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Buletin informativ nr.1/2020 

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zona Metropolitană Baia Mare” 

implementează strategia de dezvoltare 

asumată de către membrii Asociației și 

promovează proiecte și acțiuni cu caracter 

intercomunitar. 

Asociația are în componență Municipiul 

Baia Mare, orașele Baia Sprie, Cavnic, 

Seini, Șomcuta Mare, Tăuții Măgherăuş și 

comunele Cernești, Cicârlău, Coaș, 

Coltău, Copalnic Mănăștur, Dumbrăvița, 

Groși, Mireșu Mare, Recea, Remetea 

Chioarului, Satulung, Săcălășeni, Valea 

Chioarului. 

Buletinul informativ cuprinde informații cu privire la activitățile asociației desfășurate în 

perioada ianuarie – iunie 2020.  
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1. Implementarea proiectului OptiTrans Faza II [PGI01997]- Optimisation of 

Public Transport Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de 

transport public local ecologic și aprobarea acțiunii pilot - IT tool for 

monitoring the Public Service Contract for passenger public transport in 

the Baia Mare Metropolitan Area 

 

În lunile ianuarie - iunie 2020, echipa de implementare a proiectului a desfășurat 

activități specifice de management de proiect, management financiar și activități de 

comunicare cu partenerul lider, Secretariatul Tehnic și membrii partenerilor internaționali ai 

proiectului, în vederea implementării celei de a doua faze a proiectului. Prima fază a 

proiectului s-a finalizat în luna decembrie 2019, iar faza curentă se desfășoară între lunile 

ianuarie 2020 - decembrie 2021.  

Având în vedere faptul că Interreg Europe finanțează implementarea unor acțiuni pilot 

în cadrul proiectelor, în conexiune cu rezultatele acestora, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a aplicat pentru finanțarea unei astfel de 

acțiuni, denumită IT tool for monitoring the Public Service Contract for passenger 

public transport in the Baia Mare Metropolitan Area. Astfel, în perioada ianuarie - 

aprilie 2020, echipa de implementare a proiectului a efectuat demersuri în vederea aprobării 

acțiunii pilot, iar începând cu luna mai 2020, a început implementarea propriu zisă, care se 

va finaliza în aceeași lună cu proiectul OptiTrans (decembrie 2021).  

Acțiunea pilot este dedicată testării unui instrument IT pentru monitorizarea 

implementării Contractului de servicii publice pentru transportul public de pasageri în Zona 

Metropolitană Baia Mare, ceea ce va conduce la o mai bună administrare a serviciului de 

transport public de călători, atât în relația cu cetățenii, cât și cu unitățile administrativ 

teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare și, de asemenea, cu operatorul de transport 

public.  
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Asociația a aplicat pentru finanțarea acestei acțiuni pilot luând în considerare 

atribuțiile acesteia în legătură cu monitorizarea contractului de servicii publice și de 

îmbunătățire a condițiilor de transport public, respectiv:  

a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a serviciului de transport public; 

b) să monitorizeze dezvoltarea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-urbană 

aferentă serviciului de transport public local; 

c) să fie o interfață pentru discuții și un partener activ pentru autoritățile administrației 

publice locale cu privire la aspectele de dezvoltare și management ale serviciului de transport 

public local, în vederea coordonării politicilor și acțiunilor de interes general; 

d) să elaboreze și să aprobe specificațiile și regulamentele / reglementările serviciului 

de transport public local; 

e) să elaboreze și să aprobe documentația pentru atribuirea contractului sau a 

contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție ale 

operatorilor, în conformitate cu legea achizițiilor publice în vigoare; 

f) să încheie contractul de delegare sau contractele cu operatorii, în numele unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației implicate în furnizarea în comun a serviciului 

de transport public local, care vor acționa în comun ca delegați, astfel cum este prevăzut de 

art. 28 și 29 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 

92/2007 și Regulamentul nr.1370 / 2007; 

g) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze periodic 

membrii săi despre aceasta, să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori 

(în special în ceea ce privește indicatorii de performanță, executarea sarcinilor încredințate 

operatorilor și calitatea serviciul de transport public furnizat utilizatorilor) și, în conformitate 

cu mandatul primit și dispozițiile contractuale, pentru aplicarea sancțiunilor contractuale; 

h) să identifice și să propună orice acțiuni destinate creșterii posibilităților de finanțare 

a proiectelor de investiții în infrastructura de construcții tehnice aferente serviciului de 

transport public local; 
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i) îmbunătățirea planificării investițiilor în infrastructura de construcție tehnică 

aferentă serviciului local de transport public; 

j) îmbunătățirea serviciului de transport public local de călători. 

