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Se spune că un
manager bun, trebuie
să aibă perseverenţă
şi viziune. Colonelul
în rezervă Ion Pop, a
demonstrat că este un
manager performant.
Pe principiul „omul
sfinţeşte locul”,
actualul director
general al S.C. URBIS
S.A. Baia Mare a
performat, în timp,
oriunde şi-a desfăşurat
activitatea.
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Reporter: Ce a însemnat pentru
dumneavoastră noua funcţie, de
director general al S.C. Urbis S.A.
Baia Mare?
Col (r) Ion Pop: Pentru mine, personal,
este o nouă provocare. Totdeauna am
crezut în faptul că a fi util comunităţii
este nu numai o onoare, ci, mai ales, o
datori.

Rep.: Ce repere pot fi distinse în
bilanțul primelor 6 luni de mandat?
Col (r) Ion Pop: Prima remarcă pe
care o am este că reperele la care faceți
referire sunt pozitive. Ele se regăsesc, în
principal, într-o mai chibzuită cheltuire a
banului public, conturarea unui concept
managerial compatibil cu structura
societății, dar mai ales cu necesitatea
comunității. Ca să fiu mai concret, aș
puncta următoarele lucruri, chiar dacă
nu se văd într-un bilanț contabil, ele se
regăsesc în activitatea de zi cu zi:
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 optimizarea condițiilor de muncă ale
tuturor categoriilor de personal;
 responsabilizarea factorilor de deci
zie, dar și a celor de execuție, în sensul
reducerii consumurilor de carburanți,
lubrifianți, energie electrică și termică și
apă, ca să dau doar câteva exemple.
 reorganizarea structurii organiza
torice a societății, cu accent pe creș
terea calității activității în general, a
responsabilizării fiecărui angajat pe locul
său de muncă.
Toate aceste lucruri mi-au permis să dau
o nouă înfățișare sediului administrativ
al societății, dispeceratului, precum și a
curții interioare.

Rep.: Ce noutăți aveți pentru
cetățenii care apelează la serviciile
S.C. URBIS S.A.?
Col (r) Ion Pop: Urmărindu-se creş
terea confortului călătorilor, cu spri
jinul Consiliului Local, al Primăriei
Muncipiului Baia Mare, s-a reuşit achi

6 luni de
performanţă!
Col (r) Ion Pop, directorul general al S.C. URBIS S.A. Baia Mare

ziționarea a unui număr de 8 troleibuze
Solaris Trollino 12, noi, cu capacitate
nominală de 91 de locuri, care au fost
puse în circulație în 8 martie 2014.
Se lucrează la finalizarea unei noi linii
de troleibuz, cu o lungime de 5,6 km
cale dublă, care va lega cartierul Vasile
Alecsandri de actuala linie de troleibuz.
Parcul de autobuze a fost și el ținta
atenției noastre, în sensul că până la data
la care dialogăm s-au mai achiziționat
3 autobuze marca Solaris, fabricate
în perioada 2003-2005. Interesul
nostru este focalizat spre mărirea și
diversificarea parcului auto în general,
creșterea calității serviciilor oferite
cetățenilor, respectiv îmbunătățirea ima
ginii societății la nivelul comunității.
Un prim pas s-a materializat în im
plementarea unui sistem de eliberare a
legitimațiilor de abonat, personalizate,
cu o valabilitate de 10 ani.

Rep.: Care este feed-back-ul
activităţii pe care o desfăşuraţi?
Col (r) Ion Pop: Poate că e prematur
să mă gândesc la ceea ce mă întrebaţi.
Dar, dacă stau să mă gândesc, pot să vă
spun că societatea pe care o conduc a
reuşit să câştige încrederea cetăţenilor,
a Consiliului Local, a primarului mu
nicipiului Baia Mare şi, nu în ultimul
rând, recunoaşterea de către URTP

(Uniunea Română de Transport Public),
care a organizat la Baia Mare, după 15
ani, prima şedinţă a noului consiliu
director.
Sunt argumente care îmi spun că mă aflu,
împreună cu colectivul, pe un drum bun,
care cu siguranţă va duce la îmbunătăţirea
activităţii de transport public urban.

Rep.: Am simţit venind la
dumneavoastră pregătiri febrile
pentru un nou eveniment. Ce
surprize ne mai pregătiţi?
Col (r) Ion Pop: La sfârşitul săptămânii
în curs vom da o nouă dimensiune
unei sărbători devenite tradiţionale Ziua Transportului Public Urban din
România. Împlinindu-se, în aceste zile,
şi 61 de ani de la înfiinţarea transpor
tului local în municipiul Baia Mare,
vom organiza o serie de activităţi pro
moţionale, menite să ne apropie de ce
tăţeni, întâlniri profesionale cu repre
zentanţii colegilor noştri de la societăţi
similare din Ungaria şi Ucraina, dar şi a
organizării unor competiţii sportive.
Mă folosesc de această ocazie pentru a
transmite tuturor colegilor din societate,
cetăţenilor, tuturor colaboratorilor,
mulţumiri pentru sprijinul de care ne-am
bucurat în tot acest răstimp.
Colegilor mei, un sincer şi călduros La
mulţi ani!

„Pot să vă spun că societatea
pe care o conduc a reuşit să
câştige încrederea cetăţenilor,
a Consiliului Local, a
primarului municipiului Baia
Mare, Cătălin Cherecheș
şi, nu în ultimul rând,
recunoaşterea de către
URTP (Uniunea Română
de Transport Public), care
a organizat la Baia Mare,
după 15 ani, prima şedinţă a
noului consiliu director.
Sunt argumente care îmi
spun că mă aflu, împreună cu
colectivul, pe un drum bun,
care cu siguranţă va duce la
îmbunătăţirea activităţii de
transport public urban”.
Col (r) Ion Pop
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Şase decenii
de transport public
în comun în Municipiul
Baia Mare
CĂTĂLIN CHERECHEŞ,
Primarul Municipiului Baia Mare
Se împlinesc anul acesta 61 de ani
de când în municipiul Baia Mare
au apărut primele două autobuze,
înfiinţându-se astfel transportul public
în comun. Pe parcursul anilor, acest tip
de transport a fost dezvoltat, ajungând
să fie intens uzitat de către cetăţenii
municipiului Baia Mare.
Mii de băimăreni au lucrat în acest
răstimp la societatea de transport
public în comun, înfruntând condiţiile
de muncă grele, lipsind de lângă
familii de sărbători, având salarii mici,
dar având mulţumirea că prin munca
lor alţi cetăţeni beneficiază de un
serviciu util.
Înainte de toate, la acest moment
aniversar, trebuie să ne întoarcem
cu mulţumire şi respect spre toţi cei
care, în aceşti 61 de ani, au lucrat în
transportul public în comun, de la
cei care au condus această unitate, la
şoferi, mecanici, taxatoare, controlori
şi personalul care se ocupă de curăţenia
autobuzelor şi troleibuzelor.
Fără efortul pe care zi de zi aceşti
oameni îl depun, în pofida salariilor
mici şi uneori a condiţiilor vitrege

de lucru, călătoria cu mijloacele de
transport în comun nu ar fi posibilă.
Transportul public în comun din
municipiul Baia Mare a cunoscut
în ultima perioadă o dezvoltare
necesară. Cu sprijinul financiar
al Administraţiei Publice Locale
a Municipiului Baia Mare au fost
achiziţionate autobuze noi, moderne,
care să le ofere băimărenilor condiţiile
decente, mult dorite, dar au fost luate
şi o serie de măsuri pentru a asigura
ordinea publică în mijloacele de
transport în comun.
În ceea ce priveşte autobuzele şi
troleibuzele noi, care au ajuns în
ultimii doi ani în oraşul nostru,
acestea satisfac nevoia de confort
a cetăţenilor în transportul public
în comun, dar sunt accesibile şi
persoanelor cu dizabilităţi, care până
nu demult nu aveau condiţii pentru a
circula cu aceste mijloace.
Urmează un nou pas, firesc, cel spre
transportul ecologic. Administraţia
Publică Locală a Municipiului Baia

Mare încurajează folosirea mijloacelor
de transport în comun, în defavoarea
autoturismelor, pentru a fi în
asentimentul marilor capitale ale lumii,
unde se fac eforturi susţinute pentru
protejarea mediului şi pentru a reduce
poluarea. Călătoria cu mijloacele
de transport public în comun nu se
adresează, cum greşit consideră unii,
doar persoanelor cu venituri modeste.
Transportul public în comun, care
oferă condiţii civilizate şi moderne
cetăţenilor, se adresează tuturor celor
care trebuie să parcurgă distanţe mici,
dintr-o zonă în alta, dintr-un cartier în
altul, economisind combustibil şi în
acelaşi timp contribuind la reducerea
poluării.
Îmi doresc ca numărul băimărenilor
care circulă cu mijloacele de transport
în comun să crească pe viitor, pe
măsură ce acest sector de servicii se
va dezvolta, iar oamenii vor înţelege
că poate fi distractiv, confortabil
şi evident, mai puţin costisitor
să călătoreşti cu autobuzul sau
troleibuzul, decât cu autoturismul
propriu.

