strategii Teritoriale Integrate 

pentru Zonele Metropolitane” 

În perioada 3-4 Iulie 2014 s-au desfășurat 

cel de al treilea și al patrulea seminar 

tematic din cadrul proiectului „STATUS – 

Strategii teritoriale integrate pentru zonele 

metropolitane”. 

Tema discuțiilor pentru prima zi de lucru a 

fost “Prezentarea proiectelor Zonei 

Metropolitane Baia Mare, și integrarea 

proiectelor la nivel județean”. 

Dl. Paul Adrian Pece, administratorul delegat al ZMBM și manager de proiect a deschis 

workshopul și a prezentat ordinea de zi. 
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Dl. Cătălin Cherecheș, Președintele A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare și Primarul 

Municipiul Baia Mare, consideră că la nivelul Municipiului Baia Mare lucrurile au fost 

gândite atât la nivel local cât și la nivel metropolitan, iar strategia de dezvoltare a ZMBM 

trebuie raportată și la strategia de dezvoltare a Județului Maramureș. 

În continuare, Dl. Pietro Elisei, Expert 

Dezvoltare Urbană și Metropolitană în 

cadrul firmei Urbasofia, consultant 

STATUS, a susținut o prezentare în care 

a subliniat importanța unei abordări 

participative în ceea ce privește 

problemele actuale de dezvoltare 

metropolitană în cadrul Zonei 

Metropolitane Baia Mare.  

Dl. Pietro Elisei a enumerat câteva din problemele existente la nivelul Zonei Metropolitane, 

pe domenii de interes. În ceea ce privește economia locală, există interes redus, infrastructură 

inadecvată, oportunități limitate. Poluarea remanentă generată de fostele mari industrii locale 

este una din cele mai mari probleme legate de mediu, pe când din punct de vedere politico- 

administrativ, scena politico- administrativă rigidă și inadaptată nevoilor locale prezintă o 

problemă.  Sitemele metropolitane de transporturi și infrastructuri edilitare sunt insuficient 

dezvoltate, iar în ceea ce privește resursele umane, o problemă identificată este necorelarea 

pieței forței de muncă cu oferta formatoare. În context social, problemele identificate sunt: 

sărăcie, dezinteres, demotivare, lipsa încrederii.  

Următoarea prezentare a fost susținută de Dna. Livia Morega reprezentat al S.C. EURODITE 

S.R.L, și s-a referit la cele 8 obiective tematice Europene pentru perioada 2014-2020 ca axe 

prioritare, pentru care în total se alocă 6.884.042.553 euro din FEDR. 

Tema discuțiilor pentru cea de a doua zi de seminar a fost “Constituirea Grupului Operativ 

Metropolitan și a Centrului Urban Metropolitan”.  
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Dl. Paul Adrian Pece, administratorul 

delegat al ZMBM și manager de proiect, 

deschide ședința celei de-a 2-a zile de lucru 

și al patrulea workshop, prezentând 

ordinea de zi. Sunt prezentate pe scurt 

activitățile desfășurate în data de 

03.07.2014 și  echipa URBASOFIA. 

Dna. Simona Pascariu, reprezentat al S.C. 

URBASOFIA S.R.L, prezintă conceptul de Grup Operativ Metropolitan – entitate ce va 

asigura buna informare și va stimula/ anima participarea tuturor partenerilor cu privire la 

legăturile dintre proiectele propuse și cele în curs de desfășurare. 

În continuare, arată structura propusă pentru implementarea Agendei Teritoriale Strategice a 

Zonei Metropolitane Baia Mare: 

- Un Consiliu Decizional/ Director (CD) din care fac parte Primăriile/ Consiliile Locale 

parte a Zonei Metropolitane Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș, care asigură 

decizia strategică și angajamentul politic al implementării. 

- Grupul Operativ Metropolitan ZMBM, entitate organizatorică și executivă care 

asigură organizarea pas cu pas a implementării Agendei Teritoriale Strategice a Zonei 

Metropolitane Baia Mare.  

În continuare, Dl. Paul Pece administratorul delegat al ZMBM și manager de proiect, prezintă 

conceptul de Grup Operativ Metropolitan precum și un model de protocol de colaborare în 

vederea realizării Grupului Operativ Metropolitan și constituirii Centrului Metropolitan. 

