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Buletin informativ nr. 4/2014 

 

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, CopalnicMănăştur, Dumbrăviţa, 

Groşi, Mireşu Mare, Recea, 

RemeteaChioarului, Satulung, Săcălăşeni, 

Valea Chioarului. 

Buletinul informativ cuprinde informaţii cu privire la activităţile şi proiectele asociaţiei 

desfăşurate pe parcursul lunilor octombrie - decembrie  2014. 

 

1. Ședințe tehnice în cadrul proiectului USE_Act 

2. Conferința finală a proiectului STATUS 

3. Întâlnire de lucru pe transport metropolitan 
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1. Ședințe tehnice în cadrul proiectului USE_Act 

În ultimul trimestru din anul 2014 au avut loc două întâlniri în cadrul proiectului USE_Act.  

În cadrul primei întâlniri a fost prezentat de către consultantul de specialitate, un draft al 

Planului Local de Acțiune privind politica de utilizarea a terenurilor în cadrul zonei 

metropolitane. 

În cadrul documentului au fost introduse o serie de analize 

tehnice, inclusiv prin reprezentare grafică, cu privire la 

terenurile din prima zonă de dezvoltare a Zonei Metropolitane 

Baia Mare, cu accent pe zona industrială sud a municipiului 

Baia Mare, realizându-se un studiu de caz asupra utilizării 

eficiente a terenului urban la nivelul acestei zone. În draft se 

regăsesc inclusiv obiectivele strategice ale Planului Local de Acțiune: 

- Îmbunătățirea calității vieții și înlăturarea disparităților sociale și economice dintre 

localități, în condițiile indicatorilor, elementelor și nivelului de dotare prevăzut în 

Legea 351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea a 

patra - rețeaua de localități, anexa 2 și 4; 

- Consolidarea Polului Metropolitan Baia Mare, concomitent cu atragerea continuă de 

investiții și de localizare a întreprinderilor pe întregul teritoriu al Zonei Metropolitane 

Baia Mare, pentru dezvoltarea continuă a unui bazin de locuri de muncă în această 

zonă și pentru menținerea populației din zonele rurale periurbane, prin investiții în 

obiective economice și în infrastructura locală; 

- Promovarea Zonei Metropolitane Baia Mare la nivel regional, național și 

internațional, prin intermediul structurilor asociative naționale și europene. 

În cadrul celei de a doua întâlniri au fost abordate discuții cu privire la parcurile industriale, 

precum și cu privire la modalitatea de constituire a acestora. Se menționează faptul că e 

necesar ca legislația în domeniusă fie clarificată. De asemenea, asociațiile composesorale 

trebuie să determine ce beneficii ar putea să aibă din această asociere. 
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Toate demersurile cu privire la constituirea unui parc industrial în zona industrială sud a 

municipiului Baia Mare vor fi realizate de către instituția Arhitectului Șef a municipiului Baia 

Mare, precum și de către Direcția de Programe și Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului 

Baia Mare. 

2. Conferința finală a proiectului STATUS 

În perioada 25 – 27 noiembrie a avut loc Conferința finală a proiectului, în cadrul Centrului 

de Afaceri Millenium. 

Tema primei zile de lucru a fost definirea 

Centrului Metropolitan / Urban, cu 

participarea echipei de proiect, 

reprezentanților Primăriei Municipiului Baia 

Mare și Consiliului Județean, ținând cont de 

faptul că proiectele implementate de aceste 

două instituții au impact direct asupra 

teritoriului Zonei Metropolitane Baia Mare.  În 

total, în prima zi de lucru s-au prezentat un 

număr de 10 participanți.  

Primele discuții au avut ca subiect Prezentarea 

Grupului Operațional Metropolitan (GOM). 

Celor prezenți le-a fost înmânat draft-ul 

protocolului de colaborare pentru constituirea 

Grupului Operațional Metropolitan în vederea 

consultării și propunerii de 

completări/modificări. GOM va fi o structură 

partenerială inter-instituțională pentru 

coordonarea implementării Strategiei Teritoriale 

Integrate Metropolitane (STIM) realizată în cadrul proiectului STATUS. 
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Următorul subiect abordat a fost prezentarea obiectivului proiectului STATUS, respectiv 

realizarea Strategiei Teritoriale Integrate Metropolitane (STIM). 

A doua zi de lucru a fost deschisă de către reprezentantul Zonei Metropolitane Baia Mare, dl. 

Paul Adrian Pece, care a urat bun venit invitațiilor. În continuare, a prezentat Strategia 

Teritorială Integrată a Zonei Metropolitane 

Baia Mare, care se bazează pe Conceptul 

Metropolitan de Dezvoltare 2014-2020. 

Strategia ia în considerare toate cele 19 

unităţi administrativ teritoriale care sunt 

membre ale zonei metropolitane. Abordarea 

metropolitană va facilita realizarea unei 

dezvoltări coerente în reţea, la nivel 

teritorial, menită a integra atât zonele urbane cât şi cele rurale adiacente.  

Ultima zi a Conferinței Finale a proiectului STATUS s-a axat pe prezentarea Centrului 

Metropolitan, cu invitați din rândul reprezentanților instituțiilor publice, sectoarelor de 

utilități publice, operatori regionali, ADR NV, ONG și mediul privat. 

Al doilea subiect abordat în această zi a fost prezentarea Protocolului de Colaborare propus 

pentru constituirea Grupului Operațional Metropolitan, cuprinzând principiile de bază și 

scopul acestuia, precum și obiectivele și modalitățile de realizare ale acestora. 

3. Întâlnire de lucrupe transport metropolitan 

În luna decembrie la sediul Asociației a avut loc ultima întâlnire pe transport metropolitan din 

anul 2014, având ca subiect clarificarea situației cu privire la plata subvenției de exploatare 

rezultată în urma prestării serviciului de transport pe lunile septembrie și octombrie 2014 sau 

reducerea numărului de curse până la eliminarea acestei subvenții, în conformitate cu 

prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Printre propunerile făcute se numără încurajarea elevilor să circule cu mijloacele de transport 

în comun prin curse regulate prin acordarea de facilități acestor categorii de persoane în 



Asociaţia de DezvoltareIntercomunitară<Zona MetropolitanăBaia Mare> 
  Str. Gheorghe Şincai, nr.37, CP 430311, MunicipiulBaia Mare 

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

www.zmbm.ro,  info@zmbm.ro 

 

 
 

conformitate cu prevederile legale, solicitarea efectuării de controale de către organele 

competente asupra operatorilor privați care prestează curse regulate speciale, iar în comunele 

unde este cazul, pentru reducerea cheltuielilor de operare și eficientizare a transportului local 

prin curse regulate, să se reducă programul de transport cu 2 curse/zi. 

 

 

 

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 

PiaţaLibertăţii 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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