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Buletin informativ nr.2/2020 

 

 

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, Mireșu Mare, 

Recea, Remetea Chioarului, Satulung, 

Șișești, Valea Chioarului. 

Buletinul informativ cuprinde informații 

cu privire la activitățile asociației desfășurate în perioada iulie – decembrie 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 perioada iulie - decembrie 2020, echipa de implementare a proiectului a desfășurat 

activități specifice de management de proiect, management financiar, achiziții 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. Faza curentă se 

desfășoară între lunile ianuarie 2020 - decembrie 2021. 

Totodată, în luna noiembrie 2020, Asociația a organizat o întâlnire cu participarea 

tuturor partenerilor proiectului. Întâlnirea s-a desfășurat online, datorită restricțiilor de 

călătorie cauzate de pandemia de coronavirus. La eveniment au participat în total un număr 

de 14 persoane, respectiv 4 reprezentanți ai organizatorului, Liderul de proiect și 

consultantul din Erfurt - Germania, 3 reprezentanți ai partenerului din Thessalia - Grecia, 2 

reprezentanți ai partenerului din Regiunea Abruzzo - Italia, și câte un reprezentant ai 

partenerilor din Tartu - Estonia, Zadar - Croația și Granada - Spania. 

Directorul Executiv al Asociației a prezentat agenda evenimentului, fiind urmat apoi 

de liderul de proiect, care a susținut o prezentare despre necesitatea de a suplimenta fondurile 

alocate prin programele de finanțare UE pentru continuarea investițiilor în transportul public. 

Au urmat prezentări ale reprezentanților partenerilor din Granada, Spania, Regiunea 

Abruzzo, Italia, orașul Tartu, Estonia, Regiunea Tesalia, Grecia, Orașul Zadar, Croația, iar 

ultima prezentare a fost susținută de un membru al echipei de implementare a proiectului din 

Baia Mare.  

Ca activități viitoare, în anul 2021 sunt programate două întâlniri în cadrul proiectului. 

Prima întâlnire va fi organizată de partenerul din Grecia, urmată de conferința de închidere 

a proiectului, care va avea loc în Erfurt, Germania, dacă vor fi înlesnite restricțiile de 

călătorie.  
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 De asemenea, având în vedere aprobarea acțiunii pilot în cadrul proiectului (IT tool 

for monitoring the Public Service Contract for passenger public transport in the Baia 

Mare Metropolitan Area) în luna mai a anului 2020, în a doua jumătate a anului 2020 s-a 

achiziționat un sistem server și a semnat un contract de expertiză externă pentru crearea 

instrumentului IT.  

Au urmat pe parcursul anului întâlniri între echipa de implementare și expertul extern 

în vederea perfecționării instrumentului, urmând ca versiunea test a acestuia să fie 

recepționată în luna decembrie 2020.  

 La invitația liderului de proiect, echipa de implementare a prezentat acțiunea pilot în 

cadrul evenimentului online European Week of Cities and Regions, fiind unul din cele 14 

proiecte prezentate drept exemplu de bună practică în data de 14 octombrie 2020.  

  

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 

 

 

 

 

5 
 

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.  

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. 
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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. 

În luna iulie 2020, echipa de implementare a organizat primul din cele 6 workshopuri 

asumate prin cererea de finanțare în vederea culegerii de date și informații pentru 

actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), a Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă (PMUD), precum și pentru a primi sugestii cu privire la instrumentele 

software de interacțiune cu cetățeanul și implicare a comunității locale în actul administrativ 

în domeniile e - Guvernare și transport public local.  

 La workshop au fost prezenți reprezentanții a patru unități administrativ 

teritoriale implicate în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, 

respectiv din Municipiul Baia Mare, orașul Tăuții Măgherăuș și comunele Groși și Recea.  

Totodată, au fost prezenți membrii echipei de implementare a proiectului din partea 

Primăriei Municipiului Baia Mare și din partea Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare>, 

precum și cei doi experți, respectiv expertul dezvoltare metropolitană și expertul guvernanță 

corporativă.  

