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Un proiect

în parteneriat 
cu URBIS S.A.



Reporter: Ce a însemnat pentru 
dumneavoastră noua funcţie, de 
director general Urbis SA?

Col (r) Ion Pop: Mare diferenţă, din 
punct de vedere a funcţiei nu există. E 
vorba tot de management. Nu diferă 
atribuţiile, ci specificul, obiectul, acti
vităţii. 

Rep.: Cum ar arăta un bilanţ al 
acestor 6 luni de mandat?

Col (r) Ion Pop: Eu zic că este un bilanţ 
pozitiv. Sunt anumite probleme cu care 
ne confruntăm, dar nu sunt de nere
zolvat. Peste tot pe unde am lucrat 
am început întâi cu îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă. Ca să poţi pretinde 
angajatului săşi facă treaba, trebuie săi 
oferi întâi condiţii decente de munca, 
ca să fie mulţumit , să vină cu plăcere la 
serviciu. Ceea ce am găsit aici nu erau 
deloc condiţii decente. De exemplu, era 
o singură toaletă, femei şi bărbaţi, iar la 

partener nu era nicio toaletă, deşi era 
un aflux mare de călători care veneau 
pentru abonamente. Am reuşit acum să 
asigurăm condiţii decente. Am reuşit să 
modernizăm sediul clădirii administrativ 
pe interior, dispeceratul, conducători 
auto/controlori/şefi de coloană. Inclusiv 
pe clădirea de alături, etajul I care până 
anul trecut nu a fost folosit, am amenajat 
dormitoare, un oficiu pentru servit masă, 
o sală de mese, o cabină de duş, toalete. 
Cei care la schimbul de ture nau posi
bilitatea să meaegă acasă, că avem mulţi 
navetişti, pot dormi aici. Avem condiţii 
decente, pentru fiecare.

Rep.: Cum aţi reuşit să implementaţi 
corectitudinea, cinstea şi responsa
bilitatea în cadrul societăţii?

Col (r) Ion Pop: Eu nu spun că sa 
furat. În ceea ce priveşte transporturile 
şi consumurile de motorină, eu am 
încercat să iau măsuri pentru reducerea 
consumului de combustibil, asta ni 

Se spune că un 
manager bun, trebuie 

să aibă perseverenţă 
şi viziune. Colonelul 
în rezervă Ion Pop, a 

demonstrat că este un 
manager performant, 

în toate structurile 
pe care le-a condus. 

Şi, şi-a confirmat 
abilităţile şi din 

postura de director 
general Urbis SA.  
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sa cerut de către Consiliul Local. Eu 
în decembrie am fost instalat, miam 
început activitatea, am cunoscut per
sonalul, structurile, a fost o perioadă 
de cunoaşte. Din ianuarie, am luat 
conducătorii care aveau supraconsumuri, 
iam despărţit, că erau şi cu grade de 
rudenie şi iam pus pe maşini care nau 
înregistrat supraconsumuri anul trecut. 
Şi consumul sa redus. Am impus şi 
alimentarea de la plin la plin. Miam 
putut da seama de consumul fiecărui 
autobuz pe un traseu. Acum ne încadrăm 
în limite. Am reuşit pe unele autobuze 
să se reducă consumul cu 10 litri la 100 
de km. Acum am pus GPS pe fiecare 
maşină, sonde în rezervor, davă se sparge 
rezervorul, aceasta ne semnalizează în 
dispecerat şi spune “posibil furt”. Avem 
posibilitatea să vedem maşina la orice 
oră, unde este, cu ce viteză circulă etc. 
Apoi, am cerut fiecărui conducător 
auto să aibă simţ de răspundere, să fie 
politicoşi, să aibă ţinuta stabilită: cămăşi 
albastre, cravată. Leam cumpărat cămăşi 
şi cravate. 

Rep.: Ce reacţii aţi avut din partea 
călătorilor şi consilierilor locali?

Col (r) Ion Pop: Am stat de vorbă cu 
majoritatea consilierilor, au fost mul
ţumiţi de rezultate societăţii. Şi călătorii 
la fel, neau sunat şi neau mulţumit 
pentru măsurile pe care le.am luat, au 
spus că au sesizat o schimbare. Am avut 
şi numulţumiri, primeam multe sesizări 
pe liniile 4,1 şi 51. Am stat de vorbă cu 
controlorii, ei au spus că “nu se poate”, că 

sunt ameninţaţi etc. Ultima soluţie a fost 
să încadrez controlori de etnie rromă, de 
atunci nam mai avut probleme pe rutele 
astea. 