Ing. Liviu NEAG, Preşedinte
- director general al Regiei
Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca
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Aniversarea a 61 de ani de transport public în Baia Mare este momentul potrivit
pentru Uniunea Română de Transport Public, al cărui membru URBIS Baia Mare
este încă de la înfiinţare, să se alăture celor care apreciază efortul acestei societăţi de
a aduce transportul în comun de la 1 autobuz şi 11 km de traseu, la 52 de autobuze,
19 troleibuze şi peste 13 mii de kilometri de trasee în reşedinţa de judeţ şi zona
metropolitană. Felicitări noastre la ceas aniversar, împreună cu urarea de a deservi
cât mai mulţi călători!

La mulţi ani!

Transportul în comun
– prezent
şi perspective
VASILE BARBUL,
Președinte al Consiliului de Administrație
Am început o nouă etapă în
transportul în comun din municipiul
Baia Mare, iar acest lucru se
materializează prin:
 Transformarea SC Urbis SA în
operator regional odată cu încheierea
Contractului pentru delegarea
gestiunii serviciului de transport
public local încheiat cu Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară – Zona
Metropolitană Baia Mare. Obiectul
contractului constă în efectuarea
transportului de persoane pe raza a 7
localități în condiții similare de confort
și civilizație cu cele oferite până atunci
băimărenilor,
 Înnoirea parcului de mijloace de
transport, astfel încât transportul este
astăzi realizat în cea mai mare măsură
cu vehicule noi sau aproape noi,

 Începerea unor lucrări de
modernizare a bunurilor aparținând
societății, a condițiilor de lucru
oferite angajaților, de adaptare a
organigramei societății la noile cerințe
și, nu în ultimul rând, de instaurare a
unui regim de ordine și curățenie,
 Creșterea gradului de siguranță,
încredere și confort pe toate rutele
aflate în operare,
 Extinderea transportului electric,
nepoluant, în cel mai mare cartier
de locuințe din Baia Mare care va
contribui și la reducerea emisiilor de
noxe într-o zonă unde circulă destul
de multe vehicule grele.

Propuneri
de viitor
Sunt foarte multe lucruri necesare a fi
realizate pentru a avea un transport la
nivelul cerințelor noastre, în Consiliul
de Administrație ne-am stabilit o
serie de obiective, din care aș putea
enumera câteva:
 Optimizarea transportului local
astfel încât să răspundă cât mai bine
necesităţilor de deplasare a cetăţenilor,
inclusiv prin extinderea traseelor de
transport pe noi rute și efectuarea
unui studiu al traficului de călători
pe curse şi trasee, în vederea corelării
capacităţii mijloacelor de transport în
comun cu fluxul de călători,
 Realizarea unei densităţi corespun
zătoare a reţelelor de linii asfel

încât distanţele de mers pe jos până
la o staţie de autobuz să fie cât mai
reduse și asta pentru a încuraja
creşterea deplasărilor cu transportul
local în defavoarea deplasărilor cu
autoturismul propriu
 Activitatea de transport cu
troleibuzul este în prezent un
punct tare în activitatea generală a
societăţii atât din punct de vedere
financiar, cât şi din punct de vedere
al atingerii criteriilor de calitate în
transportul public, în acest sens
propun extinderea transportului cu
troleibuzul şi spre cartierul Săsar, pe
relaţia: str. V.Lucaciu, str. Industriei,
str. Minerilor, str. Victoriei și legarea
cartierului Săsar cu gara CFR prin bd.
Decebal,
 Optimizarea transportului în
comun prin montarea în principalele
stații de sisteme de urmărire şi
monitorizare pentru informarea
promptă a călătorilor despre mersul
mijloacelor de transport
 Modernizarea staţiilor de autobuz
prin montarea de refugii acoperite
pentru călători în toate punctele de
îmbarcare
 Achiziţionarea unor midibuze
pentru traseele cu mai puțini călători.
Acestea ar avea avantajul costurilor de
achiziție și de întreținere mai mici faţă
de autobuze,
 Îmbunătăţirea infrastracturii de
transport urban - interurban prin
amenajarea de autogări în cele 2
extremități de intrare în oraş.
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† IUSTIN SIGHETEANUL
- ARHIEREU VICAR AL EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A
MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI
Cu ocazia zilei de 13 iunie, Ziua
Transportatorilor din România,
cunoscând importanța acestei bresle în
dezvoltarea economică și bunul mers
al societății în interes public-urban,
beneficii pe care le asigură transportul
în comun, transmitem un gând de pace
și binecuvântare celor ce cu jertfelnicie
slujesc semenilor lor în diversele călătorii
în interes pesonal, la serviciu, în pelerinaje,
excursii, concedii și în toate împrejurările
când omul trebuie să călătorească.
Profesia de șofer,cel care transportă
persoane, nu este una tocmai ușoară
ci dimpotrivă, implică un risc, un
potențial de sacrificiu asumat. Șoferul
când pleacă în călătoria sa este conștient
că pe parcursul acesteia se pot întâmpla
nenorociri provocate ori de greșeala
omenească, a lui personală sau a celorlalți
participanți la trafic, ori din cauza
condiților vremii sau alte neprevăzute
pericole, care îi pot schimba firul
destinului sau mai grav, îl pot costa
viața lui sau a celor pe care îi conduce și
însoțește. Dar cu credință și nădejde în
Dumnezeu, singurul care îl poate scăpa
de toate primejdiile, cu responsabilitate
și curaj, pornește în drumul său și nu
uită, atunci când săvârșește călătoria, să-i
multumească Tatălui Ceresc pentru că l-a
ajutat să-și îndeplinească, cu smerenie,
datoria.
De asemenea cu ocazia împlinirii a 61
de ani de transport public urban în
Municipiul Baia Mare, binecuvântăm
conducerea și angajații SC URBIS SA
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și îl felicităm pe dl.Colonel Ioan Pop,
directorul acestei instituții, o personalitate
bine conturată în urbea noastră, om dăruit
de Dumnezeu cu calități administrative
și manageriale de excepție, care în toate
instituțile pe care le-a condus, a dovedit
neașteptate realizări în ceea ce privește
buna organizare, reabilitarea sediilor și
deosebite performanțe profesionale, încât
încă o dată se adeverește că “omul sfințește
locul”.
Și aici, la URBIS SA Baia Mare, în doar
câteva luni de când se află la conducere,
a reușit să facă multe lucuri bune,
culminând cu lucrările de reabilitare
a clădirilor, pe care cu bucurie le-am
binecuvântat într-o atmosferă de
sărbătoare și avem convingerea că și
celelalte proiecte începute le va finaliza,
aducând astfel un aport de prosperitate și
bună rânduială în beneficiul cetățenilor.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă
răsplătească jertfelnicia, vouă, tuturor
celor ce vă puneți în slujb asemenilor,
locuitori ai cetății, atât celor care condu
ceți cât și celor care vă osteniți, să vă
ocrotească în călătoriile voastre, iar Sf.
Mucenic Hristofor, purtătorul de Hristos,
patronul transportatorilor, să vă ferească
de primejdii și accidente, știind că mulți
șoferi obișnuiesc să poarte în mașinile lor
iconițe ale sfântului, având nădejdea că
astfel vor fi păziți de pericole în călătoriile
lor.

