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Buletin informativ nr.2/2018
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Zona

Metropolitană

implementează

strategia

Baia
de

Mare”
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 iulie – decembrie 2018.

1.

Implementarea proiectului OptiTrans [PGI01997]- Optimisation of Public
Transport Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public
local ecologic

2.

Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate

3.

Demersuri spre aprobarea noului Contract de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia
Mare
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1.

Implementarea proiectului OptiTrans [PGI01997]- Optimisation of Public
Transport Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public
local ecologic
Programul de finanțare al proiectului OptiTrans [PGI01997] este Interreg Europe, Axa
prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele, care promovează strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.
Proiectul OptiTrans vizează politicile ce promovează mobilitatea și transportul public cu
emisii scăzute de carbon, transportul curat și modalitățile alternative privind mobilitatea.
Reducerea emisiilor de carbon asociate activităților de transport se poate realiza prin
creșterea ponderii transportului public în comun în detrimentul transportului individual cu
autoturismul personal. Deși, în ceea ce privește strict zonele urbane, la nivel european, pot
fi identificate exemple de succes în acest sens, situația este diferită când ne referim la zonele
suburbane sau chiar rurale.
Obiectivul de bază al proiectului fiind creșterea utilizării transportului public în zonele periurbane și în cele rurale, 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 autoturismului personal, rezultând scăderea
emisiilor de CO2.
În perioada iulie - decembrie 2018, Asociația a participat prin reprezentanți la două
evenimente internaționale (Berlin, Germania - 4 septembrie 2018 și Tartu, Estonia, 2 - 5
octombrie 2018) și a organizat un eveniment cu participarea partenerilor în Baia Mare, în
perioada 12 - 15 noiembrie 2018.
Astfel, în data de 04.09.2018 a avut loc o întâlnire transnațională în care s-a discutat despre
metodele ce vor fi utilizate pentru evaluarea progreselor avute în implementarea proiectului
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de către parteneri, ca indicator al proiectului, respectiv organizarea unor întâlniri de tip ”peer
review” de către partenerii de proiect.
Din partea Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare> a participat Directorul Executiv,
Paul Pece, în calitate de manager al proiectului OptiTrans.
Agenda a cuprins modul de organizarea al acestor evaluări ale partenerilor, astfel cum sunt
prevăzute ca indicator al proiectului, scopul proiectului OptiTrans, locațiile și perioadele în
care vor avea loc acestea, și analiza situației existente ca subiect de evaluare.
În perioada 02.10.2018 - 05.10.2018 a avut loc o întâlnire transnațională de tip “peer review”
în Tartu, Estonia, la care au participat doi reprezentanți ai partenerului din România și doi
reprezentanți ai partenerului din Spania.
Din partea Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare> a participat Dna. Ardelean Ananta,
specialist comunicare, și Dna. Fabian Simona în calitate de reprezentant al Primăriei
Municipiului Baia Mare, ca stakeholder al proiectului OptiTrans.
Evenimentul s-a desfășurat conform metodologiei discutate în cadrul întâlnirii transnaționale
din Berlin din data de 04.09.2018. Astfel, reprezentanții partenerilor proiectului au avut
ocazia să discute cu 12 stakeholderi din partea reprezentantului gazdă, respectiv: 8
reprezentanți ai autorităților publice locale din Orașul Tartu și Municipalitatea Tartu, printre
care și Viceprimarul Orașului Tartu și Primarul Municipalității Tartu; președintele Asociației
Cetățenilor din Tartu, Directorul unei firme de taxi din Tartu, reprezentanții operatorului de
transport în comun și un reprezentant al Asociației de Energie Electrică Regională.
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În perioada 12 - 15 noiembrie 2018, partenerii din 5 țări (doi reprezentanți din Germania, un
reprezentant din Italia, un reprezentant din Grecia, 3 reprezentanți din Estonia și un
reprezentant din Spania) au vizitat România pentru a lua parte la două activități în cadrul
proiectului, respectiv o întâlnire a partenerilor și o întâlnire de tip “peer review”.
În prima zi, participanții au discutat despre Analiza situației existente a transportului public
local de călători prin curse regulate pe aria Zonei Metropolitane Baia Mare, după care au
vizitat Departamentul de Programe și Proiecte și cel de Transport al Primăriei Municipiului
Baia Mare.
Un reprezentant al Departamentului de Proiecte a prezentat proiectul Primăriei Municipiului
Baia Mare implementat din fonduri europene prin care s-a extins în cartierul Vasile
Alecsandri și s-a îmbunătățit linia existentă de trolebuz, iar ca plan de viitor se dorește
achiziționarea, tot prin fonduri europene, a unui număr de 33 de vehicule care să fie folosite
în transportul public de călători pe raza Municipiului Baia Mare. Obiectivul principal al celui
de al doilea proiect prezentat este reducerea emisiilor de carbon până la un prag acceptabil
prin achiziția de vehicule hibrid și electrice, iar noua flotă să conțină doar vehicule care să
permită un acces facil tuturor categoriilor de călători. Un alt proiect avut în vedere de
Primăria Municipiului Baia Mare este implementarea unui sistem de taxare electronică de
tip e-ticketing, și renovarea stațiilor de transport public folosite în prezent.
În cea de-a doua zi, participanții au vizitat sediul operatorului de transport public de
călători, S.C. URBIS S.A., unde au discutat despre bune practici și au împărtășit idei cu
Directorul General și Directorul Tehnic al operatorului. Ulterior, aceștia au fost duși la stația
de încărcare cu electricitate a liniilor de trolebuz, stație creată în urma implementării unui
proiect din fonduri europene. Apoi, participanților le-a fost arătată baza de trolebuze, unde
se află de asemenea și stația de mentenanță și serviciile de curățare a flotei de transport,
precum și hala de inspecție tehnică periodică a operatorului. Hala de inspecție tehnică este
singura din țară care are linii de trolebuz în interior.
Întâlnirea s-a continuat la sediul Primăriei Orașului Baia Sprie, un oraș situat la 10 km de
Baia Mare, oraș care face parte din sistemul metropolitan de transport în comun. Aici,
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participanții au fost întâmpinați de Primar, care le-a prezentat planurile de viitor privind
îmbunătățirea sistemului de transport în comun, prin implementarea de proiecte din fonduri
europene. În vederea achiziționării de vehicule hibrid și electrice, Orașul Baia Sprie va
implementa un proiect depus pe același program de finanțare pe care a depus Orașul Baia
Mare, respectiv Programul Operațional Regional 2014 - 2020. Orașul Baia Sprie este de
asemenea stakeholder în cadrul proiectului OptiTrans.
În a treia zi a întâlnirii, la ședință au participat în prima parte a zilei reprezentanții
partenerilor din cadrul proiectului împreună cu reprezentanți ai Municipiului Baia Mare și
ai Orașului Baia Sprie. În a doua parte a zilei precum și în a parta zi, prezenți la întâlnire au
fost doar reprezentanți ai partenerilor OptiTrans, având în vedere că discuțiile s-au axat pe
metodologie, rezultate așteptate ale proiectului, tehnici de îmbunătățire a metodei de
implementare, elaborarea Planului Local de Acțiune. Tot în ultima zi a întâlnirii s-au
sumarizat experiențele anterioare de tip “peer review” din Granada, Spania (septembrie
2017) și Tartu, Estonia (octombrie 2018).
Întâlnirea s-a concluzionat cu un rezumat al activităților viitoare ce vor fi desfășurate în
vederea implementării proiectului, inclusiv o întâlnire în Berlin și următorul “peer review”,
ce va avea loc în Grecia.
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2.

