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1. Analiza situației existente 
1.1. Analiza caracteristicilor teritoriului ZM Baia Mare 
1.1.1. Definirea zonei de analiză 
 
Zona de analiză este definită de Zona Metropolitană Baia Mare. 
 
Zona principală de studiu este teritoriul administrativ al Zona Metropolitană Baia Mare, 
dar analiza este extinsă la diverse niveluri teritoriale și se diferențiază astfel: 

- Zona principală de studiu– cuprinde, pe lângă Municipiul Baia Mare, localitățile 

limitrofe incluse în Zona Metropolitană Baia Mare, cu care acesta are relaţii spaţial-

funcţionale şi socio-economice cu impact semnificativ asupra mobilităţii. La acest 

nivel teritorial este utilizat un nivel mediu de dezagregare a datelor, relevant pentru 

modelarea de trafic şi identificarea proiectelor şi acţiunilor.  

Zona Metropolitană Baia Mare a fost constituită în 2006 și funcționează sub 

forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în care rolul de centru 

polarizator îl are Baia Mare. Asociația este formată din municipiul Baia Mare, 5 

oraşe şi 13 comune din aria limitrofă a municipiului: orașul Baia Sprie, orașul 

Cavnic, orașul Seini, orașul Șomcuta Mare, orașul Tăuții Măgherăuș, comuna 

Cernești, comuna Cicârlău, comuna Coaș, comuna Coltău, comuna Copalnic 

Mănăștur, comuna Dumbrăvița, comuna Groși, comuna Mireșu Mare, comuna 

Recea, comuna Remetea Chioarului, comuna Satulung, comuna Săcălășeni, 

comuna Valea Chioarului. Dintre aceste localități, în zona de dezvoltare 1, la o 

distanță de maxim 15 km față de municipiu, sunt situate Baia Sprie, Dumbrăvița, 

Groși, Săcălășeni, Recea, Tăuții Măgherăuș. Acestea sunt prinse în etapa 1 de 

dezvoltare, perioada 2014-2020, iar localitățile din zona 2 de dezvoltare, în 

perioada 2020-2030.  

- Context supra-teritorial –  include întreaga zonă funcţională urbană a Municipiului 

Baia Mare, județul Maramureș şi regiunea Nord-Vest, pentru care este utilizat un 

nivel minim de dezagregare a datelor. Sunt de asemenea luate în consideraţie 

influențele şi condiţionările relevante de la nivel național și european. 
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Figura 1.1.1. Zona Metropolitană Baia Mare 

Sursa: ZM Baia Mare 

 

1.1.2. Colaționarea și trecerea în revistă a documentelor de planificare spațială 
 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Național, Baia Mare este situat pe un 

coridor de conectivitate cu areale de importanță economică: Regiunea Centru - 

Maramureș – conectează Coridorul OR5 cu Maramureșul și vămile Halmeu și Petea pe 

aliniamentul Turda – Cluj Napoca, Gherla, Dej, Baia Mare, Satu Mare. 

 

Deplasarea pe cale ferată este reprezentată de linia de mare viteză propusă (160km/h), 

ce leagă Satu Mare de Dej. Din punct de vedere al căilor navigabile, orașul este situat în 

proximitatea unui curs navigabil propus pe Someș, între Satu Mare și Dej. Baia Mare are 

aeroport ce operează curse interne, în prezent în reabilitare.   
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Figura 0.1. Raportare la PATN  

Sursa: http://www.mdrap.ro/en/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-
context-national/-4697 

 

 

Master Planul Naţional de Transport al României 

Harta proiectelor rutiere din Master Planul General de Transport indică faptul că Baia 
Mare este conectată la Drumul Someș Expres, care leagă granița cu Ucraina (Halmeu) și 
granița cu Ungaria (Petea) de Sărățel – Bistrița și Cluj-Napoca – Turda. Harta rutelor de 
cale ferată prevede că orașul se situează pe rețeaua TEN-T Extinsă, dar și pe ruta de 
cale ferată Satu Mare – Dej propusă pentru reabilitare la viteza proiectată. 
 
Baia Mare face parte din Macroregiunea 1 de Dezvoltare a României, fiind amplasată 
în extremitatea nordică. Macroregiunea este al patrulea tip de diviziune regională creată 
în România în 1998 și corespunde nivelului NUTS I de diviziuni ale statelor membre ale 
Uniunii Europene. 

 

În Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Maramureș 2008 este specificat că 
judeţul, deşi este situat limitrof în cadrul spaţiului naţional şi în afara culoarelor de 
transport european, are o reţea de căi de comunicaţie cu largi deschideri pe plan naţional 
şi internaţional. Din punct de vedere rutier, unitatea teritorială analizată este străbătută de 
DN1C/E58: Frontiera cu Ucraina – Halmeu – Livada – Baia Mare – Dej – Bistriţa, care va 
fi şi mai mult fluidizată odată cu construcţia autostrăzii A14 Petea – Satu Mare – Baia 
Mare – Mireşu Mare – Dej – Bistriţa – Vatra Dornei – Suceava. Magistrala 4(400), pe 
sectorul Dej – Jibou – Baia Mare – Satu Mare, asigură legăturile feroviare ale regiunii. De 
asemenea, judeţul Maramureş beneficiază de deservirea unui aeroport internaţional la 
Baia Mare.  
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Figura 0.2. PATJ Maramureș 

Sursa: http://www.cjmaramures.ro/activitate/urbanism/reactualizare-plan-de-amenajare-a-teritorului-
judetean-patj-judetul-maramures 

 
Cele mai importante fluxuri materiale şi umane conectează judeţul Maramureş cu 
Transilvania atât pe căi rutiere, cât şi feroviare.  
Prin PATJ sunt stabilite culuare rutiere strategice pentru judeţul Maramureş, întrucât 
dezvoltarea economică a unui teritoriu depinde de eficientizarea sectorului de transport şi 
comunicaţii: 
- Culoarul: limită judeţ Suceava – Borşa – Moisei – Rozavlea – Bârsana – 

Budeşti – Cavnic – Baia Mare – Hideaga – Ardusat – Gârdani – Ariniş – limită judeţ 

Sălaj; 

- Culoarul : Sighetu Marmaţiei – Săpânţa – Giuleşti – Mara – Izvoarele – Valea 

Neagră – Firiza – Baia Mare – Copalnic Mănăştur – Târgu Lăpuş – Coroieni – limită 

judeţ Sălaj; 

- Culoarul : Vişeu de Jos – Petrova – Sighet – Baia Mare – drum expres [Baia Mare – 

Satu Mare – Vaja (Ungaria)]. 

 

În Strategia de Dezvoltare a Județului Maramureș 2009-2014 este specificat că Baia 
Mare este reședință de județ și un important centru urban din nord-vestul României. 
Municipiul Baia Mare constituie unul din polii de dezvoltare ai României, cu potenţial 
semnificativ de influenţă regională şi extra-regională.  
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Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Baia Mare 2013-2023 propune 
oportunităţi de transformare a municipiului Baia Mare într-un pol de dezvoltare pe 
fundamentul cunoaşterii: Oraşul care învaţă! este logo-ul pe care Municipiul Baia Mare l-a 
adoptat în urmă implementării proiectului CityNet (2001), ce are la bază conceptele 
moderne de management al cunoşterii şi informaţiei, a schimbării şi a calităţii. 
 
Baia Mare este al III-lea centru de importanţă regională din Regiunea NV, precum şi nod 
principal de legătură între graniţele de nord-vest şi nord-est ale României, conform PATZ 
Zona Metropolitană Baia Mare. Obiectivele principale ale Strategiei Teritoriale Integrate 
a Zonei Metropolitane Baia Mare sunt: 

- Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea transportului public local; 

- Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport; 

- Dezvoltarea de noi zone rezidenţiale, conform standardelor europene. 

 

Planul Urbanistic General Baia Mare  

P.U.G. Municipiul Baia Mare aprobat cu Hotarârea nr. 349/1999 propune ca 

obiective majore pe domeniul transportului public: 

- optimizarea intersecțiilor;  

- soluționarea parcajelor;  

- extinderea transportului public cu introducerea transportului ecologic;  

- completarea rețelei stradale;  

- modelarea traficului pentru a corespunde profilelor stradale existente;  

Axe prioritare de dezvoltare pentru - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a 
mobilităţii urbane: 

- Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier; 

- Consolidarea rolului Aeroportului Internaţional Baia Mare; 

- Dezvoltarea sistemelor de transport intermodal; 

- Măsuri de îmbunătăţire a mobilităţii urbane şi a traficului urban. 

Pentru atingerea acestor axe prioritare pentru transport, se are în vedere: 
- Conectarea la coridoare naţionale de transport (drum expres, expres Petea – B. M. 

Borşa); 

- Finalizarea şoselei de centură; 

- Modernizarea drumurilor orăşeneşti; 

- Extinderea reţelei de drumuri în zonele izolate ale oraşului; 

- Modernizarea şi dotarea infrastructurii aeroportului Baia Mare; 

- Dezvoltarea punctelor de transport intermodal; 

- Dezvoltarea reţelelor de conectivitate teritorială cu vecinătăţile şi spaţiul European; 

- Creşterea accesibilităţii urbane prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 

transport şi a transportului în comun în cadrul întregului Sistem Urban Baia Mare; 

- Crearea rețelelor de parcări supraetajate și promovarea centrelor rezidențiale 

comerciale sau de servicii; 

- Ecologizarea sistemului transportului public; 

- Asigurarea iluminatului public; 

- Asigurarea unui transport eficient între zonele rezidențiale și locul de muncă. 
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Conform Planului Urbanistic General al orașului Baia Sprie, rețeaua de parcări, 

trotuare, străzi mici are o lungime de aproximativ 116,67 km, din care 11,78 km sunt 

drumuri comunale și 104,89 km sunt străzi. Transport feroviar nu există, cea mai 

apropiată stație feroviară se află în orașul Baia Mare, la circa 10 km.  

