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Proiect OptiTrans [PGI 01997] – Optimisation of Public Transport Policies for Green 

Mobility, Programul de finanțare: InterReg Europe, Axa Prioritară 3 

 

RAPORT DE EVENIMENT 

Întâlnirea Grupului Local de Sprijin 

- Baia Mare, 26.05.2017 – 

 

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 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 

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 vor fi folosite în vederea elaborării Planului 

Local de Acțiune. 

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

Săcălășeni.  

În vederea atingerii obiectivelor proiectului, o primă întâlnire al Grupului Local de Sprijin a avut 

loc în data de 26.05.2017 în sala de ședințe a  clădirii M2 din incinta Millennium Business Centre 

din Baia Mare.  

Întâlnirea a fost deschisă de către 

Managerul de Proiect, domnul Paul 

PECE, care a urat bun venit invitaților, 

după care s-a trecut la prezentarea 

proiectului OptiTrans, în vederea 

familiarizării participanților cu 

obiectivele și rezultatele preconizate ale 

acestuia.  

Aceștia au fost informați despre faptul 

că proiectul va fi implementat în 

perioada Ianuarie 2017 – Decembrie 2021. De asemenea s-a discutat depre rezultatul final al 

proiectului, respectiv elaborarea unui Plan Local de Acțiune, care să centralizeze problemele 

semnalate de Grupul Local de Sprijin și să propună soluții viabile pe termen lung în vederea 

creșterii folosinței transportului public de călători în detrimentul autoturismului personal, rezultând 

în final o reducere a poluării cu noxe.   

După prezentarea proiectului, managerul de proiect a prezentat invitații, instituțiile și organizațiile 

din partea cărora au fost desemnați și rolul pe care ei, în calitate de persoane desemnate de a face 

parte din Grupul Local de Sprijin, îl au în implementarea proiectului.  

Au urmat discuții interactive despre situația existentă a transportului public de călători și s-au 

identificat anumite probleme atât la nivel metropolitan, cât și privitor la cursele speciale de pe raza 

UAT-urilor membre ale Asociației și cele intrajudețene, în vederea găsirii unor soluții viabile și de 

durată, care să ducă la decongestionarea traficului și în final la reducerea emisiilor de noxe.  
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Invitații și-au exprimat părerea cu privire la motivul pentru care populația folosește mai puțin 

transportul public de călători și mai mult autoturismul personal. Au fost identificate ca posibile 

probleme confortul de care beneficiază călătorii în mijloacele de transport în comun, rutele pe care 

circulă operatorul de transport și frecvența acestora, faptul că există operatori privați care circulă 

pe aceleași rute (de exemplu cei care transportă muncitorii care lucrează în Zona Industrială a 

Municipiului Baia Mare), fraudarea sistemului de plată a biletelor prin SMS și faptul că operatorii 

de transport intrajudețean nu respectă stațiile de debarcare stabilite în momentul în care li s-a 

aprobat licența de transport de către Consiliul Județean Maramureș.  

Invitații s-au raportat atât la situația 

existentă pe raza Zonei Metropolitane 

Baia Mare cât și la nivelul întregii țări. 

Astfel, pe plan național s-a concluzionat 

faptul că legislația în vigoare nu 

încurajează utilizarea mijloacelor de 

transport în comun, ci permite 

îmbătrânirea parcului auto prin 

achiziționarea unui număr mare de 

autoturisme second hand, fapt care 

provoacă atât supraaglomerarea sistemului de transport, cât și creșterea volumului de noxe produse 

de autoturismele personale. Una din soluțiile propuse a fost ca locurile de parcare din centrul 

municipiului să fie suprataxate, pentru a încuraja persoanele să își parcheze autoturismele personale 

la periferia municipiului urmând să fie preluați de operatorul metropolitan de transport până la 

destinație. 

Cursele speciale de călători reprezintă o problematică deoarece cauzează  supraaglomerarea 

localităților în care operează în paralel cu transportul public metropolitan. Astfel, pe aceeași rută 

de transport, circulă atât operatorul de transport public metropolitan cât și operatori privați care 

efectuează curse speciale, cauzând îngreunarea traficului. O soluție propusă pentru 

decongestionarea traficului a fost  ca operatorul de transport public metropolitan să introducă rute 

speciale de transport pentru elevi și persoanele care lucrează în zona industrială a Municipiului 
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Baia Mare. Reprezentanții operatorului de transport au menționat faptul că deja au rute stabilite 

pentru orele și zonele în cauză, respectiv au curse dimineața o dată pe oră, pentru a asigura atât 

transportul elevilor cât și al muncitorilor care merg dimineața la muncă.  

O altă problemă identificată a fost faptul că operatorii de transport care efectuează curse regulate 

județene nu debarcă călătorii în locurile special stabilite de către Consiliul Județean Maramureș în 

interiorul Municipiului Baia Mare. Aceștia ar trebui debarcați într-o anumită stație de unde să fie 

preluați de operatorul metropolitan în comun pentru a ajunge la destinație. Astfel, s-ar evita situația 

în care operatorii privați intră în sfera de competență a operatorului metropolitan, transportând 

persoane în paralel pe aceleași rute în interiorul municipiului. O soluție propusă a fost înăsprirea 

controalelor efectuate de reprezentanții Consiliului Județean Maramureș, respectiv instituția care 

le eliberează licențele de operare, și 

stabilirea unei singure stații de debarcare 

pe toată raza municipiului.  

S-a discutat de asemenea despre faptul 

că, datorită fraudării sistemului de plată 

prin SMS, operatorul metropolitan de 

călători înregistrează pagube 

semnificative. Acest fapt, coroborat cu 

creșterea constantă a costurilor de 

operare și a faptului că prețul biletelor și 

abonamentelor au rămas relativ constante începând cu anul 2014, duce la lipsa de sustenabilitate 

financiară a operatorului, care în final poate cauza insolvența acestuia, dacă nu se iau măsurile 

necesare de remediere. 

Operatorul a menționat faptul că, deși înregistrează deficit, nu este o soluție viabilă mărirea tarifelor 

la bilete și abonamente, deoarece populația ar fi astfel descurajată să ia în calcul transportul public 

în detrimentul autoturismului personal.  
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În urma întâlnirii s-a concluzionat faptul că transportul public de călători are în prezent anumite 

domenii în care poate fi îmbunătățit și anumite probleme cu care se confruntă, dar că pot fi găsite 

soluții viabile, cât timp există implicare din partea instituțiilor cu atribuții în domeniu, urmând ca 

Grupul Local de Sprijin să colaboreze în viitor în vederea identificării acestor soluții și punerii lor 

în aplicare.  

 