LA MULȚI ȘI
BINECUVÂNTAȚI ANI!!!
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La mulţi ani,
Urbis!
Zamfir Ciceu
Preşedintele Consiliului
Judeţean Maramureş

Transportul în comun reprezintă
un element vital pentru bunafuncţionare a vieţii unei comunităţi,
o alternativă confortabilă şi civilizată
pentru cetăţenii care optează pentru
călătoria cu autobuzul. De 61 de ani,
locuitorii municipiului Baia Mare
beneficiază de transportul în comun,
asigurat de S.C. Urbis S.A., serviciu
care s-a dezvoltat armonios cu fiecare
an, oferind călătorilor confort,
siguranţă şi promptitudine. Dincolo
de baza materială, care s-a îmbogăţit
şi s-a modernizat an de an, ajungând
la standarde europene, în această
ecuaţie a transportului în comun la
nivelul S.C. Urbis S.A Baia Mare,
un rol important îl joacă factorul
uman. O societate, o instituţie, o
firmă se ridică prin oamenii ei, prin
contribuţia de suflet, energie şi
pregătire profesională a fiecăruia.
Angajaţii acestei societăţi sunt cei care

Ing. ANTON ROHIAN,
prefectul judeţului Maramureş
Doresc să felicit noua conducere a SC Urbis Sa Baia
Mare pentru schimbările în bine care s-au petrecut în
ultima perioadă în cadrul societăţii de transport public
în comun. Toţi băimărenii, toţi maramureşenii aşteptau
această schimbare şi o meritau, iar investiţiile realizate,
confirmă faptul că domnul col.(r) Ion Pop, directorul
general al S.C. Urbis S.A., alături de Consiliul Local
şi Primăria Baia Mare au înţeles dorinţa cetăţenilor
de a călători confortabil. După ani la rând în care
băimărenii au fost nevoiţi să circule în condiţii deloc
decente pe mijloacele de transport în comun, din luna
ianuarie 2014, acestia circulă pe unele dintre cele mai
moderne autobuze din lume.
Toate investiţiile realizate, reînnoirea şi modernizarea
parcului auto, devenirea Societăţii ca operator

lucrează – adesea în condiţii dificile – pentru ca acest segment
să funcţioneze ireproşabil. Orice sincopă în buna funcţionare
a transportului în comun ar avea repercusiuni grave asupra
tuturor celorlalte segmente ale vieţii municipiului Baia Mare.
Din fericire, în cei 51 de ani de existenţă a S.C. Urbis S.A.
nu s-au înregistrat sincope şi acest lucru se datorează bunei
managerieri a societăţii. Extinderea în ultimii ani a reţelei de
transport în comun în municipiul Baia Mare, dezvoltarea
bazei materiale a S.C. Urbis S.A. şi preocuparea pentru
calitatea resursei umane, sunt argumentele care dau un plus de
siguranţă, încredere şi mulţumire pentru călători.
Fiecare angajat în parte, fiecare manager care s-a perindat la
conducerea societăţii, fiecare om care a contribuit la bunul-său
mers, merită din plin felicitări, acum la ceas aniversar!

regional de transport public de călători, deservind
7 localităţi, organizarea, după 15 ani de zile a
Şedinţei Consiliul Director al Uniunii Române
de Transport Public în Baia Mare, culminând
cu modernizarea şi sfinţirea sediului adminis
trativ al societăţii, arată implicarea constantă în
modernizarea şi bunul mers al societăţii Urbis.
În calitate de prefect al judeţului Maramures, vă
felicit d-le Ion Pop pentru perseverenţă, implicare
şi chiar încăpăţânare aş putea spune de a duce
la bun sfârşit planurile şi proiectele pe care vi le
propuneţi. Cunoscându-vă, cred cu tărie că vom
auzi doar lucruri bune şi realizări continue în
cadrul societăţii pe care o conduceţi.

Florin Gheorghe Hossu,
Președintele Cartel Alfa filiala Maramureș
Mă bucur foarte mult că se dă o importanță mai
mare Zilei Transportului Public Urban din Romania
din acest an.
Sper ca în continuare trendul acestei instituții să
țină la fel de ridicată șatcheta S.C. URBIS S.A. Baia
Mare.
Sunt convins că acesta este doar un început și că,
respectul față de transportatori se va realiza și sub
alte forme.

TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN

7

Felicitările Noastre pentru întreaga
activitatea depusă în slujba semenului
și a comunității
Numele înaltei personalități
politice, sociale și culturale a ro
mânilor transilvăneni, George
Pop de Băsești, s-a impus tot mai
mult în spaţiul public al Cetăţii
noastre. Prin binecuvântarea
unui bust în incinta sediului
Societăţii „Urbis”, este perpetuată
memoria unui mare patriot
român și în același timp sunt pro
puse spre a fi urmate virtuțile și
caracterul marilor personalități
reprezentative pentru județul
nostru.

PS VASILE BIZĂU
Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de
Maramureș

În mentalitatea biblică, atunci
când se apela la memoria comună
a poporului lui Israel, se dorea
a se propune contemporanilor
drept pildă de urmat faptele
şi viaţa celor ce i-au precedat
în credinţă. Urmând astfel la
rândul nostru mărturia de
viaţă şi de slujire a înaintaşilor
noştri, suntem însărcinați a duce
mai departe spiritul de jertfă
şi dăruirea pentru ca binele
comun să fie înfăptuit. Aceste
idealuri au însuflețit generații

întregi de oameni de stat, de
oameni în slujba legii și de
făuritori și păstrători de valori
morale, sociale și spirituale cu
care au străbătut negurile istoriei
lăsându-ne drept moștenire o
țară pe care noi cei de azi avem
sfânta datoria de a o prețui şi
de a îngriji fără măsură. Suntem
încredințați că opera lui George
Pop de Băsești înfăptuită în
folosul neamului său se va
constitui într-o pildă vie pentru
dumneavoastră în îndeplinirea
misiunii pe care sunteți chemați
a o sluji în folosul fiecărui om și a
întregii societăți.
Îngăduiți-ne ca, la ceas de săr
bătoare, să vă transmitem feli
citările Noastre pentru întreaga
activitatea depusă în slujba seme
nului și a comunității, urându-vă
totodată existență instituțională
îndelungată și putere de a va duce
la bun sfârșit ceea ce v-aţi propus.
Domnul Dumnezeu să vă aibă în
paza Sa și să vă binecuvânteze cu
harurile Sale!

Un gând de aleasă prețuire
Prof. AURORA PUȘCAȘ
director Liceul Teoretic ”George Pop de Băsești” Ulmeni
Ziua de 13 Iunie este cunoscută
în întreaga lume ca Ziua Sfântului
Anton de Padova – Sfântul
Minunilor, care este un Sfânt
universal.
Faptul, că la această dată
se sărbătorește, și Ziua
Transportatorilor, cred că nu este
un lucru întâmplător.
În 2014, prin inițiativa
managerului S.C. URBIS S.A,
d-l colonel (r) Ioan POP, această
dată va fi prilej de mare sărbătoare,
deoarece se aniversează 61 de ani
de înființarea transportului în
comun băimărean. Iar Domnia
Sa, după cum îl cunoaștem cu
toții, este OMUL, care știe să
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dea valoare și să pună în valoare
locurile unde își desfășoară
activitatea. Darul, care i-a fost
hărăzit de Divinitate, este acela
de a se preocupa, cum puțini știu,
astăzi, să o facă, să-i cinstească pe
eroii neamului românesc. Un loc
aparte, în neobosita sa lucrare, de
a-i cinsti și de a-i aduce ca modele
de viață puse în slujba românilor,
îl constituie MARELE BĂRBAT
DE STAT, GEORGE POP DE
BĂSEȘTI.
Dând o nouă față societății de
transport, recent, la URBIS a
inaugurat Sala de ședințe, care
poartă numele ilustrului om politic
și a fost Sfințit Bustul din bronz al