Ședințele Adunării Generale a membrilor implicați în serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate

Adunarea Generală a membrilor implicaţi în serviciul de transport public local de persoane
prin curse regulate din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona
Metropolitană Baia Mare> a fost convocată în 4 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare
în perioada iulie - decembrie 2018.
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 03.07.2018 a fost un proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării programului de transport public local de călători din
Municipiul Baia Mare și Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, Comuna Groși, Comuna
Dumbrăvița și Comuna Săcălășeni, în relația cu Municipiul Baia Mare, precum și aprobarea
încheierii în acest sens a unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 704/2013,
care a fost aprobat. Ședința s-a desfășurat cu participarea a reprezentanților a 6 UAT-uri
membre din 7, precum și cu 4 membri ai operatorului de transport în comun.
Cu ocazia următoarei ședințe ordinare, ce a avut loc în data de 07.08.2018, Directorul
executiv al Asociației a prezentat noul contract de servicii publice de transport,începând cu
01.01.2019,conform Regulamentului CE 1370/2007,legislaţia incidentă, conţinutul cadru
general, principiile de funcţionare, modalităţile de implementare la nivelul Municipiului
Baia Mare şi al Zonei Metropolitane. La ședință au participat reprezentanți ai 6 UAT-uri
membre, precum și 3 membri ai S.C. URBIS S.A, un membru al Consiliului de Administrație
al S.C. URBIS S.A., și 2 membri din partea consultantului S.C. METROUL S.A.
În data de 31.08.2018 a fost convocată prima ședință extraordinară a membrilor implicați în
serviciul de transport public de călători din al doilea semestru al anului 2018.
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Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: un proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentanților acționarilor S.C. URBIS S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C.
URBIS S.A.; un proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul
de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare; un proiect de
hotărâre privind modificarea traseului liniilor 4 și 3/11 din cadrul programului de transport
al Municipiului Baia Mare. Toate cele 3 proiecte de hotărâre au fost adoptate cu unanimitate
de voturi de către reprezentanții celor 7 UAT-uri membre.
În data de 10.10.2018, membrii implicați în serviciul de transport public au fost convocați
într-o ședință ordinară pentru a fi informați de către operatorul de transport public referitor
la situația veniturilor și cheltuielilor aferente serviciului de transport public de călători pe
perioada ianuarie – august 2018, totodată având loc discuții privind noul Contract de Servicii
Publice de transport ce va fi atribuit începând cu anul 2019 și implicațiile cu privire la
compensația de serviciu public. La întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai 6 UAT-uri
membre, precum și invitați din partea operatorului de transport public.
În ultima lună a anului 2018, membrii implicați în serviciul de transport public au fost
convocați în două ședințe - o ședință ordinară, ce a avut loc în data de 07.12.2018, și o ședință
extraordinară, ce a avut loc în data de 14.12.2018.
La ședința ordinară din data de 07.12.2018, reprezentanții celor 6 UAT-uri membre prezenți
au fost informați cu privire la situația financiară a Societății S.C. URBIS S.A., și cu privire
la stadiul implementării noului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate.
La ședința extraordinară convocată pentru data de 14.12.2018, s-au prezentat reprezentanți
ai 4 UAT-uri membre în serviciul de transport public, precum și reprezentanți ai S.C. URBIS
S.A.
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Pe ordinea de zi au fost un proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților
acționarilor S.C. URBIS S.A. să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru
aprobarea contractării unui credit de către S.C. URBIS S.A și un proiect de hotărâre privind
mandatarea reprezentanților acționarilor S.C. URBIS S.A. să voteze în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor pentru aprobarea ofertei de vânzare, a garanției de participare la
licitație, a taxei de participare și a persoanelor împuternicite sa efectueze vânzarea pentru
imobilul compus din teren şi 3(trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr.
123199 şi 123199 - C1, 123199 - C2 şi 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.,
dar ambele proiecte au fost retrase.
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3.