 

2. Implementarea proiectului “Planificare Strategică și Implementarea de 

Proceduri pentru Reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și Zona 

Metropolitană” 

 

Primăria Municipiului Baia Mare a demarat în luna octombrie 2019 implementarea 

proiectului cu denumirea “Planificare Strategică și Implementarea de Proceduri pentru 

reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană”, în parteneriat cu 

A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014 - 2020, iar durata de implementare este de 30 de luni.  

Scopul proiectului îl constituie îmbunătățirea proceselor de luare a deciziei și planificare 

strategică la nivelul Municipiului Baia Mare și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

<Zona Metropolitană Baia Mare>, prin introducerea unor metode și sisteme coerente de 

fundamentare a deciziilor, corelare cu resursele disponibile și pregătirea personalului 

aparatului tehnic de specialitate, pentru utilizarea acestor instrumente. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

• Îmbunătățirea procesului de planificare strategică – elaborare Plan Strategic Instituțional, 

prioritizare a investițiilor (educație, sănătate, infrastructură și transport), actualizarea 

strategiilor (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană - SIDU, Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă, Program de îmbunătățire a eficienței energetice), creșterea implicării comunității 

locale și atragerea de investiții 

• Furnizarea instrumentelor software de interacțiune cu cetățeanul și implicare a comunității 

locale în actul administrativ în domeniile eGuvernare și transport public local.  
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Platforma va permite informarea pasagerilor si simplificarea modului de utilizare a 

serviciilor de transport public, precum si de sondare a opiniei publice privind calitatea 

serviciului de transport si planificarea rutelor de transport în comun, a orarului de transport, 

etc. 

Platforma va furniza detalii referitoare la: costul biletelor si al abonamentelor, 

traseele autobuzelor, programul zilnic al autobuzelor, planificator de rute, chestionare de 

sondare a opiniei publice, harta interactiva, planificator rute. 

Printre activitățile specifice ale A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> în cadrul 

proiectului se numără organizarea de workshopuri (6 workshopuri cu responsabilii de 

transport local din cadrul Municipiului Baia Mare si UAT-urile din ZMBM) precum și 

dezvoltarea unei platforme online destinată transportului public local, împreună cu Primăria 

Municipiului Baia Mare.  

În perioada ianuarie - iunie 2020, echipa de implementare a proiectului a efectuat 

demersuri în vederea organizării în luna iulie a primului astfel de workshop. De asemenea, 

experții desemnați ai Asociației au demarat procesul de elaborare a unei analize privind 

situația existentă a transportului public, pe perioada de implementare a Contractului de 

delegare a gestiunii aferent perioadei 2014 - 2019. Totodată, echipa a colaborat cu partenerul 

lider în vederea depunerii documentației necesare pentru achiziția publică de servicii de 

consultanță pentru elaborarea documentelor strategice: Plan strategic Instituţional, Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.  
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3. Implementarea proiectului SPIRE - Smart Post-Industrial Regenerative 

Ecosystem – Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial 

 

Proiectul SPIRE este depus de către Primăria Municipiului Baia Mare în parteneriat  

cu alte 7 entități, respectiv URBASOFIA, INDECO SOFT, ARIES Transilvania, Zona 

Metropolitană Baia Mare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj 

Napoca şi Clusterul Green Energy. Proiectul este finanțat prin Fondul European pentru 

Dezvoltare Durabilă, programul UIA (Urban Innovative Actions). Prin proiect, în următorii 

3 ani, patru terenuri cu o suprafaţă de aproximativ 8 hectare vor deveni laboratoare vii 

(Living Labs), co-proiectate împreună cu comunitatea, prin ateliere de proiectare şi 

experimentare ce vor avea loc într-un nou Hub de inovare în Piaţa Millennium.  