Principalele căi de acces în oraș sunt : DN 18, care face legătura orașului Baia Sprie cu 

municipiul Baia Mare și Sighetu Marmației și DJ 184 Baia Sprie – Cavnic (DJ 109F), care 

se intersectează cu DN 18 în interiorul localității . Legătura către stațiunea Mogoșa și 

baza turistică Șuior este asigurată de DJ 183 C care pornește din DN 18. Din DN 18 

pornește DC 5, din Baia Sprie și străbate satul Chiuzbaia, părăsind teritoriul administrativ 

pe direcția de vest. Din DN 18 pornește DC 25 în spre sud la limita dintre Tăuții de Sus și 

Baia Mare, străbătând localitatea Satu Nou de Sus pe direcția nord – vest – sud – est. DC 

26 pornește din DN 18 – spre Unguraş, în partea de est a localității Tăuții de Sus. 

 

Conform Planului Urbanistic General al Oraşul Tãuţii Mãgherauş, accesul rutier se 
realizează prin intermediul DN1C (Baia Mare), Dj 109J spre aeroportul Baia Mare, DC 97 
spre Bozânta Mare, DC 98 spre Bușag, DC 99 spre Merișor, DC 103 spre Nistru, DC 104 
spre Băița și Ulmoasa, DC 105 spre Apa Sărată. 
Calea ferată Baia Mare- Satu Mare traversează orașul Tăuții Măgherăuș, având halta la 
Bușag. 
În orașul Tăuții Măgherăuș se găsește singurul aeroport al județului Maramureș. El este 
situat la 10 km de Baia Mare și la 1,25 km de DN 1C. 
 
Conform Planului Urbanistic General al Oraşul Seini, Reţeaua totală de drumuri a 
oraşului Seini însumează 71 de km de infrastructură, din care: 11 km de drum 
naţional/european, 6 km de drum judeţean şi 54 de km de reţea stradală. Reţeaua de 
drumuri naţionale şi judeţene este în totalitate asfaltată, fiind practicabilă. În ceea ce 
priveşte reţeaua stradală însă, oraşul dispune de doar 25 de km de străzi modernizate, 
echivalentul a 46,3% din totalul reţelei stradale, restul de drumuri fiind în diverse stadii de 
practicare (preponderent drumuri pietruite sau de pământ). 
 
Conform Planului Urbanistic General al Oraşul Cavnic, singura cale de comunicație 

este cea rutieră, formată pe traseul drumului județean DJ 184 care străbate oraşul, 

Cavnic fiind aşezat la DJ Baia Sprie-Cavnic, şi face relația cu DJ 109F Budeşti - Cavnic şi 

DJ 182 C care face relația cu Târgu Lăpuş, prin Copalnic Mănăştur. 

 

1.1.3. Analiza contextului social, demografic, economic, geografic 
 
Populația județului Maramureș se află într-o continuă descreștere având în vedere 
analiza din ultimii 10 ani, ajungând la nivelul anului 2014 la 527.663 locuitori. Acest aspect 
este cauzat de  scăderea sporului natural ca urmare a reducerii ratei natalității, a 
deplasărilor cu domiciliul, dar și reducerea locurilor de muncă prin disponibilizări masive 
din industria minieră, industria metalurgică, a construcției de mașini, industria de 
prelucrare a lemnului, textilă și altele. 
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Ponderea populației mediului urban pentru anul 2014 a fost de 60.34%, în timp ce 
ponderea corespunzătoare mediului rural a fost de 39.66%. 
 
Populatia rezidentă la 1 iulie 2015 a ZMBM: 244.775 locuitori (insemnand BM, Baia 
Sprie, Cavnic, Seini, Somcuta Mare, Tautii Magheraus, Cernesti, Cicarlau, Coas, Cotlau, 
Copalnic Manastur, Dumbravita, Grosi, Miresu Mare, Recea, Remetea Chioarului, 
Satulung, Sacalaseni, Valea Chioarului). 

 

Populația Municipiului Baia Mare este de asemenea într-un trend descendent; pentru 
intervalul 2010 – 2015 fiind constatată o scădere de aproxiamtiv 2.44%. Populația 
Municipiului Baia Mare la nivelul anului 2015 (data de 1 iulie), conform Institutului Național 
de Statistică, este de 147.954 locuitori. La nivelul ultimilor 15 ani, media populației 
Municipiului Baia Mare este de 152.892 locuitori.  
 
Mișcarea migratorie a populației 

În ceea ce privește plecările cu reședința și stabilirile de reședință, la nivelul perioadei de 
analiză (2000-2015), analizând evoluția diferenței dintre plecări cu reședința și stabiliri de 
reședință, se remarcă faptul că valorile sunt negative pe întreaga durată a perioadei de 
analiză.  
 
Forța de muncă 

În județul Maramureș, la nivelul anului 2015, populația activă reprezenta 38% din 
populația totală la nivel de județ. La nivelul anului 2015, în județul Maramureș, populația 
ocupată reprezenta 96% din populația activă (populația activă 202.800 locuitori iar 
populația ocupată 195.700 locuitori). În anul 2015 se înregistrează un procent al șomerilor 
de 10%. 
 
Produsul intern brut 

Pentru județul Maramureș, la nivelul anului 2013, produsul intern brut a fost de 
aproximativ 10.212,4 milioane lei. Comparativ cu anul precedent, creșterea a fost cu 
aproximativ 5 procente. Pentru anul 2013, PIB-ul județului Maramureș reprezenta 14,28% 
din PIB-ul Regiunii Nord-Vest (deținând poziția a treia din regiune) și 1.56% din PIB-ul 
întregii țări. 
Din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor, județul Maramureș ocupă poziția 31, 
cu o valoare de aproximativ 4039.5 euro/cap locuitor (la nivelul anului 2011). 
 

1.1.4. Analiza rețelei de infractructuri, a acceptării serviciilor de transport de către 
populație și a impactului serviciilor de transport asupra atractivității zonei și 
asupra dezvoltării economice 

 
Baia Mare este al III-lea centru de importanţă regională din Regiunea NV, precum şi nod 
principal de legătură între graniţele de nord-vest şi nord-est ale României, conform PATZ 
Zona Metropolitană Baia Mare.  
 
Reţeaua de drumuri cuprinde 2 trasee de drumuri naţionale (1 traseu de drum naţional 
principal DN 1C – E 58, 1 traseu de drum naţional secundar DN 18), 15 trasee de drumuri 
judeţene și 34 trasee de drumuri comunale. Lungimea totală a drumurilor publice este de 
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468 km. Din acest total, drumurile naționale sunt modernizate în totalitate, drumurile 
locale în procent de 80%, iar cele comunale 30%. Legătura cu zona de nord-est a 
judeţului este asigurată prin drumurile judeţene DJ 183, iar legătura cu zona de sud a 
judeţului este asigurată prin drumurile judeţene DJ 183, DJ 182, DJ 184A, DJ 182B, DJ 
182C.  
 
Rețeaua de căi ferate are o lungime de 82km, constând dintr-o linie cu o singură cale, 
neelectrificată. Teritoriul este deservit de linia 400 Satu Mare – Baia Mare - Jibou-Dej, 
tronson de cale ferată neadaptat unui trafic conform normelor europene în vigoare, cu 
treceri la nivel cu calea ferată care nu dispun de instalaţii automate de semnalizare 
rutieră, fiind fără bariere şi nepăzite. 
 

 
Figura 0.3. PATZ Zona Metropolitană Baia Mare 

Sursa: ZM Baia Mare 

 

Drumul Național 1C pătrunde în Municipiul Baia Mare din două direcții, fiind principalul 
drum de penetrație care face legătura cu celelalte localități, atât la nivel regional cât și 
național. Dinspre vest, DN1C face legătura Baia Mare – Satu Mare, distanța dintre cele 
două localității fiind de 60 km, iar dinspre sud-vest se realizează legătura Baia Mare – Cluj 
Napoca, distanța fiind de 150 km. În partea de sud a municipiului mai există o conexiune 
cu celelalte localități care se realizează prin intermediul Drumul Național 18B. Acest drum 
se intersectează cu DN1C în localitatea Cășeiu, volumul de trafic urmând să fie preluat și 
condus către Dej, Bistrița-Năsăud (DN17C) sau Cluj Napoca. 
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Pentru Municipiul Baia Mare rețeaua stradală totală existentă are o lungime de 
aproximativ 214,6 km, corespunzătoare unui număr de 380 de străzi împărțite în patru 
categorii funcționale, în funcție de structura asfaltului și lățimea generală a străzii. 
 

 
Tabelul 0.1. Tabelul cu categoriile de drumuri din Municipiul Baia Mare 

Sursa: PMUD Baia Mare 

 
Din punct de vedere al tipului structurii carosabile, străzile din Municipiul Baia Mare  sunt 
asfaltate în proporție de 77,4%. Un procent de 10,5% este reprezentat de străzile cu 
macadam, iar 5,8% dintre acestea sunt străzi betonate. Restul ponderii de 6,3% este 
reprezentată de străzi cu piatră spartă, pavaj, străzi cu balast și străzi cu pământ. 
 
La nivelul unei zile lucrătoare, evaluate pe baza datelor culese în cadrul Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă, confortul deplasării este unul mediu, nivelul de serviciu fiind 

evaluat la nivel C, debitul mediu orar fiind situat la circa 1500 de vehicule/zi. În orele de 

vârf principalele elemente generatoare sunt reprezentate de intersecții, unde capacitatea 

este limitată de programul de circulație sau de reglementările de circulație, în cazul 

intersecțiilor nesemaforizate. Se constată că viteza medie de deplasare la nivelul 

orașului este de circa 33km/h. 