Urare prin timp
şi peste timpuri
DR. TEODOR ARDELEAN
După ce anul 1953 a trecut definitiv
prin clepsidre, istoria lumii a reţinut ca
fapte esenţiale următoarele: moartea
lui Iosif Stalin şi desemnarea lui Nikita
Hruşciov în Uniunea Sovietică, sfârşitul
războiului coreean, descoperirea
structurii ADN-ului, escaladarea
Everestului de către Hillary şi Tensing,
începerea „Proiectului Delta” în
Olanda pentru construirea unei bariere
împotriva talazurilor mării în Estuarul
Rinului. Totodată, la capitolul „lucruri
mici pentru marea omenire” se reţin
descoperirea cuptorului cu microunde
(Percy L. Spencer), a aparatului pentru
respiraţie artificială ( John H. Gibbon),
a pixului de unică folosinţă (bic-ul),
proiectat de Baron Bich şi fondarea
Bisericii Scientologice (L. R. Hubbard).
Alături de aceste „fapte selecţionate”, în
anul 1953 echipa de fotbal a Ungariei,

cu Ferenc Puskaş căpitan, învinge pe
Wembley echipa Angliei cu 6-3.
Prin faptele majore pe care istoria mare
nu le-a reţinut, căci n-aveau relevanţă
planetară se înscrie şi înfinţarea la Baia
Mare, în acelaşi an 1953, a serviciului
public de transport urban de călători.

lui George Pop de Băsești.
Momentul s-a înscris în galeria marilor
evenimente, pe care colonelul (R) Ioan
Pop le-a creat, într-o manieră absolut
originală, în memoria lui George
Pop de Băsești – Președintele Marii
Adunări Naționale de la Alba Iulia, din
1 Decembrie 1918: ISU Maramureș
poartă numele Gheorghe Pop de Băsești,
iar bustul acestuia tronează în fața
instituției. A donat un mare număr de
busturi din bronz mai multor instituții
județene, printre care și celul mai drag
și reprezentativ loc pentru cultură,
Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”
din Municipiul Baia Mare, mai multor
comunități și primării, Primăria Ulmeni
beneficiind, și ea de un astfel de bust.

Peste 350 de busturi din ipsos sunt la loc
de cinste în instituții centrale, naționale
și județene.
În parteneriatele educative ale celor
șase Licee Particulare ”George Pop
de Băsești” din Ulmeni, Baia Mare,
Vișeu de Sus, Sighetu Marmației,
Târgu Lăpuș și Satu Mare, prin care se
pun în valoare perceptele morale ale
Testamentului Tribunului de la Băsești,
acelea ”de a se ridica neamul românesc
prin cultură, prin educație și civilizație”,
colonelul Ioan Pop și unitățile conduse
de Domnia Sa sunt parteneri adevărați,
care și-au adus un însemnat aport la
împlinirea și transpunerea în viață a
visului străbunicului meu, pe linie
maternă, George Pop de Băsești. Toate

După 61 de ani nu se mai vorbeşte nici
despre Stalin şi nici despre Hruşciov,
ci despre Vladimir Putin, Ucraina şi
Crimeea. Chiar dacă războiul coreean
s-a sfârşit la capitolul „conflict armat”,
el continuă la capitolul „ameninţări”.
ADN-ul a mai dat câteva Premii Nobel,
iar Everestul a mai fost călcat de câteva
persoane supercurajoase. Proiectul
„Delta” din Olanda a făcut din această
ţărişoară cel mai mare producător de
flori din lume, zeci de avioane decolând
zilnic din „ţara de jos” spre ţările de

sus ale lumii. Cuptorul cu microunde
este întâlnit în toate familiile, dar unii
oameni de ştiinţă avertizează asupra
pericolelor unei astfel de „tehnologii
culinare”. Doar aparatele pentru
respiraţie artificială şi pixurile BIC
funcţionează dezvoltat, căci Biserica
Scientologică şi fotbalul maghiar bat
pasul pe loc.
În consecinţă, sub conducerea lui Ion
Pop (Rapidu) urez Urbisului viaţă lungă
şi bune certificate de urbanitate, spre
a salva, pe cât se poate la scara istoriei,
anul 1953! Căci autobusele sovietice
din vremea lui Stalin au fost casate
de câteva zeci de ani, iar mentalităţile
staliniste ce mai persistau prin zonă au
fost spulberate deja de distinsul colonelmanager!

liceele sunt beneficiarele donației
făcute de către Domnul Colonel, în
cadrul Festivității de la Biblioteca
Județeană ”Petre Dulfu”, din 23
februarie 2013, busturile patronului
nostru spiritual, primite cu această
ocazie, veghează în fiecare liceu, ca noi
să fim la înalțimea gândului Marelui
PATRIOT supranumit ”Bătrânul
Nației”.
La ceas aniversar, noi, dascăli,
învățăcei și părinți de la Liceele
Particulare ”George Pop de Băsești”
felicităm întreg personalul angajat
al S.C. URBIS S.A Baia Mare, iar
domnului colonel (r) Ioan Pop, îi
aducem un gând de aleasă prețuire și îi
dorim ”La mulți și rodnici ani!”
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Ing. RUSU TUDOR
Director Tehnic

Ing. FÎRTE IOAN
Director Exploatare

Ec. RUS IONUŢ
Director Economic

Ing. BOGDAN GEORGEL
Şef Serviciu Tehnic

Ec. ROBAŞ FLAVIUS
Şef Birou Resurse Umane

Ing. TOMPEA MIRCEA
Şef Serviciu Logistic

Sing. MARINCAŞ VIOREL
Şef Serviciu Controlori

CHIŞIU IOAN
Şef Coloană

Ec. KORPOŞ VALENTINA
Serviciu Legitimaţii
Călătorie

Ing. FÎRTE RODICA
Serviciul intern de
prevenire şi protecţie,
situaţii de urgenţă,
managementul calităţii

Ing. VELE NELU
Şef Serviciu Mentananţă
Troleibuze

Ing. GIRITI MELANIA
Şef Birou Administrativ

Echipa
managerială
a S.C. URBIS
S.A.

DINDILIGAN ANCA
Relaţii cu publicul
şi mass-media

BOGDAN LAURA
Psiholog
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Jr. ROBAŞ NATALIA
Consilier Juridic
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RETRAGERE DIN ACTIVITATEA
SPORTIVĂ

Adriana Hosu
- Disciplina: box
Adriana Hosu s-a născut la data de 1 februarie
1986 în Municipiul Baia Mare. Are 28 de ani și
a început boxul la vârsta de 17 ani, în cadrul
Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, la
categoria supergrea 86 de kilograme și a fost
antrenată de Gheorghe Man și Vasile Ungur.
Director al Clubului Municipal Baia Mare:
profesorul Andrei Sorin.
Fosta componentă a lotului național de box
feminin al României din perioada 2003-2010 este
încadrată la S.C. URBIS S.A. Baia Mare ca operator
date la Serviciul Legitimații de Călătorie.

PALMARES - BOX

Campionate naționale și Cupa României
în perioada 2003-2010 – 16 medalii
toate din aur

Campionate europene – 7
medalii: 1 aur, 1 argint și 5 bronz
 1 Medalie de aur - 2005 Norvegia
 1 Medalie de argint - 2007 Franța
 5 Medalii de bronz - Ungaria - 2003,
Polonia - 2006, Italia - 2006, Danemarca
- 2007 și Anglia - 2008
Campionate mondiale – 2
medalii: 1 argint și 1 bronz
 1 Medalie de argint - 2008 China
 1 Medalie de bronz - 2006 India
Turnee internaționale - 7
medalii: 1 aur, 1 argint și 5 bronz
 1 Medalie de aur - 2006 Ungaria
 1 Medalie de argint - 2007 Tunisia
 5 Medalii de bronz - 2003, 2004,

2005, 2008 - Turcia și în anul 2007 Danemarca
De-a lungul activității, sportiva Adriana
Hosu a adunat în palmares un total de
32 de medalii în competiții naționale și
internaționale de box feminin, din care
18 de aur, 3 de argint și 11 de bronz.

