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Buletin informativ nr.2/2021 

 

 

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 2021.   
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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 2021, 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 și a demarării procedurilor specifice pentru 

finalizarea acestuia.  

Astfel, Asociația a participat la două întâlniri online organizate cu ocazia EU Week of 

Cities and Regions în data de 16 septembrie (Cycling cities IV Cargo bikes for the last mile) 

și 23 septembrie (Cycling cities V Cost-benefit comparisons of bicycles versus cars) 2021. 

Totodată, în data de 4 noiembrie 2021 a avut loc online conferința finală a proiectului, 

la care au participat atât membrii echipelor de implementare din țările partenere, cât și 

invitați ai acestora, cu ajutorul cărora au fost atinse rezultatele proiectului. Din partea 

Asociației au participat reprezentanți ai Primăriei Municipiului Baia Mare, ai Orașelor Tăuții 

Măgherăuș și Baia Sprie și ai operatorului de transport public local de persoane S.C. URBIS 

S.A. 

De asemenea, pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului 2021, echipa de 

implementare s-a ocupat de testarea funcționalității platformei IT (IT tool for monitoring the 

Public Service Contract for road passenger transport in Baia Mare Metropolitan Area - astfel 

cum este denumită în cererea de finanțare a acțiunii pilot depusă în cadrul proiectului 

OptiTrans). Platforma reprezintă un sistem online, cu circuit intern de monitorizare, a 

contractului de gestiune a serviciului public de călători prin curse regulate în Zona 

Metropolitană Baia Mare, în sensul în care utilizatorii sunt entități - părți contractante - 

operatorul de transport public local S.C. URBIS S.A., Primăria Municipiului Baia Mare prin 
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Direcția de Utilități Publice - Biroul de Transport Public și Direcția de Asistență Socială, și 

Asociația Zona Metropolitană Baia Mare.  

Proiectul OptiTrans, împreună cu acțiunea pilot finanțată în cadrul acestuia, s-au 

finalizat la data de 31 decembrie 2021, fiind îndeplinite obiectivele principale asumate, 

respectiv elaborarea unui Plan Local de Acțiune care va conduce la rol în îmbunătățirea 

politicilor existente în domeniul transportului public, și platforma IT de transport public.  
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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. 

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. 

În perioada iulie - decembrie 2021, Asociația a organizat al patrulea și al cincilea 

seminar în cadrul proiectului, ambele având ca obiect culegerea de date în vederea 

actualizării documentelor strategice sus menționate. La seminarii au fost invitați 

reprezentanți ai Primăriei Municipiului Baia Mare, ai Orașelor Baia Sprie și Tăuții 

Măgherăuș. Totodată, având în vedere tematica, reprezentantul FIP Consulting, firma de 

consultanță responsabilă cu actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Municipiului, a fost invitat să participe la seminarul din data de 8 iulie 2021, iar 
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reprezentantul Agorapolis, firma de consultanță responsabilă cu actualizarea Strategiei 

Integrată de Dezvoltare Urbană și Planului Strategic Instituțional al Municipiului, a fost 

invitat să participe la seminarul din data de 30.09.2021.  

În cadrul ambelor evenimente, reprezentanților UAT-urilor le-a fost prezentat stadiul 

de elaborare al documentelor strategice, urmând ca acestea să fie transmise prin e-mail spre 

consultare și transmitere de sugestii sau modificări, care au fost ulterior centralizate și 

redirecționate de către membrii Asociației spre firmele de consultanță.  

În luna noiembrie 2021, documentele au fost afișate pe website-ul Municipiului Baia 

Mare pentru consultare publică.  
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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 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 la 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. 
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În cea de a doua jumătate a anului 2021, 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 și 

participarea la evenimentele organizate prin proiect de către Partenerul Lider.  

Astfel, în perioada 25 - 28 octombrie 2021, echipa de implementare a participat la 

evenimentul de lansare al Spire HUB, având locația în Piața Libertății din Baia Mare.  