Întâlnirea a început cu o prezentare de ansamblu a proiectului, discutându-se de 

asemenea despre stadiul de implementare al acestuia și demersurile ce au fost efectuate până 

în prezent atât de către liderul de proiect cât și de partener. Apoi, participanții au fost 

informați despre acțiunea pilot implementată în cadrul proiectului OptiTrans, fiind în strânsă 

legătură cu dezvoltarea platformei IT.  

De asemenea, participanților le-au fost prezentate noutățile legislative din transportul 

public (modificările aduse Legii 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ teritoriale, prin Legea 328 din 21 decembrie 2018 și prin 

OUG nr. 51 din 25 iunie 2019, prevederile OUG nr. 70 din 14 mai 2020 privind 

reglementarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirsului SARS - CoV - 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 

http://www.zmbm.ro/
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completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/ 2011) 

și prevederile Legii 51/2006 care reglementează serviciile comunitare de utilități publice, 

atât la nivel de UAT cât și la nivel de ADI (prin asocierea UAT-urilor), modificată prin 

Legea 225 din 17 noiembrie 2016.  

 Pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului 2020, echipa de implementare a început 

demersurile necesare pentru realizarea platformei IT. În acest sens, echipa a colaborat cu 

partenerul lider, precum și cu reprezentanți ai UAT-urilor membre în serviciul de transport 

public și cu reprezentanți ai operatorului de transport S.C. URBIS S.A. pentru elaborarea 

caietului de sarcini și a altor documente specifice.  
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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 Masterplanului pe orizontul de timp 2050 nivel metropolitan pentru 

depoluarea solurilor degradate din zona urbană funcțională, prin tehnici de fitoremediere. 

De asemenea, Asociația va acționa ca un punct de contact cu localitățile din zona 

metropolitană, contribuind la procesele locale participative. 

http://www.zmbm.ro/
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În perioada iulie - decembrie 2020, echipa de implementare a 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, Asociația a participat la toate activitățile desfășurate online (prima ședință cu 

expertul UIA în data de 22 iulie 2020, în care acesta a fost informat despre rolul Asociației 

în proiect atât în faza de pre - implementare cât și după semnarea contractului de finanțare; 

a doua întâlnire cu expertul și partenerii proiectului în data de 9 septembrie 2020; participare 

la webinarul Post Industrial Cities and Green Economy în data de 20 octombrie 2020; 

participare la întâlniri ale partenerilor pe platforma Zoom în data de 3 noiembrie 2020 și 8 

decembrie 2020).  

 

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

public local de persoane prin curse regulate  

 

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

Generale a Asociației, dintre care 4 au fost ședințe ordinare iar 4 extraordinare. La două din 

ședințele extraordinare au fost convocați toți membrii Asociației, la restul ședințelor fiind 

convocați doar membrii implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse 

regulate. În total, în perioada iulie - decembrie 2020, au fost adoptate un număr de 15 

Hotărâri, disponibile pe website-ul propriu la adresa 

https://www.zmbm.ro/documente/hotarari. Din cele 8 ședințe, 4 au avut loc fizic iar 4 s-au 

desfășurat prin mijloace de comunicare electronică.  

 Prima ședință (ordinară) a membrilor implicați în serviciul de transport public a fost 

convocată pentru data de 01 iulie 2020, fiind prezenți un număr de 7 membri din 7 și un 

număr de 5 invitați ( 4 reprezentanți ai S.C. URBIS S.A. și Președintele Sindicatului 

Lucrătorilor din Transporturi și Servicii Maramureș). Cele două proiecte de hotărâre de pe 

ordinea de zi au fost retrase, urmând ca discuțiile să fie reluate în cadrul ședințelor viitoare.  

