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La nivelul Zonei Metropolitane Baia Mare este în curs de dezvoltare un program de 

transport public local, care va cuprinde localităţile membre ale asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară şi va facilita transportul cetăţenilor dinspre oraşele şi comunele din 

imediata apropiere a municipiului, către Baia Mare. 

 

Etapele necesare a fi parcurse pentru crearea sistemului de transport metropolitan: 

 

1) Mandatarea Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară 
<Zona Metropolitană Baia Mare> 

prin hotărâri de consiliu local, 

emise de către Unităţile 

Administrativ Teritoriale 

membre, să exercite în numele 

acestora, dreptul de a delega 

gestiunea serviciului de transport 

public local; 

 

2) Adoptarea de către 

asociaţie a hotărârii de a 

organiza serviciul de transport 

public local, în sistem de gestiune delegată, pe baza mandatului special primit de la 

membri asociaţiei; 

 

3) Elaborarea si aprobarea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi 

stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi a documentaţiei 

de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, în termen de maxim 6 luni de la 

adoptarea hotarârii AGA; 

 

4) Delegarea gestiunii de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, către 

unul sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, prin 

procedurile de licitaţie publică deschisă, negociere directă sau atribuire directă. 

 

Pe parcursul anului 2012, Adunarea Generală a Asociaţiei şi Consiliile Locale ale 

localităţilor care doresc să intre în acest program au adoptat o serie de hotărâri care  

vizează aplicarea programului de transport începând cu anul 2013. 
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Dintre cele 18 localităţi componente ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, 17 au 

împuternicit prin hotărâre de consiliu local asociaţia, să exercite în numele şi pe seama 

localităţilor, atribuţiile referitoare la prestarea serviciului de transport persoane. 

Localităţile mandatare sunt: Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii 

Măgherăuş, Cerneşti, Cicârlău, Coaş, Copalnic Mănăştur, Dumbrăviţa, Groşi, Mireşu 

Mare, Recea, Remetea Chioarului, Satulung, Săcălăşeni şi Valea Chioarului. 

 

Adunarea Generală a aprobat înfiinţarea Compartimentului de Transport Local, A.D.I. 

Zona Metropolitană Baia Mare urmând a deveni Autoritate de autorizare, supraveghere şi 

monitorizare a serviciului public, după primirea autorizaţiei de la Autoritatea Naţională 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). 

 

Pe parcursul lunii octombrie 2012, Adunarea Generală a asociaţiei a adoptat hotărârea de 

organizare în sistem de gestiune delegată a serviciului public de transport local persoane 

prin curse regulate, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre care 

au mandatat asociaţia. De asemenea, s-a adoptat hotărârea privind elaborarea în termen 

de 6 luni, a unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor 

optime de delegare a gestiunii serviciilor.  

 

Studiul de oportunitate va cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

 descrierea serviciului de transport public local persoane, a ariei teritoriale şi a 

programului ce va fi gestionat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară; 

 situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului 

aferent acestuia; 

 investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, 

precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului; 

 motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea 

gestiunii; 

 nivelul minim al redevenţei; 

 proiectul contractului de delegare; 

 modalitatea optimă de delegare a gestiunii; 

 durata estimată a contractului de delegare; 

 caietul de sarcini al serviciului de transport public local persoane; 

 regulamentul serviciului de transport public local persoane; 
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Studiul va asigura şi elaborarea  Programului de Transport Public Local de persoane prin 

curse regulate, efectuat pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare, care va 

conţine: 

a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane între localităţile componente ale 

Zonei Metropolitane Baia Mare, în prezent şi pentru o perioadă viitoare de minimum 5 

ani; 

b) identificarea şi optimizarea traseelor principale şi secundare între localităţile 

componente ale Zonei Metropolitane Baia Mare, stabilirea staţiilor publice aferente 

acestora, precum şi frecvenţa curselor necesare pentru fiecare traseu, în funcţie de 

fluxurile de transport existente; 

c) stabilirea capacităţilor de transport necesare asigurării transportului public de 

persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze; 

d) identificarea numărului optim de operatori rutieri, necesari pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, în condiţii de 

eficienţă şi eficacitate pe baza programului de transport local stabilit; 

 

După finalizarea studiului, pe baza concluziilor acestuia, se va proceda la delegarea 

gestiunii către unul sau mai mulţi operatori de transport persoane prin curse regulate. 

 

Sistemul de transport public metropolitan va conduce la o creştere substanţială a calităţii 

serviciilor de transport public local, pentru cetăţenii din localităţile învecinate 

municipiului care îşi desfăşoară activitatea în Baia Mare şi va determina creşterea 

mobilităţii şi accesibilităţii în cadrul zonei metropolitane. 
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