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ZONA METROPOLITAN
Ă BAIA MARE
METROPOLITANĂ

Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, (art.11 – art.13), recunoaşte dreptul
unităţilor administrativ teritoriale de a se constitui în asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu
personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică. Conform modificărilor aduse Legii
215 prin Legea 264 din data de 15 decembrie 2011,, Zona Metropolitan
Metropolitanăă a fost definit
definităă ca
asocia
asociaţţia de dezvoltare intercomunitara constituit
constituităă pe baz
bazăă de parteneriat între Capitala
ţă de jude
Rom
Romââniei sau municipiile de rangul I sau municipiile resedin
resedinţă
judeţţ si unitatile
administativ-teritoriale aflate în zona imediat
ă
imediată.
De asemenea, Legea 351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, modificată
prin Legea 264/2011, art.7 prevede că în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona
ţă de jude
ăţ
ile
Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a municipiilor re
reşşedin
edinţă
judeţţ, unit
unităţ
ăţile
administrativ-teritoriale de baz
bazăă din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar
ţă
rii de zone metropolitane aferente spa
în scopul înfiin
nfiinţă
ţării
spaţţiului urban
urban.
ţă de jude
Astfel, conform modificărilor legislative precizate, toate municipiile resedin
resedinţă
judeţţ pot
constitui zone metropolitane, prin asocierea cu localităţile aflate în aria de polarizare.
În acest context, în luna aprilie 2012, a fost constituit
constituităă Zona Metropolitan
Metropolitanăă Baia Mare, prin
modificarea actelor statutare ale Asocia
Asociaţţiei Sistemul Urban Baia Mare
Mare, în conformitate cu
noile prevederi legislative, şi aderarea unor noi localităţi. În prezent, Zona Metropolitană Baia
Mare, este constituită din 18 localităţi, astfel:
1. Municipiul Baia Mare,
2. Ora
Oraşşele
ele: Baia Sprie, Cavnic, Seini, Şomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuş
3. Comunele
Comunele: Cerneşti, Cicârlău, Coaş, Copalnic Mănăştur, Dumbrăviţa, Groşi, Mireşu

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

1

ă <Zona Metropolitan
ă Baia Mare>
Asocia
Asociaţţia de Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitară
Metropolitană
430311 Baia Mare, Str.Gh. Şincai, nr.37, tel: 0362 421 936, fax: 0362 421 937
www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

Populaţia totală a Zonei Metropolitane Baia Mare, în conformitate cu estimările recensămîntului
din 2011, este de aprox. 220.000 locuitori
locuitori, iar suprafa
suprafaţţa acesteia este de 1.388 km2.
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Viziunea de dezvoltare
Viziunea de dezvoltare a Zonei Metropolitane Baia Mare se formulează pe oportunităţile pe care
integrarea României în Uniunea Europeană le creează pentru valorificarea potenţialului local.
Scopul acestei viziuni este acela de a agrega obiectivele socio-economice formulate la nivelul
partenerilor asociaţiei cu priorităţile naţionale şi regionale şi cu schimbările care au loc în prezent
în dinamica spaţială, economică şi socială a zonei, conducând în final la:
ăţ
� Un teritoriu competitiv economic, dominat de activit
activităţ
ăţii productive nepoluante (zone
de transfer şi parcuri tehnologice) şi turism;
ţă confortabil, într-un mediu curat, accesibil serviciilor şi utilit
ăţ
ilor
� Un loc de via
viaţă
utilităţ
ăţilor
publice;
� O destina
destinaţţie atractiv
atractivăă în peisajul multicultural european prin variate moduri de
expresie: limb
limbăă, muzic
muzicăă/port popular, arhitectur
arhitecturăă, gastronomie.
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Obiective strategice de dezvoltare:
� Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi înlăturarea disparităţilor sociale şi economice dintre
localităţi, în condiţiile indicatorilor, elementelor şi nivelului de dotare prevăzut în Legea
351/2001 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional-secţiunea a 4-a reţeaua de
localităţi, anexa 2 şi 4;
� Consolidarea Polului Metropolitan Baia Mare, concomitent cu atragerea continuă de
investiţii şi 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 şi pentru
menţinerea populaţiei din zonele rurale periurbane, prin investiţii în obiective economice şi în
infrastructura locală.
� Promovarea Zonei Metropolitane Baia Mare la nivel regional, naţional şi internaţional,
prin intermediul structurilor asociative naţionale şi europene.
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Ă BAIA MARE> are
Asocia
Asociaţţia de Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitarăă <ZONA METROPOLITAN
METROPOLITANĂ
ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociaţia şi a
întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes
zonal sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii de utilităţi publice. Principalele
obiective, conform actului constitutiv şi statutului asociaţiei sunt:
a) Dezvoltarea durabilă a întregii zone metropolitane şi a tuturor unităţilor administrativ
teritoriale care compun Asociaţia;
b) Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie a unităţilor
administrativ teritoriale care compun Asociaţia şi a întregii zone metropolitane;
c) Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor comunitare de utilităţi publice:
•