Rep.: De ce aţi ales amplsarea unui 
bust Gheorghe Pop de Băseşti în 
sala de şedinţe a Urbis?

Col (r) Ion Pop: În primul rând pentru 
că este o personalitate marcantă a 
României. Lam primit cadou, nu lam 
plătit şi considerăm că dă prestanţă şi 
prestigiu acestei instituţii. Separat, mă 
bucur că Urbis SA a reuşit săşi îm
bu nătăţească imaginea şi prestigiul 
local şi naţional printro serie de ac
ţiuni care au avut loc: prima şedinţă 
a URTP care a avut loc la Baia Mare, 
după 15 ani, apoi sfinţirea sediului 
administrativ, Ziua Transportatorilor, 
care sa sărbătorit în 13 mai, printro 
serie de acţiuni. Cred că am demonstrat 
că suntem o societate transparentă, 
performantă, care avţionează în interesul 
băimărenilor şi maramureşenilor din 
zona metropolitană.  

Rep.: Cum aţi reuşit să faceţi atât de 
multe lucruri întrun timp atât de 
scurt?

Col (r) Ion Pop: În primul rând cu 
sprijinul primarului municipiului Baia 
Mare şi a Consiliului Local, dar şi a unor 
oameni de bani care neau sprijinit. Avem 
promisiuni şi din partea primarilor din 
zona metropolitană şi sperăm că acestea 
se vor concretiza. 

7 luni de 
performanţă! 

Col (r) Ion Pop, directorul general al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
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Ing. RUSU TUDOR
Director Tehnic

Ing. VELE NELU
Şef Serviciu Mentananţă

Ec. CORPOŞ VALENTINA
Serviciu Legitimaţii 
Călătorie

Ing. FÎRTE IOAN
Director Exploatare

Ing. TOMPEA MIRCEA
Şef Serviciu Logistic

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

Ec.  RUS IONUŢ
Director Economic

Sing. MARINCAŞ VIOREL
Şef Serviciu Controlori

Ec. ROBAŞ FLAVIUS
Şef Birou Resurse Umane

Ing. BOGDAN GEORGEL
Şef Serviciu Tehnic

CHIŞIU IOAN
Şef Coloană

Ing. GIRITI MELANIA
Şef Birou Administrativ

DINDILIGAN ANCA
Relaţii cu publicul  
şi mass-media

BOGDAN LAURA
Psiholog

Jr. ROBAŞ NATALIA
Consilier Juridic

Întocmit de 
Inspector Resurse 
Umane, 
Ţarta Angela Ecaterina



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).

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 sa 
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. 

ISTORIC 
S.C. URBIS S.A. Baia Mare

„ZIS”, primul 
model de 
autobuz  
care a circulat în 
Baia Mare (1953)

Primele  autobuze 
UD 112 

la intrarea în 
Maramureș (1975)

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 second
hand 
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2001  6 autobuze Karosa B 932E noi
2002  5 autobuze Mercedes O305G second
hand 
2003  3 autobuze Renault Heuliez second
hand
2003  9 autobuze Renault Berliet. second
hand

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 sau 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 sau pus 
în circulație cele 5 troleibuze marca VOLVO 
achiziționate în urma licitației organizate de 
Primaria Baia Mare în data de 29 iunie 2009.
Dea lungul celor peste 50 ani de existență în 
Baia Mare, activitatea de transport în comun 
a fost coordonată de următorii directori:
    Tarța Vasile (19531954);
    Steinfeld Ludovic (19541959);
    Hari Iosif (19591964);
    Șuta Vasile (19641969);
    Bolchiș Viorel (19691980);
    Pop Vasile (19801990);
    ing. Cardoș Valer (19901991);
    ec. Robaș Dumitru (1991  2010);
    ing. Puiu Daniel (2010  2013);
    Col(r) Pop Ion (2013  prezent).

