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Buletin informativ nr.4/2015 

 

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 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 octombrie - decembrie 2015.  

1. Ședința Adunării Generale a Asociației 

2. Activități ale Compartimentului de Comunicare și Relații Publice  

3. Activităţi ale Compartimentului Programe, Proiecte 
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1. Ședința Adunării Generale a Asociației 

În data de 18.12.2015 a avut loc în Sala Europa din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare 

Ședința ordinară a Adunării Generale a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

“Zona Metropolitană Baia Mare”.  

Deschiderea lucrărilor Ședinței a fost făcută de Dl. Cătălin CHERECHEȘ, Primarul 

Municipiului Baia Mare și Președintele Asociației.  

Au fost aprobate următoarele hotărâri: 

a) Hotărâre privind încetarea mandatelor de Cenzori din cadrul Comisiei de Cenzori a 

Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>, prin demisie pentru domnul Călin Ioan 

BOTA, respectiv prin ajungerea la termen a mandatelor pentru doamna Claudia 

BREBAN și domnul Dan CHIRA 

b) Hotărâre privind numirea membrilor Comisiei de Cenzori a Asociației <Zona 

Metropolitană Baia Mare> 

c) Hotărâre privind reintroducerea în programul de transport de vară de pe Linia 22/26 

Baia Mare – Dumbrăvița a cursei de la ora 08,30, cu plecare de la piața Izvoare, în 

zilele lucrătoare 

d) Hotărârea privind modificarea tarifelor pentru biletele și abonamentele achiziționate 

prin SMS pentru transportul public local de călători de pe teritoriul Zonei 

Metropolitane Baia Mare 

e) Hotărâre privind ajustarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 

local de călători de pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare începând cu 

data de 01 ianuarie 2016 

De asemenea, în cadrul ședinței au fost prezentați membrii noului Consiliu de Administrație 

al S.C. URBIS S.A. 
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2. Activități ale Compartimentului de Comunicare și Relații Publice  

Lunar au fost transmise prin e-mail membrilor Asociației cataloguri cuprinzând surse de 

finanțare redactate de către ADR Sud Muntenia, ADR Centru, precum și două calendare ale 

lansării apelurilor de proiecte redactate de către ADR Centru pentru lunile octombrie și 

noiembrie.  

Se menține permanent legătura cu prestatorii de servicii Fida Solutions și Avaelgo pentru a 

asigura buna funcționalitate a bazei de date și platformei interactive Inter_Urban, și pentru 

remedierea eventualelor nereguli în timp util. De asemenea, se menține legătura cu partenerul 

ucrainean, atât pentru asigurarea sustenabilității proiectului, cât și pentru identificarea unor 

noi idei de proiecte care pot fi implementate în comun.  

3. Activităţi ale Compartimentului Programe, Proiecte 

Compartimentul Programe, Proiecte din cadrul Asociației monitorizează sursele de finanțare 

și analizează în permanență oportunități de finanțare pentru Zona Metropolitană. În acest 

sent, transmite lunar spre membrii Asociației cataloguri ale surselor de finanțare redactate de 

către Agențiile de Dezvoltare Regională.    

Asociația a devenit membru al Grupului Local de Acțiune în cadrul proiectului “Promovarea 

Inovării Sociale” implementat de Primăria Municipiului Baia Mare, finanțat prin Programul 

de Finanțare URBACT III.  

Acesta a început în luna septembrie 2015, cu o durată de implementare de 6 luni pentru prima 

fază - până în luna martie 2016, urmând ca a doua fază să se desfășoare în perioada 

15.06.2016 – 15.06.2018. Obiectivul tematic ales pentru acest proiect este Consolidarea 

cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării.  
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Ideea proiectului se referă la toate cele trei priorități principale ale Strategiei Europa 2020: o 

creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.  

Proiectul va aborda trei elemente fundamentale combinate: 

Capacitatea de promovare în cadrul administrației orașului și în exteriorul ei 

Natura evolutivă a spațiilor de inovare: spații pentru inovare în orașe (atât fizice cât și 

virtuale), spațiul de învățare în orice comunitate locală, precum și spațiul de schimb de bune 

practici la nivel european. 

Cursuri de instruire corespunzătoare la toate nivelurile, care produc schimbări 

măsurabile într-o perioadă lungă de timp. Acest lucru ar implica sisteme de construcții 

creative și de încredere adecvate, prin care tinerii pot fi mai bine pregătiți pentru paradigma 

de inovare socială. 

Proiectul va permite administrațiilor publice să joace un rol nou, ca promotori publici și 

facilitatori ai activităților, proiectelor si politicilor de inovare socială, prin coordonarea 

inovării sociale în sectorul public. 

Abordare inovativă ar putea rezolva diferențele între dezvoltarea tehnologiei și adoptarea de 

noi produse și servicii care implică toți actorii relevanți, prin intermediul parteneriatelor, între 

mediul de afaceri, cetățeni și autoritățile locale.  
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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_Mare 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Zone_metropolitane_în_România 
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