Înainte de a începe boxul feminin,
Adriana Hosu, a practicat
atlestismul în cadrul Clubului
Municipal Sportiv Baia Mare
unde a fost antrenată de doamna
profesoară Viorica Tarța.

PALMARES - ATLETISM

17 medalii: 3 aur, 6 argint și 8 bronz
 3 Medalii de aur la Campionatele
Naționale - Aruncarea greutății - 20002001
 3 Medalii de argint la Campionatele
Naționale - Aruncarea greutății - 1999,

2000 și 2002
 3 Medalii de argint la Campionatele
Naționale - Aruncarea discului - 2000,
2001 și 2003
 2 Medalii de bronz la Campionatele
Naționale – Aruncarea greutății - 20012003
 6 Medalii de bronz la Campionatele
Naționale - Aruncarea discului - 2001,
2002 și 2003
Turneu internațional – 2 medalii de aur
- 2 Medalii de aur - Ungaria 2001 la
Aruncarea cu discul și aruncarea greu
tății
În cei cinci ani de activitate în cadrul
atletismului, Adriana Hosu a obținut 19
medalii: 5 aur, 6 argint și 8 bronz.
Pe parcursul întregii activități sportive
atât în box, cât și în atletism, Adriana
Hosu a adunat în palmares un număr de
51 de medalii din care: 23 de aur, 9 de
argint și 19 medalii din bronz.
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Mesajele primarilor din zona
metropolitană

TĂUŢII MĂGHERĂUŞ
De 61 de ani, societatea de transport SC Urbis
SA este un model de dezvoltare şi progres. Din
acest an, SC Urbis SA a devenit operator regional,
acoperind întreagă zonă metropolitană, inclus
oraşul pe care îl conduc, de aceea, pot să spun că
este o societate extrem de benefică pentru toţi
cetăţenii, un bun partener cu care conlucrăm în
atingerea aceluiasi obiectiv comun: acela de a veni
în sprijinul cetăţenilor. La ceas aniversar, doresc să
felicit conducerea societăţii şi pe angajaţiiacesteia,
asigurându-i de sprijinul şi colaborarea noastră şi
în viitor. La mulți ani!”
Anton Ardelean,
primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş

BAIA SPRIE
„Colaborarea dintre Primăria Baia Sprie şi
societatea Urbis este una de durată şi, mă bucur că,
în ultima jumătate de an, se văd schimbări pozitive
în cadrul managementului acestei societăţi.
Nişte schimbări care se resimt la nivelul întregii
populaţii, pentru că Urbis este o societate deosebit
de importantă, de aceea, Primăria Baia Sprie va
fi un partener al ei în continuare. Îi asigurăm de
tot sprijinul nostru, felicit conducerea societăţii
pentru rezultatele deosebite obţinute şi le doresc să
continue în acelaşi ritm, pentru că rezultatele sunt
vizibile şi apreciate de toată lumea”.
Dorin Vasile Paşca,
primarul oraşului Baia Sprie

RECEA
„Colaborarea dintre Primăria Recea şi societatea
Urbis este una bună, deosebită aş putea să spun.
La ceas aniversar, doresc să le transmir un gând
sincer de apreciere şi stimă. Consider că Urbis a
devenit o societate modernă, performantă, axată
pe nevoile oamenilor. Este vizibilă îmbunătăţirea
condiţiilor de la societatea de transport şi un plus
de valoare adus de noul management al societăţii,
atât în ceea ce priveşte partea de infrastructură
şi partea logistică, cât şi conduita angajaţilor.
Felicitări şi rezultate bune în continuare”.
Pavel Octavian,
primarul comunei Recea
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GROȘI
„Am colaborat foarte bine cu Urbis, de foarte mulţi
ani. În prezent, Societatea de transport este cu adevărat
una performantă, cu dotări la standarde europene şi
condiţii pe măsură oferite cetăţenilor. Mă bucur că
cetăţenii comunei pe care o conduc pot beneficia de
astfel de condiţii, optime şi prompte de transport.
Le doresc celor din conducerea societăţii să continue
planul de dezvoltare în acelaşi ritm rapid şi pe aceeaşi
traiectorie ascendentă, pentru că rezultatele sunt
vizibile şi pozitive. Felicitări. La mulți ani!”

DUMBRĂVIŢA
„Societatea Urbis SA este una cu tradiţie, peste şase
decenii în slujba călătorilor, a cetăţenilor. Iar acum,
la ceas aniversar, merită toate felicitările şi respectul
nostru, pentru munca şi efortul depus de-a lungul
vremii, pentru contribuţia adusă dezvoltării zonei şi
pentru dorinţa continuă de dezvoltare şi modernizare.
Felicitări”
Felician Ciceu, primarul
comunei Dumbrăviţa.

SĂCĂLĂȘENI
„Consider că Urbis SA este o societate de transport cu
adevărat performantă, atât din punct de vedere a bazei
materiale, cât şi a calităţii serviciilor. Suntem mulţumiţi
de colaborarea cu această societate, singura sugestie ar
fi reducerea preţurilor, pentru că ştim cu toţii care este
situaţia financiară a celor mai mulţi maramureşeni. În
rest, am numai cuvinte de laudă la adresa societăţii, se
văd rezultatele bune ale muncii şi perseverenţei noii
echipe manageriale şi le doresc să continue în acelaşi
ritm”

Mesajele primarilor din zona
metropolitană

Gicu Lupan,
primarul comunei Groşi

Emilian Pop,
primar Săcălăşeni
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„ZIS”, primul
model de
autobuz
care a circulat în
Baia Mare (1953)
Primele autobuze
UD 112
la intrarea în
Maramureș (1975)

ISTORIC
S.C. URBIS S.A. Baia Mare
Primele două autobuze care au
apărut pe străzile municipiului Baia
Mare au fost de fabricație sovietică,
de tip ZIS, în anul 1953. Doi ani
mai târziu, existau 3 autobuze pe un
traseu de 11 km.
În anul 1966 a fost pusă în funcțiune
baza de exploatare auto pe locul
actualei baze de exploatare din
strada 8 Martie nr. 3. În imagine se
poate vedea poarta SC URBIS SA
În 1975, transportul în comun este
dotat cu primele 3 autobuze Roman
Diesel UD 112, până atunci existând
doar autobuze TV de capacitate
medie. În imagine sunt primele
autobuze de acest fel, aduse de la
Cluj Napoca, la intrarea in judetul
Maramures.
În anul 1979 structura parcului era
de 152 de autobuze din care 92 erau
de tip UD112 și 14 de tip Ikarus.
Până în anul 1980, activitatea de
transport în comun în municipiul
Baia Mare era organizată ca activitate
distinctă în cadrul Exploatării de
gospodărire comunală (EGC),
subordonata Întreprinderii județene
de gospodărire comunală și locativă
(IJGCL), după care, în anul 1980
ia ființă Întreprinderea județeană de
transport local (IJTL).
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Obiectul de activitate al unității era
executatea transportului de călători
și mărfuri cu mijloace auto în județ.
Începând din 1991, Întreprinderea
județeană de transport local s-a
divizat în mai multe societăți,
activitatea de transport public din
Baia Mare, Cavnic, Târgu Lăpuș și
Ulmeni fiind concentrată în Regia
Autonomă de Transport Local
URBIS Baia Mare.
Prin comasarea a trei regii, activitatea
de transport în comun este preluată
de Regia Autonomă a Serviciilor
Publice URBIS Baia Mare împreună
cu energia termică, apă, canalizarea,
ambientul urban, funcționând astfel
din 1995 până în 1998.
În anul 1996 a fost pusă în funcțiu
ne prima linie de troleibuz din
municipiul Baia Mare, parcul auto
fiind format din 10 troleibuze de
fabricație românească: patru trolei
buze articulate – tip 217 E și șase
troleibuze solo – tip 212 E. Linia de
troleibuz are o lungime de 5,5 km
cale dublă pe traseul: Garaj URBIS
– str. V. Lucaciu – str. Electrolizei –
str. Luminișului – Piața Revoluției
– bdul. București – bdul. Republicii
– bdul. Traian – gara CFR și retur.
Direcția de transport local se des
prinde din cadrul Regiei Autonome
a Serviciilor Publice care cuprindea
transportul local , energia termică,
apa, canalizarea și ambientul urban.

