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RAPORT DE EVENIMENT 

Întâlnirea Grupului Local de Sprijin 

- Baia Mare, 13.06.2019 – 

 

 

A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> are calitatea de partener în cadrul proiectului OptiTrans 

– Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility implementat de Liderul de proiect 

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. 

Obiectivul de bază al proiectului este creșterea utilizării transportului public în zona metropolitană, 

iar rezultatul principal este elaborarea unui Plan Local de Acțiune cu rol în îmbunătățirea politicilor 

existente în domeniul transportului public, în sensul creșterii importanței acestuia în detrimentul 

utilizării vehiculelor personale, rezultând o reducere a poluării cu noxe. 

În acest context, a fost constituit un Grup Local de Sprijin compus din persoane special desemnate 

din cadrul instituțiilor și organizațiilor direct sau indirect implicate în transportul public, care să 

sprijine Asociația în vederea atingerii rezultatului proiectului, prin furnizarea de informații 

necesare pentru identificarea problemelor existente și celor mai viabile soluții, și prin participarea 

la diferite activități (întâlniri ale Grupului Local de Sprijin, schimburi de experiență, ateliere 

tematice internaționale). Informațiile astfel obținute au fost folosite în vederea elaborării Planului 

Local de Acțiune. 
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Grupul Local de Sprijin constituit în cadrul Asociației este format din reprezentanți ai operatorului 

public de transport în comun metropolitan S.C. URBIS S.A., Consiliului Județean Maramureș, 

Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și UAT-urilor membre ale 

Zonei Metropolitane Baia Mare pe raza cărora operează S.C. URBIS S.A., respectiv Municipiul 

Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, și comunele Groși, Recea, Dumbrăvița și 

Săcălășeni.  

În vederea atingerii obiectivelor proiectului, a treia întâlnire al Grupului Local de Sprijin a avut loc 

în data de 13.06.2019  în sala de ședințe a  clădirii M2 din incinta Millennium Business Centre din 

Baia Mare.  

Invitația de a participa la 

eveniment a fost transmisă 

de către Asociație 

membrilor Grupului Local 

de Sprijin, format din 

persoane desemnate din 

cadrul UAT-urilor în care 

operatorul de transport 

public local își desfășoară 

activitatea, precum și 

reprezentanți ai Consiliului 

Județean Maramureș și ai operatorului S.C. URBIS S.A. Astfel, la întâlnire s-au prezentat: 5 

membri ai Consiliului Județean Maramureș; 5 membri ai Primăriei Municipiului Baia Mare; 1 

membru al S.C. URBIS S.A., 1 membru al Primăriei Orașului Tăuții Măgherăuș; 1 membru al 

Primăriei Orașului Baia Sprie. 
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Întâlnirea a fost deschisă de către Managerul de Proiect, domnul Paul PECE, care a urat bun venit 

invitaților, după care a prezentat activitățile desfășurate în cadrul proiectului de către echipa de 

implementare de la ultima 

întâlnire a Grupului Local 

de Sprijin, care a avut loc 

în data de 29.06.2018, 

până în prezent.  

Totodată, a fost prezentat 

Planul Local de Acțiune 

realizat în cadrul 

proiectului. Acesta 

cuprinde informații 

generale despre proiect, 

programul de finanțare, partenerii internaționali și obiectivul de bază urmărit, precum și informații 

punctuale despre politica la care se referă Planul Local de Acțiune, respectiv Planul de Mobilitate 

Urbană și Metropolitană Durabilă al Municipiului Baia Mare pentru perioada 2020 - 2030.  

Planul Local de Acțiune va conduce la: 

• 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; 

• 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, unitățile 

administrativ teritoriale membre în Asociație) un punct de vedere în legătură cu modul în care 
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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 2014-2020. 

Au urmat discuții despre stadiul 

aprobării Contractului de Servicii 

Publice. Noul contract de servicii 

publice a fost transmis la UAT-

urile membre, la consiliile locale, pentru mandatarea, prin hotărâre, a reprezentanților acestora, 

respectiv Primarii, să voteze în cadrul Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropoltană Baia Mare> 

pentru aprobarea acestuia. Stadiul aprobării, la momentul întâlnirii, se prezintă astfel: 

 Municipiul Baia Mare – în faza de aprobare 

 Orașul Baia Sprie – HCL Baia Sprie nr. 79/18.04.2019 

 Orașul Tăuții Măgherăuș - în faza de aprobare 

 Comuna Recea – HCL Recea nr. 23/15.04.2019 

 Comuna Groși – în faza de discuții 

 Comuna Dumbrăvița – în faza de discuții 

 Comuna Săcălășeni – în faza de discuții 
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După adoptarea în consiliile locale a hotărârilor de mandatare, Contractul de Servicii Publice va 

intra spre aprobare în Adunarea Generală a Asociației.  

Obiectul contractului îl reprezintă delegarea prin atribuirea directă a gestiunii Serviciului de 

transport public local de călători prin curse regulate cu autobuze și troleibuze, pe raza 

administrativ-teritorială a Unităților Administrativ Teritoriale membre ZMBM beneficiare ale 

Serviciului de transport public local și anume Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul 

Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, Comuna Groși, Comuna Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni, de 

către Autoritatea Contractantă – ADI ZMBM, Operatorului, cu condiția îndeplinirii de către 

Operator a Obligațiilor de Serviciu Public (PSO). 

În final au urmat discuții libere între participanți, referitor la stadiile de aprobare a proiectelor 

depuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 de către Primăriile 

Municipiului Baia Mare, Orașului Baia Sprie și Orașului Tăuții Măgherăuș. De asemenea, 

participanții au fost informați despre 

întâlnirea ce a avut loc între membrii 

A.D.I. <Zona Metropolitană Baia 

Mare> și agenții economici din Zona 

Industrială Dumbrăvița și Zona 

Industrială Tăuții Măgherăuș. O a 

doua întâlnire va fi programată a avea 

loc în viitorul apropiat, la care să 

participe și reprezentanți ai 

operatorului de transport public S.C. 

URBIS S.A. Un subiect de interes atât pentru operatorul de transport cât și pentru reprezentanții 

Consiliului Județean Maramureș a fost identificarea unei metode prin care operatorii privați de 

transport pot fi monitorizați (spre exemplu dotarea flotei auto cu sistem GPS tracking), pentru a nu 

îmbarca și debarca călători decât în stațiile pentru care au aprobare, având în vedere că în prezent, 

aceștia folosesc și stațiile pentru care are aprobare de utilizare doar operatorul public local, astfel 

scăzând numărul de călători care folosesc serviciile acestuia din urmă.                                 

       