 
 
1.2. Analiza caracteristicilor transportului public de călători in fiecare regiune 
 

1.2.1. Analiza ofertei de transport public de călători - infrastructura, mijloace și 
serviciu realizat, inclusiv starea tehnica 

 

Pentru satisfacerea nevoii de mobilitate, în cazul zonei metropolitane, operatorul de 
transport utilizează o rețea alcătuită din autobuze, troleibuze și microbuze. 
Localitățile din Zona Metropolitană care beneficiază de serviciile operatorului de transport 
(S.C. URBIS S.A.) sunt următoarele: Orașul Baia Sprie; Orașul Tăuții Măgherăuș; 
Comuna Recea; Comuna Groși; Comuna Dumbrăvița; Comuna Săcășășeni; Comuna 
Coaș.  
Celelalte localități din cadrul Zonei Metropolitane beneficiază de transport public prin 

Programul de transport județean, acesta fiind în competența Consiliului Județean 

Maramureș. 
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Figura 1.2.1. Localitățile din zona metropolitană care beneficiază de serviciile de transport 

ale S.C.URBIS.S.A. 
Sursa: PMUD Baia Mare 

 

La nivel metropolitan, situația privind numărul liniilor active este următoarea: 
- Baia Sprie -> 3 linii de autobuz; 

- Tăuții Măgherăuș -> 4 linii de autobuz; 

- Recea -> 4 linii de autobuz; 

- Dumbrăvița + Groși -> 2 linii de autobuz; 

- Săcălășeni + Groși -> 1 linie de autobuz; 

- Coaș -> 1 linie de autobuz, introdusă în 2016; 

- Baia Mare -> 18 linii de autobuz, 2 linii de troleibuz și 2 linii de microbuz. 
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Figura 1.2.2. Hartă relevantă din punct de vedere a transportului public local (Baia Mare + 

Zona Metropolitană) 
 Sursa: PMUD Baia Mare 

 
În cazul celor 7 localități din zona metropolitană, numărul mijloacelor de transport utilizate 
sunt troleibuze, autobuze și microbuze, repartizate astfel: 

- Baia Sprie -> 10 autobuze și 1 microbuz; 

- Tăuții Măgheruș -> 4 autobuze; 

- Recea -> 4 autobuze; 

- Dumbrăvița + Grosi -> 3 autobuze și 1 microbuz; 

- Săcălășeni + Grosi -> 1 autobuz și 1 microbuz; 

- Coaș -> 1 autobuz și 1 microbuz; 

- Baia Mare -> 37 autobuze, 18 troleibuze și 2 microbuze 

 

Mijloacele de transport au fost alocate în funcție de cererea de transport înregistrată, 
astfel orașul Baia Sprie (17.076 locuitori) beneficiază de 10 autobuze și un microbuz, iar 
orașul Tăuții Măgherăuș (8.048 locuitori) beneficiază de 4 autobuze. 
Din punct de vedere al lungimii liniilor de autobuz care își desfășoară activitatea în zona 
metropolitană: 
Baia Sprie: 
- L8-32,2 km Baia Mare(Dorna)-Baia Sprie și retur(15,2 km în Baia Mare); 

- L14-9,6 km IMMUM-Satu Nou de Sus;   

- L21-15,0 km Chiuzbaia-Baia Sprie și retur. 

Tăuții Măgherăuș: 
- L6-28,0 km Autogară-Merișor și retur(35,0 km Urbis - Merișor și retur);  

- L7-24,7 km Autogară-Băița și retur(32,9 km Urbis - Băița și retur); 

- L13-36,5 km Autogară-Nistru și retur(44,7 km Urbis - Nistru și retur); 

- L29-28,2 km Autogară - Bozânta Mare și retur(36,4 km Urbis - Bozânta Mare și retur). 
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Recea: 
- L12-16,6 km Autogară-Lăpușel și retur(28,1 km Urbis-Lăpușel și retur);  

- L24-10,2 km Autogară-Mocira și retur(21,7 km Urbis - Mocira și retur); 

- L28-12,4 km Autogară-Săsar și retur(23,9 km Urbis - Săsar și retur); 

- L27-28,1 km Autogară-Bozânta Mică și retur(39,6 km Urbis - Bozânta Mică și retur). 

Dumbrăvița + Groși: 
- L22-34,4 km Piața Izvoare-Unguraș și retur( 40,8 km Autogara- Unguraș și retur); 

- L16/26-30,4 km Piața Izvoare-Groși-Chechiș retur(40,8 km Autogara- Groși-Chechiș 

retur). 

Săcălășeni + Groși: 
- L17/23-36,0 km Piața Izvoare-Ocoliș-Săcălășeni și retur. 

 
Pentru zona metropolitană, operatorul de transport a pus la dispoziție o serie de linii de 
autobuz pentru a integra și spori accesibilitatea localităților care gravitează în jurul 
Municipiului Baia Mare. Prin intermediul mijloacelor de transport care efectuează curse 
regulate, locuitorii din localitățile învecinate pot avea acces facil în interiorul municipiului și 
se pot deplasa către eventualele locuri de muncă, instituții de învățământ, spitale, etc. 
 
La nivelul liniilor de transport public alocate de către operator, punctul central către care 
se concetrează majoritatea traseelor ce deservesc zona metropolitană îl reprezintă 
autogara (Strada Gării nr. 2). Din punct de vedere al configurației liniilor de autobuz, 
acestea au de cele mai multe ori o formă radială, rolul principal fiind conducerea 
volumelor de călători către autogara municipiului. 
 
Zona urbană (Municipiul Baia Mare) 
Pentru cererea de transport la nivelul municipiului, operatorul de transport utilizează 18 
linii de autobuz (dintre care 11 sunt mobilizate pentru satisfacerea nevoii de mobilitate 
către/spre unitățile economice din zonele industriale), 2 linii de troleibuz și 2 linii de 
microbuz. 
 
Numărul mijloacelor de transport utilizate pe ariile de operare ale Municipiului Baia Mare 
sunt: 37 autobuze, 18 troleibuze și 2 microbuze. 
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Figura 1.2.1. Distribuția spațială a deplasărilor realizate cu transportul public, 2015 

Sursa: PMUD Baia Mare 

 
Din perspectiva accesibilității, aceasta este strâns corelată cu oferta de transport, 
descrisă de liniile de transport public detaliate mai jos. Pentru a ilustra accesibilitatea 
sistemului actual de transport, figura de mai jos descrie durata de acces în sistemul de 
transport public. Se constată că în municipiu Baia Mare, 44% din populație are acces la o 
stație de transport public în mai puțin de 5 minute de mers pe jos (distanță acceptabilă 
pentru a accede la un sistem de transport public pentru un oraș de dimensiuni medii). 
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Figura 1.2.2. Durata de acces la sistemul de transport public, 2015 

Sursa: PMUD Baia Mare 
 
 

 
Figura 1.2.3. Harta liniilor de transport public 
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Sursa: PMUD Baia Mare 

 

Pentru deservirea zonelor din interiorul municipiului, operatorul de transport a alocat o 
serie de trasee, acestea sunt prezentate sugestiv în Figura 1.2.3. 
 
La nivelul Municipiului Baia Mare, operatorul a pus la dispoziție 13 linii de transport public 
care deservesc în majoritate zone din arealul urban, dar integrează și localitățile Firiza și 
Baia Sprie printr-un sistem de transport care alocă linii de autobuz către aceste zone. 
Caracteristicile liniilor, numărul stațiilor, lungimea traseului, sunt evidențiate în tabelul de 
mai jos (1.2.1.): 

 
Tabelul 1.2.1. Liniile de transport public din zona urbană 

Sursa: PMUD Baia Mare 

 

Din punct de vedere al duratelor de deplasare în transportul public în Baia Mare, la 
nivelul percepției utilizatorilor frecvenți, aceasta este de 25,4 minute pentru o distanță 
medie percepută de 5.28km. Viteza comercială resimțită de călător este de circa 13 km/h. 
Din punct de vedere al duratelor reale de deplasare, acestea sunt apropiate de percepția 
utilizatorilor, însă se încadrează în aceeași marjă de valori. Astfel, viteza comercială 
înregistrată la nivelul întregii oferte este de circa 16km//h, fiind afectată de zonele din 
rețeaua de transport în care raportul volum/capacitate este de peste 50%. În sistemul de 
transport public, conform modelului de transport distanța medie de deplasare este de 3,62 
km petrecuți între stația de urcare și cea de coborâre. Durata de deplasare în vehicule 
este de 13,6 minute. 
 
Din punct de vedere al congestiei în sistemul de transport public urban, viteza comercială 
pentru transportul public cu autobuzul se situează în sisteme care nu sunt supuse 
congestiei, în organizare fără coridoare dedicate la o valoare de circa 25 km/h (conform 
UITP). Prin urmare, pentru sistemul de transport public urban din Baia Mare se estimează 
o întârziere medie de circa 1min38s per km parcurs în vehicul. Pentru o deplasare medie 
în vehiculul de transport public întârzierea medie înregistrată este de 4minute 55 secunde 
per deplasare. 
 
Pentru liniile de transport public prezentate, atât pentru cele urbane, cât și pentru cele 
care deservesc localitățile învecinate, existâ 190 de stații de transport public, stații 
corespunzătoare atât autobuzelor, troleibuzelor, cât și microbuzelor. 
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Din punct de vedere al tarifării pentru deplasările urbane și cele dintre municipiu și 
localitățile vecine, operatorul de transport a pus la dispoziție mai multe tipuri de legitimații 
de călătorie. 
Prețul unui bilet valabil pe rutele Baia Mare și Firiza variază între 2 și 7,5 lei, media fiind 
de 2 lei pentru o călătorie. 
La nivelul celorlalte localități există un preț al biletului de 2,5 lei/ călătorie în interiorul 
localității și un preț mediu de 4 lei pentru o călătorie dinspre aceste localități spre Baia 
Mare (valabilitatea biletului fiind de 60 minute). 

