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Buletin informativ nr.2/2019 

 

 

 

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 iulie – decembrie 2019.  
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1. Implementarea proiectului OptiTrans - Optimisation of Public Transport 

Policies for Green Mobility – crearea unui sistem de transport public local 

ecologic  

2. Aprobarea proiectului “Planificare Strategică și Implementarea de Proceduri 

pentru Reducerea birocrației în Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană” 

3. Aprobarea proiectului SPIRE - Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem – 

Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial 

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

public local de persoane prin curse regulate  

5. Demersuri spre aprobarea noului Contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia 

Mare 

6.  Guvernanță corporativă   
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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  

 

În lunile iulie - decembrie 2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> a luat parte la activitățile organizate în cadrul proiectului prin 

participarea la două întâlniri internaționale organizate în Regiunea Tesalia, Grecia, și Erfurt, 

Germania. De asemenea, membrii echipei de implementare au luat parte la alte două întâlniri, 

una internațională (Varșovia, Polonia, 24 - 25.10.2019) și una națională (Cluj Napoca, 

17.10.2019) în vederea diseminării proiectului OptiTrans.  

În perioada 08 - 12.07.2019, un membru al echipei de implementare împreună cu un 

membru al Primăriei Municipiului Baia Mare, în calitate de actor interesat, au participat la o 

întâlnire de evaluare a partenerului din Grecia (întâlnire de tip “peer review”). Au fost 

prezente de asemenea două persoane din partea Regiunii Abruzzo, Italia, două persoane din 

partea Agenției pentru Energie Granada, Spania, un membru al echipei de implementare al 

proiectului din partea Estoniei, un membru al partenerului lider din Germania împreună cu 

consultantul proiectului. Pe parcursul întâlnirii, invitații au avut ocazia să discute cu 

operatorii de transport din mai multe localități învecinate, în calitate de actori interesați ai 

partenerului în cadrul proiectului- operatorul de transport urban și cel interjudețean al 

orașului Larissa, operatorul de transport urban al orașului Volos și operatorul de transport 

interjudețean al orașului Magnesia. 

În perioada 29 - 30.10.2019 a avut loc o întâlnire a partenerilor în Erfurt, Germania, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> fiind 

reprezentată de Directorul Executiv în calitate de manager al proiectului OptiTrans.  

Întâlnirea a fost organizată de partenerul lider din Erfurt - Regiunea Thuringia, Germania - 

2 persoane, fiind de asemenea prezenți reprezentanți ai partenerilor din Abruzzo - 3 persoane 

(Italia), Zadar - o persoană (Croația), Tartu - 2 persoane (Estonia), Tessalia - o persoană 

(Grecia), și Granada - o persoană (Spania). Subiectul principal al întâlnirii a fost stadiul de 
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elaborare al Planului Local de Acțiune, ca document strategic în cadrul implementării 

proiectului, fiind de asemenea obiectivul principal.  

Întâlnirea a avut ca teme secundare de discuție progresul înregistrat de parteneri până la data 

curentă referitor la activitățile ce au fost desfășurate în urma implementării proiectului, 

precum și stadiul realizării indicatorilor asumați prin cererea de finanțare și activități de 

comunicare ce trebuie implementate.  

 

2. Aprobarea 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 

http://www.zmbm.ro/
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• Furnizarea instrumentelor software de interacțiune cu cetățeanul și implicare a comunității 

locale în actul administrativ în domeniile eGuvernare și transport public local.  

 

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.  

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. 

 

3. Aprobarea 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.  

  

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro


     Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

Str. Gheorghe Şincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare 

Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937 

www.zmbm.ro,  info@zmbm.ro 

 

 

 

 

6 
 

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

public local de persoane prin curse regulate  

 

În al doilea semestru al anului 2019 au avut loc 3 ședințe ale Adunării Generale a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a membrilor 

implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate.  

Prima ședință a membrilor implicați în serviciul de transport public a avut caracter 

extraordinar, fiind convocată pentru data de 03.10.2019, în incinta Primăriei Orașului Tăuții 

Măgherăuș, Sala de Consiliu. Membrii prezenți au fost informați cu privire la stadiul 

aprobării noului Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

călători sau în cazul intenției de neaprobare, stadiul demersurilor efectuate de către aceștia 

în vederea intrării în sistemul de transport public județean de călători, începând cu data de 

expirării Contractului de delegare a gestiunii. De asemenea, operatorul S.C. URBIS S.A. a 

prezentat situația financiară a societății. Tot în cadrul ședinței s-a decis prin Hotărâre a 

membrilor aprobarea efectuării unui audit extern la operatorul de transport public local de 

călători. 