transport public local

•

iluminat public

•

salubrizarea localităţilor

•

administrarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ teritoriale

d) Dezvoltarea economică integrată;
e) Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
f) Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale, conform standardelor europene;
g) Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi a
dezechilibrelor sociale;
h) Administrarea eficientă și integrată a potenţialului de care dispune zona;
i) Înlăturarea disparităţilor dintre localităţi în condiţiile indicatorilor şi nivelului de dotare
prevăzut în Legea 351/2001;
j) Atragerea de noi investiţii si creşterea accesului la resurse.
k) Dezvoltarea de proiecte şi programe proprii şi în regim de parteneriat;
l) Elaborarea de strategii, programe, studii şi anchete de specialitate în scopul inventarierii
problemelor cu care se confruntă populaţia şi diferitele categorii de cetăţeni din zona
metropolitană;
m) Promovarea de soluţii integrate şi eficiente în vederea construcţiei de locuinţe sociale,
participarea activă la programe privind crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţire a nivelului
general de trai;
n) Promovarea investiţiilor private şi publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei
metropolitane şi a unităţilor administrativ-teritoriale care o compun;
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Analiza SWOT
PUNCTE TARI
1. Accesibilitate aeriană, feroviară, rutieră;
2. Apropiere de graniţa cu Ungaria şi Ucraina;

PUNCTE SLABE
1. Izolarea faţă de coridoarele paneuropene de
transport;

3. Conexiuni rutiere modernizate cu polii 2. Poluarea remanentă a solului;
regionali: Cluj Napoca, Oradea, Satu Mare;
3. Proprietatea fragmentată a terenurilor;
4. Aeroportul internaţional Baia Mare;

4. Existenţa unui patrimoniu construit aflat în
5. Învăţământ universitar, preuniversitar şi stare avansată de degradare;
vocaţional bine dezvoltat;
5. Scăderea demografică a populaţiei datorită
6. Forţa de muncă disponibilă şi bine calificată; sporului natural şi migraţiei forţei de muncă;
7. Cooperarea teritorială între localităţile 6. Insuficiente resurse financiare ale bugetelor
locale pentru investiţii de infrastructură;
membre ale Zonei Metropolitane;
8. Existenţa unor mecanisme de guvernanţă 7. Lipsa de capacitate administrativă a
administraţiilor locale;
metropolitană funcţionale;
ĂŢ
OPORTUNIT
OPORTUNITĂŢ
ĂŢII

ŢĂ
RI
AMENIN
AMENINŢĂ
ŢĂRI

1. Crearea regiunilor administrative cu efect 1. Instabilitatea politică şi legislativă cu efecte
direct asupra alocărilor financiare;
negative asupra planurilor de dezvoltare
viitoare;
2. Fondurile structurale alocate României;
3. Programele de finanţare pentru perioada 2. Lipsa unui consens politic asupra
priorităţilor de dezvoltare locală;
2014 – 2020;
4. Existenţa unei strategii naţionale şi regionale 3. Lipsa de capacitate administrativă a
Autorităţilor de Management, cu efect negativ
de dezvoltare policentrică;
asupra absorbţiei fondurilor;
5. Strategia şi Conceptul de dezvoltare 2010 –
4.
Insuficienta
expertiză
locală
în
2030 pentru Zona Metropolitană;
managementul de proiecte integrate;
6. Accesarea unor resurse financiare pentru
5. Bugete locale dependente de transferuri
cofinanţarea proiectelor;
financiare de la nivel central;
7. Existenţa unor proiecte prioritare la nivel
metropolitan: Parcuri Industriale, Sistem de 6. Resurse bugetare locale insuficiente pentru
transport metropolitan, Modernizarea şi asigurarea mecanismului de prefinanţare a
extinderea şoselei de centură a Municipiului proiectelor majore;
Baia Mare;
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În perioada de programare 2007 – 2013, A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare a implementat o
serie de proiecte cu impact intercomunitar cu rol în creşterea capacităţii de management a
asociaţiei:
- Proiect Trans_Urban – Actualizarea strategiei zonei metropolitane Baia Mare prin
ăţ
ilor componente (2010 – 2011),
integrarea strategiilor de dezvoltare local
localăă a localit
localităţ
ăţilor
finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (FSE), în urma
căruia, strategia de dezvoltare a zonei metropolitane Baia Mare a fost actualizat
actualizatăă şi s-a
stabilit un pachet de proiecte prioritare ce urmează a fi implementate în perioada de finanţare
2014 – 2020.
ăţ
Reţţea de măsuri active de ocupare în 15 Unit
Unităţ
ăţii Administrativ
- Proiect partenerial Re
Teritoriale din regiunea Nord Vest (2010 – 2012), finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (A.D.I. ZM Baia Mare – partener), prin care s-a
generat politica privind ocuparea for
forţţei de munc
muncăă şi incluziunea social
socialăă, la nivelul zonei
metropolitane
metropolitane.
- Proiect Urban_Network – Re
Reţţea comunitar
comunitarăă interactiv
interactivăă în cadrul zonei
metropolitane Baia Mare (2009 – 2010), finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea
ăţ
ii administrative
Capacităţii Administrative (FSE), care a avut ca efect dezvoltarea capacit
capacităţ
ăţii
a asociaţiei, prin constituirea şi instruirea unui grup de lucru, format din func
funcţţionari
publici din cadrul prim
primăăriilor din zona metropolitan
metropolitanăă.