 

În cazul abonamentelor de călătorie, există categorii sociale care sunt scutite de plata 
transportului public, mai exact pensionarii cu vârste care depășesc 70 de ani. Pensionarii 
cu vârste mai mici de 70 de ani, elevii și studenții, beneficiază de o reducere de 50% din 
prețul total al abonamentelor. Toate aceste gratuități/reduceri de pret sunt valabile pe 
rutele din Municipiul Baia Mare și ruta Baia Mare-Firiza. 
 
Din punct de vedere al prețurilor generale, acestea variază în funcție de distanță, în 
funcție de multitudinea de posibilități oferită de abonamentul respectiv (acces pe o singură 
linie de transport, sau acces general pe toată rețeaua), în funcție de valabilitatea acestuia. 
Cele mai scumpe abonamente au prețul 175 lei, sunt valabile pe durata unei luni și au 
valabil pe rutele Baia Mare – Săcălășeni și Baia Mare – Bozânta Mică. 
 
 

1.2.2. Analiza organizarii și gestionarii transportului public de călători 
 
În anul 2012, localitățile componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona 
Metropolitană Baia Mare, au aprobat prin Hotărîri ale Consiliilor Locale, împuternicirea ca  
A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare să exercite în numele și pe seama acestora 
atribuțiile referitoare la prestarea serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate. Ulterior, prin Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. Zona Metropolitană 
Baia Mare nr. 8/19.10.2012 a fost aprobat modul de gestiune a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în cadrul UAT-urilor membre ale A.D.I. Zona 
Metropolitană Baia Mare prin modalitatea de delegare a gestiunii serviciului către unul sau 
mai mulți operatori de transport, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului, 
precum și elaborarea și aprobarea în termen de 6 luni a unui studiu de oportunitate 
pentru fundamentarea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, în 
vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului. În baza acestui 
studiului de oportunitate, prin H.C.L-uri ale autorităților locale Baia Mare (nr. 
179/29.05.2013), Baia Sprie, Tăuții,  Dumbrăvița, Groși, Recea și  Săcălășeni s-au 
aprobat Studiul de oportunitate, modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public, contractul de delegare a gestiunii, regulamentul serviciului, caietul de 
sarcini, lista bunurilor care se vor concesiona prin contractul de delegare, împuternicirea 
și mandatarea ADI Zona Metropolitană Baia Mare să aprobe, să atribuie și să încheie în 
numele și pe seama UAT-urilor membre contractul de delegare a gestiunii serviciului cu 
operatorul de transport S.C. URBIS S.A. Deasemenea, în anul 2013  s-a transformat și 
operatorul de servicii publice S.C. URBIS S.A. in operator regional de transport, societate 
cu capital de stat având ca acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.  
Astfel, în prezent serviciile de transport public local prin curse regulate se desfășoară în 
baza Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
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persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013  și Actele  Adiționalele de la 1 la 8. 
Prin Actul Adițional nr. 7 /se extind serviciile de transport public și pe teritoriul 
administrativ al comunei Coaș. Serviciile de transport public se desfășoară în prezent pe 
teritoriile administrative ale localităților Baia Mare (HCL nr. 179/29.05.2013), Baia Sprie, 
Tăuții Măgherăuş,  Dumbrăvița, Groși, Recea, Săcălășeni și Coaș, în condiții diferite de 
decontare. Cu excepția traseului Baia Mare-Coaș unde operatorul nu are exclusivitate 
pe traseu, (acest traseu fiind cuprins în Programul județean de transport și pe el operând 
încă un operator autorizat de Consiliul Județean Maramureș), pentru restul traseelor, 
operatorul are exclusivitate pe traseu. 
În cazul Municipiului Baia Mare, operatorul își recuperează, conform contractului, costurile 
de exploatare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate prin tarifele pentru bilete și abonamente, facilitățile la transportul public 
local acordate prin lege și/sau hotărâri ale consiliului local al Municipiului Baia Mare, 
precum și prin subvenția de exploatare acordată de la bugetul local. 
 
Valoarea subvenţiei de exploatare pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate 
de delegat şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate acordate de către Municipiul Baia Mare delegatului 
este egală cu diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile activităţii de transport public 
local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiul 
Baia Mare. 
 
În cazul unităților administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare, adică orașele 
Baia Sprie și Tăuții Măgherăuş și comunele Groși, Dumbrăvița, Recea și Săcălășeni, 
operatroul își recupereză costurile de exploatare a serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate (cu excepția costurilor de reabilitare și dezvoltare care se 
recuperează de la Municipiul Baia Mare), prin tarifele pentru bilete și abonamente și 
facilitățile la transportul public local acordate prin lege și/sau hotărâri ale consiliilor locale. 
Programul de transport local pentru unitățile administrativ teritoriale din zona 
metropolitană a Municipiului Baia Mare sunt concepute în așa fel încât, raportat la tarifele 
pentru bilete și abonamente aprobate, să nu se genereze diferențe negative dintre 
veniturile și cheltuielile activității de transport, din exploatarea acestor trasee.  
 
Operatorul  comunică lunar unităților administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Baia 
Mare o situație centralizatoare privind veniturile și cheltuielile aferente acestor localități. 
Operatorul efectuează trimestrial regularizarea rezultatelor financiare înregistrate pe toate 
traseele din cadrul unităților administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Baia Mare.  
 
Operatorul plătește redevență pentru serviciul prestat în valoare de 1 % din total venituri 
realizate din încasarea directă de la utilizatorii serviciului de transport public local a 
tarifelor şi subvenţiilor (minim 50.400 lei). 
 
Durata contractului este de 6 ani, aceasta expirând la data de 23.12.2019. Conform art. 
34’, contractul poate fi amendat și adus în concordanță cu reglementările naționale și 
europene. 
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Ca și concluzii ale contractului existent, acesta nu respectă în totalitate 
Regulamentul 1370/ 2007 și legislația în vigoare. O serie de elemente trebuie luate în 
considerare când se modifică prezentul contract.  
Un nou contract de servicii publice conform cu Regulamentul 1370/2007 va fi elaborat în 
cursul anului 2018, fiind în desfășurare un proiect pentru stabilirea modalităților optime de 
contractare a serviciilor la nivelul zonei metropolitane.  
 

1.2.3. Analiza calitații serviciului de transport public de călători 
 

Indicatorii de monitorizare a calității serviciilor de transport public minim obligatorii prin 
prevederile legale naționale în vigoare sunt în numar de 10, și anume: 

1. Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 de ore 
2. Număr de curse, trasee suspendate din culpa operatorului 
3. Numărul de pasageri afectați de situațiile de mai sus 
4. Respectarea Planului de Servicii 
5. Plângeri de la pasageri- fundamentate/rezolvate/nerezolvate 
6. Protecția mediului/respectarea standardelor de poluare 
7. Vechimea medie a vehiculelor/ Vehicule cu dotări de accesibilitate și  confort (cu 

podea coborâtă, aer condiționat, dotări pentru persoane cu dizabilități) 
8. Penalități plătite 
9. Respectarea prevederilor legale 
10. Accidente de trafic 

 
In ceea ce privește respectarea indicatorilor de performață ai serviciului, aceștia trebuie 
prevăzuți în contract cu valorile adminsibile și modul de rezolvare a situațiilor de 
nerespectarea lor, garanțiile constituite, fapt ce nu există în prezent. 
Contractul trebuie să aibă prevederile și anexele din  modelul național în vigoare și alte 
reglementări speciale (orientative), astfel ca prin conținut și mecanisme de calcul și 
decontare să ofere UAT-urilor posibilitatea de control a modului de efectuare a serviciului 
și a compensării conform cu Regulamentul 1370/ 2007.  
În esență este necesară amendarea contractului existent și aducerea sa în conformitate 
cu reglementările în vigoare.  
 
 

1.2.4. Identificarea și detalierea factorilor care generează dezvoltarea transportului 
public de călători 

 

Factorii care generează dezvoltarea transportului public sunt: 
 
- Dezvoltarea economică a localităților și atractivitatea zonei 
- Gradul de urbanizare al zonei  
- Numărul, structura și dinamica populației  în timp 
- Veniturile existente ale populației, pentru suportabilitatea unui tarif care să permită 

realizarea de investiții 
- Existența de puncte intermodale de importanță regională/locală (cu transport regional, 

pe calea ferată, aerian)  
- Cadrul legislativ național și european 
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- Voință politică  la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea integrata 
a sistemului de transport în zona metropolitană 

- Accesibilitatea și starea infrastructurii rutiere 
- Existența de sisteme de management al traficului, taxare, informarea călătorilor 
- Existența politicii de planificare urbană care să confere accesibilitate la transportul 

public 
- Existența politicii de parcări la stradă care să faciliteze transportul public 
- Existența politicii de integrare cu alte sectoare ale mobilității (transport cu bicicleta 

etc.) 
- Existența politicii de descurajare a transportului auto individual 
- Resurse financiare ale bugetelor locale pentru finanțarea de investitți 
- Surse de finanțare pentru investiții existente pe piață sub formă de granturi UE sau 

credite 
- Dotarea existentă și capacitatea de adaptare la cerere a operatorului 
- Gradul de implicare a Zonei Metropolitane Baia Mare în planificarea, gestiunea, 

monitorizarea și controlul serviciilor de transport 
- Gradul de competență tehnica la nivelul operatorului și al autorităților locale 
- Gradul de asimilare și înțelegere al bunelor practici naționale și europene  
- Gradul de informare și transparență în comunicarea cu populația. 