Proiectul va implica în mod direct cetăţenii activi şi va stimula antreprenoriatul local 

sustenabil, prin iLEU: un sistem virtual de recompense şi plăţi destinat încurajării 

comportamentelor orientate spre dezvoltare durabilă în oraş şi susţinerii implicării 

cetăţenilor în proiect şi, mai departe, pentru diverse beneficii şi discount-uri la nivel local. 

SPIRE propune o abordare revoluţionară a reutilizării terenurilor poluate cu metale grele din 

oraş, prin fitoremediere adaptivă şi creare de noi ecosisteme urbane, ca strategie de 

dezvoltare pe termen lung şi reprofilare economică durabilă. Proiectul propune utilizarea 

biomasei rezultate pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a unei unităţi de învăţământ 

şi stimulează dezvoltarea de lanţuri valorice locale, specifice economiei circulare, prin 

lansarea şi incubarea de noi afaceri bazate pe prototipare şi producţie de materiale de 

construcţie inovatoare, urmărind îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării cetăţenilor. 

Rolul principal al Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare> în proiect este 

coordonarea elaborării strategiei pe orizontul de timp 2050 și a Masterplanului la nivel 

metropolitan, precum și coordonarea și implementarea tuturor activităților proiectului pentru 

depoluarea solurilor degradate din zona urbană funcțională. De asemenea, Asociația va 

acționa ca un punct de contact cu localitățile din zona metropolitană, contribuind în special 

la analiza și furnizarea de soluții, precum și la procesele locale participative. 
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În perioada ianuarie - iunie 2020, echipa de implementare a desfășurat activități de 

management de proiect - asistență în modificarea cererii de finanțare conform 

recomandărilor Secretariatului UIA, semnarea Contractului de Finanțare și a Acordului de 

Parteneriat, activități de comunicare cu membrii celor 5 parteneri ai proiectului precum și a 

Municipiului Baia Mare în calitate de partener lider. De asemenea, a fost acordat sprijin în 

implementarea activităților specifice ale partenerilor conform cererii de finanțare, prin 

furnizarea de informații necesare întocmirii livrabilelor, la nivel de zonă metropolitană. 

Totodată, echipa de implementare a participat la conferința de lansare a proiectului, ce a avut 

loc în data de 09.04.2020.  

 

4. Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport 

public local de persoane prin curse regulate  

 

În primul semestru al anului 2020 au avut loc un număr de 8 ședințe ale Adunării 

Generale a Asociației, dintre care 3 au fost ședințe ordinare, 4 au fost ședințe extraordinare 

iar una a fost de îndată. În total, în perioada ianuarie - iunie 2020 au fost aprobate un număr 

de 20 de Hotărâri ale Adunării Generale ale Asociației, disponibile pe website-ul propriu la 

adresa https://www.zmbm.ro/documente/hotarari. Din cele 8 ședințe, 3 au avut loc fizic iar 5 

au avut loc prin mijloace de comunicare electronică.  

Prima ședință (ordinară) a avut loc în data de 5 februarie 2020, fiind prezenți toți 

membrii implicați în serviciul de transport public local, cu participarea unui număr de 4 

invitați din partea S.C. URBIS S.A. inclusiv Directorul General, și o persoană invitată din 

partea Sindicatului Lucrătorilor din Transporturi și Servicii Maramureș, respectiv 

Președintele acestuia.  
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În urma ședinței au fost aprobate următoarele hotărâri: HAG 1 privind reluarea 

procedurii de selecție pentru cinci membri ai Consiliului de Administrație al S.C. URBIS 

S.A.; HAG 2 privind propunerea a trei administratori provizorii în Consiliul de Administrație 

al S.C. URBIS S.A.; HAG 3 privind compensarea redevenței neachitată de către operatorul 

SC URBIS SA, cu pierderile înregistrate de operator în cadrul unităților administrativ 

teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare în urma prestării serviciului, pe perioada 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 

704/2013; HAG 4 privind atribuirea directă, în gestiune directă, a serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate aferent Comunei Săcălășeni, pentru perioada 5 

februarie 2020 – 31 decembrie 2025, către operatorul intern S.C. URBIS S.A., prin 

încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate nr. 1/23.12.2019 și HAG 5 privind modificarea 

prin Act adițional a Anexei 4.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate nr. 1/23.12.2019 privind bunurile de retur, prin 

scoaterea unor troleibuze aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare, în urma casării 

acestora, precum și modificarea art. 7.1 din Contractul de delegare.  