Zona Metropolitan
Metropolitanăă Baia Mare are o Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2010-2020,
asumat
asumatăă de către to
toţţi membrii
membrii, prin aprobarea ei de către fiecare Consiliu Local
Local, precum şi
un pachet de programe şi proiecte prioritare pentru perioada de programare 2014-2020.
Pentru realizarea acestora, există un Concept de Dezvoltare al Zonei Metropolitane pentru
orizontul de timp 2030, care împarte aria metropolitan
metropolitanăă în dou
douăă zone de dezvoltare (ZD
(ZD),
astfel:

7

ă <Zona Metropolitan
ă Baia Mare>
Asocia
Asociaţţia de Dezvoltare Intercomunitar
Intercomunitară
Metropolitană
430311 Baia Mare, Str.Gh. Şincai, nr.37, tel: 0362 421 936, fax: 0362 421 937
www.zmbm.ro, info@zmbm.ro

ZD1
ZD1: care cuprinde Municipiul Baia Mare şi localităţile aflate pe o rază de aprox. 15 km, în jurul
acestuia.
ZD2
ZD2:: care cuprinde localităţile, pe o rază de pînă la 35 km, cu excepţie celor aflate în ZD1.
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Dezvoltarea se va realiza în două etape, prin implementarea de programe şi proiecte în cele două
zone, astfel:
�

Etapa 1, în perioada 2014-2020, pentru ZD1

�

Etapa 2, perioada 2020-2030, pentru ZD2

În vederea implementării Conceptul de dezvoltare, A.D.I. ZM Baia Mare are în vedere
problematica planificării teritoriale, derulând, în perioada 2013 – 2015, în parteneriat, 2 proiecte
cu finanţare europeană, în cadrul programelor transnaţionale UBACT II şi Sud Estul Europei,:
- Proiect USE ACT – Politici de dezvoltare urban
urbanăă sustenabil
sustenabilăă, finanţat prin Programul
de cooperare transnaţională URBACT II, al cărui obiectiv principal este reprezentat de crearea
oportunităţilor pentru dezvoltarea urbană/ metropolitană,, utilizând mai eficient terenurile din
raza administrativă a localităţilor şi facilitând parteneriatul de tip administraţie – investitori –
comunitate.
Pe parcursul proiectului se vor organiza o serie de şedinţe cu responsabilii în domeniul
urbanismului şi amenajării teritoriului / managementul şi implementarea programelor şi
proiectelor, din cadrul primăriilor din zona metropolitană, scopul fiind elaborarea unei politici de
utilizare eficient
eficientăă a terenurilor din zona metropolitan
metropolitanăă. Această politică va reprezenta un
instrument de implementare a conceptului de dezvoltare ZMBM.
- Proiect STATUS – Strategic Territorial Agendas for „Small and Middle – Sized
Towns
Towns”” Urban Systems
Systems, finanţat prin Programul de cooperare transnaţională Sud Estul
Europei, obiectivul principal fiind dezvoltarea unor strategii urbane/ metropolitane integrate,
cu rol în reducerea disparităţilor teritoriale şi creşterea competitivităţii sistemelor urbane.
În cadrul acestui proiect, Asociaţia va elabora şi va adopta Strategia teritorial
teritorialăă integrat
integratăă a
Zonei Metropolitane Baia Mare
Mare, acest document strategic urmând a favoriza accesarea de
fonduri structurale şi de coeziune europene pentru perioda 2014 – 2020 şi nu numai.
De asemenea, în cadrul ZD1, a fost identificat un Culoar de Dezvoltare (CD), pe axa
localităţilor: Tăuţii Măgher
gherăăuş, Baia Mare, Recea, Gro
Groşşi, Baia Sprie, care concentreză cele
mai importante investiţii locale (Adiss, Optibelt, Weidmuller, Eaton, Metro, Arabesque, Real,
Praktiker, ATP Exodus, Aramis, Italsofa) şi infrastructuri de transport si afaceri (Aeroport,
Vama, Transport public local, Şoseaua de Centură).
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Culoarul de dezvoltare metropolitan
metropolitanăă
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Cele mai importante programe, aflate în derulare sau care urmeaz
urmeazăă a fi ini
iniţţiate, sunt:
1. Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii în cadrul Zonei Metropolitane;
2. Dezvoltare economică locală în cadrul Zonei Metropolitane;
3. Decontaminarea si ecologizarea siturilor poluate si introducerea lor in circuitul economic;
Cele mai importante proiecte (P) pentru perioada 2014 - 2020 sunt
sunt:
1. Crearea sistemului de transport metropolitan;
2. Modernizarea si extinderea Şoselei de Centură a Municipiului Baia Mare;
3. Dezvoltarea unor infrastructuri de sprijinire a afacerilor: Parcuri Industriale, Incubatoare
de Afaceri, Centre Expoziţionale;