 

 

1.3. Identificarea stakeholderilor transportului public de călători în fiecare regiune 
1.3.1. Analiza sintetică a cadrului economic, social și instituțional pentru 

evidențierea potențialilor stakeholderi 
 

Modul de organizare al autorităților locale intr-o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară 
“Zona Metropolitană Baia Mare”, (formată din  Municipiul Baia Mare și 5 oraşe şi 13 
comune din aria limitrofă a municipiului), modul de realizare a transportului public local 
prin două  modalități diferite: prin intermediul URBIS SA pe teritoriul Municipiului Baia 
Mare și a încă 7 localități și prin intermediul operatorilor privați în cadrul Programului de 
Transport Județean pe teritoriul celorlalte 11 localități, crează cadrul determinant pentru 
identificarea stakeholderilor pentru transportul public. Relaționarea cu celelate domenii 
orizontale (transport regional și national, urbanism, siguranța circulației, finanțatori pentru 
investiții, mass-media, mediu etc) crează paleta completă de factori de influență cu care 
stakeholderii principali din transportul public în zona Baia Mare interacționeaza. 
 

1.3.2. Dezvoltarea raționamentelor pentru identificarea stakeholderilor și 
ierarhizarea lor 

 

Un factor implicat (stakeholder) reprezintă un individ, grup sau asociație afectat(ă) - sau 
capabil(ă) să influențeze transportul public. Printre factorii obișnuiți se numără, de regulă, 
întrepț 
 de rolul pe care il au acestia pot fi: 

 Factori implicați principali (persoane care sunt afectate - pozitiv sau negativ - de 

transportul public). Exemple: localnici, operatori de transport public, diferite grupuri 

sociale sau asociații profesionale, organizații individuale, etc.; 
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 Factori implicați cheie (persoane care dețin puterea sau experiența). Exemple: 

persoane care dețin responsabilitate politică (primari, consilieri, alte nivele de 

autoritate), persoane care dețin resurse financiare, persoane care dețin autoritate (pe 

domeniu sau teritoriu), persoane care dețin o bună reputație și relații cu comunitatea 

locală; 

 Factori implicați intermediari (persoane care au o influență asupra implementării 

deciziilor, sau dețin un interes în această chestiune). Exemple: asociații, ONG-uri, 

poliția, mass media, etc.  

In baza acestui rationament aplicat la nivelul intregii zone de analiza, au fost identificati 
factorii implicati in transportul public. 
 

1.3.3. Realizarea unei liste de stakeholderi principali cu justificarea lor 
 
Principalii factori implicați în procesul de planificare, organizare, operare, monitorizare, 
control al prestării serviciilor de transport public la nivelul Zonei Metopolitane sunt:  
 
Tipul de 
stakeholder 

Denumire Rol în transportul public 

Autorități și 
instituții 
publice 
  

ADI Zona Metropolitană Baia Mare Este delegat de catre consiliile locale pentru 
realizarea politicii de transport public, gestiunea și 
contractarea serviciilor de transport public-  
Sarcini de planificare, coordonare, monitorizare, 
control, sancționare  pentru transportul public  

Consiliile Locale ale localităților:  

Municipiul Baia Mare 

Orașul Baia Sprie; 

Orașul Tăuții Măgherăuș; 

Comuna Recea; 

Comuna Groși; 

Comuna Dumbrăvița; 

Comuna Săcălășeni; 

Comuna Coaș.  

Decid asupa politicii sociale, finanțeaza serviciul 
de transport și  investițiile în transport public 

Primariile localităților de mai sus Rol executiv, rol  in corelarea transprtului public 
cu toate celelalte funcțiuni urbane adiacente 
(politica de parcări, urbanism, managementul 
traficului, administrarea infrastructurii, plata de 
facilități la transport a categoriilor speciale de 
călători, poliție locală  etc) 

Consiliul Județean Maramureș  Stabilește impreună cu localitățile din Zona 
Metropolitană Baia Mare Programul de transport 
județean integrat cu transportul public prestat de 
operatorul URBIS SA 

Inspectoratul de Poliție Județean 

Maramureș 

Organ de control in trafic 

Aeroportul Internațional Baia Mare  Corelare pentru accesibilitatea la transport public 

CFR Călători Corelare pentru accesibilitatea la transport public 

 
Mediul de 
afaceri/Opera

S.C. URBIS S.A. Operatorul de trasport public local cu rol in 
realizarea servicului de transport public  

Camera de Comerț și Industrie Promovarea transportului public pentru mediul de 

http://www.cjmaramures.ro/
https://mm.politiaromana.ro/
https://mm.politiaromana.ro/
http://www.baiamareairport.ro/index.php/ro/
http://www.ccimm.ro/
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tori Maramureș, Intreprinderi, retaileri 

etc. 

afaceri, instituții și angajați în detrimentul 
transportului individual auto/ Participanți în 
proiecte  de dezvoltare de transport public 

Finanțatori Surse de finanțare/ Participanți în proiecte  de 
dezvoltare de transport public 

Reprezentanţi operatori de taxi Integrare pentru dezvoltare transport public 

Furnizori de utilități şi servicii 

publice 

Integrare/informare  pentru evitarea situațiilor 
critice în operare, promovare transport public  

Consultanți în transport Promovarea transportului public pentru mediul de 
afaceri și implementarea de proiecte sustenabile 
pentru transport 

 
Comunități/ 
Organizații 
locale 

 Localnici Utilizatori finali de servicii, determinarea nevoii de 
transport 

ONG-uri și fundații  Promovarea transportului public 

Asociații ale comunităților locale/ 

Grupuri locale de interese/ Grupuri 

ale utilizatorilor transportului public 

Promovarea transportului public 

Reprezentanți ai asociațiilor 

persoanelor cu handicap 

Accesibilizarea transportului public 

Asociații ale șoferilor, pietonilor sau 

cicliștilor 

Promovarea transportului public 

 
Instituţii de 
învăţământ și 
științifice 

Inspectoratul Școlar Județean 

Maramureș 

Determină nevoia de deplasare pentru categorii 

de călători speciale (elevi) 

Universități Determină nevoi de deplasare (studenți) 

Mass media Ziare și reviste,  Radiouri TV Promovare transport public, mediatizare bune 
practici și servicii de transport 

ONG-uri și 
fundații 

Care vizează toate grupurile de 

interese în zona analizată 

Promovarea transportului public, reprezintă 
interesele diferitelor categorii beneficiare de 
transport public 

 
1.4. Realizarea unei analize asupra Politicii regionale și naționale, cu prezentarea 

dezavantajelor și inițiativelor pentru un transport public sustenabil 
 

1.4.1. Colaționarea și trecerea în revistă a documentelor strategice și a politicilor, 
internaționale, naționale, regionale 

 

Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială 

Documentele și strategiile existente la nivel european, național, regional, județean și 
metropolitan, în domeniul transporturilor și mobilității, propun o abordare integrată în 
raport cu dezvoltarea urbană, o analiză a relațiilor funcționale dintre localități, o cooperare 
între diversele sectoare de activitate. 
 

Strategia Europa 2020 

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creștere economică pentru următorii zece ani. În 
practică, Uniunea Europeană a stabilit cinci obiective majore privind ocuparea forței de 
muncă, inovarea, educația, incluziunea socială și mediul/energia, care urmează să fie 
îndeplinite până în 2020. Statele membre au adoptat propriile lor obiective naționale în 
aceste domenii. Diverse acțiuni la nivel european și național vin în sprijinul strategiei.  

http://www.ccimm.ro/
http://www.isjmm.ro/
http://www.isjmm.ro/
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Cartea verde – înspre o nouă cultură privind mobilitatea urbană (Green Paper on 

European Urban Transport, EC 2007, EP 2008) 

Comisia Europeană stabilește prin acest document o nouă agendă europeană a mobilității 
urbane cu respectarea responsabilităților locale, regionale și naționale în domeniu și 
suport comunitar în căutarea și aplicarea soluțiilor de dezvoltare durabilă, promovând 
schimbul de “bune practici” și optimizarea instrumentelor de finanțare.  
 
Planul de Acțiune privind Mobilitatea Urbană (2009) 

Planul de Acțiune privind Mobilitatea Urbană propune 20 de măsuri grupate pe 6 teme, 
pentru susținerea autorităților locale, regionale și naționale în promovarea transportului 
urban sustenabil drept suport pentru combaterea schimbărilor climatice și favorizarea 
coeziunii sociale.  
 
Cartea Albă pentru transport – „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic 

al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de 

vedere al resurselor”, Comisia Europeană, (2011) 

Cartea Albă propune 20 de inițiative concrete privind îmbunătățirea transporturilor spre a 
fi urmate în perioada 2011 – 2030, astfel încât până în 2050 să eliminate autovehiculele 
“alimentate în mod convențional” din transportul urban și 50% din transportul rutier de 
mărfuri pe distanțe de peste 300 km să fie transferat către alte moduri de transport cum ar 
fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile. 
 
Pachetul de Mobilitate Urbană - Împreună pentru o mobilitate urbană competitivă 

care utilizează eficient resursele, Comisia Europeană (2013) 

Comunicarea introduce conceptul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă  și construiește 
baza pentru Platforma Europeană privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, 
urmărind să coordoneze cooperarea la nivelul UE privind dezvoltarea mai departe a 
conceptului PMUD şi a instrumentelor aferente. 
 

 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 - 2020 - 

2030  

Documentul urmează prescripţiile metodologice ale Comisiei Europene şi reprezintă un 
proiect comun al Guvernului României, prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi al 
Programului Naţiunilor Unite pentru dezvoltare, prin Centrul Naţional pentru Dezvoltare 
Durabilă. 
Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat 
membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special 
cele statuate în Tratatul de aderare, în Strategia Lisabona pentru creştere de locuri de 
muncă şi în Strategia reînnoită a UE pentru Dezvoltare Durabilă din 2006. 
 