A doua ședință, având caracter ordinar, a fost convocată pentru data de 27.11.2019, 

în incinta Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala Europa. Din nou, membrilor le-a fost 

prezentat stadiul aprobării noului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de călători prin curse regulate, iar un reprezentant S.C. URBIS S.A. i-a informat 

cu privire la rezultatele financiare aferente serviciului de transport pentru luna octombrie 

2019. Totodată, având în vedere faptul că din 5 candidați care s-au înscris în vederea numirii 

în funcția de administrator al S.A. URBIS S.A., 3 și-au retras candidaturile, fapt pentru care 

selecția administratorilor definitivi ai S.C. URBIS S.A. va fi reluată de Comisia de Selecție, 

pentru asigurarea funcționării societății până la finalizarea procedurii de selecție a 

administratorilor, Președintele Asociației a supus la vot ”Proiectul de hotărâre nr. 

14/20.11.2019 privind prelungirea cu două luni a duratei mandatului administratorilor 

provizorii ai  S.C. URBIS S.A.”, hotărârea fiind adoptată cu unanimitate de voturi.  

http://www.zmbm.ro/
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Cea de-a treia ședință a membrilor implicați în serviciul de transport public de 

călători a avut un caracter ordinar, fiind convocată pentru data de 20.12.2019, în incinta 

Primăriei Municipiului Baia Mare, Sala Europa. Pe ordinea de zi au fost două proiecte de 

hotărâre, primul fiind Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a 

Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona 

Metropolitană Baia Mare” direct implicate și aprobarea modalității de gestiune directă, prin 

atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu pe o perioadă 6 ani, 

începând cu data de 1 ianuarie 2020 către operatorul intern S.C. URBIS S.A.”, care a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi cu amendamente, iar al doilea a fost Proiect de hotărâre prin 

care se ia act de renunțarea unei persoane la mandatul de administrator provizoriu și 

propunerea unei alte persoane pentru un mandat de administrator provizoriu în cadrul 

Consiliului de Administrație al SC URBIS SA ”, adoptat cu unanimitate de voturi.  

 

5. 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 2020 - 2025.  
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Contractul a fost 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. 

Documentația rezultată în urma demersurilor pentru atribuirea noului contract de 

delegare a gestiunii a fost transmisă spre Consiliul Concurenței, care a emis avizul 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 în data de 25.02.2019.  

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, care va fi supus aprobării de către membrii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară împreună cu noul contract de delegare a gestiunii.  

Stadiul aprobării, la sfârșitul anului 2019, se prezintă astfel: 

 Municipiul Baia Mare – HCL nr. 67/2019 

 Orașul Baia Sprie – HCL nr. 79/18.04.2019 

 Orașul Tăuții Măgherăuș - HCL nr. 307/19.12.2019 

 Comuna Recea – HCL Recea nr. 23/15.04.2019 

 Comuna Groși – HCL nr. 98/17.12.2019 

 Comuna Dumbrăvița – HCL nr. 51/19.12.2019 

 Comuna Săcălășeni – în faza premergătoare aprobării 
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După adoptarea în consiliile locale a hotărârilor de mandatare, Contractul de Servicii 

Publice a fost adoptată prin Hotărârea 14/20.12.2019 privind aprobarea documentației de 

atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza 

unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zona Metropolitană Baia Mare” direct implicate și aprobarea modalității de gestiune 

directă, prin atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu pe o 

perioadă 6 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2020 către operatorul intern S.C. URBIS S.A.” 

 

5. Guvernanță corporativă  

 

Prin Hotărârea nr. 6/23.04.2019, s-a aprobat demararea procedurii de selecție a 5 

membri în  Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A., în conformitate cu prevederile 

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, 

autoritatea tutelară a publicat pe pagina proprie de internet anunțul de selecție în data de 

23.07.2019 împreună cu anexele aferente, respectiv planul de interviu, planul de selecție 

C.A. S.C. URBIS S.A. - componenta inițială, Planul de selecție C.A. S.C. URBIS S.A. - 

componenta integrală, profilul Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, 

scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A., proiect - 

contract de mandat și matricea Consiliului de Administrație al S.C. URBIS S.A.  

Totodată, documentele au fost afișate pe website-ului operatorului public de 

transport. În data de 27.08.2019, s-a anunțat de către Autoritatea Tutelară și de către operator 

prelungirea termenului de depunere a dosarelor în vederea desemnării a 5 membri pentru 

Consiliul de Administrație, având ca termen de depunere data de 10.09.2019. Deoarece 

procesul de selecție nu s-a finalizat cu numirea celor 5 membri în C.A. S.C. URBIS S.A., 

procedura va fi reluată în anul 2020.  
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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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