Ca încheiere a zilei de lucru, participanții își exprimă opinia în legătură cu cele discutate, 

urmând ca Dl. Paul Pece să declare închis seminarul și invită actorii locali să viziteze spațiul 

propus pentru Centrul Metropolitan. 
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5. Curs de instruire și conferința finală a proiectului Inter_Urban - “Bază de date 

transfrontalieră cu indicatori de monitorizare a  procesului de dezvoltare 

durabilă în zonele Baia Mare şi Ivano Frankivsk” 

Evenimentele au avut loc între 23 și 25 iulie 2014.  

Prima zi a cursului a avut loc în Sala de Ședințe, Clădirea M2 din cadrul Millennium 

Business Centre, cu participarea a unui număr de 22 de persoane.  

Domnul Paul Adrian Pece, 

Administratorul delegat al ADI ZMBM 

deschide cursul, prezentând programul 

evenimentului, care se va desfășura pe 

durata a două zile: în prima zi – 

23.07.2014 -, va fi organizat un curs de 

instruire a specialiștilor în dezvoltare 

durabilă cu privire la utilizarea bazei 

de date, iar în cea de-a doua zi - 

24.07.2014 -, va fi organizat un curs de 

instruire a specialiștilor în dezvoltare 

durabilă cu privire la utilizarea portalului web www.interurban.eu.  

Baza de date cuprinde indicatori locali (la nivelul unităților administrativ teritoriale membre 

ale ADI ZMBM) și indicatori metropolitani (la nivelul Zonei Metropolitane Baia Mare, 

obținuți prin consolidarea indicatorilor locali, și la nivelul Zonei Ivano Frankivsk). Acești 

indicatori se pot compara, rezultând rapoarte comparative, inclusiv între ani diferiți, începând 

cu anul 2013. 

În a doua zi a cursului, care a avut loc în aceeași locație, s-au prezentat un număr de 23 de 

persoane.  

Domnul Paul Adrian Pece, Administratorul delegat al ADI ZMBM deschide cursul, 

prezentând portalul web www.interurban.eu. Site-ul este trilingv, română, engleză și 

ucraineană.  

http://www.interurban.eu/
http://www.interurban.eu/
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În cadrul site-ului se pot genera rapoarte comparative, individuale și metropolitane, atât între 

zonele metropolitane Baia Mare și Ivano Frankivsk cât și între localitățile membre ale zonei 

metropolitane Baia Mare. Raportatele comparative generate se pot exporta în format excel, 

existând astfel posibilitatea 

folosirii/prelucrării acestora. Aplicația soft 

face conversia automată în euro a 

indicatorilor exprimați în valori monetare, la 

cursul de schimb valutar mediu anual al 

Băncii Naționale (a României sau Ucrainei, 

în funcție de originea indicatorilor). 

Conferința de închidere s-a desfășurat în 

municipiul Baia Mare, la Centrul de Afaceri 

Millennium III, fiind organizată de către partenerul lider – Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>. 

Participanții la conferință: 

- reprezentanții partenerilor – A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare, respectiv Centrul 

pentru dezvoltare municipală și regională din Ivano Frankivsk; 

- actorii locali implicați în implementarea proiectului – instituțiile publice din Baia 

Mare/ Maramureș, cu rol în monitorizarea setului de indicatori; 

- reprezentanții primăriilor din zona metropolitană; 

- mass media locală; 

Dl. Bogdan BILYK, Preşedinte al organizaţiei “Centrul pentru Dezvoltare Municipală şi 

Regională – Centrul de Resurse” Ivano – Frankivsk a mulțumit României pentru sprijinul 

acordat Ucrainei în vederea aderării la Uniunea Europeană, dar și băimărenilor pentru 

ajutorul și sfaturile date în domeniul dezvoltării durabile, mai ales că toate acestea s-au 

întâmplat într-o perioadă tulbure din punct de vedere politic pentru Ucraina.  

Dl. Bilyk a accentuat importanța relațiilor dintre Baia Mare și Ivano Frankivsk, acordându-i 

Primarului Cătălin Cherecheș premiul Triumf, o distincție de tradiție în orașul de peste 

graniță, pentru cel mai bun partener al zonei Ivano Frankivsk. 
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Informaţii suplimentare despre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 

Baia Mare sunt disponibile pe pagina de internet a asociaţiei (www.zmbm.ro) şi pe portalul 

Wikipedia, la adresele de internet: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitană_Baia_Marehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Zon

e_metropolitane_în_România. 

 

 

  Echipa A.D.I. Z.M. Baia Mare 

Piaţa Libertăţii 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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