1.4.2. Identificarea politicilor și masurilor la nivel național și regional de 
promovare a transportului public 

 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
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POR 2014 – 2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure 
o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 
valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.  
 
În Programul Operaţional Comun România - Ucraina 2014-2020, aria de cooperare 

include județele Botoşani, Suceava, Tulcea, Maramureş, Satu-Mare (România) și 

oblasturile Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi (Ucraina). Zona analizată 

poate beneficia de sprijin în urma obiectivul tematic 7 - Îmbunătățirea accesibilităţii în 

regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport. 

 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 își propune ca prioritate 2 - 
Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor. Pentru 
atingerea acestui scop sunt dezvoltate trei direcții: dezvoltarea unui sistem de transport 
durabil şi asigurarea accesului şi integrării în reţelele de transport majore de la nivel 
european şi internaţional, îmbunătăţirea accesului la TIC, a calităţii şi utilizării acestor 
reţele de către mediul privat şi public și asigurarea accesului la energie şi conectarea la 
reţelele europene.  
 

În Strategia de Dezvoltare a Județului Maramureș 2009-2014 este specificat faptul că  
accesul din şi înspre judeţul Maramureş are trei direcţii principale: Cluj (prin Dej), Satu 
Mare (prin Baia Mare sau prin Sighetu Marmaţiei) şi judeţul Suceava (prin Borşa). Din 
cauza stării actuale a carosabilului, dar şi din cauza limitărilor fizice a capacităţii de trafic 
şi a vitezei de deplasare, accesul în şi din judeţul Maramureş este îngreunat, luând în 
calcul în primul rând timpul de deplasare şi siguranţa în trafic. 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Baia Mare (SIDU)   

Baia Mare este Pol de Dezvoltare Urbană și reședință de județ, un statut care arată că 
municipiul acționează ca pol regional și local de creștere, iradiind dezvoltare în zonele 
adiacente. Este al 16-lea oraș al României, ca ordin de mărime al populației, conform 
statisticilor prezentate de Eurostat.  
 

 

Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

Baia Mare este un oraș de Rang II, conform Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. Conform H.G. 
nr. 998/2008 municipiul a fost desemnat pol de dezvoltare urbană. Orașul are o suprafață 
de 235,73kmp, cu o densitate de 524,91loc/kmp.  
 
Planul de Mobilitate BAIA MARE și Planul de mobilitate BAIA SPRIE 
Obiectivele principale ale politicilor de transport public sunt de a îmbunătăți funcționarea 
și atractivitate acestor servicii și a rețelelor utilizate, toate aceste lucruri pentru a motiva 
utilizatorii să facă o schimbare în alegerea modală. Un alt obiectiv este încurajarea 
dezvoltării unui comportament de deplasare durabilă prin eficientizarea exploatării și 
comunicării cu călătorul. Mai mult, aceste politici lucrează pentru a face serviciile de 
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transport mai eficace și mai eficiente din punct de vedere al costurilor, al rutelor de 
transport și a timpilor de așteptare.  
PMUD are ca obiectiv principal să creeze un sistem de transport public care să pună în 
valoare avantajele rețelei, mai ales prin atractivitatea flotei de transport. Se aduce în 
atenție ideea unui transport în bandă dedicată. De asemenea, promovează moduri 
complementare de transport pentru a oferi servicii de transport public de înaltă calitate 
pentru toate categoriile de călători, inclusiv pentru școlari sau pentru persoanele cu 
dizabilități.  
Un aspect important este axat pe călător, care trebuie să aibă la îndemână mijloace de 
transport dedicate tuturor categoriilor de utilizatori, iar accesul în zonele spațiilor de 
așteptare să fie unul primitor.  
 
Lista de măsuri (proiecte) pentru promovarea transportului public: 

Valoarea 
investiției 

(euro) 
Direcție de acțiune Denumire proiect 

32,000,000 

Adaptarea parcului de vehicule la 
exigențele actuale ale utilizatorilor 
și la cerințele de eficiență 
energetică 

Înlocuire flotă în Municipiul Baia Mare 
și în Zona Metropolitană 
(eficientizarea energetică a 
transportului public) și dezvoltarea 
sistemului de transport electric  

9,500,000 

Încurajarea dezvoltării unui 
comportament de deplasare 
durabilă prin creșterea confortului 
în spațiile destinate așteptării 
transportului public 

Modernizarea stațiilor de transport 
public 

4,400,000 
Extinderea sistemului de autogări 
în raport cu punctele de interes 

Modernizarea autogării existente și 
înființarea unei noi autogări 

3,912,500 
Dezvoltarea sistemului de 
transport public ecologic 

Legarea cartierului Săsar de cartierul 
Gării prin linie de troleibuz 

Sursa : PMUD Baia Mare 

 
 
1.4.3. Identificarea constrângerilor legale care împiedică dezvoltarea transportului 

public 
 

Constrângerile legale care împiedică dezvoltarea transportului public sunt strâns legate 
de posibilitatea de finanțare directa de către Zona Metropolitană Baia Mare a activității de 
transport public și plata compensației. În prezent finanțarea se face direct din bugetele 
locale ale localităților beneficiare de transport public.  
 

1.4.4. Analiza provocărilor operatorilor de transport public cu referire la 
infrastructură, competențe și valoare adaugată 
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Operatorul URBIS SA este în mod doesebit interesat de asigurarea de finanțări:  
- pentru modernizarea dotarilor proprii și eficientizarea proceselor tehnologice de 

operare și mentenanță 

- pentru modernizarea parcului de vehicule 

- pentru implementarea de programe de calculator și sisteme de evidența internă  

pentru planificarea servicului, managementul resurselor, managementul veniturilor etc. 

- pentru trainingul diverselor categorii de personal, de la management la șoferi și 

controlori, atât pentru relația cu călătorii cat și pentru eficientizarea muncii și a operării. 

 

1.4.5. Identificarea instrumentelor și a măsurilor de sprijin pentru operatori cu 
privire la îmbunătățirea condițiilor de operare 

 

O primă componentă poate fi cea a întăririi capacității de planificare și de monitorizare a 
activității prin achiziționarea de software-uri de planificare și managementul flotei. În plus, 
sunt necesare proceduri interne pentru monitorizarea noului Contract de Servicii Publice, 
proceduri de mentenanță etc. 
O altă măsură cu rezultate dovedite foarte bune este cea a învățării din bune practici, prin 
schimburi de experiență cu operatori din țări dezvoltate care déjà le-au implementat, care 
presupun vizite tehnice la sediul operatorilor, schimb de experți pe toate domeniile, 
planuri de acțiune ca urmare a constatărilor.  
 

1.4.6. Identificarea factorilor de dezvoltare a transportului public in zonele rurale 
 

Referindu-ne la zonele rurale, accesibilitatea la serviciile de transport public și 
adoptarea de către U.A.T. a unor politici sociale corespunzătoare sunt decisive 
pentru dezvoltarea acestor localități, știut fiind faptul ca mobilitatea crescută duce la 
incluziune socială, acces la locurile de muncă și scăderea sărăciei. 
Astfel, este necesar pe de o parte educarea factorilor de decizie de la nivelul acestor 
localități să înțeleagă importanța celor doua aspecte, iar în al doilea rând, să se 
identifice la nivel local surse de finanțare pentru susținerea acelor categorii 
defavorizate la transportul public.  
 

 

1.5. Analiza SWOT 
Analiza evaluează factorii de influență interni și externi ai comunității analizate, precum și 
poziția acesteia în contextul local și regional. Această analiză are scopul de a evidenția 
punctele tari și slabe ale comunității, în relație cu oportunitățile și amenințările existente.  
Puncte tari 

- Dezvoltarea periurbană a orașelor şi cooperarea între administraţiile publice locale ale 

acestora, prin intermediul unui sistem de transport integrat al Zonei Metropolitane Baia 

Mare; 

- Existența unui operator de transport cu experiență și istoric de operare zonală 

- Expertiză tehnică existentă la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Baia Mare 

- Existenţa drumului european E58 și a drumului național DN18;  
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- Accesibilitate aeriană (Aeroportul Internaţional Baia Mare); 

- Nivelul relativ ridicat de modernizare a drumurilor publice în cadrul judeţului 

Maramureş (34,78%) faţă de media regională (27,9%) şi naţională (27,24%);  

- Grad de urbanizare ridicat (Baia Mare, Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș, etc.);  

- Existenţa zonelor verzi amenajate la nivelul orașelor; 

- Veniturile existente, pentru constituirea bugetului local atât din taxe/impozite, din 

împrumuturi/bonitate financiare/credibilitate cât și din /realizarea unor investiţii care 

aduc venituri suplimentare bugetului local (ex.parc fotovoltaic Baia Sprie); 

- Rețea rutieră care asigură o accesibilitate bună între localitățile din zona montană; 

- Acoperirea echilibrată și diversificată a teritoriului cu căi de transport rutier; 

- Aplicarea măsurilor de modernizare a căilor rutiere prioritare (drumuri naționale) la 

standarde de circulație UE. 