Începând cu data de 1 ianuarie 
2014 S.C. URBIS S.A. Baia Mare 
este operator regional de transport 
persoane pt Zona Metropolitană 
Baia Mare respectiv pt orasele; 
Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș și co
munele: 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 primăvara anului 2013, SC URBIS  
SA BM a achiziționat, cu sprijinul 
Consiliul Local BM, un nr de 20 au

tobuze Solaris Urbino, 12 in valoare 
de 3.906.427 euro. Ele au fost puse in 
funcțiune la data de 4 martie 2013. 

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, sau pus în circulație 
3 autobuze Solaris Urbino fabricate 
în 20032005, prețul fiind de 
102.000 euro.

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. 

Vânzarea biletelor și abonamentelor 
se face prin 
 16 chioșcuri proprii, 
 automate de bilete și terți.

Sediul Urbis,  
mai 2014

Solaris Urbino 2013

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

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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În perioada 2425 aprilie 2014, la Cluj Napoca 
sa 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 ClujNapoca. 

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 primvicepreședinte URTP, în persoana lui 
dr.ing. Ioan Goia, directorul general al Regiei 
Autonome de Transport Timișoara. 

Totodată, în cadrul întrunirii sa 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 PeriSăpânța.

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).

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.

12 TRANSPORTATORILOR



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 GPSuri.
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 sar fisura și ar curge 
combustibilul. 

La S.C. URBIS S.A. sa 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.

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

GPS-uri montate  
pe toate mijloacele  
de transport în comun
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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.

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. 

„Condițiile de transport vor fi cu si
guranță îmbunătățite, troilebuzele 
sunt noi, așa cum au fost și autobu
zele, sunt aceeași marcă, au același 
standard și eu cred că cetățenii mu
nicipiului Baia Mare, care utilizează 
mijloacele de transport în comun, 
vor fi mulțumiți. Sa 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”, a declarat 
primarul Cătălin Cherecheș.

Troilebuzele au fost puse în mișcare în 
8 martie. Reprezentanții presei locale 
au fost prezenţi, în stația din Piața 
Revoluției, pentru a face o plimbare 
cu noile mijloace de transport. De 
asemenea, doamnele și domnișoarele vor 
beneficia de gratuitate pe aceste mijloace 
de transport.  

OPT NOI TROILEBUZE  
pentru modernizarea 
transportului public în comun
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COMUNICAT 
DE PRESĂ
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 0729-
422.074. 

Biroul Relații Publice

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.

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.

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.

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.

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.

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.

E
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E DEFINIŢII EPIGRAMATICE
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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. 

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;

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.

CLASAMENTUL LA CONCURSUL DE GĂTIT 
“MASTER COOK 2014”:
CIORBE: 
Locul I: echipa I.S.U. Maramureș și echipa I - S.C. URBIS 
S.A. Baia Mare, la egalitate de puncte;
Locul II - echipa 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 

DESERT - PRĂJITURI: S-au înscris și au participat cinci 
echipe 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 

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

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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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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Slujba de sfințire a fost oficiată de 
PS Dr. Iustin Sigheteanul, arhiereu 
vicar al Episcopiei Ortodoxe a Mara
mureșului 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 repre
zentanți ai administrației publice 
ju  de  țene și lo cale, respectiv Ale xan

dru Bondrea sub prefectul ju d e  țului 
Maramureș, Ga briela Hofer vice
primarul muni cipiului Baia Mare, 
consilieri locali și reprezentanți din 
mai multe instituții publice din județ.

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 institutie.

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. 
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„Am colaborat foarte bine cu Urbis, de foarte 
mulţi ani. 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 şi pe aceeaşi traiectorie ascendentă, pentru că 
rezultatele sunt vizibile şi pozitive. Felicitări”

Gicu Lupan, 
primarul comunei Groşi

GROȘI

„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 

RECEA
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„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

BAIA SPRIE

„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”

Emilian Pop,  
primar Săcălăşeni

SĂCĂLĂȘENI
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Autobuzele sunt moderne, cu podea coborâtă pe toată su pra
fața, sistem kneeling pentru înclinarea la bordură, trapă pentru 
persoane cu dizabilități, aer condiționat, afisaj electro nic, 
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”.

Anca Dindiligan,  
0751-273.880
Purtător de cuvânt  
al S.C. URBIS S.A.

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.