Autobuz din dotarea S.C. URBIS
S.A.: ROCAR-UDM 112
(1993)

Troleibuz articulat
tip 217 E (1995)
Numele noii societăți devine S.C. URBIS S.A.
- Transport Local Baia Mare, denumire sub care
funcționează și în prezent.
Între anii 2000 - 2004, cu sprijinul Consiliului
Local au fost achiziționate noi tipuri de autobuze
cu un grad sporit de confort și aspect estetic, după
cum urmează:
2000 - 7 autobuze Mercedes O305G secondhand
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Sediul S.C. URBIS S.A.
Baia Mare,
mai 2014
2001 - 6 autobuze Karosa B 932E noi
2002 - 5 autobuze Mercedes O305G secondhand
2003 - 3 autobuze Renault Heuliez secondhand
2003 - 9 autobuze Renault Berliet. secondhand
În 2005 cu sprijinulConsiliului Local Baia
Mare au fost achiziționate un număr de 20 de
autobuze Mercedes Conecto noi, care au fost
puse în circulație în 23.01.2006.
Deoarece troleibuzele aflate în funcțiune
prezentau un înalt grad de uzură, în vara lui
2006 au fost aduse 6 troleibuze SAURER. Ele
au intrat în circulație în 18.09.2006.
Tot acum s-au finalizat și lucrările la bucla de
întoarcere a troleibuzelor, aflată pe bulevardul
București, după stația Petrom, la ieșirea spre
Cluj Napoca. Această investiție reprezintă
extinderea rețelei de troleibuz până în această
zonă a orașului care va da naștere liniei 51.
Începand cu data de 3 august 2009 s-au pus
în circulație cele 5 troleibuze marca VOLVO
achiziționate în urma licitației organizate de
Primaria Baia Mare în data de 29 iunie 2009.
De-a lungul celor peste 50 ani de existență în
Baia Mare, activitatea de transport în comun
a fost coordonată de următorii directori:
Tarța Vasile (1953-1954);
Steinfeld Ludovic (1954-1959);
Hari Iosif (1959-1964);
Șuta Vasile (1964-1969);
Bolchiș Viorel (1969-1980);
Pop Vasile (1980-1990);
ing. Cardoș Valer (1990-1991);
ec. Robaș Dumitru (1991 - 2010);
ing. Puiu Daniel (2010 - 2013);
Col(r) Pop Ion (2013 - prezent).

DOTĂRI:
motor EEV
podea joasă
afișaj electronic
sistem kneeling
trapă pentru persoane cu
dizabilități
climatizare
sistem vocal și vizual de
anunț al stațiilor

Solaris Urbino 2013
Începând cu data de 1 ianuarie
2014 S.C. URBIS S.A. Baia
Mare este operator regional de
transport persoane pt Zona Me
tropolitană Baia Mare respectiv
pt orasele; Baia Sprie, Tăuții
Măgherăuș și comunele: Recea,
Groși, Săcălășeni și Dumbrăvița.
Pe cele 8 linii de autobuz, o linie
de troilebuz, o linie de microbuz
si 11 linii speciale in muniicpiul
Baia Mare și 14 linii exterioare
din Zona Metropolitană Baia
Mare se efectuează zilnic 626 de
curse cu un parcurs de 13.718
km și se transportă cca 83.340
calatori.

În 8 martie 2014, au fost puse în
circulație 8 troilebuze Solaris Trolino
12, achiziționate cu sprijinul Consiliului
Local al municipiului Baia Mare, având
aceeleași dotări ca și atobuzele Solaris.
Valoarea acestora fiind de 2.820.291 uro.
În 13 mai 2014, s-au pus în circulație
3 autobuze Solaris Urbino fabricate în
2003-2005, prețul fiind de 102.000 euro.

În primăvara anului 2013, SC
URBIS SA BM a achiziționat,
cu sprijinul Consiliul Local
BM, un nr de 20 autobuze So
laris Urbino, 12 in valoare de
3.906.427 euro. Ele au fost puse
in funcțiune la data de 4 martie
2013.

Vânzarea biletelor și abonamentelor se
face prin 16 chioșcuri proprii şi automate
de bilete și terți.
În viitorul apropiat, la propunerea pri
marului Cătălin Cherecheş, se vor în
fiinţa mai multe agenţii Urbis în Baia
Mare pentru vânzarea biletelor şi abo
namentelor.

PARCUL AUTO LA 15 MAI 2014:
 autobuze -52, din care Solaris Urbino
- 23, Mercedes Conecto - 20, NAV
articulat 8 și Karosa 1;
 troleibuze - 19 din care Solaris Trolino
8, Saurer articulat - 6, Volvo articulat - 5
și 4 microbuze.
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Sfinţirea sălii de ședinţe
„Gheorghe Pop de Băsești”
și a bustului marelui patriot
român
Marți, 27 mai 2014, începând
cu ora 14.00, la S.C. URBIS S.A.
Baia Mare, a avut loc sfințirea
sălii de ședințe „Gheorghe
Pop de Băsești” și a bustului
marelui patriot român.
Slujba religioasă a fost oficiată
de ÎPS Vasile Bizău, episcopul
greco-catolic al Eparhiei de
Maramureș.

La eveniment au participat reprezentanți
ai administrației publice județene și lo
cale, respectiv Alexandru Bondrea sub
prefectul județului Maramureș, Istvan
Ludescher și Gabriela Hofer viceprimarii
municipiului Baia Mare, consilieri locali,
reprezentanți din mai multe instituții
din județ, dar și oameni de cultură.
„Anul acesta s-au împlinit 95 de ani de
la moartea marelui om politic și patriot
Gheorghe Pop de Băsești, ocazie cu care
ocazie cu care Primăria comunei Băsești
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a organizat o serie de activități. Grupul
de Pompieri „Gheorghe Pop de Băsești”
a fost prima instituție din județ care îi
poartă numele, începând cu data de 1
noiembrie 1996.
Am considerat necesar ca în sala de
ședințe a S.C. URBIS S.A. să fie amplasat
un bust a lui „Gheorghe Pop de Băsești”,
deoarece este o personalitate marcantă
pentru județul nostru”, a declarat Col (r)
Ion Pop, director general al S.C. urbis
S.A. Baia Mare.
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SFINŢIREA SEDIULUI ADMINISTRATIV
S.C. URBIS S.A.

În data de 6 iunie 2014, orele 13.00, la S.C. URBIS S.A. Baia Mare,
a avut loc sfințirea sediului administrativ al societății, care a fost
reabilitat și modernizat.
Slujba de sfințire a fost oficiată de PS Dr. Iustin Sigheteanul, arhiereu vicar
al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului împreună cu un înalt
sobor de preoți. PS. Dr.
Iustin Sigheteanul, a
sfințit toate birourile
sediului administrativ și
a binecuvântat lucrările
realizate.
La eveniment au
participat reprezentanți ai
administrației publice ju
dețene și locale, respectiv
Alexandru Bondrea
subprefectul județului
Maramureș, Gabriela Hofer
viceprimarul municipiului
Baia Mare, consilieri locali și
reprezentanți din mai multe
instituții publice din județ.