 

Puncte slabe 

- Lipsa de centuri ocolitoare ale unor orașe (Baia Mare, Baia Sprie); 

- Parc de mijloace de transport public învechit; 

- Număr redus pe puncte intermodale; 

- Zonele nou dezvoltate în orașe nu sunt accesibile transportului public; 

- Lipsa unui sistem de management al traficului;Trafic greu în unele zone ale oraşului 

Baia Mare; 

- Cartiere periferice izolate prin deficiențe de accesibilitate;  

- Nivel relativ scăzut de modernizare a străzilor orăşeneşti; 

- Accesibilitate stradală şi pe cale ferată redusă faţă de teritoriul naţional şi zona de 

frontieră (peste 10 ore de parcurs până la capitala României, pentru o distanţă de 558 

km);  

- Poziţia marginală faţa de axele majore de circulaţie din partea de sud (Cluj) şi vest 

(Oradea şi Satu Mare);  

- Cale ferată neinteroperabilă și nemodernizată;  

- Număr insuficient de locuri de parcare în zonele de interes; 

 
Oportunități 

- Cadrul legislativ național actualizat privind implementarea Contractelor de Servicii 

publice conforme cu Regulamentul 1370/2007 

- Situații similare existente in alte zone metropolitane din Romania privind prestarea 

serviciilor  de transport public la nivel regional 

- Surse de finantare pentru investiții existente sub forma de granturi UE sau credite 

- Vointă politică  la nivelul unităților administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea sistemului 

de transport în zona metropolitană 

- Apropriere de graniţa cu Ungaria şi Ucraina; 

- Conexiuni rutiere modernizate cu polii regionali: Cluj Napoca, Oradea, Satu Mare; 

- Dezvoltarea metropolitană: elaborarea unor politici în cadrul zonei urbane, extinsă la 

comunele limitrofe, precum şi în cadrul relaţiilor urban – rural; 
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- Modernizarea drumului național Baia Mare – Târgu Lăpuș;  

- Construirea drumului rapid Baia Mare – Sighetu Marmației;  

- Electrificare linie cale ferată Baia Mare – Ungaria și București – Baia Mare;  

- Dezvoltarea axei urbane Satu Mare – Baia Mare și realizarea drumului expres 

Nyireghyaza – Satu Mare – Baia Mare;  

- Existenţa Master Planului General de Transport, care prevede intervenţii pentru ZMBM 

– drum expres Dej – Baia Mare – Halmeu/Petea, 2035; 

- Poziţionarea în axul E – V zona de legatura intre vestul și Estul Romaniei (DN18); 

- Cooperare teritorială şi transfrontalieră. 

 

Amenințări 

- Neînțelegerea relației dintre finanțarea serviciililor de transport public și politică socială 

de către factorii implicați 

- Capacitate administrativă redusă la nivel local și regional (Baia Sprie, Tăuții 

Măgherăuș etc) 

- Politica urbanistică fără respectarea cerințelor de accesibilitate la transportul public  

- Cadru legislativ național în schimbare și necorelat 

- Localizare periferică a zonei în context național; 

- Izolarea faţă de coridoarele paneuropene de transport; 

- Scăderea accesibilității din cauza amplasării excentrice și a barierelor naturale;  

- Întârzieri în finalizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere de interes 

naţional şi judeţean; 

- Lipsa de armonizare a priorităților sectoriale cu cele administrativ – teritoriale. 

 

1.6. Analiza și identificarea principalelor experiențe regionale și a lecțiilor învățate/ 
evaluarea bunelor practici 

 

1.6.1. Analiza bunelor practici 
 

Baia Mare a implementat în ultimii ani o serie de proiecte sau măsuri care pot fi 
considerate bună practică și se înscriu în eforturile de eficientizare a activității de transport 
public, de îmbunătățire a calității serviciilor și a relațiilor cu călătorii, de  pregătire a  
viitoarelor investiții în transport public metropolitan. Printre acestea enumerăm: 
 

1. Testare autobuze electrice  

În cursul anului 2015, timp de o săptămâna, operatorul a testat pentru prima oara 
autobuze electrice, de proveniență turcească, această primă testare nefiind 
mulțumitoare datorită numărului de defecte apărute.  
În martie 2017, operatorul a realizat o a doua testare cu un autobuz electric,  marca 
Solaris Urbino 12 electric de această dată, desemnat ”Bus of the year 2017”. 
Alimentarea cu curent electric a acestuia s-a făcut la sediul societății de transport, în 
sistem plug-in, fiind suficientă instalația electrică convențională din dotare. În funcție 
de rutele parcurse, Urbino 12 electric  a confirmat o autonomie minimă de 190 km. 
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Acest autobuz a fost mai aproape de a satisface exigențele de operare, dar inca este 
necesara mai multă  autonomie până la următoarea încărcare. 
A treia testare a unui mijloc de transport electric realizată de operator a avut loc în 
iarna anului 2017. Vehiculul testat este un autobuz electric marca SOR, cu o 
autonomie de 280 km în regim extraurban și 240 km în regim urban. Capacitatea sa 
de până la 85 de persoane sau 92 de persoane pentru varianta de 11 metri este 
comparabila cu aceea a unui autobuz clasic de 12 metri. 

 
2. Montare GPS si sonde pe toate autobuzele  

În vederea imbunătățirii monitorizării  poziției și mișcării autobuzelor și eliminării 
pierderilor de motorină, Societatea URBIS SA a montat în anul 2014 aparate GPS și 
sonde litrometrice în rezervoarele autobuzelor, pe toate autobuzele pe care le deține, 
Astfel există în prezent o monitorizare reală a kilometrilor parcurși, precum și a 
consumului de combustibil. 
 
3. Montarea de camere video pe toate autobuzele  

O altă măsură adoptată de operator este montarea camerelor video pe mijloacele de 
transport în comun, rolul acestora fiind acela de a monitoriza accesul pasagerilor în 
mijloacele de transport, evitarea situaţiilor neplăcute la urcarea şi coborârea din 
autobuze precum și creșterea siguranței călătorilor pe durata deplasării. Prin 
realizarea acestei investiţii se dorește asigurarea unui nivel sporit de siguranţă pentru 
călători si creșterea atractivității transportului public. 

 
4. Sondaje în rândul călătorilor privind calitatea transportului public 
Operatorul de transport public URBIS SA realizează sondaje de opinie online 
referitoare la diferite aspecte legate de calitatea și nivelul de satisfacție percepută ale 
serviciului de transport prestat. Se remarcă deci, interesul operatorului de a cuantifica 
satisfacția cerută a călătorului  și a oferi servicii la un nivel al calității cât mai ridicat.    
Această acțiune, împreună cu îmbunănățirea permanentă a site-ului propriu, pentru 
creșterea transparenței și informarii locuitorilor beneficiari de transport public, sunt 
măsuri importante pentru operator și Zona Metropolitană Baia Mare, atât în relație cu 
satisfacția percepută de  călători, cât și în ceea ce privește indicatorii de monitorizare 
ai serviciului.  

 
5. Adaptarea ofertei de transport la cerere, prin monitorizarea fluxului de 

călători 
Prin acestă metodă, operatorul de transport urmărește maximizarea eficacității 
serviciului. Astfel,  își organizează activitatea  în vederea realizării unei oferte de 
transport care să satisfacă, pe cât posibil, cererea dimensionată pe baza culegerii de 
date.  În perioada 2014 - 2017, periodic operatorul a monitorizat fluxul de călători, în 
special pe traseele metropolitane din afara municipiului Baia Mare, pentru a optimiza 
cursele în vederea reducerii cheltuielilor pe aceste trasee. Monitorizarea s-a făcut cu 
personal propriu (controlori), iar după aceste acțiuni s-au făcut propuneri de 
optimizare către autoritatea contractantă - A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare. 

 
6. Realizarea de soft-ware pentru îmbunătățirea managementului operațional și 

financiar  
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Prin eforturi proprii, operatorul a realizat o serie de programe de calculator dedicate 
activității de transport și adaptate nevoilor proprii. Un exemplu este  programul  pentru 
calculul foilor de parcurs și managementul activității conducătorilor auto. 
În vederea îmbunătățirii procesului de operare, URBIS SA a realizat un soft prin care 
eficientizează calculul foilor de parcurs și ține evidența șoferilor. Exemple similare 
sunt programele privind evidența pensionarilor beneficiari de reduceri și gratuități în 
transportul public, evidența mijloacelor fixe etc.  

 
7. Afișare în fieacare stație pe teritoriul municipiului Baia Mare a programului de 

circulație  
În toate stațiile de autobuz din municipiul Baia Mare au fost afișate la loc vizibil orele 
de trecere prin stație a autobuzelor de pe toate liniile care au traseu prin stația 
respectivă, atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele nelucrătoare.  
Această măsură vine în principal în scopul informării călătorilor despre programul de 
circulație al mijloacelor de transport public, pentru creșterea atractivității și 
predictibilității servicului oferit. Deasemenea, autoritatea contractantă poate 
monitoriza transparent indicatorii de calitate privind operarea, cum ar fi întârzierea pe 
traseu și chiar plângerile călătorilor privind întârzierea. 

 
8. Evenimente pentru creșterea vizibilității și promovarea transportului public: 

Autobuzul lui Moș Crăciun  
În fiecare an începând cu anul 1997, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, URBIS SA pune 
la dispoziție autobuzul lui Moș Crăciun, dedicat copiilor. Acest eveniment social este 
realizat în colaborare cu Primăria Baia Mare, cu scopul promovării transportului 
public. Acest autobuz împodobit cu beteală, crengi de brad, păpuși și altele, condus 
de Moș Crăciun  transportă gratuit copiii pe un traseu special prin municipiu.În ultimii 
doi ani autobuzul a fost condus de o Crăciuniță, iar Moș Crăciun le-a împărțit daruri 
copiilor în autobuz. 
Această măsura dorește să îmbunătățeasca imaginea transportului public, să apropie 
tânăra generație de transportul public. 

 

1.6.2. Selectarea bunelor practici relevante pentru partenerii din cadrul proiectului 
OptiTrans 

 
Dintre bunele practici identificate, cele mai relevante sunt: 
 

Testare autobuze electrice  
Ca și acțiune de testare a mijloacelor de transport ecologic, această acțiune este 
considerată relevantă ca și bună practică, vizând  pregătirea investițiilor viitoare. 

 
Montare GPS și sonde pe toate autobuzele  

 Ca și acțiune de îmbunătățire a operării, pe fondul lipsei de resurse financiare pentru 
investiții mari în managementul flotei, aceasta este un bun exemplu de implementare de 
măsuri cu bugete reduse, dar cu impact mare asupra monitorizării performanței în 
exploatare și controlului costurilor. 
 