Clădirea, cunoscută sub denumirea de „Casa Schreiber”, fiind proprietatea 

Municipiului Baia Mare, a fost reabilitată prin proiect, destinația curentă fiind loc de 

desfășurare al evenimentelor ce vor avea loc în cadrul proiectului. De asemenea, în clădire 

se află echipamente tehnologice ce vor putea fi folosite de cetățeni sub supravegherea 

partenerului Indeco Soft, ca recompensă pentru dovada spiritului civic îndreptat spre 

reducerea poluării. 
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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 2021 au avut loc două ședințe ale Adunării Generale a 

Asociației, ambele fiind desfășurate prin mijloace de comunicare electronică (email), 

datorită restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.  

Adunarea 

Generală a 

Asociației 

din data de 

18.11.2021 

HOTĂRÂREA NR. 8/18.11.2021 

prin care se ia act de acordarea de facilități la transportul public local de călători 

prin curse regulate de către Municipiul Baia Mare, Orașul Baia Sprie, Orașul 

Tăuții Măgherăuș și Comuna Recea și se ia act de scoaterea din funcțiune și 

casarea mijlocului fix – stație de autobuz de pe str. Electrolizei din Municipiul 

Baia Mare, nr. de inventar 10.157, respectiv se aprobă modificarea în acest sens 

a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate nr. 1/23.12.2019, prin act adițional. 

HOTĂRÂREA NR. 9/18.11.2021 

privind aprobarea numirii a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. 

URBIS S.A. 

Adunarea 

Generală a 

Asociației 

din data de 

30.12.2021 

HOTĂRÂREA NR. 10/30.12.2021 

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de călători prin curse regulate în Zona Metropolitană Baia Mare nr. 

1/23.12.2019, prin act adițional, pentru asigurarea de către operatorul S.C. 

URBIS S.A. a salubrizării și curățeniei în stațiile de transport în comun de pe 

raza Municipiului Baia Mare, concesionate operatorului prin contractul de 

delegare a gestiunii serviciului.  

 

Hotărârile se găsesc pe website-ul Asociației la secțiunea 

https://www.zmbm.ro/documente/hotarari.   
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5. Guvernanță corporativă  

 

 Prin HCL Baia Mare nr. 172/2021, s-a hotărât reluarea procedurii de selecție pentru 

doi membri în Consiliul de Administrație al C.A. URBIS S.A., iar în cadrul Adunării 

Generale a Asociației <Zona Metropolitană Baia Mare> din data de 31.05.2021, s-a aprobat 

Hotărârea nr. 6/31.05.20021 privind demararea procedurii de selecție acestora, în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice.  

În urma publicării anunțului de selecție pe website-ul Asociației, precum și în două 

ziare cu specific financiar de tiraj național, și-au depus candidatura două persoane. Dosarele 

acestora au fost verificate, constatându-se că au fost depuse în termen și conțin toată 

documentația necesară. Au urmat interviuri ale candidaților, iar în final, rezultatele selecției 

au fost publicate pe website-ul Asociației, precum și pe cel al operatorului S.C. URBIS S.A., 

în data de 22.09.2021. 

 

6. Actualizarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației   

 

În anul 2021 s-a demarat procedura legală pentru actualizarea actelor constitutive ale 

Asociației, fiind necesare modificările în vederea alegerii Președintelui Asociației și a 

Consiliului Director, pentru un mandat de 4 ani, numirii Cenzorilor în cadrul Comisiei de 

Cenzori, pentru un mandat de 3 ani, eliminării din cadrul asociației în urma retragerii din 

calitatea de membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare>, a comunelor Groși, Dumbrăvița și Săcălășeni și introducerea în cadrul asociației, în 

urma aderării la calitatea de membru, a Comunei Șișești.  

În data de 21 iulie 2021, modificările au fost înscrise în Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor al Judecătoriei Baia Mare printr-o încheiere civilă.  
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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, 

Municipiul Baia Mare 

Tel. 0362 421 936,  

Fax. 0362 421 937 

E-mail: info@zmbm.ro  

Website: www.zmbm.ro  
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