A doua ședință (ordinară) a avut loc în data de 16 martie 2020, reconvocată pentru 

aceeași zi, cu participarea a 5 membri din totalul de 7 membri implicați în serviciul de 

transport public, precum și 4 membrii ai S.C. URBIS S.A. inclusiv Directorul General, 

precum și consilierul de management al acestuia, și Președintele Sindicatului Lucrătorilor 

din Transporturi și Servicii Maramureș.  

 În cadrul ședinței au fost aprobate HAG 6 privind îndreptarea erorii materiale din 

Anexa nr. 7.1.1 privind categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la 

transportul în comun în Municipiul Baia Mare și Anexa nr. 7.2 privind modul de acordare a 

diferențelor de tarif aferente Municipiului Baia Mare, la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 1/23.12.2019,  
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precum și îndreptarea erorii materiale din art. 8.1 privind modul de constituire a garanției, 

din cadrul aceluiași Contract de delegare și HAG 7 privind mandatarea reprezentanților 

acționarilor SC URBIS SA să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor SC URBIS 

SA pentru numirea unui auditor financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit 

financiar, pentru o perioadă de trei ani.  

 A treia ședință (ordinară) a avut loc în perioada 17 - 18 martie 2020, fiind întrunită  

prin mijloace de comunicare online cu participarea a 7 membri din 7, rezultând HAG 

8/18.03.2020 privind modificarea programului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, Comuna 

Groși, Comuna Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni, pe perioada instituirii stării de urgență 

pe întreg teritoriul României prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, respectiv 

pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 19 Martie 2020.  

 A patra ședință (extraordinară) a avut loc exclusiv prin mijloace de comunicare 

electronică în data de 25 martie 2020, ținându-se seama de instituirea stării de urgență pe 

teritoriul țării, cu participarea unui număr de 7 membri din 7. În urma ședinței a fost aprobată 

HAG 9 privind reducerea programului de transport din cadrul unităților administrativ 

teritoriale Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna 

Recea, Comuna Groși, Comuna Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni, pe perioada instituirii 

stării de urgență, începând cu data de 27 Martie 2020.  

 A cincea ședință (extraordinară) a avut loc în data de 15 mai 2020 prin mijloace de 

comunicare electronică, cu participarea a 7 membri din 7, fiind aprobate HAG 10, 11 și 12, 

respectiv HAG 10 privind aprobarea programului de transport public local de călători din 

cadrul unităților administrativ teritoriale Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul 

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

Săcălășeni, care se va aplica după expirarea stării de urgență; HAG 11 privind aprobarea 

”Planului Local de Acțiune”, realizat în cadrul proiectului ”OptiTrans [PGI01997] – 

Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility”,  
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finanțat prin Programul Interreg Europe; HAG 12 privind aprobarea unei acțiuni pilot în 

cadrul proiectului OptiTrans [PGI01997] – Optimisation of Public Transport Policies for 

Green Mobility, faza a II-a.  

 A șasea ședință (extraordinară), de asemenea desfășurată prin mijloace de 

comunicare electronică, a avut loc în data de 2 - 3 iunie 2020, cu participarea unui număr de 

5 din totalul de 7 membri implicați în serviciul de transport public de călători. În urma 

ședinței au rezultat HAG 17 privind prelungirea cu două luni a duratei mandatului 

administratorilor provizorii ai  

S.C. URBIS S.A., HAG 18 privind modificarea programului de transport public local de 

călători pe unele linii din Municipiul Baia Mare și aprobarea unui program de transport în 

Municipiul Baia Mare pentru transportul elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, în perioada 

02-12.06.2020 și în zilele 15, 17, 18, 22, 23, 24 și 25 iunie 2020 și HAG 19 privind 

modificarea programului de transport aferent liniei 13/7 din Orașul Tăuții Măgherăuș și liniei 

22/26 din Comunele Groși și Dumbrăvița.  