„Dorim să ne exprimăm
bucuria de a participa la
acest moment deosebit
din viața acestei instituții,
felicităm pe domnul colonel
Ioan Pop care, acolo unde
se duce, face multe înnoiri și
îmbunătățiri, creînd condiții
necesare pentru buna
funcționare a instituției și
pentru sporul și ajutorul
ostenitorilor pentru că,
până la urmă, și eficiența
și perfomanța depind de
calitatea spațiului în care
lucrăm și de atmosfera
interumană care există
în instituția în care noi
lucrăm… De aceea, noi îl
felicităm pe domnul colonel
Ion Pop pentru că a reușit să
atragă fondurile necesare
și să restaureze interiorul,
ceea ce nu-i puțin lucru și
poate că ajută Dumnezeu
să facă și exteriorul ca să
arate Urbisul așa cum se
cuvine, pentru că este o
instituție importantă în
municipiu…”
P.S. Dr. Iustin Sigheteanul,
arhiereu vicar al Episcopiei
Ortodoxe a Maramureșului
și Sătmarului, la sfințirea
sediului administrativ al
S.C. URBIS S.A.Baia Mare

Col (r) Ion Pop, directorul
general al S.C. URBIS S.A.
Baia Mare, a primit un dar
din partea PS Dr.Iustin
Sigheteanul, respectiv o
icoana cu Maica Domnului
pe care sa o aseze la loc de
cinste in instituție.
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Şedinţa Consiliului Director
al Uniunii Române de
Transport Public (URTP),
la Baia Mare
În 15 mai 2014, la S.C. URBIS Baia Mare,
a avut loc ședința Consiliului Director
al Uniunii Române de Transport Public
(URTP).

În perioada 24-25 aprilie 2014, la Cluj Napoca
s-a desfășurat Adunarea Generală a Uniunii
Române de Transport Public (URTP), în
cadrul căreia a fost ales președinte executiv
al URTP, în persoana lui ing. Liviu Neag,
directorul general al Companiei de Transport
Public Cluj-Napoca.
Participanți la acest eveniment au fost directori
generali ai societăților de transport din țară. La
deschiderea oficială a ședinței au participat: ing.
Anton Rohian, prefectul județului Maramureș,
Cătălin Cherecheș, primarul municipiului
Baia Mare, ing. Vasile Barbul, președintele
Consiliului de Administrație al S.C. URBIS
S.A și ing. Liviu Neag, președintele URTP.
În cadrul ședinței Consiliului Director a fost
ales prim-vicepreședinte URTP, în persoana lui
dr.ing. Ioan Goia, directorul general al Regiei
Autonome de Transport Timișoara.
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Totodată, în cadrul întrunirii s-a stabilit și
programul activităților pe anul 2014.
În cursul zilei de 15 mai, participanții au vizitat
sediul Urbis, au văzut autobuzele și troleibuzele
care aparțin societății și au făcut o deplasare cu
mijloacele de transport (autobuz și troleibuz
Solaris) în municipiul Baia Mare și au vizitat
Muzeul de Mineralogie. Vineri,16 mai 2014,
participanții au vizitat municipiul Sighetu
Marmației și câteva dintre obiectivele turistice
din județ: Mănăstirea Bârsana, Cimitirul Vesel
din Săpânța și Mănăstirea Peri-Săpânța.
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Începând cu
data de 2 aprilie
2014, ora 8.00
la SC URBIS
SA Baia Mare,
se eliberează
noile legitimații
de călătorie.
Acestea sunt
valabile pentru
o perioadă de
10 ani.

Începând cu data 1 aprilie 2014, toți controlorii de pe
mijloacele de transport în comun ai S.C.URBIS S.A Baia Mare
poartă veste reflectorizante. Acestea sunt inscripționate
cu emblema: Controlori S.C. URBIS S.A. Baia Mare. Purtând
acestre veste, controlorii de bilete vor putea fi recunoscuți cu
ușurință de cetățeni.

GPS-uri montate
pe toate mijloacele
de transport în comun
Legitimațiile se eliberează în clădirea admi
nistrativă la parterul SC URBIS SA din Baia
Mare, strada 8 Martie, nr. 3 camera 5, biroul
Relații cu Publicul.
Inițiativa a fost luată de conducerea SC URBIS
SA Baia Mare, deoarece unele legitimații au fost
pierdute, iar altele falsificate. În lunile aprilie,
mai și iunie, abonamentele se eliberează, pe
baza cărții de identitate sau certificat de naștere
pentru minori

Pentru localizarea în traseu a
autobuzelor de la S.C. URBIS S.A.,
dar și pentru posiblitatea de a calcula
consumul efectiv de motorină/100
km, pe toate mijloacele de transport
în comun au fost montate GPS-uri.
Astfel, cele 50 de autobuze din
Parcul Auto al S.C. URBIS S.A.,
au fost echipate cu astfel de aparate.
Această măsură ajută și la stabilirea
consumului efectiv de motorină,
dar și la identificarea situațiilor în
care rezervorul s-ar fisura și ar curge
combustibilul.

La S.C. URBIS S.A. s-a luat și
măsura montării camerelor video
pe mijloacele de transport în
comun, rolul acestora fiind acela
de a monitoriza accesul pasagerilor
în mijloacele de transport, dar și
evitarea situațiilor neplăcute la
urcarea și coborârea din autobuze.
Prin realizara celor două investiții
S.C. URBIS S.A. dorește să asigure
tuturor călătorilor un nivel sporit de
siguranță, dar și urmărește, totodată,
reducerea cheltuielilor de motorină.
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OPT TROILEBUZE NOI
pentru modernizarea transportului
public în comun ,în Baia Mare
Vineri, 7 martie 2014, la sediul S.C.
URBIS S.A. Baia Mare, a avut loc recepția
celor opt noi troilebuze achiziționate
pentru modernizarea transportului
public în comun, din fondurile alocate
de Consiliul Local Baia Mare.
Valoarea unui astfel de mijloc de transport
este de 437.000 euro. Troilebuzele vor
circula începând de mâine, 8 martie
2014, pe linia 51: Urbis – Phoenix Piața Izvoare – Piața Revoluției – Canal
7 – Gară – Auchan.
Prezenți la eveniment au fost primarul
municipiului Baia Mare, Cătălin Che
recheș, reprezentanți ai firmei “Solaris

Trolino”, precum și conducerea S.C.
URBIS S.A. şi alte personalităţi.
Troilebuzele au fost achiziționate din
Polonia și sunt echipate de SKODA.
Aceste mijloace de transport sunt de
nouă generație, moderne, marca “Solaris
Trolino” și oferă tot confortul călătorilor.
Troilebuzele au fost puse în mișcare în
8 martie, „Ziua Femeii”. Reprezentanții
presei locale au fost prezenţi, în stația
din Piața Revoluției, pentru a face o
plimbare cu noile mijloace de transport.
De asemenea, de ziua lor, doamnele și
domnișoarele au beneficiat de gratuitate
pe aceste mijloace de transport.

„Condițiile de transport vor
fi cu siguranță îmbunătățite,
troilebuzele sunt noi, așa cum au
fost și autobuzele, sunt aceeași
marcă, au același standard și eu
cred că cetățenii municipiului Baia
Mare, care utilizează mijloacele
de transport în comun, vor fi
mulțumiți. S-a realizat astăzi,
7 martie recepția, iar mâine, 8
martie, acestea vor intra în trafic.
Peste două luni vom extinde linia
de troilebuz, ceea ce înseamnă
că traseul va trece și prin cartierul
Vasile Alecsandri și strada Mihai
Eminescu”,
Cătălin Cherecheș, primarul
municipiului Baia Mare
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SC URBIS SA
efectuează
examinări
psihologice

EPIGRAME

În 3 decembrie
2013, colonelul
în rezervă Ion
Pop a fost
investit în funcţia
de director a
societăţii de
transport în
comun S.C. URBIS
S.A. Acesta a
ocupat postul
în urma unui
concurs şi a
primit ca sarcină,
din partea CL
Baia Mare şi
a primarului
municipiului Baia
Mare, Cătălin
Cherecheş,
revitalizarea
societăţii şi
eficientizarea
acesteia.