Demersuri spre aprobarea noului Contract de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia
Mare

Având în vedere necesitatea conformării cu prevederile legale naționale și europene a
actualului contract de servicii publice în baza căruia operatorul de transport public în comun
S.C. URBIS S.A. și-a desfășurat serviciile pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și a
6 UAT- uri din zona metropolitană Baia Mare (Orașele Baia Sprie și Tăuții Măgherăuș și
comunele Groși, Dumbrăvița, Recea, Săcălășeni), Asociația a început demersurile pentru
atribuirea unui nou Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de
călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia Mare, cu o valabilitate de 6 ani,
pentru perioada 2019 - 2024.
Contractul va fi atribuit direct conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007
având în vedere calitatea S.C. URBIS S.A. de operator de transport intern conform hotărârii
de atribuire.
Contractul are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic general
și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea transportului public de călători în
UAT-urile din Zona Metropolitană Baia Mare, respectiv în Municipiul Baia Mare, Orașul
Baia Sprie, Orașul Tăuții Măgherăuș, Comuna Recea, Comuna Groși, Comuna Dumbrăvița
și Comuna Săcălășeni.
În vederea întocmirii noului contract și a aprobării acestuia, s-a constituit o comisie de lucru
prin Dispoziția Președintelui Asociației, care are ca atribuții elaborarea contractului de
servicii publice, însoțit de anexe, în colaborare cu consultantul Metroul SA. Noul contract
de servicii publice este necesar atât pentru conformarea actualului contract de delegare cu
prevederile legale naționale și europene, cât și pentru a fi prezentat la ADR Nord Vest de
către cele 3 UAT-uri, Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie și Orașul Tăuții Măgherăuș,
care vor accesa fonduri europene pentru investiții în mobilitate, în vederea decontării
cererilor de rambursare.
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Totodată, a fost elaborat un Studiu de Oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune
a serviciului de transport public local de călători pe teritoriul asociației, cuprinzând
descrierea și identificarea serviciului, a ariei teritoriale și a sistemului a cărui gestiune
urmează a fi delegată, prezentarea operatorului de transport S.C. URBIS S.A., oportunitatea
delegării gestiunii serviciului de transport și elementele contractului respectiv, cu anexele
aferente.
Conform legislației în vigoare, conținutul documentației de atribuire a serviciului a trecut
prin etapa de consultare publică, iar intenția de atribuire directă a serviciului a fost publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)
nr. 1370/2007 și de asemenea, au fost informate Consiliul Județean Maramureș și Instituția
Prefectului Județului Maramureș.
Documentația rezultată în urma demersurilor pentru atribuirea noului contract de delegare a
gestiunii a fost transmisă spre Consiliul Concurenței, în vederea emiterii avizului privind
conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în
domeniul ajutorului de stat, în temeiul art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 și ale art. 7 alin.
(6) și art. 20 alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2014.
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
Echipa A.D.I. ZM Baia Mare
Piața Libertății nr. 17, Baia Mare
Tel. 0362 421 936, Fax. 0362 421 937
E-mail: info@zmbm.ro
Website: www.zmbm.ro
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