 A șaptea ședință (extraordinară) a avut loc prin mijloace de comunicare electronică 

în data de 15 iunie 2020, cu participarea a 7 membri din 7, pe ordinea de zi fiind proiectul 

de hotărâre privind modificarea programului de transport din Municipiul Baia Mare și Zona 

Metropolitană, aprobat prin HAG 20.  

 A opta ședință (de îndată) a Adunării Generale a Asociației a avut loc în data de 25 

iunie 2020, în Sala Europa din incinta Primăriei Municipiului Baia Mare, cu respectarea 

măsurilor de siguranță impuse prin starea de alertă în contextul pandemiei de coronavirus. 

La ședința reconvocată pentru aceeași zi au participat 6 membri din 7, precum și trei membri 

ai S.C. URBIS S.A. inclusiv Directorul General, și Președintele Consiliului Județean 

Maramureș. Pe ordinea de zi s-au aflat analiza situației existente a transportului public local 

de călători pentru fiecare unitate administrativ teritorială implicată, în baza noului Contract 

de delegare a gestiunii serviciului, pentru perioada 1 ianuarie – 31 Mai 2020 și identificarea 

unor măsuri pentru echilibrarea sistemului de transport public metropolitan de călători.  
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5. Ședința Adunării Generale a Asociației  

  

În data de 27 mai 2020 a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, convocată de către 

Președintele Asociației în ședință ordinară, desfășurată prin intermediul mijloacelor de 

comunicare electronică. Membrii au fost rugați să-și exprime votul prin email, până la data 

și ora stabilită în convocatorul de ședință, votând pentru fiecare proiect de hotărâre de pe 

ordinea de zi, după cum urmează: pentru, împotrivă sau abținere. Materialele aferente 

ședinței au fost transmise membrilor Asociației pe email.  

La ședință au participat 14 membri din totalul de 19 membri (din partea Municipiului Baia 

Mare, orașelor Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș, Șomcuta Mare, Seini, și comunelor 

Dumbrăvița, Groși, Recea, Săcălășeni, Valea Chioarului, Cernești, Copalnic Mănăștur, 

Coaș, Mireșu Mare).  

 Pe ordinea de zi au fost Raportul Comisiei de Cenzori privind execuția Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019, Raportul Auditorului financiar privind Situațiile 

Financiare aferente anului 2019, Raportul de activitate pentru anul 2019 și Planul de 

activități pentru anul 2020, precum și 4 proiecte de hotărâre ce au fost aprobate prin HAG 

13, 14, 15 și 16, respectiv: HAG 13 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și 

cheltuieli și a situațiilor financiare aferente anului 2019; HAG 14 privind stabilirea cotizației 

membrilor și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 pentru Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>; HAG 15 privind aprobarea 

participării ca partener în cadrul proiectului <Planificare Strategică și Implementarea de 

Proceduri pentru reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană>, cod 

MySMIS 129243/cod SIPOCA 683 și HAG 16 privind aprobarea participării ca partener în 

cadrul proiectului ”UIA04-138, SPIRE  - Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem”, 

finanțat prin Programul UIA - Urban Innovative Actions.  
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5. Guvernanță corporativă  

 

În urma demarării procedurii de selecție în vederea desemnării a 5 membri pentru 

Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A. aprobată  prin HAG 6/23.04.2019, termenul 

de depunere a dosarelor a fost prelungit până la data de 10 septembrie 2019, procesul de 

selecție nefiind finalizat, motiv pentru care s-a continuat pe parcursul anului 2020.  

 Astfel, în data de 11 februarie 2020 s-a publicat anunțul privind organizarea, în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016, selecției în 

vederea desemnării membrilor C.A. S.C. URBIS S.A., dosarele de candidatură având ca 

termen de depunere data de 16 martie 2020. Ulterior, în contextul pandemiei de coronavirus, 

termenul de depunere al dosarelor a fost prelungit până în data de 30 iunie 2020, urmând ca 

procesul de selecție să fie finalizat conform prevederilor legale.  

 

Informații suplimentare despre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 

Metropolitană Baia Mare” sunt disponibile pe pagina de internet a asociației 

(www.zmbm.ro) și 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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