S.C. URBIS S.A. Baia Mare, anunță
faptul că începând cu data de
14 aprilie 2014, efectuează
examinări psihologice pentru
personalul cu atribuții în
siguranța transporturilor: rutier,
feroviar, naval și aerian.
Precizăm că, S.C. URBIS S.A.
Baia Mare este agreată de către
Ministerul Transporturilor.
Informații suplimentare pe
pagina de web
www.urbisbaiamare.ro, la Servicii
Examinări Psihologice Auto.
Persoană de contact: psiholog
Bogdan Laura, telefon 0729422.074.

DEFINIŢII EPIGRAMATICE

Ing. Fîrte Ioan
Alegeri de președinte URTP 2014
De-o vreme-ncoace-n branșă se
constată
Un fapt ce an de an se-adeverește
La București se dă ora exactă,
Transportul, însă, de la Cluj pornește.
Poziţia cocoșului
Fiind bărbați cu toți invidiem
Desigur, nu încape vorbă,
Poziția-i superbă din harem
Iar nu poziția din ciorbă.
Bârfe galinacee
Găina despre cocoș
Creastă, pinteni, bun mascul,
Dar îmi pare cam fudul,
Că-mi voi aminti tot anul
Ce m-a mai călcat curcanul.
Cocoșul despre găină
Vrea tandreți, povești de-amor,
Dar mă-nfurie deja,
C-am văzut pe-un rotisor
Cinci mai sexi decât ea.

Ansamblului Naţional Transilva
nia la aniversare (55 de ani)
De-atâția ani, cu toții împreună
Trăiesc în cântec, joc și voie bună,
Nici nu mă mir c-o țin tot într-un
chef
Când au în fruntea lor așa un șef
Ginecologul
Lui, doar, Domnu-i hărăzi
Cu puterea sa măreață,
Ca să vadă într-o zi
Câte, mulți, nu văd o viață.
Hârtia
Material de compromis,
Iertat îmi fie-acest demers Ce unii-l folosesc la scris
Iar alții numai pentru șters.
Gazul metan
Gazul, toți românii spun,
De la rege la supuși,
Este primul lucru bun
Care vine de la ruși.

Părerea unui coleg
din Moldova despre pălinca de
Maramureș
Luând o dușcă, cumsecade,
Remarc un lucru la final:
Că dânsa-l depășește-n grade
Pe cel mai tare general.
Post vacant
De vârsta pensiei pot spune
C-atâta s-a mărit - e-o dramă Încât directorii-și pot pune
Și-un popă în organigramă.
Preferinţă gastronomică
Văzând ce se consumă pe la mese
La Baia Mare-mi amintesc lozinca:
Din felurile de mâncări alese
Cel mai gustos, se pare, e pălinca.
Candidaţii la presedinţia
României
Candidații-aprind disputa
Cu întreaga lor liotă,
Mulți din ei sunt duși cu pluta,
Unu-i dus cu-ntreaga flotă
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EDIŢIA I, 2014

CUPA TRANSPORTATORULUI

În data de 13 iunie 2014, în toată țara
este sărbătorită Ziua Transportului
Public Urban. Cu această ocazie S.C.
URBIS S.A. Baia Mare, organizează o
serie de competiții sportive.
În data de 31 mai 2014, în
colaborare cu Primăria orașului
Tăuții Măgherăuș s-a organizat
concursul de pescuit sportiv la crap
și concursul de gătit „Master Cook”
2014.

Locul II – S.C. URBIS S.A. Baia
Mare, reprezentată de șoferii
Maxim Ioan și Cornel Bejan;
Locul III - S.C. URBIS S.A.
Baia Mare, reprezentată de
șoferii Pop Cristian și Ardelean
Claudiu.

Premiul special
pentru „Cea mai
mare captură“
i-a revenit
primarului
comunei Recea,
Octavian Pavel.

CLASAMENTUL LA CONCURSUL
DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP
SE PREZINTĂ ASTFEL:
Locul I – Primăria comunei Recea,
reprezentată de Octavian Pavel,
primar și Petruș Bogdan, inspector;

CLASAMENTUL LA CONCURSUL DE GĂTIT
“MASTER COOK 2014”:
CIORBE:
Locul I: echipa I I.S.U. Maramureș și echipa I - S.C. URBIS
S.A. Baia Mare, la egalitate de puncte;
Locul II - echipa II I.S.U. Maramureș;
Locul III – echipa II - S.C. URBIS S.A. Baia Mare;
APERITIVE:
Premiu special – salată de icre – ing. Melania Giriti, Șef
Birou Administrativ
Festivitatea de premiere va avea loc,
în 13 iunie 2014, la Teatrul Municipial
Baia Mare, cu ocazia manifestărilor
prilejuite de Ziua Transportatorului.
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DESERT - PRĂJITURI: S-au înscris și au participat mai
multe echipe formate din personalul S.C. URBIS S.A. Baia
Mare
Locul I - Tort de ciocolată și Tort Diplomat, echipa
formată din ec. Valentina Korpoș, Daniela Brândău, ec.
Mariana Lăuran și Maria Lupan;
Locul II – Prăjitură cu brânză și vișine, ec. Monica
Miclăuș și Dana Botea;
Locul III – Tiramisu și Tort din zahăr ars, Angela Tarța și
jurist Alina Mateșan.

TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN

În data de 3 iunie 2014, în
conformitate cu „Calendarul
principalelor activități sportive”
ale S.C. URBIS S.A. Baia Mare,
prilejuite de Ziua Transportului
Public Urban în România s-a
organizat concursul de șah.
CLASAMENT
Locul I – Cpt. Văsuț Zaharia
– IJJ Maramureș
Locul II – prof. Griga Adrian –
Recea
Locul III – plt.adj. șef Cornel
Băbuț - I.S.U. Maramureș.

În data de 2 iunie 2014, în
conformitate cu “Calendarul
principalelor activități sportive” ale
S.C. URBIS S.A. Baia Mare, prilejuite
de Ziua Transportului Public Urban
în România s-a organizat concursul
de tenis de masă simplu și tenis de
masă dublu.

CLASAMENT
TENIS DE MASĂ SIMPLU:
Locul I – lt. col. Moldovan Liviu –
I.S.U. Maramureș
Locul II – maior Pop Dan – I.J.J.
Maramureș
Locul III – ing. Onea Florin – S.C.
URBIS S.A. Baia Mare
TENIS DE MASĂ DUBLU:
Locul I
– lt. col. Moldovan Liviu – I.S.U.
Maramureș
- plt. maj. Modovan Ștefan – I.S.U.
Maramureș
Locul II
– Erdei Zoltan – S.C. URBIS S.A.
Baia Mare
- Maxim Vasile – S.C. Drusal Baia
Mare
Locul III
– lt.col. Pop Adrian – I.J.J.
Maramureș
- maior Pop Dan – I.J.J. Maramureș
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Joi, 8 mai, la ora 13.00, la sediul S.C. URBIS S.A. Baia Mare, au sosit trei autobuze second-hand marca
Solaris. Mijloacele de transport au fost aduse din Elveția și au o vechime de 10 ani.
Autobuzele sunt moderne, cu podea coborâtă pe toată supra
fața, sistem kneeling pentru înclinarea la bordură, trapă pentru
persoane cu dizabilități, aer condiționat, afisaj electronic,
practic toate facilitățile pe care le au autobuzele Solaris noi.
Aceste mijloace de transport vor fi folosite pe traseele din
Zona Metropolitană respectiv în localitatea Tăuții Măgherăuș
și Recea. Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia
Mare: „Am văzut cu satisfacție că, cei de la societatea Urbis,
au înțeles faptul că, toți locuitorii din Zona Metropolitană
trebuie să circule în aceleași condiții așa cum am discutat și
în cadrul Zonei Metropolitane, în cadrul asocierii pe care o
avem cu toate autoritățile locale din Zona Metropolitană. Sunt
autobuze rulate, dar de bună calitate la un preț foarte bun și
care îndeplinesc toate condițiille de confort, astfel încît să fie
mulțumiți și cei din afara municipiului Baia Mare”.
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