FOTOGALERIE 20 de autobuze noi au fost aduse la Baia Mare
Carp Cosmin,

In ajunul Craciunului au ajuns in Baia Mare primele 20 de autobuze noi si moderne cu care baimarenii vor
circula pe transportul public in comun incepand din luna ianuarie 2013. Anul viitor vor mai fi aduse 10 autobuze
si 8 troleibuze noi, cele vechi urmand sa fie scoase din circulatie.

Singurele autobuze din vechiul parc auto, care vor ramane in circuitul urban pe langa cele noi, sunt marca
Mercedes, care inca indeplinesc conditiile pentru un transport public decent si sigur pentru cetateni. Cu acest
pas, de reimprospatare a parcului de autobuze, primarul Catalin Chereches a inceput punerea in aplicare a
planului de modernizare a transportului public in comun din orasul nostru. Noile autobuze sunt marca Solaris
Urbino, asemenea mijloace fiind deja in circulatie in mai multe capitale europene, din tari ca Elvetia, Franta,
Germania, Finlanda, Ungaria sau Polonia.
Noile mijloace de transport vor fi dotate cu camere de supraveghere video
Pentru a inlatura problemele existente la capitolul siguranta si ordine pe mijloacele de transport in comun,
primarul Chereches doreste sa rezolve si aceasta problema odata cu includerea noilor autobuze in circuitul
urban. Fiecare mijloc de transport va fi dotat cu doua camere de supraveghere video, dar si monitoare pe care
vor rula informatii utile si de interes pentru comunitatea baimareana. Siguranta in transportul public in comun

va fi una dintre principalele prioritati pe agenda transportatorului, fapt care va aduce multumire cetatenilor care
ani de zile s-au plans atat de conditiile proaste din vechile mijloace, cat mai ales de comportamentul si pericolul
reprezentat de o anumita categorie de calatori. Mai mult, se vor face controale permanente in diversele statii,
prin acest demers urmand sa fie depistati cei care de obicei fac probleme pe mijloacele de transport. ,,Incet, dar
sigur, reusim sa punem in practica fiecare dorinta a noastra, a baimarenilor. Dupa ani de zile in care am fost
nevoiti sa circulam in conditii deloc decente pe mijloacele de transport in comun, in sfarsit, din luna ianuarie,
vom circula pe unele dintre cele mai moderne autobuze din lume. Ma bucur ca am reusit sa fac acest minunat
cadou baimarenilor in prag de sarbatori, cele 20 de autobuze noi fiind aduse in orasul nostru chiar in ajun de
Craciun. Deoarece una dintre problemele importante care trebuiau rezolvate este siguranta si linistea cetatenilor
pe aceste mijloace, vom monta cate doua camere de supraveghere video pe fiecare mijloc de transport, dar vom
face si dese si neanuntate controale, astfel incat sa amendam si sa dezobisnuim indivizii care perturba linistea
publica, incalcand regulile si legea, dar si minimele norme ale decentei si ale bunului simt" a spus Catalin
Chereches, primarul municipiului Baia Mare.
Noile autobuze sunt dotate cu sistem de incalzire si cu aer conditionat
Noile mijloace de transport in comun care au ajuns de cateva zile in Baia Mare sunt unele dintre cele mai
moderne, consuma putin si sunt prietenoase cu mediul. Au podeaua coborata pe toata lungimea vehiculelor, cu
actionare electronica de putere si cu toate conditiile necesare pentru un transport public european. Sunt dotate cu
sistem de incalzire, astfel incat si pe perioada iernii calatoria va fi placuta, dar si cu aer conditionat, astfel incat
in perioada caniculara de vara, nu ne vom mai sufoca pe mijloacele de transport in comun. Caroseria noilor
autovehicule este din inox, exterior cu panouri cu leduri si interior cu ecran TFT. Noile autobuze vor avea si
sisteme de monitorizare video, dar si un sistem de informare a calatorilor.
Si persoanele cu dizabilitati vor avea acces la transportul public in comun
O problema pe care municipiul nostru o avea pana in prezent si care incalca legislatia europeana, va fi rezolvata
odata cu includerea noilor autobuze in sistemul de transport public in comun. Este vorba de accesul persoanelor
cu dizabilitati, cei aflati in carucioare cu rotile, care din luna ianuarie 2013 vor putea sa circule si cu autobuzele
pe raza orasului nostru.