Realizarea de soft-ware pentru îmbunătățirea managementului operațional și 
financiar  
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 Ca și acțiuni de management și eficientizare a operării, aceste măsuri de îmbunătățire 
prin resurse proprii a evidențelor interne cu scop de fundamentare corectă a deciziilor și 
management mai bun al activității este un bun exemplu de cum managementul poate 
deveni mai performant pas cu pas, cu investiții minime. 
 

Evenimente pentru creșterea vizibilității și promovarea transportului public: 
Autobuzul lui Moș Crăciun  

 
Ca și acțiune de promovare și marketing, acestă acțiune constituie un bun exemplu de 
cum transportul public este parte la viața comunității și este prezent în rândul locuitorilor.  
 
 
 
 
1.7. Concluzii și propuneri 
1.7.1. Analiza din perspective juridice a documentelor prin care se demonstrează 

îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 28 alin. 2^1 din Legea nr. 
51/2006 

 

Din interpretarea art. 28 alin. (21) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice cu modificările și completările ulterioare, lege care asigură cadrul legislativ și 
instituțional unitar în domeniul serviciilor publice în România, reiese fără echivoc că 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Baia Mare având ca obiect de activitate servicii 
de utilitate publică, în baza mandatului primit de la membrii asociației de dezvoltare 
intercomunitară, respectiv Unitățile Administativ Teritoriale semnatare, poate încredința 
prin atribuire directă operatorului de transport, contractul de delegare a gestiunii, cu 
respectarea condițiilor cumulative așa cum sunt prevăzute la art. 28 alin. 21 din Legea 
51/2006, condiții ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a 
gestiunii, cât și pe durata acestui contract. 

Condițiile necesare a fi îndeplinite sunt: 

 exercitarea unui control direct și a unei influențe dominante asupra deciziilor 
strategice și/sau semnificative ale operatorului în legătură cu serviciul prestat, 
similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cadrul gestiunii directe; 

Având în vedere că operatorul regional S.C. URBIS S.A.este o întreprindere publică al 
cărei capital social este deținut în totalitate de către unități administrativ-teritoriale 
membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” și 
are calitatea de operator regional conform Legii 51/2007, prin organele de conducere - 
Adunarea Generală a Acționarilor alcatuita din reprezentanții numiți de către unitățile 
administrativ teritoriale acționare, în baza mandatului aprobat prin hotărâri de consiliu 
local, unitatea administrativ teritorială, Municipiul Baia Mare  deținând participarea 
majoritară și Consiliul de Administrație alcătuit din membrii desemnați de Adunarea 
Generală a Acționarilor -  asociația are controlul direct și influența dominantă asupra 
deciziilor strategice ale operatorului. 

 

 operatorul regional desfășoară exclusiv activități din sfera serviciilor de utilități 
publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general al utilizatorilor de pe 
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raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale asociației, 
respectiv a unității administrativ teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului; 

În prezent această cerință nu este îndeplinită, operatorul realizând activități și pentru terți. 
Pentru atribuirea  viitorului Contract de Servicii Publice alte activitati ce nu fac obiectul 
serviciului public contractat nemaifiind posibil a fi prestate, nici chiar cu evidențiere 
separată în contabilitate distinctă, este necesară eliminarea acestora din activitatea 
operatorului. 
 

 capitalul social al operatorului regional este deținut în totalitate de unitățile 
administrativ teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ 
teritorială, fiind exclusă participarea capitalului privat la capitalul social al 
operatorului regional 

Având în vedere că In prezent, S.C. URBIS S.A. este o intreprindere publică, societate 
comercială pe actiuni, având ca actionar majoritar Municipiul Baia Mare care deține un 
procent de 97,06% din totalul acțiunilor, Orașul Tăuții Măgherăuș - 0,98%, Comuna 
Dumbrăvița - 0,49%, Comuna Recea - 0,49%, Comuna Groși - 0,49% și Comuna 
Săcălășeni - 0,49%., această ultimă cerință legală este îndeplinită.  

 
 

 
1.7.2. Identificarea eventualelor măsuri de natura ajutorului de stat 
 
Cu privire la evitarea ajutorului de stat incompatibil, analiza trebuie privită prin prisma 
respectării celor 4 criterii ALTMARK: 

 Existența obligației de serviciu public stabilită în mod clar;  

 Parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie 

să fie stabiliți în prealabil, în mod obiectiv și transparent, 

pentru a evita ca aceasta să confere un avantaj economic  

 Valoarea compensației nu poate depăși ceea ce este necesar 

pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate 

în scopul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, luând în 

considerare veniturile relevante și un profit rezonabil pentru 

îndeplinirea obligațiilor în cauză;  

 În cazul atribuirii directe, nivelul compensației necesare trebuie 

stabilit pe baza unei analize a costurilor pe care o întreprindere 

tipică, bine gestionată și dotată în mod corespunzător cu 

resursele necesare le-ar fi suportat în scopul îndeplinirii 

acestor obligații, luând în considerare veniturile relevante și un 

profit rezonabil pentru îndeplinirea obligațiilor în cauză.  

În esență, respectarea integrală a calculului compensației conform Anexei la 
Regulamentul 1370/2007 și a prevederilor acestuia, asigură și evitarea ajutorului de stat.  
Având în vedere că la momentul actual nu este respectat nici Regulamentul 1370/2007 și 
nici verificată calculația conform Anexei, compensația poate genera ajutor de stat.  
Eligibilitatea costurilor presupune și verificarea surselor de finanțare cu privire la 

finanțarea activității de transport public și a investițiilor.  
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Compensația de serviciu public reprezintă orice beneficiu, în special financiar, 

acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în 

aplicare a unei/unor obligaţii de serviciu public sau în legătură cu perioada 

respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligaţii de 

serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.  

 

Resursele de stat sunt cele prevăzute la punctul 3.2. - Resurse de stat din Comunicarea 

Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este 

menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

și reprezintă toate resursele din sectorul public,  din care: 

◦ subvențiile directe  

◦ împrumuturile  

◦ garanțiile  

◦ investițiile directe în capitalul întreprinderilor  

◦ prestațiile în natură  

◦ angajamentul ferm și concret de a asigura disponibilitatea ulterioară a 

resurselor de stat,  

◦ renunțarea la veniturile de stat, etc. 

 Astfel, în perioada următoare, cu ocazia elaborării noului Contract de Delegare,  este 

necesară o analiză aprofundată a tuturor aspectelor ce țin de calculul compensației, 

eligibilitatea costurilor, incluzând resursele financiare utilizate pentru constituirea și 

finanțarea serviciului și operatorului, astfel încât să se ia măsurile necesare încadrării în 

dispozițiile legale naționale și europene. 

 
1.7.3. Recomandări și propuneri 

Transportul public în zona analizată se desfășoară la nivel regional, cu regularitate și 
accesibilitate diferită în zonele limitrofe, cu un parc învechit de autobuze, troleibuze și 
microbuze. Operatorul URBIS SA este operator regional cu un istoric important în 
prestarea serviciului la nivel local iar mai apoi regional, care are în schimb nevoie de 
resurse financiare pentru managementul intern al operării, pentru dezvoltarea pe termen 
lung. Actualul Contract de Delegare semnat intre Asociatia de Dezvoltare Baia Mare și 
URBIS SA pentru prestarea serviciului pe teritoriul Municipiului Baia Mare și a încă 7 
localități este neconform cu Regulamentul 1370/2007, iar noul contract ce este în curs de 
pregătire trebuie să confere toate instrumentele pentru eficientizarea servicului, 
predictibilitatea costurilor de operare pentru autoritățile locale și ZMBM,  a veniturilor și 
bine-nțeles să ducă prin instrumentele de monitorizare și control la îmbunătățirea 
indicatorilor de performanță ai serviciului. 

Programul de transport actual are frecvențe care nu încurajează transportul public în 
detrimentul transportului privat. Se propune creșterea atractivității transportului public prin 
reorganizarea programului de transport (trasee, frecvențe etc) și introducerea 
transportului electric de capacitate mică sau medie. 
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Oferta de transport public local periurban este insuficientă și creează probleme de trafic la 
intrările în oraș. Se propune restructurarea / reorganizarea transportului public la nivelul 
zonelor funcționale. Măsura constă în identificarea unei oferte de transport corelată cu 
nevoia de mobilitate periurbană. 

Este necesară creșterea capacității ADI <Zona Metropolitană Baia Mare> (Z.M.B.M.) de a 
face față activităților ce presupun implementarea noului Contract, monitorizarea și 
controlul respectării programului de transport public pentru  eficientizarea sistemului de 
operare a transportului public. 

Realizarea de investiții în sistemele de e-ticketing, managementul parcului și prioritizarea 
mijlocelor de transport în intersecții, ca instrumente de creștere a atractivității transportului 
public, de creștere a capacității operaționale  de management al serviciilor oferite și de 
adaptare la cerere trebuie considerată o prioritate. 

Este necesară reanalizarea numărului și structurii de personal în conformitate cu sarcinile 
ce decurg din adaptarea activității Operatorului la cerințele noilor acte normative ce 
guvernează serviciul de transport public de persoane ca Obligație de Serviciu Public. 

Concomitent, trebuie avută în vedere modernizarea conceptului de conducere al 
Operatorului, inclusiv prin utilizarea de sisteme de programare și evidență cu ajutorul 
tehnicii de calcul actuale. 

O atenție deosebită trebuie acordată pregătirii bazei de date și sistematizării informațiilor 
pentru selecționarea indicatorilor de performanță reprezentativi ce vor fi prevăzuți în noul 
Contract de Servicii Publice. 
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