P1. În acest context,, o prioritate imediat
imediatăă este crearea unuia sau mai multor parcuri
industriale, în cadrul acestui Culoar de Dezvoltare
Dezvoltare, care să ofere infrastructură necesară şi
facilităţi fiscale unor potenţiali investitori. Localizarea acestor parcuri poate fi făcută astfel:
Parc Industrial 1, în zona ITALSOFA, în parteneriat cu proprietarii terenurilor, respectiv
Comuna Recea şi Comuna Dumbrăviţa, cu o suprafaţă de aprox. 100 ha, ceeea ce ar permite
crerea unui Centru Expozitional, Incubator de Afaceri si parcele de teren destinate investitorilor.
Parc Industrial 2, in zona CUPROM
CUPROM,, in partneriat cu Orasul Baia Sprie si eventual cu
societatile care detin in proprietate terenul de pe fosta platforma industriala Cuprom, cu o
suprafaţă de aprox. 50 ha, fiind insa necesare lucrari initiale de decontaminare si ecologizare a
terenului.

P2. O alta prioritate, este crearea Sistemului de Transport Metropolitan
Metropolitan, care va contribui
decisiv la cresterea mobilitatii si accesibilitatii in cadrul Zonei Metropolitane. In acest context, in
prezent se realizează un studiu privind evaluarea fluxurilor de persoane în cadrul ariei, cu scopul
de a se stabili un Program de Transport Public Metropolitan. Ulterior, se va desemna un operator
de transport metropolitan, care va prelua si optimiza transportul public de persoane in Zona
Metropolitană.
Crearea unui astfel de sistem de transport este posibil
posibilăă pe baza mandat
mandatăării asocia
asociaţţiei de
către fiecare membru interesat ca urmare a prevederilor art. 10, alin. 4 al Legii 51/2006
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ăţ
privind serviciile comunitare de utilit
utilităţ
ăţii publice, care precizează că unităţile administrativteritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite,
pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate
în responsabilitatea asociaţiilor.
În legătură cu aceasta, până în prezent s-au parcurs următoarele etape:
1) Mandatarea ZMBM prin HCL emise de către U.A.T membre, să exercite în numele
acestora, dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local
local, conform
art.10 alin. 4 si alin. 5 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.
2) Autorizarea ZMBM ca Autoritate de autorizare pentru servicii de transport public
local
local, conform Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 207/2007.
3) Adoptarea de catre AGA a ZMBM, a hot
hotăărârii de a delega serviciul de transport
public local
local, către un operator de transport rutier sau transportator autorizat, pe baza
mandatului special primit de la membrii asociaţiei.
4) Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru evaluarea fluxurilor de transport si
pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de
transport public.

P3) În strînsă corelaţie cu aceste proiecte, se află şi Proiectul de Modernizare şi Extindere a
Şoselei de Centur
Centurăă a Municipiului Baia Mare, aceasta constituind axa principal
principalăă a
Culoarului de Dezvoltare şi a Zonei 1 de Dezvoltare .
Totodată modernizarea şi extinderea Şoselei de Centură, va oferi suportul necesar pentru
crearea şi dezvoltarea Sistemului de Transport Metropolitan, precum şi premisa necesară
pentru creşterea accesibilităţii şi mobilităţii în cadrul Zonei Metropolitane.
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