http://www.zmbm.ro/
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 A doua ședință (ordinară) a membrilor implicați în serviciul de transport public a fost 

convocată pentru data de 14 iulie 2020, fiind prezenți un număr de 5 membri din 7 și 4 

invitați (Primarul Comunei Șișești și 3 reprezentanți ai S.C. URBIS S.A.). În cadrul ședinței 

au fost aprobate 3 proiecte de hotărâre, iar reprezentanții S.C. URBIS S.A. au prezentat o 

analiză financiară pentru fiecare UAT în parte, inclusiv cu privire la compensația de serviciu 

public și facilitățile și gratuitățile acordate potrivit Contractului de delegare nr. 1/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și prezentarea situației la zi privind plățile 

efectuate de fiecare UAT.  

 A treia ședință din a doua jumătate a anului 2020 s-a desfășurat prin mijloace de 

comunicare electronică, având în vedere restricțiile impuse din cauza pandemiei de 

coronavirus. Aceasta a fost convocată pentru data de 07 august 2020, fiind o ședință 

extraordinară a membrilor implicați în serviciul de transport public. La ședință au participat 

7 membri din 7, fiind aprobat proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.  

 A patra ședință (ordinară) s-a desfășurat fizic în data de 20 octombrie 2020, cu 

participarea membrilor implicați în serviciul de transport public, fiind prezenți 5 membri din 

7 și 4 invitați, reprezentanți ai S.C. URBIS S.A. Reprezentanții URBIS au informat membrii 

despre situația financiară aferentă serviciului la data de 30.09.2020, pentru fiecare Unitate 

Administrativ-Teritorială delegatară și evoluția compensației de serviciu public estimată 

pentru anul 2020 în cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de călători în Zona Metropolitană Baia Mare nr. 1/ 23.12.2019. În cadrul ședinței nu 

au fost propuse proiecte de hotărâre.  

 Cea de a cincea ședință (extraordinară) a celui de al doilea semestru al anului 2020 

s-a desfășurat prin mijloace de comunicare electronică în data de 26 noiembrie, cu 

convocarea tuturor membrilor Asociației, fiind prezenți un număr de 13 membri din totalul 

de 19, iar în cadrul ședinței au fost aprobate cele 3 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. 

În urma aprobării proiectelor de hotărâre, s-a luat act de renunțarea comunei Săcălășeni la 

calitatea de membru al Asociației, totodată încetând să fie parte a Contractului de delegare a 

http://www.zmbm.ro/
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gestiunii serviciului de transport public. În cadrul aceleiași ședințe, s-a luat act de aderarea 

comunei Șișești în Asociație.   

 A șasea ședință (ordinară) a avut loc de asemenea prin mijloace de comunicare 

electronică dar doar cu participarea membrilor implicați în serviciul de transport public, fiind 

convocată pentru data de 21 decembrie 2020. La ședință au fost prezenți un număr de 4 

membri din 6, fiind aprobate cele două proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi.  

 A șaptea ședință (extraordinară) a avut loc online, fiind convocați toți membrii 

Asociației pentru data de 29 decembrie 2020. Pe ordinea de zi au fost 5 proiecte de hotărâre, 

toate aprobate, printre care renunțarea comunelor Groși și Dumbrăvița la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public, precum și de renunțare la calitatea de 

membru al Asociației. Ședința s-a desfășurat cu prezența a 14 membri din 19.  

 Ultima și cea de a opta ședință (extraordinară) a membrilor implicați în serviciul de 

transport public de călători a fost convocată online pentru data de 31.12.2020, fiind prezenți 

un număr de 3 membri din 6. Proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi prin care s-a luat act 

de stabilirea tarifelor de călătorie de către Municipiul Baia Mare pentru anul 2021 a fost 

aprobat.  
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5. Guvernanță corporativă  

 

 În urma demersurilor privind organizarea 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, au fost depuse un număr de 7 dosare de candidatură, procedura de 

selecție urmând a fi finalizată în cursul anului 2021. 

 

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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